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N L’Ajuntament promou

hàbits i estils de vida
més saludables i ajuda
les persones a prevenir
malalties i discapacitats

N Totes les polítiques

del govern municipal
tindran en compte
com influeixen en la
salut de la ciutadania

La salut, un valor en alça
NL’Ajuntament considera el sector sanitari com una oportunitat de desenvolupament econòmic

1 La salut a totes les polítiques

La salut és un pilar bàsic de les polítiques
locals. Totes les decisions (sobre el medi
ambient, sobre la mobilitat, sobre l’atenció
a les necessitats socials, la gent gran,
l’educació, l’esport...) tenen una incidència
directa o indirecta en la salut de les persones. El govern municipal de Sant Boi vol
que les seves decisions incorporin sempre
una anàlisi i una reflexió prèvies sobre com
afectaran la salut i la qualitat de vida de la
ciutadania. El Pla Local de Salut, que el Ple
municipal ha aprovat elaborar, vol aportar
aquesta visió integral per avançar cap a
una ciutat cada cop més saludable.

2 Un entorn físic saludable

La ciutat és el lloc on vivim i convivim.
Un entorn físic sà afavoreix hàbits i estils
de vida més saludables. Sant Boi compta
amb un entorn natural privilegiat, únic en
l’entorn metropolità, que el govern municipal ha preservat i potenciat durant anys.

La fortalesa
del sector de la
salut mental,

la qualitat de
l’aire i l’entorn
natural i la xarxa
de recursos
assistencials
existent a la ciutat
obren expectatives
de futur

Els nivells de contaminació són inferiors
als dels municipis del nostre entorn. De
fet, la bona qualitat de l’aire ha permès que
Sant Boi hagi quedat exclòs de les mesures excepcionals (en relació amb la velocitat de la circulació, per exemple) previstes
per a les anomenades ‘zones especials de
l’ambient atmosfèric’. El lloc on vivim pot
tenir més influència en la nostra salut que
el nostre codi genètic.

3 Ciutat de la salut mental

‘Sant Boi conviu fa més de 150 anys amb
dos ‘hospitals’ psiquiàtrics (Sant Joan de
Déu i Benito Menni) que són referents indiscutibles a nivell internacional. Aquest fet
ha facilitat que la salut mental hagi estat,
durant l’última dècada, una de les grans
apostes estratègiques del govern municipal.
El principal resultat d’aquesta aposta és el
Clúster de Salut Mental de Catalunya, una
aliança de més de 50 empreses, universitats
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i institucions públiques amb gran potencial
d’investigació, innovació, coneixement i
desenvolupament econòmic.

4 Un hospital de referència

Sant Boi compta amb un sistema assistencial de qualitat en matèria de salut. La peça
principal és l’Hospital General, una moderna instal·lació que l’any 2010 va obrir les
portes al recinte del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu. A la ciutat també hi ha 4 centres
d’atenció primària, un dels quals (el CAP
Molí Nou) estrenarà edifici aquest mateix
mes. Els recursos d’atenció sociosanitària
(com el centre Prytanis) cobreixen un espai intermedi entre l’atenció hospitalària i
l’atenció primària i completen el mapa de
recursos assistencials existents a la ciutat.

5 La salut, un actiu econòmic

La salut és un actiu econòmic per al present
i el futur de la nostra ciutat. 4.000 persones
treballen en el sector sanitari a Sant Boi,

Una alimentació sana i equilibrada és el principal factor per tenir bona salut

que vol associar el seu nom a la salut per
afavorir un nou desenvolupament econòmic i generar noves oportunitats per a les
persones. Molts factors conviden a apostarhi: la bona qualitat de l’aire i el compromís en la lluita contra el canvi climàtic,
la presència centenària dels hospitals psiquiàtrics, la potència competitiva del Clúster de Salut Mental, l’existència d’un hospital de referència d’última generació i una
bona xarxa de recursos per a la cura de la
salut, i l’expectativa de creixement de les
necessitats d’atenció (per l’envelliment de
la població), especialment en el sector sociosanitari. Sant Boi està ben posicionada
per ser ‘ciutat de la salut’.

6 Canviant hàbits i estils de vida

L’Ajuntament, que no té competències en
matèria d’assistència sanitària, centra la
seva tasca en la promoció, la prevenció i la
protecció de la salut i en la intervenció comunitària. Diferents programes i activitats
faciliten que persones de totes les edats, en
especial les més vulnerables, siguin conscients i es responsabilitzin de tenir hàbits i
estils de vida saludables i puguin prevenir
o reduir l’impacte de malalties, patologies

La comunitat mèdica recomana fer esport regularment des de la infància

i discapacitats. L’alimentació saludable,
l’activitat física regular, la prevenció de les
drogodependències o la millora del benestar emocional són algunes de les prioritats.

dona suport als seus esforços per ser
agents actius de salut comunitària i afavoreix la creació de xarxes de relació i espais
de participació.

7 Treballant per un SantBoiSà 9 Les famílies, un pilar bàsic
El programa d’intervenció comunitària SantBoiSà és la punta de llança de la feina que
fa l’Ajuntament per promoure estils de vida
més saludables mitjançant l’alimentació
equilibrada i la pràctica d’exercici físic. Els
primers passos s’han adreçat a la població
infantil per incidir en una etapa clau per a
l’adquisició d’hàbits. Però aquest programa
és una aposta de futur que vol arribar arribar a tota la població i buscar la complicitat de les famílies.

8 Aliances i xarxes de relació

Els recursos assistencials existents a Sant
Boi (hospitals, CAP, centres sociosanitaris,
residències...), les entitats i col·lectius que
treballen en el camp de la salut i altres
agents locals (com escoles i instituts, mercats o entitats de dones) són els principals
aliats per potenciar les actuacions preventives i amplificar-ne l’abast. L’Ajuntament

Viure Sant Boi
N març 17

3

Millorar la salut és millorar la qualitat de
vida. Però no només de les persones que
poden patir o pateixen una malaltia, sinó
també de les seves famílies. L’entorn familiar és sovint el pilar bàsic de les tasques
de cura. Cuidar les persones cuidadores
del desgast personal que la convivència
amb la malaltia genera és una altra de les
prioritats de les accions municipals en el
camp de la salut.

