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Amb el lema 'Retrobem-nos', 200 per-
sones de les entitats de Sant Boi es van 
aplegar el dia 29 de juny als jardins de 
Can Torrents en un acte de retroba-
ment col·lectiu després de més de dos 
anys de pandèmia.

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va agrair 
el treball de les entitats, que va con-
siderar com una gran font d'inspiració 
per a la ciutat, i va valorar el seu es-
forç en temps difícils per seguir do-
nant vida a Sant Boi i posant els drets 
i les necessitats de les persones en el 
centre de la seva acció.

Relleu generacional
A la seva intervenció, Lluïsa Moret 
va destacar la renovació generacio-
nal que s'està produint en els darrers 
temps al teixit associatiu de Sant 
Boi. L'alcaldessa va considerar com 

un signe de vitalitat que, fins i tot en 
temps de pandèmia, hagin emergit 
noves entitats.

Les persones assistents a l'acte van 
participar en una dinàmica de grups 
(amb el títol 'Què ens inspira'?) enfo-
cada a facilitar el coneixement mutu 
i l'intercanvi d'experiències, amb 
l'objectiu de fer emergir històries ins-
piradores, en línia amb l'eslògan de la 
nova marca de ciutat ('Sant Boi pura 
inspiració').

Una trobada anual
L'acte celebrat el 29 de juny als jardins 
de Can Torrents va donar continuïtat a 
la trobada que, fins a l'inici de la pan-
dèmia, l'Ajuntament venia mantenint 
cada any amb les entitats de la ciutat 
coincidint amb la signatura dels conve-
nis de col·laboració.

Les entitats de Sant Boi es retroben en un acte públic 
després de dos anys de pandèmia

L'alcaldessa va destacar el relleu generacional que viu el teixit associatiu local
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Acte de reconeixement a l'esforç  
i la implicació de l'esport local

Més de 750 persones del món de 
l'esport de Sant Boi van participar el 6 
de juliol en un acte de reconeixement 
col·lectiu. L'Ajuntament va tornar a 
organitzar aquest esdeveniment per 
valorar la tasca de les entitats per 
a la promoció de l'esport i l'activitat 
física -una eina educativa de primer 
nivell- i agrair la seva implicació, es-
forç i dedicació durant la gestió de la 
pandèmia.

Menció col·lectiva
L'acte va tenir lloc als jardins de 
Can Castells, amb la presència de 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i la regido-
ra d'Esport, María Antonia Barragán, 
i va ser presentat pel periodista Jordi 
Robirosa. 

A més d'una menció especial 
col·lectiva per a tot el sistema espor-

tiu local, es van reconèixer els èxits 
esportius individuals i col·lectius 
obtinguts durant la temporada (con-
cretament, els ascensos de catego-
ria i els primers llocs en campionats 
de Catalunya, Espanya, Europa i el 
món). Cada club va escollir, a més, 
l'esportista que ha tingut una millor 
progressió personal i la persona de 
l'equip tècnic que més ha contribuït 
a impulsar valors a través de l'esport. 
En total, van ser reconegudes 750 
persones de 48 entitats i 24 modali-
tats esportives.

Un nou retrobament
Per al sistema esportiu local (entitats, 
complexos esportius, gimnasos, cen-
tres d'esport privats...), aquest acte pú-
blic va ser una ocasió per retrobar-se i 
relacionar-se. 
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La flota de autobuses que da servicio a 
nuestra ciudad ha iniciado una profunda 
renovación. Desde mediados de junio, 22 
nuevos vehículos se han incorporado a las 
líneas urbanas e interurbanas de Bus Me-
tropolità en el ámbito Sant Boi-Barcelona. 
Son los primeros de un total de 75 unidades 
que comportarán una importante transfor-
mación entre 2022 y el primer trimestre de 
2023. 

El AMB y el Ayuntamiento presentaron 
los nuevos autobuses a los medios de co-
municación a mediados de junio. Su puesta 
en circulación forma parte del plan de reno-
vación de la flota del Bus Metropolità más 
ambiciosa de los últimos quince años, en la 
cual el AMB invertirá globalmente 120 mi-
llones de euros.

Desde ahora hasta el primer trimestre de 
2023, el AMB incorporará 304 nuevos auto-

buses a su flota metropolitana de gestión 
indirecta. Son vehículos híbridos y eléctri-
cos que sustituirán a los antiguos por otros 
menos contaminantes y más sostenibles. 
Tras completarse la renovación, el porcen-
taje de autobuses eléctricos e híbridos de 
esa flota se habrá doblado, pasando del 31 
al 64%.

En el ámbito Sant Boi-Barcelona, se  in-
corporarán un total de 75 vehículos. Los 22 
primeros circulan ya desde el mes de junio 
y otros 13 lo harán desde mediados de ju-
lio. Los 40 restantes entrarán en servicio a 
principios de 2023.

Mejoras en las líneas
Con los nuevos vehículos será posible, a 
partir de mediados de este mes de julio, in-
troducir un conjunto de mejoras destacadas 
en varias de las líneas de la ciudad, tanto 

las urbanas como las interurbanas que co-
nectan Sant Boi con Barcelona y con otros 
municipios del entorno. 

La L-75, cada 10 minutos
Es el caso de la L-75 (Sant Boi-Cornellà), 
que se convertirá en la línea Metrobús M75 
y mejorará sensiblemente su frecuencia de 
paso en días laborables, que será de 10 mi-
nutos en lugar de los 30 minutos actuales.

También habrá mejora de frecuencias en 
las líneas L72, L74 y L76, principalmente en 
fin de semana y festivos, y en la SB1, en 
este caso en días laborables (cada 10 mi-
nutos). 

Las líneas SB2, SB3 y E79 pasarán a ofre-
cer también servicio los festivos. La línea 
E79 prolongará su recorrido hasta Molí Nou 
y la L76 se prolongará hasta el municipio 
de Torrelles n

Renovación de la flota de autobuses
La línea L75  
(Sant Boi-
Cornellà) 
mejorará su 
frecuencia de 
paso.
A partir de  
la segunda 
quincena de julio, 
habrá un autobús 
cada 10 minutos en 
lugar de cada 30

NEl AMB introduce mejoras en varias líneas urbanas e interurbanas del entorno de Sant Boi 
aprovechando la puesta circulación de nuevos vehículos eléctricos e híbridos

Inversiones para 
mejorar la vida 
cotidiana
La alcaldesa, Lluïsa Moret, y el 
vicepresidente de Movilidad, 
Transporte y Sostenibilidad del 
AMB, Antoni Poveda, presentaron 
los nuevos autobuses a los medios 
de comunicación. El vicepresidente 
del AMB afirmó que "con este plan, 
que significa una inversión de 120 
millones de euros, damos un paso 
muy importante". La alcaldesa valoró 
que la renovación de la flota es "una 
apuesta clara por dar respuesta a las 
necesidades de la vida cotidiana de 
los vecinos y las vecinas de la ciudad". 
También remarcó la mejora que 
comportará para la conectividad de la 
red de autobuses y su contribución a 
generar una movilidad más sostenible y 
a luchar contra el cambio climático". 

Los nuevos vehículos que se incorporan al servicio son menos contaminantes y más sostenibles
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L'Ajuntament va organitzar a mitjans de 
juny una nova sessió del Fòrum Econòmic 
de Sant Boi, amb el títol ‘És necessari fer un 
reset en l'economia?’. L'acte va aplegar més 
de 200 representants del món de l'empresa i 
la societat local, que van poder reflexionar i 
debatre sobre una nova economia enfocada 
cap al repte de la sostenibilitat. Hi van inter-
venir com a ponents Antón Costas, president 
del Consell Econòmic i Social d'Espanya; 
Sara Berbel, gerenta de l'Ajuntament de 
Barcelona; i Tomàs Molina, cap de Meteoro-
logia de Televisió de Catalunya.

La periodista Ariadna Oltra va presentar 
l'acte, que va tenir lloc a l'auditori del Par 
Sanitari Sant Joan de Déu. En la benvinguda 
oficial a les persones participants, el tinent 

d'Alcaldia de Ciutat sostenible i saludable, 
José Ángel Carcelén, va recordar el paper 
referent de Sant Boi en les polítiques per 
construir ciutats més sostenibles. 

 
Antón Costas
Antón Costas, president del Consell Econò-
mic i Social d'Espanya, va destacar en la 
seva intervenció que vivim no tant un can-
vi de cicle econòmic com "un canvi d'era" 
caracteritzat per la incertesa econòmi-
ca i existencial, agreujada per la guerra 
d'Ucraïna. En aquest context, dos  són els 
reptes prioritaris: el canvi climàtic i la re-
cuperació d'una prosperitat que arribi a 
tothom. En la seva opinió, per aconseguir-
los és indispensable que les decisions no es 
prenguin com fins ara, de dalt a baix, sinó 
de forma més cooperativa i interactiva.

Antón Costas va valorar els fons europeus 
'Next Generation' com a 'vent a favor' per a 
una major productivitat de les empreses i 
per incrementar els projectes empresarials 
competitius a llarg termini, no només 'per 
recuperar-nos" sinó "per transformar-nos'.

El Fòrum Econòmic implica les empreses locals 
per avançar cap a un futur més sostenible

Com a ciutat 
referent de 
les 'agendes 
urbanes',  
Sant Boi 
acollirà el  
15 de juny una 
jornada sobre 
innovació al 
sector públic. 
Durant la 
trobada, que 
tindrà lloc al 
laboratori Coboi, 
es parlarà sobre 
com fer front als 
reptes actuals 
amb propostes 
innovadores i 
noves maneres 
d'actuar 

Sara Berbel
Sara Berbel, doctora en Psicologia i geren-
ta de l'Ajuntament de Barcelona, va diag-
nosticar fenòmens del món actual com el 
patiment psicosocial (especialment en les 
dones i la gent jove), la distribució desigual 
del temps de treball o la discriminació a 
causa de l'edat. En la seva opinió, cal reduir 
les desigualtats que es generen i avançar 
cap a una societat més empàtica i més in-
clusiva a partir de polítiques socials, econò-
miques i ambientals interconnectades.