10 Causes solidàries

Les persones malaltes i les seves famílies
alcen sovint les seves veus per reivindicar
més sensibilitat social, investigació i recursos per a les malalties comunes i ‘minoritàries’, mitjançant la celebració de dies
internacionals dedicats a la fibromiàlgia,
l’Alzheimer, l’ictus, la salut mental, la sida...
L’Ajuntament dona suport a aquestes iniciatives solidàries i de conscienciació social i
se suma a les seves jornades públiques.

“Soy diabético desde los 20 años.

El ABS Camps Blancs me eligió como
paciente experto para ayudar a otras
personas enfermas.
Nos reunimos fuera
del ambulatorio.
Les explico cosas
sobre la diabetes
que el personal
médico no tiene
tiempo de abordar.
Compartimos
vivencias. Sabemos
que no nos vamos
a curar, pero podemos salir a la calle
como personas normales, sin temor.”
Francisco Sánchez Carmona
(Pacient Expert-Diabetis)

“La enfermedad de RETT es aún

una gran desconocida. Las instituciones
se implican poco y
hay pocas ayudas,
aunque se ha
avanzado mucho
en el diagnóstico.
Tener una hija con
este síndrome me
ha enseñado a ver la
vida de otra manera,
a través de sus ojos
y de su sonrisa, a
luchar para que sus necesidades se
atiendan como las de una enfermedad
más común.” Fali Vázquez, Familiar
de Persona amb Síndrome de Rett

“No hi ha més Alzheimer que

abans, però les persones tenen més
esperança de vida i
l’edat és el principal
factor de risc. Ara
la controlem millor,
tot i que no en tenim
clares les causes.
Sabem que és
positiu mantenir-se
actius, mentalment i
socialment. La millor
prevenció és menjar
bé i fer exercici. Sempre que ens ho
demanen, fem xerrades divulgatives.”
Consuelo Almenar, neuròloga
psicogeriàtrica a Benito Menni CASM

SERVICIOS Y RECURSOS MUNICIPALES PARA

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Las políticas municipales de promoción y prevención de la salud ofrecen actividades de difusión,
información, educación y formación a personas de la ciudad de todas las edades, en especial los
colectivos más vulnerables. El objetivo de estas políticas es sensibilizar a la población para que
se responsabilice de su propia salud y pueda contar con herramientas suficientes para incorporar
a su día a día hábitos y estilos de vida más saludables: una alimentación equilibrada, actividad
física regular, prevención de enfermedades, mejora del bienestar emocional, prevención del
consumo y abuso de sustancias tóxicas...

Alimentación saludable

El proyecto comunitario de alimentación saludable
SantBoiSà pretende favorecer una nutrición adecuada
mediante la elección correcta de alimentos y formas
de cocinar adecuadas al momento vital y la situación
económica. Se obrecen talleres de alimentación, cocina
sana y hábitos saludables, en especial relacionados con
la obesidad infantil. En 2016, asistieron a esos talleres
1.100 personas. También se celebró por primera vez una
Jornada de Hábitos Saludables, con la participación de
escuelas, ‘esplais’, clubs deportivos y profesionales de
estos ámbitos

Actividad física

Organización de actividades informativas, formativas
y sensibilizadoras para potenciar la práctica regular de
la actividad física en cualquier etapa de la vida como
herramienta para prevenir enfermedades, patologías y
discapacidades, teniendo en cuenta las características
diferenciales de cada persona. El objetivo principal es
prevenir el sobrepeso y la obesidad

Educación para la salud

Actividades físicas para diferentes edades en el espacio
urbano para prevenir el sedentarismo y promover el
ejercicio. Actividades informativas y educativas para
empoderar a las personas y hacerlas responsables de
su salud: cómo cuidar el cuerpo y las emociones, la
afectividad y la sexualidad para no enfermar... El proyecto
se dirige sobre todo a jóvenes y personas enfermas o
con discapacidad. Charlas y campañas preventivas sobre
el cáncer, el tabaquismo, el SIDA, el ictus...

Afectividad y sexualidad

Talleres de educación afectiva y sexual que, con el título
‘Ens cuidem’, inciden en la expresión de las emociones
y de los sentimientos, los valores propios y ajenos,
el derecho a las relaciones igualitarias y el respeto a
las diferentes identidades y orientaciones sexuales.
Charlas y talleres específicos para mujeres y chicas
jóvenes, para personas con discapacidad intelectual y
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para cuidadores y cuidadoras de personas afectadas de
Alzheimer u otras demencias

Drogodependencias

Servicio especializado de acompañamiento dirigido a
personas con problemas de drogodependencia y a sus
familias durante el proceso de deshabituación. El objetivo
es favorecer la abstinencia y, en paralelo, la adquisición
de hábitos y comportamientos adecuados para la plena
integración social. Trabajo grupal y espacio de apoyo
individual. La Fundació Marianao gestiona mediante
un convenio este servicio municipal, llamado Proyecto
Ariadne. Además, la Policía Local ofrece actividades en
los institutos para la prevención de adicciones (tabaco,
alcohol, pantallas, cánnabis y otras drogas). En 2016
asistieron a ellas 2.500 jóvenes de entre 12 y 25 años

Ciudad cardioprotegida

Instalación de desfibriladores en puntos estratégicos
de la ciudad (lugares de alta afluencia de personas o
lugares donde se desarrollan actividades de riesgo) para
poder actuar de inmediato en caso de parada cardiaca

Prevención de enfermedades

Los servicios sanitarios, las entidades y el Ayuntamiento
participan en diferentes campañas de prevención
(vacunación, higiene y salud bucal, cáncer de colon,
tabaquismo...). En 2016, el Ayuntamiento se sumó a
la campaña ‘No puc esperar’, dirigida a personas con
enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis
ulcerosa o la enfermedad de Chron, poniendo a su
disposición los baños de 34 espacios municipales para un
uso rápido, anónimo y gratuito. Las personas afectadas
tendrán una tarjeta prescrita por el personal médico

“Trabajar de forma comunitaria

es estratégico, muy importante para
ser más eficaces a la hora de resolver
las principales problemáticas de
salud con las que
nos encontramos.
De cara al futuro,
conviene hacer
un esfuerzo de
prevención sobre
la alimentación,
la adquisición de
hábitos saludables
o la salud escolar,
y para prevenir
específicamente algunas patologías.”
Cecília Domènech, imfermera i
adjunta a la direcció CAP Molí Nou

“El sobrepès i l’obesitat infantil

Bienestar emocional

Jornadas, talleres, charlas y campañas para sensibilizar
a la población sobre la salud mental, las demencias, el
bienestar emocional y la prevención de las depresiones,
la ansiedad y el estrés, principalmente mediante
la organización, en colaboración con las entidades
sociales del municipio, de actividades públicas que
ayudan a disfrutar de una vida más satisfactoria. Las
jornadas del Día Mundial del Alzheimer y el Día Mundial
de la Salud Mental son los dos grandes hitos del año

Mesa local de salud mental

Organismo constituido en el mes de octubre de 2016
por 24 entidades e instituciones como espacio de
coordinación y trabajo conjunto para mejorar la salud
mental en la ciudad y luchar contra la estigmatización
de las personas que padecen alguna enfermedad o
trastorno mental. Durante 2017 se definirá un plan de
acción para establecer prioridades y crear comisiones
de trabajo sobre temas específicos

Comunicación y sensibilización

Acciones comunicativas en diferentes soportes para
difundir informaciones y consejos sobre salud (espacio
de salud de Ràdio Sant Boi, estand en la Fira de la
Puríssima, dípticos informativos...). Campañas de
donación de sangre a cargo de Creu Roja

a la semana en dos mercados de la ciudad (Ciutat
Cooperativa y Torre de la Vila)

Marianao té Cor

El Ayuntamiento participa en este programa
comunitario que pretende incidir en diferentes
aspectos de la vida del barrio de Marianao, entre ellos
la salud, ofreciendo herramientas para la detección
y prevención de situaciones de riesgo para la salud
mediante actividades de ocio (proyecto Enrenou) y
apoyo psicosocial para situaciones de vulnerabilidad

Los días internacionales de la salud

La ciudad se suma cada año a diversas jornadas
convocadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y otros organismos para sensibilizar a
la sociedad sobre diferentes enfermedades. El Día
Mundial de la Salud da a conocer cada mes de abril una
de ellas (en 2016, la diabetes; en 2017, la depresión).
También son citas habituales los días mundiales de
las enfermedades del riñón (marzo), la fibromialgia
(mayo), el Alzheimer (septiembre), el ictus (octubre),
la salud mental (octubre) o el sida (diciembre)

Hipertensión y glucosa

Campaña consistente en la realización de mediciones
de la tensión arterial y los niveles de glucosa para la
prevención de enfermedades de alta incidencia de
riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes.
Presencia de una unidad móvil de la Cruz Roja un día
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són un problema a la ciutat. Sovint
culpem els comportaments individuals,
però el problema
és d’estil de vida
col·lectiu. Els
resultats de l’estudi
que hem fet ens han
dut a intervencir
amb accions a tot el
municipi: escoles,
mercats, clubs
esportius... Hem
de tenir estils de
vida més saludables.” Santi Gómez.
Investigador en Salut Pública.
Gasol Foundation

“Los jóvenes no tienen
comportamientos responsables

en relación con la salud porque se
ven a sí mismos, erróneamente, como
invulnerables y no
se les ha inculcado
una cultura de
responsabilidad.
Comen mal, hacen
poco ejercicio y
las TIC facilitan
que haya pocas
relaciones en
persona. Es
bueno ayudarles a
conocer otras realidades.” Leo Sierra,
professor de l’Institut Camps Blancs

Integrants de la
Taula de salut mental

Clúster de Salut Mental Catalunya:
en el camí de la innovació
El Clúster de Salut Mental de Catalunya
continua consolidant-se com un referent
en l’àmbit de la salut mental. Més de 50
empreses, serveis i institucions hi treballen
de manera interconnectada per generar recursos que permetin oferir el millor suport
biopsicosocial a les persones amb malalties
mentals i les seves famílies. La millora de
la competitivitat de les empreses, la innovació, la col·laboració entre disciplines i
la internacionalització són algunes de les
principals eines per fer-ho possible.
L’Ajuntament de Sant Boi va ser l’impulsor
de la creació d’aquest organisme, en el marc
de la seva aposta estratègica per aprofitar
150 anys de convivència amb la salut mental com una oportunitat de desenvolupament econòmic per a la ciutat. Constituït
l’any 2013, el Clúster de Salut Mental de
Catalunya té la seu oficial al Palau de Marianao de Sant Boi i l’Ajuntament és un dels
seus membres.
En els darrers mesos, el Clúster ha
impulsat iniciatives innovadores i
col·laboratives com ara un projecte per a

L’organisme ha
desenvolupat en
els darrers mesos
nous projectes
col·laboratius,
com la utilització
de tecnologies
mòbils per
millorar
l’assistència a
infants autistes

la millora de l’assistència a infants autistes
mitjançant tecnologies mòbils o un estudi
amb neuroimatges sobre les alteracions
neurobiològiques que produeixen els trastorns límit de la personalitat.
La integració en el programa Catalònia Clústers ha ajudat a avançar en la línia de la internacionalització, per exemple
mitjançant la col·laboració en un projecte
desenvolupat a Mèxic. El Clúster va ser present en l’edició de 2016 del Mobile World
Congress (MWC) i es va adherir fa uns
mesos a la Taula de Salut Mental de Sant
Boi. També va participar a la ciutat en la
fira d’entitats que es va muntar amb motiu
del Dia Mundial de la Salut Mental.

Relleu a la presidència

En l’assemblea general celebrada el 22
de febrer, el doctor Pere Bonet (Fundació
Althaia), especialista en Psiquiatria, va substituir Joan Orrit (Benito Menni CASM) com a
president de l’organisme, que afronta una
etapa de continuïtat per seguir millorant la
salut mental i lluitant contra l’estigma n
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- Ajuntament de Sant Boi
- Generalitat de Catalunya
- Diputació de Barcelona
- Consell Comarcal Baix Llobregat
- SAP Baix Llobregat Centre (ICS)
- Clúster Salut Mental Catalunya
- Benito Menni CASM
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu
- Associació Equilibri
- Fundació Marianao
- Fundació Orienta
- Amfeina
- Institució Balmes
- Plataforma TDAH
- CDIAP Sant Boi
- Fundació Apado
- Fundació Cassià Just
- Associació Grup Teatre Imagina
- Crearte Asociación
- Intecserveis
- Creu Roja Local
- UPA Divers
- AFA Baix Llobregat
- Junta comarcal Col·legi Metges
(amb el suport de la Federació
Salut Mental Catalunya)