Tomàs Molina
Tomàs Molina, cap de Meteorologia de Te-
levisió de Catalunya, va dir que “el canvi 
climàtic és una realitat que ha arribat per 
quedar-se" i que, per tant, nosaltres "ens hi 
hem d’adaptar”. “Però això”, va afegir, “no 
ha de ser necessàriament negatiu, perquè 
podem fer coses per canviar-ho". 

La celebració del Fòrum Econòmic 2022 es 
va cofinançar amb fons del Pla de Recupe-
ració, Transformació i Resiliència, finançats 
per la Unió Europea (Next Generation EU) n

La triple mirada  
de Sant Boi
▶Sostenibilitat ambiental
▶Sostenibilitat econòmica
▶Sostenibilitat social

Sant Boi és municipi pilot de 
l'Agenda Urbana de Catalunya 
i Espanya. Això vol dir que la 
ciutat ha estat escollida com a 
referent per les seves polítiques 
innovadores  en el camí cap a 
la sostenibilitat. Des de Sant 
Boi s'aposta perquè aquestes 
polítiques no perdin de vista mai 
una triple mirada: ambiental, 
econòmica i social. A finals de maig, 
l'Ajuntament va organitzar una 
jornada sobre el futur del vehicle 
elèctric i el sector de l'automòbil.
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NSeguimos trabajando 
para corresponder al 
compromiso y el esfuerzo 
de la ciudadanía

A       

NSeguim treballant  
per correspondre al 
compromís i l'esforç de la 
ciutadania

    lo largo  de las últimas semanas, muchas activi-
dades lúdicas, culturales y festivas se han disemina-
do por los barrios de la ciudad. El programa Estiu als 
Barris, que no habría sido posible sin la colaboración 
inestimable de muchas entidades santboianas, ha sido 
antesala de un tiempo de vacaciones ya muy cercano.

Esta vitalidad ciudadana se hizo evidente una vez 
más hace pocos días cuando en el marco del en-
cuentro anual con las entidades del municipio tuve 
la oportunidad de conocer a los santboianos y sant-
boianas, jóvenes en su gran mayoría, que reciente-
mente han impulsado nuevas asociaciones en nues-
tra ciudad, un hecho que me llenó de satisfacción. La 
misma vitalidad que ha estallado con alegría inconte-
nible después del paréntesis de la pandemia en todas 
las graduaciones académicas y en las clausuras de las 
temporadas de los clubes y entidades deportivas.

Desde el gobierno municipal queremos seguir tra-
bajando para corresponder a este compromiso y es-
fuerzo ciudadanos. Y la mejor manera de hacerlo es 
dando respuesta a las necesidades de la vida cotidia-
na de vecinos y vecinas. Por eso celebramos que des-
pués de una larga reivindicación Sant Boi sea uno de 
los municipios más beneficiados por la renovación, 
con 75 nuevos vehículos, de la flota de autobuses  
que la AMB ha puesto en marcha. Todo un hito para 
mejorar los desplazamientos y avanzar hacia una 
movilidad sostenible. La reanudación de las obras de 
la C-245 es otra buena noticia que dará continuidad 
al importante proceso de transformación del espa-
cio público que está viviendo la ciudad, que avanzará 
con paso firme durante el verano.

Calidad urbana, impulso económico e igualdad de 
oportunidades han de seguir guiando nuestro día 
a día. Mientras, deseo que disfrutéis del tiempo de 
descanso que tenéis a las puertas.

¡Buen verano! 

  l llarg de les darreres setmanes, un munt d’activitats 
lúdiques, culturals i festives s’han escampat per tots 
els barris de la ciutat. El programa Estiu als Barris, que 
no hauria estat possible sense la col·laboració inesti-
mable de moltes entitats santboianes, ha estat ante-
sala d’un temps de vacances ja ben proper.  

Aquesta vitalitat ciutadana es va fer palesa un 
cop més fa pocs dies quan en el marc de la troba-
da anual amb les entitats del municipi vaig tenir 
l’oportunitat de conèixer els santboians i santboia-
nes, joves en la seva gran majoria, que recentment 
han impulsat noves associacions a la nostra ciutat, 
un fet que em va omplir de satisfacció. La mateixa 
vitalitat que ha esclatat amb alegria incontenible 
després del parèntesi de la pandèmia en totes les 
graduacions acadèmiques i en les clausures de les 
temporades dels clubs i entitats esportives. 

Des del govern municipal volem seguir treballant 
per correspondre a aquest compromís i esforç 
ciutadans. I la millor manera de fer-ho és donant 
resposta a les necessitats de la vida quotidiana de 
veïns i veïnes. Per això celebrem que després d’una 
llarga reivindicació Sant Boi sigui un dels municipis 
més beneficiats per la renovació, amb 75 nous ve-
hicles, de la flota d’autobusos que l’AMB ha posat 
en marxa. Tota una fita per millorar els desplaça-
ments i avançar cap a una mobilitat sostenible. La 
represa de les obres de la C-245 és una altra bona 
notícia que donarà continuïtat a l’important pro-
cés de transformació de l’espai públic que està vi-
vint la ciutat, que avançarà amb pas ferm durant 
l’estiu. 

Qualitat urbana, impuls econòmic i igualtat 
d’oportunitats han de seguir guiant el nostre dia a 
dia. Mentrestant, desitjo que gaudiu del temps de 
descans que teniu a les portes.

Bon estiu!

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

A      

Al servei de la ciutadania
Al servicio de la ciudadanía
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La zona del polígono industrial es 
una parte fundamental para la ciu-
dad de Sant Boi. Allí se agrupan los 
principales sectores industriales y 
es una zona muy concurrida por las 
personas que trabajan en ella. Al mis-
mo tiempo, es una zona que conflu-
ye con zonas de vegetación. Por ello, 
se ha habilitado un plan de choque 
de mantenimiento y limpieza tanto 
de la zona viaria como  de  las zo-
nas verdes del polígono industrial.  

Limpieza viaria  
Desde el día 1 de junio nueve per-
sonas están realizando la limpieza 
viaria del polígono de lunes a sábado 
en horario de tarde mediante barrida 
manual. 

Por otra parte, dos personas de Co-
ressa, y también en horario de tarde, 
realizan trabajos mecánicos  median-
te la barredora y el agua a presión 
para realizar tareas como quitar man-
chas o la suciedad más incrustada. 

Nuevo servicio de limpieza y mantenimiento 
específico para la zona industrial

Zonas verdes
En cuanto a las zonas verdes del po-
lígono, hasta ahora se estaban des-
brozando unas dos veces al año. Ac-
tualmente, y en función del tipo de 
vegetación, se hace el mantenimien-
to a partir de la siega en las zonas de 
vegetación unas seis veces al año en 
prados ornamentales y cada 7-14 días 
en céspedes recreativos. Además, se 
hace limpieza semanal y manteni-
miento de riego si existe.

Tratamiento más eficaz contra las cucarachas
Con la llegada del calor las plagas 
proliferan con mayor facilidad, por 
eso cada año durante los meses 
de verano se intensifican los trata-
mientos para el control de plagas 
en las calles, sobre todo contra 
mosquitos, roedores y cucarachas.

Una técnica duradera
Este año se aplica un tratamiento 
extraordinario contra las cucara-
chas mediante una técnica dis-
tinta, aplicando a las paredes de 
los más de 300 pozos del alcan-
tarillado una pintura insecticida 
mucho más eficaz  y perdurable 
que el tratamiento convencional.     

Paralelamente también se han in-
tensificado los tratamientos contra 
roedores en vía pública y parterres 
del conjunto del municipio. Ade-
más, el Servicio de Control de Mos-

Paso de peatones en  
Ciutat Cooperativa 
La calle Mahatma Gandhi, en Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, cuenta con 
un nuevo paso para peatones. 
La actuación urbanística se ha 
realizado a petición del vecindario 
y de la comunidad educativa de 
la escuela Josep Maria Ciurana 
con el fin de mejorar la seguridad 
vial y la accesibilidad en este 
entorno. El espacio público sigue 
mejorando día a día en todos 
los barrios de Sant Boi. Con 
pequeñas actuaciones que, desde 
la proximidad, ayudan a construir 
una ciudad cada vez más accesible 
y segura. 

Tots Som Santboians 
y el Ayuntamiento 
impulsan mejoras en 
el 'verde urbano' 
En una actividad que une el 
cuidado del espacio público y la 
inclusión social, la asociación 
Tots Som Santboians ha plantado 
vegetación en el parterre que hay 
frente a la calle Riera Basté. Es la 
primera vez que se lleva a cabo 
en Sant Boi una iniciativa como 
ésta, en el marco de las acciones 
que impulsa el Ayuntamiento 
para cuidar el entorno urbano. 
Actualmente, está en marcha 
una campaña que, con el título 
"Cuidem Sant Boi", apela a la 
corresponsabilidad ciudadana y 
la concienciación colectiva para 
facilitar la mejora continua del 
espacio público.quitos ha realizado en estas últimas 

semanas el primer tratamiento sis-
temático contra mosquitos en los 
sumideros de todo Sant Boi, más de 
4.000 en total. 
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Hasta el día 20 de mayo se han conta-
bilizado en Sant Boi 94 denuncias por 
infracciones de vehículos de movilidad 
personal (patinetes, bicicletas eléctri-
cas...). Esa cifra representa un incre-
mento aproximado de más de un 50% 
respecto al año pasado. 

Las principales infracciones denun-
ciadas son circular dos o más perso-
nas en un mismo vehículo y no respe-
tar la señalización de los semáforos.    
Con la generalización del uso de ve-
hículos de mobilidad personal estos 

últimos años, se ha hecho necesario 
reforzar las tareas de control y pre-
vención. Por esa razón los cuerpos de 
seguridad realizan intervenciones a 
pie de calle y acciones pedagógicas 
para disminuir al máximo el número 
de infracciones producidas por el mal 
uso de estos dispositivos por parte de 
algunas personas usuarias.
 
Educación viaria   
En cuanto a las tareas de prevención, 
el Equipo de Educación Viaria lleva 

Aumentan las denuncias para combatir el 
uso indebido de patinetes en Sant Boi

ya dos cursos lectivos visitando la to-
talidad de los centros educativos de 
secundaria para trasladar contenido 
relacionado con el uso de los VMP.  

Campañas de actuación 
Desde la Unidad de Seguridad Comu-
nitaria (USEC) de la Policía Local se 
han realizado 79 servicios dentro de la 
campaña denominada 'VMP' y ciclistas, 
consistente en corregir las infracciones 
cometidas por las personas usuarias de 
estos vehículos.

La Policía Local  refuerza la vigilancia contra botellones
La Policía Local de Sant Boi ha 
reforzado la vigilancia en los es-
pacios que suelen ser escenario 
de botellones. El control de los 
puntos de reunión en el espacio 
público para beber alcohol es una 
de las prioridades específicas de la 
Unidad de Seguridad Comunitaria 
(USEC). 

Las tareas de vigilancia policial 
de esos lugares se han intensifica-
do especialmente los viernes y los 
sábados por la noche.

Buenos resultados 
La estrategia preventiva de patru-
llaje está dando buenos resultados 

en Sant Boi, ya que las denuncias 
registradas a causa de botellones 
se han reducido en más de un 80% 
y las motivadas por beber en la vía 
pública, en un 66% respecto al año 
pasado.

Ordenanzas
En los botellones se producen distin-
tas infracciones recogidas en las or-
denanzas municipales de convivencia 
y civismo. 

Por un lado, se genera suciedad e 
insalubridad. Por otra parte, se cau-
san a menudo molestias al vecindario 
por ruidos y por el alto volumen de 
la música.

Premio para la 
Policía Local por 
la promoción del 
uso de la bicicleta
La Policia Local de Sant Boi ha 
guanyat un dels Premis  
Internacionals de  
Mobilitat EMS, en la categoria 
de 'Municipi mitjà', pel seu  
projecte Rodescola.  
Aquesta iniciativa promou l'ús 
de la bicicleta en la  
comunitat educativa local. 
El guardó aconseguit per 
Sant Boi és un reconeixe-
ment al compromís amb la 
mobilitat sostenible. Segons 
l'organització, les iniciatives 
premiades ajudaran a "ins-
pirar altres organitzacions a 
seguir impulsant canvis".
La regidora de Seguretat 
Pública de Sant Boi, Cristina 
Muñoz, va assistir a la gala de 
lliurament de premis, que va 
tenir lloc a Madrid.
Els Premis Internacionals de 
Mobilitat EMS són concedits 
per Empresas por la  
Movilidad Sostenible amb el 
suport del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), la 
Fundación CONAMA i la Real 
Academia de Ingeniería.
Enguany se'n celebrava la 
segona edició. 
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El Consorci Metropolità de l'Habitatge 
ha obert un programa d'ajuts en el con-
text del Pla de Recuperació, Transfor-
mació i Resiliència (PRTR). Mitjançant 
els fons Next Generation EU, es per-
metrà lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure l'estalvi energètic. En aquest 
sentit, s'ha fixat com a objectiu prin-
cipal que els edificis d'habitatges i les 
llars redueixin un mínim del 30% el 
consum d'energia primària no renova-
ble (EPNR) i un mínim de la demanda 
segons la zona climàtica. 

Tot i que són un instrument per im-
pulsar l'eficiència energètica, els fons 
també poden finançar la rehabilitació 
tradicional, l'accessibilitat o la con-
servació d'edificis. Amb aquest ob-
jectiu, s'han habilitat quatre tipus de 
programes d'ajuts per  a la millora de 
l'eficiència energètica.

Tipus d'ajuts 
Es preveuen ajuts a les actuacions de 
rehabilitació per a edificis que es divi-
deixen en el programa Barris o Edificis. 

Les actuacions subvencionables són 
les mateixes, no obstant si l'edifici a 
rehabilitar se situa en un dels Entorns 
Residencials de Rehabilitació Progra-
mada (ERRP) prèviament delimitats, 
es podrà acollir al Programa d'Ajuts 
Barris amb una quantia màxima supe-
rior per habitatge afectat. 

Per comprovar prèviament a quin 
àmbit territorial pertany l'edifici a re-
habilitar, properament es podrà con-
sultar el cercador. Els edificis també 
podran sol·licitar ajut per cobrir les 
despeses d'honoraris professionals 
per a l'elaboració del llibre de l'edifici 
i/o el desenvolupament de projectes 
tècnics de rehabilitació. 

En el cas d'un habitatge individual si-
tuat en un edifici plurifamiliar o bé en 
el cas d'un habitatge unifamiliar, que 
es vulgui rehabilitar millorant la seva 
eficiència energètica, es podrà aco-
llir al Programa d'Ajuts Habitatges. La 
convocatòria per aquests quatre pro-
grames ja està oberta i finalitza el 30 
de juny de 2026.  

L'AMB obre una convocatòria d'ajuts a veïns i comunitats 
per a la rehabilitació energètica dels habitatges

Mobilitat interior
També s’ha obert una convoca-
tòria per subvencionar actuacions 
d’accessibilitat i mobilitat interior 
de l'habitatge, com la instal·lació 
d'aparells elevadors, la substitució de 
banyera per dutxa, l'eixamplament o 
adequació de portes, etc., que restarà 
oberta fins el 31 de desembre o fins 
que s'exhaureixi el pressupost. En tots 
els casos és imprescindible demanar 
l’ajut abans d’iniciar les actuacions per a 
les quals és vol obtenir el finançament. 

Finalitza la recuperació socioambiental de l'itinerari fluvial a 
l'alçada de Ciutat Cooperativa i la riera de Can Soler
Les obres de millora de l'itinerari 
fluvial a l'alçada de la Ciutat Coo-
perativa i la riera de Can Soler han 
finalitzat. Els treballs formen part 
del conjunt d'actuacions de millora i 
transformació realitzades per l'AMB 
a diferents municipis del marge dret 
del riu Llobregat per consolidar el 
curs fluvial metropolità com a espai 
de lleure i esport, alhora que com un 
ecosistema blau amb qualitat paisat-
gística i ambiental.

Els treballs fets a Sant Boi han 
millorat diversos camins que for-
men part de l'Anell Verd de Sant Boi 
i que la ciutadania fa servir per pas-
sejar i fer esport a peu o amb bici-

cleta a la vora del riu. 

Millor accessibilitat
També s'ha arranjat el recorregut 
per a vianants i bicicletes que hi ha 
al lateral del vial de servei del Parc 
Agrari del Baix Llobregat paral·lel a 
la carretera BV-2002, que s'utilitza 
per a activitats agrícoles. 

Aquests itineraris, amb una lon-
gitud de 3,5 km, són ara més ac-
cessibles, més amples, més segurs 
i més ben interconnectats. Amb 
un cost de 535.000 euros, aques-
tes actuacions s'han finançat en 
un 75% per l'AMB i en un 25% per 
l'Ajuntament.

Amb una 
longitud de 
3,5 km, els 
itineraris 
són ara més 
accessibles, 
més amples, 
més segurs 
i més ben 
interconnec-
tats . 

Convocatòries a:  
bit.ly/habitatgerehabenergetica

Fons europeus
Aquests programes d'ajuts seran fi-
nançats mitjançant el Fons del me-
canisme de recuperació i resilièn-
cia establerts pel Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
del Pla de Recuperació, Transforma-
ció i Resiliència finançat per la Unió 
Europea - Next Generation EU.

Més informació:  
Ajuts edificis: OMES: 93 654 82 22

Ajuts habitatges:  
OMAP: 93 635 12 12 i Oficina Local 

d'Habitatge: 93 635 12 23
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Sant Boi circular: de residu a recurs
L’any 2020 es van generar a Sant 
Boi més de 36.000 tones de residus; 
aproximadament uns 430 kg per ha-
bitant. Poc més de la tercera part 
d'aquestes deixalles (el 36,5%) es 
van poder recuperar mitjançant la 
seva recollida selectiva. La UE marca 
l'objectiu d'arribar al 60% de reciclat-
ge l'any 2030 que significaria un es-
talvi aprox de 4.978,74 Tn CO2 eq/any. 
Per arribar a aquests objectius i donar 
un nou valor als residus que es gene-
ren a la ciutat, l'Ajuntament ha posat 
en marxa el nou projecte Sant Boi Cir-
cular. 

Aquesta iniciativa engloba les dife-
rents actuacions que es duen a terme 
per aprofitar al màxim els recursos i 
allargar el cicle de vida dels productes.  
Es tracta de convertir els residus en 
nous recursos, per així poder revertir el 
procés de generació de residus i passar 

d'una economia lineal a una economia 
circular.  Actualment ja hi ha desenvolu-
pades dues vies d'actuació principals en 
aquesta iniciativa i una altra en procés.

Recollida de l'oli domèstic 
L'oli usat és un residu molt perjudicial per 
al medi ambient, ja que contamina l’aigua 
i provoca embussades i males olors als 
desaigües. Per reaprofitar-lo, la ciutadania 
pot dipositar l'oli usat en unes ampolles 
de plàstic d'1,5 litres anomenades 'clakis' 
i portar-les als contenidors que hi ha als 
centres educatius de primària i secundària, 
als casals de barri, al Punt Verd La 
Muntanyeta, a la Deixalleria i al Punt Verd de 
Ciutat Cooperativa. 

El centre especial de treball Igualssom 
s'encarrega de recollir-les perquè l'oli es pu-
gui convertir en biodièsel. Actualment es du 
a terme una campanya de reforç del servei i a 
final d'any es crearan nous punts de recollida. 