Entitats de salut
comunitària
- Creu Roja Sant Boi (1935)
- AFA Baix Llobregat (1994)
(famílies de malalts d’Alzheimer)
- Associació per a la Lluita contra
les Malalties del Ronyó (1997)
- Associació Catalana
AVECE-ICTUS (2000)
- Fibrobaix, Associació de
Fibromiàlgia del Baix Llobregat
(2002)
- Plataforma TDAH (Trastorn
per Dèficit d’Atenció amb/sense
Hiperactivitat) (2006)
- Associació Equilibri (2007)
(famílies de persones amb
trastorn mental)
-Club Social UPA Diver’s (2013)
(famílies de joves amb diversitat
funcional)

La salut: passat, present i futur de Sant Boi
La salud: pasado, presente y futuro de Sant Boi

S

ant Boi ha tingut al llarg de la història una vinculació estreta amb la salut. 150 anys de convivència amb
els hospitals psiquiàtrics han fet de la nostra ciutat un
lloc de referència en aquest àmbit i, en l’última dècada, l’aposta del govern municipal per impulsar un Clúster de Salut Mental per a tot Catalunya ha apuntalat
aquesta posició, associant-nos a iniciatives innovadores de primer nivell.
A més, comptem amb un Hospital General d’abast comarcal i amb una bona xarxa de centres d’atenció primària (CAP) als barris que, amb la imminent obertura
del nou CAP Molí Nou i el futur desdoblament del CAP
Montclar a Marianao, donarà una cobertura digna a les
necessitats sanitàries dels ciutadans i les ciutadanes.
Crec que aquestes fortaleses es veuen reforçades
pels fruits que ha donat una altra de les prioritats del
govern municipal en els darrers anys: la preservació
de l’entorn natural de Sant Boi, que ens permet gaudir avui dia d’una bona qualitat de l’aire i d’unes condicions de vida saludables.
Tots aquests factors són actius que hem d’aprofitar
per projectar la ciutat i generar oportunitats de desenvolupament econòmic. El sector sanitari i sociosanitari
dona feina a 4.000 persones a la nostra població i és,
sens dubte, un avantatge competitiu que no podem
perdre de vista.
Volem que Sant Boi sigui una ciutat de la salut, una
ciutat saludable i sostenible amb oportunitats de futur
per a les persones.

S

ant Boi ha tenido a lo largo de la historia una vinculación estrecha con la salud. 150 años de convivencia
con los hospitales psiquiátricos han hecho de nuestra
ciudad un lugar de referencia en este ámbito y, en la
última década, la apuesta del gobierno municipal por
impulsar un Clúster de Salut Mental para toda Catalunya ha apuntalado esta posición, asociándonos a iniciativas innovadoras de primer nivel.
Además, contamos con un Hospital General de ámbito comarcal y con una buena red de centros de atención primaria (CAP) en los barrios que, con la inminente
apertura del CAP Molí Nou y el futuro desdoblamiento del CAP Montclar en Marianao, dará una cobertura
digna a las necesidades sanitarias de la ciudadanía.
Creo que estas fortalezas se ven reforzadas por los
frutos que ha dado otra de las prioridades del gobierno municipal en los últimos años: la preservación del
entorno natural de Sant Boi, que nos permite disfrutar
hoy en día de una buena calidad del aire y unas condiciones de vida saludables.
Todos estos factores son activos que hemos de
aprovechar para proyectar la ciudad y generar oportunidades de desarrollo económico. El sector sanitario y
sociosanitario da trabajo a 4.000 personas en nuestra
población y es, sin duda, una ventaja competitiva que
no podemos perder de vista.
Queremos que Sant Boi sea una ciudad de la salud,
una ciudad saludable y sostenible con oportunidades
de futuro para las personas.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Volem ser una ciutat
saludable i sostenible,
amb oportunitats de
futur per a les persones
N Queremos una ciudad
saludable y sostenible,
con oportunidades de
futuro para las personas

El ABS Molí
Nou, a punto
de abrir al
público
Un plan estratégico
aportará a las
políticas de salud
una visión integral
El Pleno aprobó en febrero que
se empiece a elaborar el Plan
Local de Salud de Sant Boi. Será
un instrumento de planificación
estratégica con medidas para
mejorar la salud de la población,
favorecer hábitos saludables
y disminuir las desigualdades
existentes en relación a esta
materia. Tras un diagnóstico de
la situación actual, se definirá
un plan de acción que orientará
durante los próximos años las
políticas del gobierno municipal
destinadas a la prevención, la
promoción y la protección de la
salud. El proceso de elaboración
del documento, que se espera
aprobar a finales de este año,
contará con la participación de
la ciudadanía. El Ayuntamiento
quiere incorporar a este plan una
perspectiva integral, para que
todas las políticas municipales
tengan en cuenta cómo influirán
en la salud de las personas.

El lunes 13 de marzó el nuevo ABS
Molí Nou abrirá sus puertas al público.
Unos días antes, el 9 de marzo, celebrará una jornada de puertas abiertas
para dar a conocer sus instalaciones y
servicios (de 16 a 19 horas).
Tras años de reivindicación por parte del barrio, el centro de asistencia
primaria habilitado provisionalmente hace décadas en los bajos de un
edificio será sustituido por un equipamiento con vocación de permanencia construido por el Servei Català de
la Salut en un terreno cedido por el
Ayuntamiento en la ronda de Sant
Ramon, junto al colegio Llor.
Las nuevas instalaciones serán más
amplias (800 m2 en 2 plantas) y, sobre todo, permitirán ofrecer un mejor
servicio. El ABS Molí continuará atendiendo a una población de referencia
de 14.000 personas. Su equipo médi-

El CAP hará una jornada de puertas abiertas el 9 de marzo (de 16 a 19 h)
co estará formado por 8 médicos de
familia, 2 pediatras, 1 odontóloga, 9
enfermeras, 2 auxiliares y 8 profesionales de atención a la ciudadanía.

CAP Montclar

El ABS Molí Nou es una de las cuatro
áreas básicas de salud con que cuenta
Sant Boi. Otra de ellas, el CAP Montclar, ha de desdoblarse en el futuro
para atender a una parte de su población de referencia en unas nuevas instalaciones (en la actualidad, da servicio

a 39.000 personas). El Ayuntamiento,
que ha cedido con este fin un terreno en la plaza Mercè Rodoreda, tiene
constancia de que se está elaborando
el plan funcional del equipamiento.
El quinto ABS de Sant Boi es uno
de los temas para los que el Ayuntamiento reclama dotación presupuestaria a la Generalitat. También defiende que el Hospital General ha de
poder ofrecer servicios de radiología
de base (ahora, hay que desplazarse a
Sant Vicenç dels Horts) n

Día Mundial de la Salud: prevenir la depresión
Sant Boi se sumará el próximo 5 de
abril a la celebración internacional
del Día Mundial de la Salud. Como es
habitual, el Ayuntamiento y las entidades organizarán a lo largo del día
en Can Massallera una programación
de actividades divulgativas y de conscienciación (talleres, conferencias,
mesa informativa de entidades...). En
esta ocasión, el tema de la jornada
será la prevención de la depresión.
El 9 de marzo, la asociación ALCER
organizará una charla con motivo del
Día Mundial del Riñón para sensibilizar sobre la prevención de patologías.
El ABS Montclar acogerá durante la
mañana una campaña informativa.