Recuperació de plàstics
El consum de plàstic continua creixent i el seu 
tractament a les plantes de reciclatge contami-
na i consumeix molta energia.Igualssom du a 
terme un projecte que permet recuperar 1.500 
kg de plàstic cada any (principalment, dels ex-
cedents que tenen les empreses) i convertir-lo 
en fulls de plàstic laminar. Amb aquest mate-
rial es fan bosses i altres complements que 
donen una segona vida al producte i redueix 
els efectes perjudicials per al medi ambient. 

Una ciutat més sostenible 
Totes aquestes actuacions ajuden a avançar 
per fer de Sant Boi una ciutat lliure de deixa-
lles, que generi com menys residus millor 
i que avanci cap a la seva revalorització i 
reutilització. Formen part de l'estratègia 
global per una ciutat saludable i sostenible.

Més informació: 
santboi.cat/santboicircular

El projecte té 
com a objectiu 
intentar reduir al 
màxim els residus 
generats per la 
ciutadania   
aprofitant al 
màxim els recursos 
per allargar la vida 
dels productes. 

Imatge de l'exposició itinerant pels casals de barri, amb la distribució d’ampolles i bosses porta clakis

NL'Ajuntament llança un projecte per donar nou valor als residus, avançar 
cap a l'economia circular i configurar una 'ciutat lliure de deixalles'
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La ciutat està de PREMI

Mobilitat internacional

La Policia Local de Sant Boi ha guan-
yat un dels Premis Internacionals de 
Mobilitat EMS en la categoria de 'Mu-
nicipi mitjà' pel projecte Rodescola, 
que promou l'ús de la bicicleta en la 
comunitat educativa. El guardó acon-
seguit per Sant Boi és un reconeixe-
ment al compromís amb la mobilitat 
sostenible. Segons l'organització, 
les iniciatives premiades ajudaran a 
"inspirar altres organitzacions a se-
guir impulsant canvis".

Per la transformació digital 
de la seva relació amb la ciu-
tadania i en la gestió interna 
durant 2021 s'ha rebut el segell 
Reconeixement Administració 
Oberta. Per atorgar aquest pre-
mi, el Consorci d'Administració 
Oberta avalua indicadors de 
maduresa digital dels 947 ajun-
taments i 42 consells comar-
cals de Catalunya. Del total, 81 
han aconseguit el segell, 12 en 
la categoria de més de 50.000 
habitants on s'inclou Sant Boi.

L'Ajuntament ha rebut el Segell Infopar-
ticipa 2021, amb la puntuació màxima 
del 100%. Aquest distintiu concedit per 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) reconeix la transparència informa-
tiva dels webs dels ajuntaments i altres 
administracions públiques. Els segells es 
van lliurar en un acte públic celebrat a la 
sala d'actes del Rectorat de la UAB sota 
la presidència del rector, Javier Lafuente. 
El regidor de Transparència i Bon Govern, 
Daniel Martínez, va recollir el distintiu.

Segell Infoparticipa

L'Ajuntament de Sant Boi ha obtingut per primer cop el dis-
tintiu Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere. 
Aquest segell reconeix les empreses, serveis i destinacions 
turístiques que mostren un compromís amb la sostenibilitat i 
compleixen els requisits del seu manual de bones pràctiques.
La Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç i el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat valoren la tasca de l'Ajuntament 
de Sant Boi per promoure i gestionar de forma sostenible els 
seus atractius turístics.

La Federació de Municipis de Catalunya i la 
Fundació Carles Pi i Sunyer han incorporat 
tres projectes de l'Ajuntament de Sant Boi 
al catàleg del Banc de Bones Pràctiques 
dels Governs Locals. Els projectes que han 
rebut enguany aquest reconeixement són 
'Suport emocional per a joves i adolescents' 
(a la fotografia), 'Antenes d'igualtat' i 'Pro-
jecte Hermes d'accessibilitat cognitiva'.

Banc de Bones Pràctiques dels Governs locals 

En els darrers mesos, l'Ajuntament de Sant Boi ha rebut 
diversos premis en reconeixement a la seva bona gestió en 
diversos àmbits i projectes. La transparència, la digitalització, 
la sostenibilitat i la innovació són alguns dels àmbits que han 
estat premiats per entitats organitzacions de gran trajectòria 
i reputació, com la Universitat Autònoma  de Barcelona o la  
Federació  de  Municipis de Catalunya.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i 
el Ministerio de Educación y FP han premiat per partida do-
ble l'Ajuntament de Sant Boi. Ha estat al VI Concurs de Bones 
Pràctiques Municipals en la Prevenció i Intervenció davant 
l'Absentisme i en la Millora de la Convivència Escolar.

Sostenibilitat turística Biosphere

Convivència Escolar 

Reconeixement Administració Oberta
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Reconeixement Administració Oberta

TALENT SANTBOIÀ

Ha arribat l'estiu i continuen els comiats de final de curs a escoles, instituts i centres 
d'educació postobligatòria i activitats extraescolars.  No podem oblidar tampoc que 
Sant Boi és una ciutat que aposta per la innovació, la transformació i el creixement 
personal i professional. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament es dona suport i 
reconeixement a l'esforç, la dedicació i el talent amb la presència de l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret, acompanyada per altres representants del  consistori en moments com els actes 
de graduació dels instituts, lliuraments de premis i reconeixements especials. 

Representació santboiana 
als Lux Awards
El dia 8 de juny, el professor Àngel Franco 
i l’alumna de 4t d'ESO Paula Ros, en 
representació del grup Euroscola de 
la “Fundació Llor” van ser convidats a 
participar en una jornada al Parlament 
Europeu d’Estrasbourg. Es tractava, 
entre d’altres activitats, de l’entrega 
dels premis de cinema europeu Lux. 
Els premis “LUX- Premis del públic 
al Cinema Europeu”  els otorga el 
Parlament Europeu i l’Acadèmia de 
Cinema Europea amb la participació de 
la Comissió Europea i Europa Cinema. 
L'esdeveniment  “Lux Award Youth 
Seminar with European Parliament 
Ambassador Schools”, on van tenir 
l'oportunitat de participar juntament 
amb altres representants dels Estats 
membres, va ser organitzat per la 
Direcció General de Comunicació del 
Parlament Europeu. 

Campions d'Espanya  
2022 al Campionat de  
Ball Latino  
L'Ángel i la Luisa són els campions 
d'Espanya 2022 en els campionats 
celebrats a Galícia. Gràcies per posar a 
la ciutat de Sant Boi tan amunt i per ser 
un símbol i un exemple a seguir per una 
dansa inclusiva. 

Graduació Batxillerat INS Rubió i Ors 

Graduació Institut Marianao Graduació Batxillerat Llor

Cloendes de curs dels Jocs Esportius Escolars

Graduació INS Ítaca
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Festa Romana de Sant Boi
Els  dies 11 i 12 de juny s'ha celebrat el Lvdi Rubricati. L'edició d'aquest anyt enia 
com a tema central de la proposta la religiositat femenina a la Mediterrània 
a l’època romana. Una festa per apropar la cultura i la història romana a la 
ciutat.

Sant Boi s'ha endinsat amb força en l'estiu de la mà de la programació 
Estiu als Barris, una mostra de l'enorme i rica vitalitat cultural i associa-
tiva de la nostra ciutat. Activitats esportives, cicles i festivals musicals i 
familiars, balls populars, mostres d'entitats i sopars de veïns i veïnes, un 
festival de cinema i moltes altres propostes que donen veu a multitud 
d'iniciatives ciutadanes i municipals s'escampen per tot Sant Boi.

Música, amb el Rubrifolkum (que va tenir lloc el primer cap de setmana 
de juny), el Festival Crisàlide o la Música a la Fresca. Ofertes per al pú-
blic familiar, amb els Ludi Rubricati (la festa romana), el Karxofarock, les 
ludoteques als barris o els espais de jocs infantils. Esport a l'aire lliure, 
amb la proposta jove Fit Xperience i els Jocs a la Plaça, per a infants i 
adolescents. La segona edició del Fantboi, el festival de cinema fantàs-
tic, i les Conferències d'Estiu de La Rutlla són algunes de les propostes 
molt atractives que s'estan vivint a la ciutat. 

Festival Crisàlide
El 18 de juny centenars de persones han passat pels Jardins de l'Ateneu a 
viure el Festival. Espectacle familiar, fer un vermut amb podcast , escoltar les 
interessants taules rodones, comèdia o concerts de nit. Tota una proposta 
cultural i social de la mà d'un equip de joves de Sant Boi (associació Destí Origen). 

Fantboi, cinema fantàstic
Del 16 al 19 de juny s'ha celebrat una nova edició del Festival Fantboi als 
Cinemes de Can Castells. En aquesta segona edició, el cinema alternatiu, de 
terror i fantàstic. El cartell és obra de la il·lustradora santboiana Raquel Gu.  

Festa Gran de la Gent Gran 
L'Ajuntament ha ofert una festa d'homenatge als santboians i a les santboianes 
de 80 anys. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la regidora de Gent Gran, Maria Antonia 
Barragán, han lliurat un record de la celebració al centenar de persones que hi 
han assistit acompanyades de les seves famílies. Enguany, s'han fet diverses 
convocatòries per recuperar les que es van haver d'anul·lar per la pandèmia. 

www.estiualsbarris.com
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Festival Karxofarock
El dia 2 de juliol ha tornat el Festival Familiar Karxofarock. 
Ple de  propostes per a infants de totes les edats i les 
seves famílies. La música ha estat protagonista, amb 
actuacions en directe, propostes lúdiques, artístiques i 
culturals i una completa programació amb contacontes, 
tallers en família, DJ’s i  zona gastronòmica .

A Ciutat Cooperativa i Molí Nou
La Comissió de Festes de la Ciutat Cooperativa i l'Ajuntament va organitzar el sopar 
popular d'estiu, entre moltes altres activitats (música, ball, dansa, puntaires...). 
Un nombrós grup de persones es van aplegar a l'avinguda de Pau Casals per gaudir 
d'un sopar acompanyat de bona música. Totes les tradicions es van recuperant. 