Ejes temáticos del plan

Envejecimiento saludable,
consumo de drogas, salud
mental i bienestar emocional,
violencia y maltrato en colectivos
vulnerables, hábitos y estilos
de vida saludables, sexualidad
y salud reproductiva, seguridad
ambiental, salud alimentaria,
animales de compañía y Sistema
Local de Salud
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Sant Boi, ‘ciudad cardioprotegida’
tuar en los primeros minutos es clave
para salvar vidas.
La principal medida prevista para
este año 2017 dentro del proyecto
‘Ciudad Cardioprotegida’ es la instalación de desfibriladores en seis equipamientos municipales: Can Massallera,
Cal Ninyo, L’Olivera, Casa de la Vila,
La Gralla y Casal de Marianao.

Durante el mes de abril, el Ayuntamiento presentará oficialmente su
proyecto ‘Ciudad Cardioprotegida’.
Se considera que una ‘ciudad cardioprotegida’ debe disponer de un desfibrilador por cada 5.000 habitantes.
Sant Boi ya puede ‘presumir’ de ello,
pues cuenta con un total de 33 aparatos (una por cada 2.500 personas),
principalmente en las instalaciones
deportivas.
Los desfibriladores son dispositivos
que pueden administrar una descarga
eléctrica para restablecer el ritmo del
corazón en caso de paro cardiaco. Su
presencia en lugares de riesgo o alta
concurrencia de personas es clave
para poder llevar a cabo una reanimación cardiovascular inmediata. Ac-

Desfibriladores

El Ayuntamiento ya adquirió en
2016 seis desfibriladores que utilizan los vehículos de la Policía Local
y Protección Civil. Este año se adquirirán otros siete: seis para los equipamientos mencionados y uno más para
cuando se organicen actos públicos en
los que se prevea una gran afluencia.

El parc de la Muntanyeta acogerá
el próximo 9 de abril una
jornada de diversión y hábitos
saludables organizada por la
Gasol Foundation con motivo del
Día Internacional de la Actividad
Física. Una marcha nórdica,
una gincama familiar y talleres
nutricionales son algunas de las
actividades previstas en ‘Agita’t
Sant Boi’. La Gasol Foundation
organiza actividades deportivas
y educativas en España y Estados
Unidos con el fin de combatir la
obesidad infantil.
gasolfoundation.org

La salud, protagonista en
Ràdio Sant Boi

El programa Dies de Ràdio de la
emisora municipal Ràdio Sant
Boi (89.4 FM), conducido por
Mònica Santacreu, dedica un
espacio a la salud cada martes a
partir de las 11 horas. Los temas
previstos para este mes de marzo
son: los trasplantes (día 7), las
enfermedades del riñón (día 14),
el sueño (día 21) y la logopedia
(día 28), con la presencia de
profesionales de la medicina y
especialistas en salud.
radiosantboi.cat

Alimentación
sana y actividad
física regular, lo
mejor contra la
obesidad infantil
1 de cada 3 niños y niñas de Sant Boi
de 3 y 4 años pesan más de lo que deberían. Es la principal conclusión de
un estudio realizado por el Ayuntamiento. 792 niños y niñas de P3 y P4
de 16 escuelas de la localidad participaron en esta investigación durante
el año 2016. Se midieron sus pesos,
alturas y circunferencias de cintura y
se evaluaron sus estilos de vida mediante cuestionarios planteados a sus
familias y personas cuidadoras.
Los resultados son concluyentes:
el 21,8% tienen ‘sobrepeso’ y un
11,1% más alcanzan la categoría de
‘obesidad’. Las cifras son altas y confirman los resultados obtenidos en
años anteriores. Las razones pueden
observarse también en el estudio:

La Gasol Foundation
organiza la jornada familiar
‘Agita’t Sant Boi’

Nueva empresa innovadora
en el campo de la genética
La infancia es una etapa clave para la adquisición de hábitos saludables
solo el 43% de los niños y niñas comen conforme a la dieta mediterránea, el 42% no hacen ejercicio frecuentemente, el 22% pasan más de 2
horas al día delante de alguna pantalla y el 88% no duermen entre 10
y 12 horas diarias como recomienda
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que considera la obesidad
infantil una ‘epidemia mundial’ con
consecuencias negativas en la salud

física y biológica de las personas a
corto, medio y largo plazo.
Para ayudar a combatir este problema, el Ayuntamiento ha diseñado
el programa comunitario SantBoiSà,
que pretende potenciar la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, en especial una alimentación equilibrada y la práctica regular
de actividad física. El programa se
extenderá a otras franjas de edad n
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La empresa DNA Family Book se
ha instalado en Sant Boi. Se trata
de una empresa innovadora en
el ámbito de la salud que ofrece
la posibilidad de conservar
muestras biológicas de ADN para
prevenir y detectar enfermedades
hereditarias y factores de
riesgo. Representantes de la
empresa fueron recibidos en el
Ayuntamiento por la alcaldesa,
Lluïsa Moret, el día 10 de febrero.
dnafamilybook.com

Abierto el nuevo
acceso a Molí Nou
desde la BV-2002
El nuevo acceso al barrio de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou ya está abierto.
La Diputación de Barcelona se ha
hecho cargo de las obras, que han
tenido un coste de 131.000 euros. El
vial conecta la carretera de San Vicenç
(BV-2002) con la calle Joan Maragall. El
Ayuntamiento ha mantenido un proceso
de conversaciones y colaboración con
representantes vecinales en busca
de soluciones técnicas para reabrir el
acceso y mejorar la movilidad.
Durante la realización de las obras,
iniciadas a finales del año 2016, ha
tenido lugar un proceso participativo
para la definición de la movilidad de
la calle Primer de Maig. El acuerdo
alcanzado fue mantener el sentido de
circulación de la calle Primer de Maig de
bajada y proponer la instalación de un
sistema semafórico en los cruces de esta
calle con Pere Bas y Joan Burgada, en el
cual se está trabajando.