Commemoració del Dia de 
l'Orgull LGTBIQ+
Enguany s'ha celebrat a Sant Boi el dia 
de l'Orgull amb actuacions i premis 
que reivindiquen la diversitat, gràcies a 
l'organització de Sant Boi en Positiu. 

Conferències d'estiu  
La Rutlla 
Ja han començat les primeres conferències 
d'estiu del Centre d'Estudis Santboians La 
Rutlla. La Natura i el Patrimoni explicats 
gràcies a persones expertes i des de 
diferents àmbits. 

A Camps Blancs 
El dissabte dia 11 de juny els i les més petites del barri de 
Camps Blancs van poder gaudir de la festa de l'aigua, una de les 
propostes més lluïdes de la programació. També van celebrar-se 
una cercavila i una mostra d'entitats amenitzada amb activitats.

A Centre i Vinyets
Les catifes florals van ser un cop més 
protagonistes de la tradicional Capvuitada, 
que també va comptar amb havaneres, 
tabalada, correfoc, sardanes, jocs infantils, 
ball, moda, trobada de joves orquestres... 

A Marianao  
Jocs infantils, ball de la gent gran, desfilada de 
moda, espectacles, sopar de gala... són algunes 
de les activitats que el barri ha gaudit gràcies a la 
programació d'estiu.

A Casablanca
Gralles, gegants, correfoc, circ, esport sobre 
rodes. El barri ha viscut a principis de juliol 
un gran cap de setmana d'activitats. Sant 
Boi segueix essent Ciutat Gegantera 2022.
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Sant Boi, una ciutat viva

25 anys de l'Institut Ítaca
Feliç 25è aniversari a l’INS Ítaca de Sant 
Boi! Ho vam celebrar amb una vetllada 
plena de retrobaments d’antics alumnes 
de l'institut, de l’equip educatiu que ha 
passat pel centre i d'aquelles persones 
que ara estan al capdavant. Per molts 
anys més educant.

Cultura emprenedora a l'escola
S'ha celebrat una nova edició del programa Cultura Emprenedora 
a l’Escola (CuEmE). Un any més, hem repartit els diplomes als nois i 
noies de primària que han creat i posat en marxa els seus projectes de 
cooperatives. El que han recaptat ho destinaran a causes solidàries 
A SantBoi hi ha talentjove! Gràcies a les quatre escoles que hi han 
participat:Escola Marianao, Escola Montbaig, Escola  de La Parellada  
i Escola Vicente Ferrer.  

Dia de les Persones
Refugiades 
La campanya "Siguem Refugi" s'ha 
materialitzat amb una exposició de carrer 
a la plaça de l’Ajuntament. També s'ha 
projectat la pel·lícula  Refugi en Curt dirigida 
a infants i la pel·lícula per a adults Flee que 
narren la vivència del refugi en diferents 
països.  

En record a la Yaiza
Un any després de la teva injusta mort, 
el teu pare Sergi, la teva família i els teus 
éssers estimats et recorden cada dia. Com 
també et recordem a SantBoi, la teva ciutat. 
I perquè perduri la teva memòria hem 
volgut que al Parc de les Papallones hi hagi 
una que porti el teu nom. Una papallona 
plena de color, com tu. 

'Roquiem'
Quan la cultura local s’uneix, sorgeixen 
espectacles tan brillants com Roquiem. Una 
barreja de música, dansa i teatre impulsada 
per l'Escola Municipal de Música Blai Net amb 
la col·laboració d'entitats i escoles artístiques. 

Trobada de l'esport femení
200 nenes i noies de 6 a 16 anys han 
participat en la Trobada d'Esport Femení 
d'enguany. Hi han practicat voleibol, 
beisbol, handbol, futbol, bàsquet i rugbi, 
amb el suport dels clubs esportius de 
Sant Boi. L'Ajuntament convoca cada any 
la Trobada d'Esport Femení amb l'objectiu 
promoure l'activitat física i la pràctica 
esportiva entre la població femenina.

Congrés de Dones del Baix Llobregat
Sant Boi ha acollit la jornada "Reptes i oportunitats per a la igualtat 
de gènere entre dones i homes en el nou mercat de treball" com a 
subseu del 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat que ha tingut 
lloc a Cornellà. Hi han assistit la regidora d'Igualtat, Feminisme i 
Ocupació, Sensi Domínguez, i la consellera comarcal de Feminisme, 
Vicky Castellanos.La ponència inaugural ha estat a càrrec de Sara 
Moreno, doctora en Sociologia, professora a la UAB i investigadora 
del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 
i de l'Institut d’Estudis del Treball.
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Dies 13, 20, 27 de juliol

De 19 a 20 h
Kick boxing per a joves de 14 a 16 anys
Al ritme de la música combinant moviments de boxa sense contacte i fitness
Inscripció: @joventutsantboi
A la Torre del Sol
Gratuït. Org.: Ajuntament

Dies 14, 21, 28 de juliol

De 20.30 a 23 h
After Sun Boi
Per a joves de 16 a 30 anys. Cal el Carnet SB Jove actiu. Piscina lliure i activitats 
dirigides, tant a l’aigua com fora
Inscripcions: @joventutsantboi 
Al Parc d’Aigües de la Muntanyeta
Gratuït. Org.: Ajuntament

Divendres 15 de juliol

De 19 a 01 hores
Fira. Llibre d'Estiu
A la plaça de l'Ajuntament
Org.: llibreries Isart, Barbus i Abacus

Dies 16, 23 i 30 de juliol

22 h
Música a la fresca
Dia 9. Canela N'Drama
Dia 16. Petit Comité
Dia 23. On The Road Trio
Dia 30. Nit de flamenc: Antonio "El Bocaillo", Bar-
tolo i Yola Garblan i José Andrés Cortés
A la Torre de Benviure  
Preu: 5 €, inclou copa de cava. 
Org.: Unión Extremeña

Dissabte 16 de juliol

11 h
Festa Holi
12.30 h
Festa de l’escuma 
19.30 h
Espectacle de Circ
20.30 h
Havaneres i rom cremat

Molt més ESTIU ALS BARRIS!
Sant Boi continua mostrant la seva rica vitalitat cultural i associativa amb 
una atractiva oferta d'activitats estiuenques. Els dissabtes de juliol, la To-
rre de Benviure acull la Música a la Fresca, els divendres el Casal de Ma-
rianao és l'escenari d'una nova edició del Sant Blues, els dijous al vespre la 
piscina de la Muntanyeta ofereix activitats per a la gent jove i els Jocs a la 
Plaça i  els Patis Obert apleguen, tot el mes, l'oferta familiar. Un any més, 
els diumenges de juliol i agost l'Espai Can To oferirà música a Can Torrents.

A la pl. Olivera
Org.: Els Garrofers i 
AV Casablanca amb la 
col·laboració de Roda 
d’Espectacles

Dies 16, 22 i 29 de juliol 

21 h
7è Sant Blues
Dg. 10, 12 h, Lluís Coloma 
& Héctor Martin
Ds. 16, 21 h, The Lowdown Groovers
Dv. 22, 21 h, Jo Ni Cas
Dv. 29, 21 h, Agustí Mas Blues
Al Casal de Marianao
Org.: Espai cultural Les Muses

Del 23 al 30 de juliol

XIII Campionat Europeu de Softbol 2022 
A l’estadi municipal de beisbol i softbol
Org-: Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i Federació de Beisbol i Softbol

Fins al 28 de juliol

De dilluns a dijous, de 18.30 a 20 h 
Jocs a la plaça
Activitats esportives lúdicorecreatives per a nens i nenes de 6 a 12 anys 
Del 4 al 7 juliol: pl. l’Olivera
De l’11 al 14 juliol: pl. Ernest Lluch
Del 18 al 21 juliol: Bibl. M A Campmany 
Del 25 al 28 juliol: pl. Teresa Valls i Diví
Gratuït. Org.: Ajuntament

Al juliol

Patis Oberts
Escola Ciurana. De 18 h a 21 h
Escola Gaudí. De 18.15 a 20.45 h
Escola Massallera. De 18.30 a 20.30 h
Consulteu activitats puntuals a estiualsbarris.com
Org.: Ajuntament

Els diumenges de juliol i l'agost

Concerts a l'espai Can To
Els jardins de Can Torrents tornaran a ser escenari 
de concerts musicals. The new song sextet, Som 
núvol, La maravillosa cabeza parlante i Rager són 
alguns dels grups que hi actuaran. Consulteu el 
detall de la programació a estiualsbarris.com
Org.: Ajuntament

Els dijous de juliol

19 h
Cicle de conferències d’estiu de La Rutlla
A la terrassa del Museu-Can Barraquer  
Org.: La Rutlla, Centre d’Estudis Santboians

www.estiualsbarris.com
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El primer equip de la Unió Esportiva 
Santboiana s'ha coronat campió de la 
lliga de divisió d'honor. Per vuitena vega-
da en aquest club centenari, el degà ha 
guanyat aquest campionat en un partit 
molt intens  tancant amb un resultat de 
23 a 19 contra l'Ordizia. 

L'equip arribava a la final sense haver 
perdut cap partit de la temporada. Amb 
una Santboiana imparable, els jugadors 
van oferir tot un espectacle digne de tan-

cament de temporada de celebració del 
centenari i una victòria a casa que no es 
celebrava des de l'any 2006. La il·lusió 
no va quedar tampoc enrere entre els 
aficionats, que van omplir les grades 
de gom a gom per acompanyar els ju-
gadors en aquest partit històric. 

El partit donava per tancada una tem-
porada brillant per al club, amb el triomf 
a la Lliga S23, el tricampió en categoria 
S14 i sotscampió pel sènior femení i S16. 

La UE Santboiana, campiona de la Lliga 
de Divisió d'Honor de rugbi

L'Europeu de softbol es disputarà a Sant Boi
El Club de Beisbol i Softbol Sant Boi 
serà la seu principal del campionat 
europeu de softbol 2022. El camp 
de softbol de Sant Boi acollirà la ce-
rimònia d'inauguració i allà s'hi ju-
garan trenta-dos partits,  inclosa la 
gran final el dia 30 de juliol. 

L'esdeveniment esportiu se cele-
bra del 24 al 30 juliol i es disputarà 
als camps de Sant Boi, Barcelona, 
Viladecans i Gavà. 

A més, donem l'enhorabona  a 
l'equip del CBS Sant Boi Blue. Les 
noies de l'equip femení s'han procla-
mat guanyadores del Campionat de 
Catalunya 2022, en categoria Soft-
bol Open, després de la disputa de la 
final (al millor de tres partits) davant 
del CB Viladecans. 

Un triomf que també ha fet palès 
la Federació  Catalana de Rugbi. Du-
rant la III Nit del Rugbi català,  que 
va tenir lloc a l'estadi Baldiri Aleu, la 
Federació ha premiat el club amb tres 
reconeixements: proclama la UE Sant-
boiana com a millor equip català de 
l'any; el jugador del primer equip Marc 
Palomar s'endú la distinció com a MVP 
de la Divisió d'Honor i es reconeix a Al-
bert Malo com a veterà il·lustre. 

Visites al comerç 
i la restauració

Fe d'errades 
Durant les jornades de treball 
i visites als barris de Sant Boi, 
l'Ajuntament continua donant 
suport al comerç i la restauració 
de proximitat. A l'edició del mes 
de juny del Viure Sant Boi, es  
van relacionar erròniament els 
noms i les fotografies d'alguns 
dels establiments que havien re-
but aquestes visites. Per aquest 
motiu, en aquest número els 
tornem a publicar.

Restaurant El Portugués
(Dr. Antoni Pujadas, 48)

Restaurant El Gaucho
(Joventut, 12)

Restaurant Can Lluís
(ronda de Sant Ramon, 179)

Bar La Ruta
(Joan Pagès, 7)
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Els nois i les noies del Consell Local 
d'Adolescència de Sant Boi (CLA) van 
presentar la campanya 'No more sex 
fakes' ('No més mites sobre sexuali-
tat') el dia 29 de juny,

El punt de partida són sis vídeos 
amb els títols 'Jo no veig porno, i tu?', 
'Masturbar-se és dolent?', 'Mètodes de 
protecció i avortament', 'Diversitat de 
gènere i orientació sexual', 'Menstrua-
ció' i 'Malalties de transmissió sexual'.

El Consell Local d'Adolescència 
ha elaborat aquestes peces audio-
visuals per a totes les persones 
adolescents de Sant Boi arran d'un 
encàrrec del govern municipal. Per 
fer-los, han comptat amb el suport i 
l'assessorament de professionals ex-
pertes en la matèria. 

Una enquesta realitzada l'any 2019 
a més de 200 adolescents de la ciu-
tat va detectar que disposar d'eines 

El Consell Local d'Adolescència presenta 
la campanya 'No more sex fakes'

d'educació sexual fiables i de qualitat 
era una de les principals demandes 
en aquesta etapa del cicle vital.

Educació sexual i afectiva
Els vídeos són el punt de partida de 
la campanya d'educació sexual i afec-
tiva 'No more sex fakes ', que com-
plementarà altres actuacions que es 
duen a terme de forma regular a la 
ciutat, com xerrades als centres edu-
catius o atenció individual al Punt 
Jove de Salut.

La presentació de la campanya 
es va fer a la Biblioteca Jordi Rubió 
i Balaguer, amb la participació del 
monologuista Marc Llinàs. Després hi 
va haver jocs d'aigua i una festa de 
l'escuma al Parc de la Muntanyeta.

A la festa van assistir antics i an-
tigues integrants del Consell Local 
d'Adolescència, que van elaborar 
els continguts dels vídeos, i els ac-
tuals integrants, que s'han encarre-
gat de la difusió de la campanya i de 
l'organització de l'acte de presentació.

Vídeos a: bit.ly/sexfakes

La ciutat, compromesa per donar resposta 
al conflicte bèl·lic d'Ucraïna
La 4a tinenta d'alcaldia de Coopera-
ció, Solidaritat i Pau, Alba Martínez, 
ha estat a Ucraïna en una missió 
institucional organitzada pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament. L'expedició, formada per re-
presentants del municipalisme cata-
là, ha permès conèixer de primera mà 
el context i els projectes que estan 
rebent fons de les campanyes soli-
dàries en suport a les persones víc-
times de l'ofensiva militar de Rússia. 
La delegació institucional ha visitat 
els centres d'acollida per a persones 
desplaçades internes a l'est del país, 
prop de Lviv, i ha recorregut també a 

Varsòvia, Lublin i Cracòvia, a Polònia.
D'altra banda, per l'actiu paper de 
l'Ajuntament de Sant Boi en el suport 
a les persones refugiades, el regidor 
de Projectes Europeus, Marc Aguilà, 

Representació de 
Sant Boi en l'acte de 
presentació del Pla 
Estratègic Nacional 
per a la Reducció de 
l'Obesitat Infantil   
L'Ajuntament de Sant Boi ha 
estat a l'acte de presentació del 
Pla Estratègic Nacional per a la 
Reducció de l'Obesitat Infantil, 
un full de ruta per a la pròxima 
dècada coordinat per l'Alt 
Comissionat contra la Pobresa 
Infantil amb la Gasol Foundation 
com a principal aliat estratègic.
El president del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, ha 
presentat el Pla i l'acte ha 
comptat amb la participació del 
santboià Pau Gasol.
Les més de 200 mesures que 
es portaran a terme tenen per 
objectiu reduir en un 25% l'excès 
de pes dels infants en la pròxima 
dècada i baixar en un 40% la 
bretxa social associada.
El tinent d'Alcaldia de Ciutat 
sostenible i saludable de 
l'Ajuntament de Sant Boi, José 
Ángel Carcelén, ha assistit a 
la presentació, convidat en 
representació de la ciutat 
que acull la seu de la Gasol 
Foundation.

ha participat en una de les taules 
rodones de la Conferència sobre Ciu-
tats i Regions celebrada pel govern 
basc, del 15 al 17 de juny, a la ciutat 
de Bilbao.
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E l 28 de juny és una data clau pel col·lec-
tiu LGTBI+. El dia en què, cansats i cansades 
d'aguantar les discriminacions sistemàtiques, 
de reprimir-nos i d'amargar-nos, un grup de 
persones a Stonwall van llençar artefactes de 
tota mena cap als policies que intentaven dete-
nir a persones pel sòl fet de ser.

Com un cop va dir la figuerenca Manuela Tra-
sobares (Activista pels drets LGTBI+, política, 
cantant d'òpera, artista i fallera) a la televisió 
pública valenciana: "perquè ens hem de repri-
mir? Per què? Durant tants anys la repressió i la 
mascara! De què m'he de disfressar ara?" i aca-
bava llençant una copa a terra mentre animava 
a les seves companyes cridant "tira la copa!". 
Podem veure la metàfora en el fet de trencar 
la copa i trencar amb tot aquest sistema he-
gemònic que està en contra de les identitats 
dissidents.

Crec que el Pride no és una data de celebra-
ció o de felicitació, sinó de lluita i constància 
de milers de persones anònimes com de perso-
natges públics, com l'exemple plantejat abans. 
I hem de lluitar perquè les grans corporacions 
no ens utilitzin, a nosaltres i les nostres bande-
res per fer veure que donen suport el nostre 
moviment i que estan al nostre costat durant 
un mes per netejar la seva imatge i guanyar 
diners a costa de les mentides que intenten 
traslladar. Les empreses que s'aprofiten de la 
nostra lluita són dirigides per homes blancs 
cisheteros rics que discriminen a persones del 
col·lectiu per ser qui som.

Fem que Sant Boi tingui Orgull!

Hoy en día lamentablemente una de las he-
rramientas que más ha hecho evolucionar 
a la humanidad; la cultura del esfuerzo está 
incomprensiblemente estigmatizada, menos-
preciada. Es más, ciertas políticas públicas 
supuestamente progresistas se encaminan 
a la eliminación de la misma. No deja de ser 
chocante que no se valore el esfuerzo, cuan-
do sabemos que las cosas que valen la pena 
no se consiguen jugando o esperando a que 
sucedan con actitud pasiva y perezosa, sino 
que son el resultado de una multitud de es-
fuerzos continuados, muchos intentos falli-
dos, momentos de rabia, incluso de dolor y 
lágrimas la mayoría en silencio, pero también 
de momentos de resiliencia, de superación y 
de pequeños éxitos que nos llevan a sentir-
nos vivos.

Es infantil por tanto la actitud de ignorar 
ese esfuerzo y suponer que todo nos va a 
venir regalado, que el mundo gira entorno 
nuestro como si fuéramos niños mimados y 
caprichosos.

En particular quisiera señalar dentro del 
ámbito deportivo a uno de los paradigmas 
de esa cultura del esfuerzo; nuestra querida 
U.E. Santboiana; un maravilloso ejemplo que 
nos da cada día desde hace ya más de cien 
años, todo su equipo humano: directiva, so-
cios, equipo técnico, jugadores y su iniguala-
ble afición, siempre unidos, siempre luchando 
sin descanso. Sólo queda felicitarlos por la re-
ciente consecución del título de Liga de la Di-
visión de Honor, que no es más que la guinda 
de esa trayectoria de apostar por esa cultura 
del esfuerzo. FERRO SANT BOI!!!

N La cultura del esfuerzo

S

Marc Aguilà
regidor

N Sant Boi, una ciutat 
orgullosa

ant Boi, és una ciutat plena de vida, orgullosa 
i que reivindica les millores que li calen.

Una ciutat que avança, no s'atura i millora 
constantment i ho fa en tots els àmbits, l'espai 
públic, la reactivació econòmica, la mobilitat, 
les polítiques socials i culturals...