Reunión con los representantes del Ministerio de Fomento en el Ayuntamiento de Sant Boi.

Fomento reemprenderá las obras
de la C-245 en el mes de abril
Sant Boi acogió el 24 de febrero una reunión clave para desatascar las obras de la
variante de la C-245 y reducir las afectaciones que ocasionarán en la movilidad de
la zona. El director general de Carreteras,
Jorge Urrecho, se comprometió a que el Ministerio de Fomento reanudará, el próximo
mes de abril, las obras de conexión de la
autopista C-32 con el cinturón del Litoral
(variante de la C-245), interrumpidas desde
hace un año y medio. La intención del Ministerio de Fomento es que la obra avance
lo más rápidamente posible y sin más paralizaciones. El representante del Ministerio
de Fomento se reunió con las alcaldesas
de Sant Boi, Lluïsa Moret; Santa Coloma
de Cervelló, Anna Martínez, y Sant Vicenç
dels Horts, Mayte Aymerich, y el alcalde de
Torrelles, Ferran Puig. También asistió el

Comisión de
seguimiento

La ejecución
de las obras
y las medidas
alternativas de
movilidad serán
coordinadas por
una comisión que
se reunirá por
primera vez en la
segunda quincena
de marzo.

secretario de Infraestructuras y Movilidad
de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font,
y el gerente de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputació de
Barcelona, 
Vicente Izquierdo, entre otros
responsables institucionales.
La reanudación de las obras será finalmente posible una vez aprobada la modificación necesaria del proyecto original y
teniendo la disponibilidad presupuestaria
para ejecutarlo. Esta modificación del proyecto supondrá un incremento de 7 millones de euros sobre el presupuesto inicial,
que pasará de 50 a 57 millones de euros.
Todas las partes valoraron como muy
positiva y necesaria la colaboración de los
últimos meses y se mostraron dispuestas
a que se continúe trabajando de manera
coordinada n

Calendario de obras

Medidas alternativas

Fase 1 (abril-junio 2017): reinicio de las obras y fi-

Sant Boi. Adecuar vías y facilitar medidas alterna-

nalización de la fase interrumpida.

tivas para agilizar las salidas de la ciudad de Sant Boi
en dirección hacia Viladecans.

Fase 2 (julio-diciembre 2017): reapertura del acce-

so a Sant Boi desde la carretera C-245 (dirección Cornellà). Cierre de la salida a la C-245 desde la BV-2002
a la altura de Sant Boi (dirección Viladecans). Apertura
al tráfico de la parte ejecutada de la nueva variante.

Rotonda de ‘les ovelles’. Semáforos provisionales
en la rotonda de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002)
para favorecer mayor fluidez y reducir la afectación
de la mayor carga de vehículos que deberá absorber.

Fase 3 (enero-octubre 2018): corte de la circulación

Vial A2. Ampliar con un carril adicional el vial situa-

en la BV-2002 a la altura de Sant Boi.
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do entre la rotonda de Sant Vicenç dels Horts y la A2.

Inicio de las
obras en Lluís
Pascual Roca
El Ayuntamiento tiene previsto iniciar las obras de la calle Lluís Pascual
Roca durante la segunda quincena
de este mes de marzo. La complejidad de esta actuación ha requerido la
coordinación de los diversos agentes
implicados: transporte público, policía, servicios de recogida de residuos
y zonas de aparcamiento.
Las obras tendrán una duración de
8 meses y se llevarán a cabo en tres
fases (ver gráfico). El primer tramo
de las obras es el comprendido entre
las calles Jaume I y Bonavista. El segundo tramo se sitúa entre las calles
Bonavista y Oviedo. El tercer tramo
va de la calle Oviedo a la calle Víctor Balaguer. Las dos primera fases
tendrán una duración aproximada de
tres meses y la última fase se ejecu-

Mejoras en
el servicio de
limpieza viaria
El Ayuntamiento quiere priorizar la
calidad de la limpieza viaria y el espacio público. Por ello, el presupuesto
municipal destinado a limpieza viaria
para 2017 asciende a 3 millones de
euros. El Ayuntamiento ha incrementado en 250.000 euros las partidas
dedicadas a limpieza, mantenimiento
de zonas verdes y supervisión del espacio público. Además hay que añadir
una inversión de 1,4 millones de euros para mejoras del espacio público
(500.000 euros gestionados a través
del presupuesto participativo), incluyendo un plan para la renovación de
las aceras.

Acciones
para evitar la
proliferación
de plagas

tará en dos meses. Tras la última fase
se procederá a realizar los acabados y
la conexión del alumbrado. El mobiliario urbano se renovará totalmente.
Las obras afectarán al tráfico rodado
por lo que será necesario desviar los
autobuses en todo el recorrido mientras duren las obras. Los vehículos

particulares deberán utilizar las vías
alternativas en función del avance de
las obras. Además, se habilitarán pasos para posibilitar la circulación de
los peatones.
El Ayuntamiento está manteniendo
reuniones con vecinos y comerciantes
para presentar el proyecto n

un diagnóstico sobre la calidad de la
limpieza viaria. El estudio lo llevarán
a cabo dos empresas que utilizarán
indicadores diferentes para evaluar
las dos zonas en las que se ha repartido el municipio. Otra de las mejoras
será la limpieza sistemática de los
parterres y jardineras que llevará a
cabo una empresa contratada para
esta finalidad.
El Ayuntamiento ha adquirido nueva maquinaria de limpieza por valor

de 820.000 euros. De momento han
entrado en servicio una barredora
limpiadora con pértigas (utiliza agua
a presión) y dos barredoras de aspiración. Otras incorporaciones previstas para este año son un equipo de
limpieza de pintadas y manchas, un
equipo de limpieza del alcantarillado
y dos furgonetas eléctricas (una para
limpieza de papeleras y manchas de
suelo con agua a presión y otra para
el transporte de herramientas) n

Calidad de la limpieza

Parte del incremento presupuestario
se va a destinar a la realización de
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El Ayuntamiento lleva a cabo un
programa integral de control de
plagas y realiza tratamientos
intensivos en las vías y espacios
públicos, principalmente a través
de la red de alcantarillado.
Si se detecta un plaga en casa o
en una comunidad de vecinos, las
personas propietarias, de forma
individual o colectiva, deberán
poner en práctica las medidas
de prevención
aconsejadas
(guardar los
alimentos en
recipientes
cerrados,
extremar la
limpieza, revisar
los desagües,
proteger
las juntas
de puertas
y ventanas
y reparar grietas y agujeros).
Cuando esto no sea suficiente
será necesario realizar un
tratamiento específico con
productos biocidas. Los locales
abiertos al público y las zonas
comunes de los inmuebles deben
ser tratadas obligatoriamente
por una empresa especializada
en control de plagas. En el caso
de las viviendas, se recomienda
esta opción dependiendo del
tipo de plaga y del grado de
afectación. Si se detecta un plaga
en la vía pública, hay que dirigirse
al Ayuntamiento mediante el
formulario T’escoltem (web
municipal) y explicar de qué
plaga se trata y el lugar donde
se encuentra. El Ayuntamiento
realizará el tratamiento más
conveniente a la mayor
brevedad posible.