I tan important és el que com el com. I el com 
ho fa, és d'una manera inclusiva, diversa, ac-
cessible, celebrant moltíssimes activitats en el 
marc de l'estiu als barris, per a diferents edats 
i col·lectius i implicant a la ciutadania i entitats 
des de totes les perspectives perquè tenim clar 
que el teixit social que tenim és un dels valors 
més preuats i aquest és implicat, nombrós, di-
vers i reivindicatiu, perquè estimen la ciutat de 
la qual formen part.

Des del PSC volem agrair a tot el teixit asso-
ciatiu i a totes les persones que hi formen part, 
la seva implicació i fer des d'aquí un merescut i 
necessari reconeixement a la seva tasca diària, 
que ens fa millors com a municipi i com a ciuta-
dans i ciutadanes.

Des de l'ajuntament estem i estarem al cos-
tat de les diferents entitats perquè sumant 
idees, esforços, i molta feina, la ciutat en cons-
tant ebullició i reinventant-se i millorant cons-
tantment gràcies a la col·laboració.

Gaudim d'un estiu ple de vida, de descans i de 
posada a punt de la ciutat per afrontar el nou 
curs amb energies renovades i amb ganes de 
treballar tots i totes plegades per tal de conti-
nuar millorant la vida de les persones que vivim 
a Sant Boi. Bon estiu!!

erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 
facebook.com/esquerra.santboi  | Instagram: @nousantboi

Quim Almeida
regidor

Carles Campdepadrós
regidor

ccampdepedros@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi

N Sant Boi amb Orgull



Viure Sant Boi
N Estiu 22

21

Segons l'Agència de Nacions Unides pels Re-
fugiats (ACNUR), al món hi ha més de 89,3 
milions de persones que s'han vist obligades 
a fugir de les seves llars. Que el moviment 
de persones és un dels grans reptes del nos-
tre temps, és un fet. Que aquesta mobilitat 
no està sent assumida gestionada, com cal, 
des de les polítiques públiques dels governs 
competents en la matèria, també és un fet.

En els darrers mesos hem assistit a dos 
exemples oposats relacionats amb la ges-
tió de fronteres. Per un costat, pocs dies 
després de la invasió d'Ucraïna per part de 
l'exèrcit rus, la Unió Europea recuperava 
una norma creada fa vint anys per aprovar 
l'entrada, sense limitacions, de persones re-
fugiades ucraïneses. D'altra banda, el passat 
dissabte 25 de juny, se'ns tallava l'alè amb les 
imatges de la tragèdia a la tanca de Melilla 
on més de 20 persones van perdre la vida. 
Malauradament, els mecanismes aprovats 
amb motiu de la guerra d'Ucraïna són una 
excepció i les fronteres, arreu, solen ser es-
pais de no-drets.

A Sant Boi, ciutat històricament compro-
mesa amb els drets humans i que en les 
pròximes setmanes aprovarà el seu segon 
Pla d'Acollida a persones refugiades, no dei-
xarem mai de veure éssers humans darrere 
les fredes xifres. Reivindiquem les identitats 
d'aquestes persones deslligant-les de les eti-
quetes de "refugiades" o "immigrants" que 
expressen condicions temporals o legals, 
però que no reflecteixen les seves veritables 
històries que sí que tenen una cosa en comú: 
volen començar un nou projecte de vida que 
mereix tenir cabuda.

N Sant Boi, ciutat refugi

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat | @SantBoiEnComu | 
facebook.com/StBoiEnComu

Alba Martínez
regidora

H i ha qüestions que són essencials i altres que, 
encara que tinguin la seva importància, són ac-
cessòries o més accessòries. Quines qüestions 
són essencials per a la societat? Diria que hi ha 
una triada clara: les econòmiques, les sanitàries 
i les educatives.

Dins l'econòmic hem de reprendre la neces-
sària redistribució de la riquesa i per aconseguir 
això és  imperant canviar el sistema econòmic, 
de fet ja es podria fer des de l'actual marc legal, 
recordem que la Constitució Espanyola posa lí-
mits al dret de propietat privada, això ja pot ser 
una eina per començar a fer -i de fet podria fer-
se en camps tan notoris com l'electricitat, per 
exemple-.

Dins la sanitat és imprescindible salvaguardar i 
recuperar el Sistema Nacional de Salut. Hem de 
reforçar la sanitat pública i recuperar tot això 
que s'ha deixat en mans privades seguint la teo-
ria de la col·laboració publicoprivada que tantes 
vegades és una mera excusa teòrica per a propi-
ciar la privatització.

Dins l'educació passa una mica el mateix 
que en la qüestió sanitària, és necessari re-
forçar l'educació pública, no tan sols al nivell 
de l'educació bàsica sinó també al nivell de 
l'educació universitària, hem de tornar a un mo-
del d'universitat pública que tingui uns preus 
accessibles per tothom. Les concertacions s'han 
de limitar a això on momentàniament no arribi 
el sector públic, ara bé, no es pot convertir en un 
sistema que afavoreixi al sector privat.

En definitiva, no podem perdre de vista el 
que és essencial, allò que han de ser els nostres 
objectius fonamentals, i menys fer-ho seguint 
coses que són gairebé metafísiques per molt 
postmodernes que siguin. Malgrat la postmo-
dernitat la lluita de classes continua existent i és 
aquesta l'opressió que hem d'atendre.

N Les qüestions essencials

Jorge Romero
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

 a letra Z la llevan, los invasores rusos con-
sigo y en sus vehículos, para distinguirse en 
esta guerra civil, de sus hermanos agredi-
dos, los ucranianos.

Esta letra Z, ha generado destrucción y 
un flujo humano de refugiados de guerra 
de 6M, básicamente mujeres, niños y an-
cianos. España país de baja demografía, ha 
tenidoun papel confuso sobe el tema. La UE-
2022-382 ordena priorizar, su acogida sobre 
otros procesos, dada la gravedad de esta 
oleada de refugiados, comparable a los 14M 
de alemanes del este, al final de la II GM. S, 
Boi tiene una oficina ACNUR y el proceso 
debe ser más efectivo; y es cosa de núme-
ros. Para algunos ser refugiado europeo de 
guerra, es ser igual a los ilegales; y no debe 
ser así. También los hermanamientos de S. 
Boi con dictaduras, sobran: Novgorod es 
una ciudad-arsenal, con Alcalde pro-Putin y 
S. Miguelito es un Ayto. fiel al sandinismo, 
que persigue e incauta ONGs, apalea, encar-
cela y tortura a opositores. ¿Por qué seguir 
con ellos, todavía?

También con la Z se inicia la ZEPA (Zona es-
pecial protección de Aves) La UE, vía multa, 
ha conseguido, por etapas y casi en secreto, 
que S. Boi y tres Aytos. más, deban ceder 
2.372 ha para cuidado aviar; pudiéndose al-
canzar las 4000 ha como objetivo final.

Había amenazas de la UE de no conseguir-
se el “acuerdo”. Ahora en un “Parc Agrari” 
(con 3348 ha) desnortado, suman ya un nue-
vo inconveniente para su existencia, ¿po-
drán faenar y prosperar casi expropiados? 
Se duda pero, en secreto. Hay elecciones...

N Dos zetas

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

L
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Programa Mixt: 
Assessorament i Orientació                                          
Des del Programa Mixt d'Orientació i Formació 
s'ofereix el servei gratuït d'Orientació Laboral 
per a persones treballadores o que hagin estat 
afectades per un ERTO. 
▶ Si necessites saber com realitzar una bona 
entrevista de feina. 
▶ Vols millorar les competències 
professionals.
▶ Necessites actualitzar el teu CV.
▶ O potser tens molts anys d'experiència però 
no tens la titulació i no saps com acreditar-la... 
A Orientació Laboral et poden ajudar gràcies 
a  unes sessions d'assessorament laboral  
gratuïtes. 
Informació de contacte: 93 635 12 46 ext. 
2142 o bé al correu: mmateos@santboi.cat.

200 cursos en línia 
L'Aula Mentor és un servei de formació en 
format digital, impulsat pel Govern central, 
que permet escollir entre més de 200 cursos 
de diferents àrees vinculats a la millora de 
les competències personals i professionals 
de persones majors de 18 anys. A més, la 
iniciativa disposa de tutories individuals 
i exàmen presencial. Un cop acabada la 
formació s'obté un certificat d'aprofitament 
expedit pel Ministeri d'Educació i Formació 
Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i aulamentor.es

Tauler 

Es pot consultar tot el catàleg d'activitats que 
l’Ajuntament i les entitats socials, de lleure i 
esportives de la ciutat ofereixen per un estiu ple 
de propostes de lleure educatiu per a infants 
i adolescents de Sant Boi. Les entitats socials, 
esportives, la iniciativa privada de la ciutat i 
l'Ajuntament sumen esforços per oferir un estiu 
ple de propostes de lleure per a aquestes edats. 
L'oferta d'oci durant els mesos de vacances 
escolars inclou una diversa programació que 
comprèn les edats de 0 a 16 anys. 
Consulta del catàleg: santboi.cat
 
 

Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys, 
amb l'objectiu de millorar les seves habilitats 
destinades a la recerca de feina. Poden 
aprendre a preparar un currículum, a preparar 
una entrevista de treball, a buscar feina, etc. 
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652 
98 43. Horari d'atenció: els dijous, de 16 a 
19.30 hores
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Portal web destinada a què totes les dones 
de la ciutat posin a disposició de tothom 
coneixements, experiències i sabers en 
qualsevol disciplina, sigui remunerada o no. 
Adreça web: cercadorexpertessantboi.cat. 
 

Atenció psicològica a joves 
El servei amplia l'horari als divendres al matí 
per continuar orientant joves de 16 a 30 anys en 
la presa de decisions, conflictes familiars o de 
parella, dificultat en les relacions personals, etc. 
Cita prèvia:  tel. 93 652 98 43 i elpunt@santboi.
cat. Horari ampliat: dl. i dc., de 15.30 a 19.30 
hores i dv., de 10 a 14 h.
 