La ciutadania de Sant Boi decidirà
projectes de millora de l’espai públic
NEl pressupost participatiu comptarà amb una inversió de 500.000 euros
La ciutadania de Sant Boi decidirà directament en quins projectes de millora de l’espai públic s’invertiran 500.000 euros del
pressupost municipal 2017.
A través d’un procés participatiu obert la
ciutadania proposarà i escollirà quines seran les actuacions a realitzar.
La iniciativa de pressupost participatiu
s’emmarca en l’estratègia “particiPASSIÓ”
que es va iniciar l’any 2016 per definir un
nou model de participació obert a tothom,
més fàcil, més útil i amb impacte.

Presentació de propostes

Les propostes que es vulguin presentar han
de tenir com a objectiu realitzar millores en

S’executaran un
mínim de dos
projectes de
millora de l’espai
públic per cada
districte de
la ciutat.

l’espai públic (carrers, places, jardins, espais
naturals). Queden excloses les actuacions a
dins d’equipaments públics.
Perquè les propostes puguin passar a la
fase de votació cal que també compleixen els requisits següents: respondre al bé
comú, ser competència de l’Ajuntament,
respectar el marc jurídic i legal existent,
ser tècnicament viables, ajustar-se al pressupost previst (màxim 50.000 euros per actuació) i ser coherents amb els valors i els
plans municipals aprovats.
Per fer les propostes cal registrar-se al
portal participa.santboi.cat (també es podrà
fer a través d’una aplicació per a tauletes i
telèfons mòbils), emplenant les butlletes
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que es trobaran als equipaments de la Xarxa de Casals, les biblioteques municipals i
l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones
(OMAP) i també al carretó itinerant situat a
diferents llocs de la ciutat.

Comissió ciutadana

Una comissió ciutadana ha participat en el
disseny i l’establiment de criteris. La comissió també farà el seguiment i vetllarà per
la transparència del procés. Les persones
que la integren van expressar, a la primera
fase del procés particiPASSIÓ, el seu interès de col·laborar en l’assoliment del repte
“Participació útil i amb impacte” i en temes
d’espai públic i pressupostos participatius n

El carretó de “particiPASSIÓ” estarà als barris del 6 a l’11 de març informant i recollint propostes.

CALENDARI DE SORTIDES: el dia 6 a Cooperativa (col·legis i passeig), el dia 7 a Marianao (Olivera i zona
pl. Teresa Valls i Diví), el dia 9 a Casablanca i Camps Blancs (Mercat de Torrelavila i mercat ambulant), el
dia 10 al barri Centre (Rambla/mercat de pagès) i el dia 11 al Mercat de la Muntanyeta i mercat ambulant.

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS ALS BARRIS
Dilluns 13 de març
Dimarts 14 de març
Dimecres 15 de març
Dijous 16 de març

18.30 h
19.30 h
19.00 h
19.00 h

Casal de Cooperativa
La Gralla
Can Massallera
Casal de Marianao
Viure Sant Boi
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participa.santboi.cat
APP santboiparticipa

• DIMECRES 8 DE MARÇ

12.30 h Lectura del manifest del 8-M
Lloc: pl. Ajuntament
16 h Ofrena floral al monument de la
dona. Lloc: c/ Eduard Toldrà, s/n
18.30 h Homenatge a dones que es
dediquen a les TIC
Lloc: Can Massallera

Sant Boi va acollir
l’assemblea
de municipis
lliures de tracta i
explotació sexual
El passat 11 de febrer la Xarxa de
Municipis Catalans Lliures de Tràfic de
Dones i Nenes va celebrar a la ciutat
la primera assemblea. Les persones
participants, entre els quals hi havia
l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlón, i de Sant
Boi, Lluïsa Moret, i la vicepresidenta
del Moviment Democràtic de Dones
(MDD), Cristina Simó, van acordar
impulsar al Parlament de Catalunya
una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
contra el tràfic de dones, nenes i nens
que aspira a combatre el tràfic per a
l’explotació sexual de què es nodreix
el negoci de la prostitució. La Xarxa,
formada per 70 municipis d’arreu de
l’Estat, està promoguda pel MDD.
L’Ajuntament de Sant Boi i l’MDM
s’encarreguen de la coordinació
en l’àmbit de Catalunya i Santa
Coloma de Gramenet n’és el municipi
coordinador en l’àmbit estatal.
L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
va explicar que la celebració de
l’assemblea servirà per assolir nous
compromisos col·lectius com “ampliar
el nombre de municipis membres,
avançar en un full de ruta amb noves
accions cap a una Catalunya lliure
de tràfic, crear xarxes a cada ciutat
contra l’explotació sexual de les dones
i aconseguir els suports per plantejar
una Iniciativa Legislativa Popular al
Parlament de Catalunya”.

• DIJOUS 9 DE MARÇ

18 h Cinefòrum: Figuras ocultas
Lloc: Cinemes Can Castellet
Recollida d’invitacions gratuïtes:
SIJ El Punt Can Massallera
i CRDD Can Jordana

• DIMARTS 21 DE MARÇ

13.30 h Jornada: La reforma horària,
una oportunitat per a la igualtat
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Programa complet
igualtatsantboi.cat
santboi.cat/diadones

El 8 de
març, Dia
Internacional
de les Dones

Sant Boi commemora el Dia Internacional
de les Dones tot mostrant públicament que
cal seguir lluitant per a la igualtat de gènere. Un dels temes en què incideix el 8 de
març d’enguany és l’aposta de Sant Boi per
un canvi en l’organització del temps des de
la iniciativa de la reforma horària i el treball en les polítiques dels usos del temps.
Així, el dia 21 està prevista la jornada “La
reforma horària, una oportunitat per a la
igualtat”, adreçada a comerciants i empreses per donar a conèixer la necessitat
d’avançar cap a la conciliació horària.