Eskala: orientació laboral 
Ets jove, busques feina o vols estudiar i no saps 
per on començar? Eskala t'orienta i acompanya.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com, @eskalastboi i  
@escala.santboi
 

Tauler 

Piscines de La Muntanyeta. L'equipament ha estrenat temporada amb un horari d'obertura ampliat, que anirà de 
les 10 a les 20 hores de dilluna a diumenge i mantenint els preus públics de l'any passat per accedir a les instal·lacions. Per reduir el 
temps d'espera, les entrades i els abonaments de temporada es poden comprar o reservar en línia mitjançant un l'ordinador, al telèfon 
mòbil o a la tauleta, que generarà un codi QR per a un control d'accés digitalitzat.  El sistema permet una millor gestió de l'aforament 
i vol evitar que les persones se'l trobin complet. 
Tota la informació sobre abonaments i entrades: www.piscineslamuntanyeta.cat
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Ajuts per a empreses 
La iniciativa, a través dels fons europeus Next 
Generation, permet a les empreses d'entre 10 
i 49 treballadors i treballadores beneficiar-se 
d'ajuts de fins a 12.000 euros per a implantar 
solucions digitals.   
Informació i sol·licituds: acelerapyme.gob.es/
kit-digital, fins al 15 de setembre.
 

Oficina Municipal d'Energia 
Sostenible (OMES) 
És un servei municipal gratuït d'informació i 
assessorament sobre tot allò que fa referència a 
l'energia. Com hem de consumir-la per reduir el 
cost econòmic, ambiental i social. 
Més informació: santboi.cat/omes
 
Estalvi a la factura de la llum  
Amb els canvis en la factura de la llum és 
molt important saber com gestionar-ne el 
consum. L'Ajuntament ofereix auditories 
energètiques gratuïtes a llars, comerços i petites 
empreses des de l'aplicació Sant Boi Actiwatt. 
Per fer consultes: Telèfon 93 654 82 22 i 
actiwatt@santboi.cat. Per demanar l'auditoria 
gratuïta:santboi.cat/actiwatti.cat/apropat.
 

Convocatòria Futur 5.  De juliol  a novembre hi haurà 
oberta la cinquena convocatòria, que ofereix ajuts econòmics a 
empreses i comerços de Sant Boi que hagin executat projectes 
de millora, adaptació, transformació, ampliació, creació de noves 
línies de negoci o adaptació a les noves necessitats del mercat.  
Més informació: www.santboi.cat 

 
 
 
Ajuts al lloguer o cessió d'ús 
Es tracta de subvencions per al pagament 
del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o 
habitacions, en règim de concurrència 
competitiva, per facilitar l'accés i la 
permanència a sectors de població major de 
35 anys en risc d'exclusió social. El termini 
per presentar les sol·licituds finalitza el dia 15 
de juliol de 2022. Les sol·licituds es podran 
presentar electrònicament a: https://habitatge.
gencat.cat/ajutlloguer i presencialment 
amb cita prèvia a OMAP. Es recomana fer les 
sol·licituds telemàticament. Cal adjuntar el 
contracte de lloguer vigent, tots els rebuts 
de lloguer fins a la data de presentació de 
la sol·licitud i imprès de dades bancàries del 
compte on fer l'ingrés de la subvenció, en cas 
de ser atorgada i, si s'escau, llibre de família si 
hi ha menors o sentència de separació i títols 
de famílies monoparentals o nombroses, si és 
el cas. Imports màxims del lloguer mensual 
o preu de cessió. Habitatge: 900 € . Habitació 
(novetat d'aquest any): 450 €. 
 Més informació: Oficina Local d'Habitatge 
(OLH), olhsantboi@santboi.cat, 93 635 12 23, de 
9.30 a 14 hores, de dilluns a divendres. 

Vehicles elèctrics 
El Pla Moves III, 
gestionat per 
l'Institut Català de 
l'Energia, promou 
matricular vehicles 
elèctrics mitjançant 
ajuts que es poden 
demanar per adquirir, via compra o leasing, 
vehicles nous i instal·lar punts de recàrrega. 
Inscripció: bit.ly/ajudesmoves3 

Certificat acreditatiu de la competència digital, 
entesa com la combinació de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.  
L’Olivera i la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
són centres examinadors ACTIC. Qualsevol 
persona de més de 16 anys podrà demostrar 
les seves competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació. Els horaris de les 
proves són tots els divendres a les 11:00 h a 
la Biblioteca Jordi Rubió i el tercer dissabte de 
cada mes a l'Olivera a les 9:00 h. 
Informació: santboi.cat/apropat
 
Assessorament Ecoindústria 
Servei d’assessorament i acompanyament 
gratuït a les empreses del territori 
per treballar: l’anàlisi, la detecció, 
l’acompanyament i la concreció d’un pla 
d’actuació que definirà el full de ruta a seguir 
per la implementació de nous projectes i 
processos empresarials, basats en models 
d’economia circular. 
Informació i sol·licituds: ecoindustria.net/
assessoraments/
 
Comerç i digitalització  
El CCAM impulsa un nou programa formatiu per 
a petites empreses comercials amb la finalitat 
d’incrementar el nivell de digitalització d’aquest 
segment de l’economia catalana. El programa 
en línia, constarà de 6 mòduls formatius que 
permetran als comerços participants assolir 
els coneixements necessaris per emprendre i/o 
millorar el seu camí a la digitalització.t.  
Tota la informació i inscripcions: bit.ly/
comerçdigitalitzacio
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energéticos)? En su libro Confesiones, San Agustín 
dice: ‘Señor, señor, concédeme la castidad, pero no 
ahora mismo’. Quizás nosotros vamos a tener que 
decir: “Señor, señor, concédeme la economía verde 
pero no necesariamente ahora mismo’."

¿Qué papel tienen las ciudades?
“En un escenario como el actual, de niebla densa, 
que no te deja ver lo que hay detrás, los retos se han 
de abordar de forma cooperativa e interactiva, pero 
especialmente desde el ámbito local o comunitario. 
El mercado ya no es el único mecanismo. En esta 
nueva era hemos de contemplar la prosperidad 
como el resultado de la cooperación continua entre 
tres pilares: el mercado, el Estado y, también, la 
comunidad. Es decir, las administraciones locales y 
los ciudadanos que viven en su ámbito. Como dice la 
máxima popular: ‘Si quieres ir rápido ve solo, pero si 
quieres ir lejos, ve acompañado’."

¿Es usted optimista sobre nuestro futuro?
“Igual que no ganas un partido si no te presentas al 
campo, tampoco puedes afrontar retos si no estás 
seguro de tu capacidad. Si dudas, no lo consigues. 
Por eso soy un optimista escéptico. Daniel Kahneman, 
psicólogo y Premio Nobel de Economía por sus estudios 
sobre las decisiones humanas, dice: ‘Los optimistas se 
equivocan más, pero les va mejor en la vida”.

¿Hay que evolucionar hacia una economía verde?
“En términos del filósofo Immanuel Kant, la 
descarbonización, el tránsito hacia una economía 
verde, es un imperativo categórico. O somos 
capaces de abordarlo o la civilización cambiará 
profundamente. Ahora bien, ¿a qué ritmo? Antes 
de la guerra de Ucrania pensábamos que había 
de ser muy acelerado. La guerra nos va a obligar a 
ciertos reequilibrios. ¿Cómo avanzamos hacia un 
objetivo deseable garantizando a la vez la seguridad 
de nuestras formas de vivir (por ejemplo, los flujos 

¿Necesita un 'reset' la economía?
“No estamos solo ante un cambio de ciclo 
económico, sino ante una nueva era. Una nueva era 
marcada por una profunda incertidumbre, tanto de 
tipo económico como también de tipo existencial."

¿Por qué es una 'nueva era'?
“Desde el inicio de esta década estamos ante una 
‘concatenación de calamidades’. Decía el gran 
economista John Maynard Keynes que nunca ocurre 
lo inevitable, sino lo no pensado. Estamos asistiendo 
a lo no pensado: una pandemia mundial -a la que 
probablemente seguirán otras- y, de nuevo, la 
proximidad de las guerras. Las creíamos cosa del siglo 
pasado, y de pronto la guerra, con lo que significa de 
incertidumbre existencial, ha vuelto a nuestras vidas”.

¿Cuáles son las consecuencias?
"Estábamos acostumbrados a decisiones top-down, 
de arriba abajo. No puede ser así de ahora en adelante. 
Hay que buscar estrategias más cooperativas e 
interactivas, en el sentido de un diálogo continuo 
entre expertos, gobiernos, empresas y sociedad. 
La incertidumbre nos exige abordar los retos que 
tenemos por delante, como los de la Agenda 2030, de 
forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora."

 ¿Qué retos considera más relevantes?
"A mi juicio dos de ellos son prioritarios: el cambio 
climático y la inclusión social. O conseguimos crear 
buenos empleos para más personas en más lugares 
del país, especialmente en las medianas y pequeñas 
ciudades, o de lo contrario lo que tenemos por 
delante es un escenario social y político convulso”.

N “El cambio climático 
y la inclusión social son 
los grandes retos del 
mundo actual” 

N “Hay que tomar las 
decisiones de un modo 
más cooperativo y más 
interactivo”

El economista ANTÓN COSTAS preside el Consejo Económico y Social de España (CES). El 
13 de junio participó en el Fòrum Econòmic de Sant Boi, donde ofreció claves para responder a la 
pregunta: '¿El sistema económico se está transformando?'. Su respuesta es que vivimos en una 
nueva era de gran incertidumbre en la que, para afrontar los retos de la nueva economía y del 
mundo actual, hay que cambiar la forma de tomar decisiones. Necesitamos, dice, ser optimistas.

No estamos 
ante un 
cambio 
de ciclo 

económico, 
sino ante 

una nueva 
era"