Dones dedicades a les TIC

L’homenatge serà per a les dones que visquin o treballin a Sant Boi i es dediquin o
s’hagin dedicat a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): enginyeres
informàtiques, programadores, comunicadores digitals, etc. Tindrà lloc el dia 8,
a Can Massallera, i comptarà amb Núria
Vergés, professora de sociologia de la UB,
doctora en Societat de la Informació i del
Coneixement i experta en relació de gènere
i tecnologies i aspectes de la recerca feminista. A l’acte institucional del dia 8 al matí,
a la plaça de Ajuntament, la lectura del manifest es completarà amb el símbol femení
fet amb cartolines liles.

Enginyeres invisibilitzades

El dia 9 es projectarà Figuras ocultas (detall del cartell, a la foto) als cinemes Can
Castellet, que recorda el paper decisiu de
tres enginyeres afroamericanes en les investigacions dels programes espacials de
la NASA durant els anys 60 n
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La reforma
horària i la
igualtat

El programa inclou
una jornada a la
Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer
sobre la necessitat
de conciliar els
horaris de treball i
familiars.

Inici del
termini per
demanar
l’IBI social
L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin
gravades per l’Impost de béns immobles
de naturalesa urbana (IBI) per a l’exercici
de 2017, que pretenen reduir les despeses
vinculades a l’habitatge habitual de les famílies econòmicament més vulnerables de
la ciutat. Per alleujar la situació d’aquestes
famílies, l’Ajuntament ha previst compensar l’import dels rebuts de l’IBI en quantitats variables segons els ingressos econòmics de la unitat familiar. Com més baixos
siguin aquests més gran serà la compensació (equivalent al 50% o al 75% de l’import,
segons els casos).
La convocatòria estarà oberta durant les
dues últimes setmanes de març i podran
participar les persones que estiguin empadronades al municipi (com a mínim des
l’1 de gener de 2016) i que constin com a

Les corals de
gent gran, al
Cantagrans de
l’Auditori de
Barcelona

Les sol·licituds
es podran fer de
forma presencial
amb cita prèvia
o per via
telemàtica amb
signatura digital
(santboi.cat).

contribuents de l’IBI. Caldrà estar al corrent
de les obligacions tributàries i complir les
condicions econòmiques de la convocatòria (797 euros mensuals als habitatges
amb una sola persona i un 20% d’increment
per cada persona més fins a un màxim del
120%). Cap membre de la unitat familiar
pot constar com a contribuent d’un altre
immoble. El valor cadastral de l’habitatge
no pot superar els 125.000 euros.

Pagament de les ajudes

En cas de ser concedida l’ajuda, el pagament es farà efectiu mitjançant la compensació de l’import atorgat del rebut de l’IBI
corresponent a l’exercici 2017. Les persones
beneficiàries de l’ajut han de satisfer la resta de la quota dins del període voluntari de
pagament i les que finalment no ho siguin
l’hauran d’abonar íntegrament una vegada
efectuada la liquidació corresponent n

Crida per constituir
la Taula Jove de Sant Boi
L’Ajuntament ha fet una crida a la participació de les persones de Sant Boi de 16 a
35 anys que visquin, estudiïn i treballin al
municipi per ajudar a muntar la Taula Jove.
Es vol construir amb els nois i les noies
que vulguin implicar-se i que tinguin ganes
de fer activitats. Es tractarà d’un espai de
participació juvenil per conèixer, debatre,
informar, reflexionar i construir allò que
interessi a la població jove de la ciutat. Es
poden posar en contacte amb El Punt SIJ
de Can Massallera.

Per participar

cal apuntar-se per
correu electrònic a
elpunt@santboi.

cat, al telèfon 93
652 98 43 i al
Whatsapp
673 03 64 95 del
Servei d’Informació
Juvenil El Punt (SIJ)
de Can Massallera

Viure Sant Boi
N març 17

15

El concert de Cantagrans es va
celebrar el passat 31 de gener
a l’Auditori de Barcelona. És el
tercer any consecutiu que Sant
Boi hi pren part mitjançant
un conveni amb l’Auditori.
Hi van participar quatre
corals del municipi: La Gavina
(7 membres), L’Amistat (7
persones), Vinyets Molí Vell (26
membres) i Cor Associació de
Gent Gran Cooperativa Molí Nou
(11 persones).
Cantagrans és una iniciativa
sorgida des de les polítiques
de benestar social que pretén
promocionar una imatge
positiva de les persones d’edat
avançada, incrementar el
seu rol actiu, que participin
plenament a la societat i que
el seu valor repercuteixi en
altres generacions. L’activitat
consisteix en la interpretació
de diverses cançons de
temàtiques diferents per part
de corals formades per gent
gran de pobles i ciutats de
Catalunya juntament amb una
orquestra que està situada
al mateix escenari. És una
gran oportunitat per donar a
conèixer aquest col·lectiu.

RESTAURANTS i bars
participants al Mes de la carxofa

Març és el
mes dedicat
a la carxofa
de Sant Boi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marimorena
Blanc & Negre-Hotel El Castell
El Pou de la Beleta
Cafeteria Gater
De tapas
Droop Àccura Sant Boi
El restaurant de dalt (Diversus)
Cal Vitus
El Fogón
Cal Tino
Escándalo
Urban Roots
Major, 41
Bavi Bistro
Rico Rico
Il Peccato di Cupido
La Lola
La Lolita

MENÚ de la 18a Carxofada
•
•
•
•

Més informació:
pàg. 22 i 23 i
santboi.cat/
carxofada
La 18a Carxofada és protagonista gastronòmica a Sant Boi i març és novament
el mes de la carxofa. Una llarga llista de
restaurants i bars ofereixen menús i tapes
fets amb aquesta hortalissa tan identificativa de la nostra ciutat. Amb la Carxofada
com a plat fort (2 d’abril) la ciutat acull
una àmplia oferta de propostes gastronòmiques vinculades al principal producte de
l’agricultura local, element identitari de la
ciutat i ingredient estrella de la cuina santboiana de proximitat.
Aquest mes la ciutat es bolca amb la carxofa que produeix. Els restaurants la converteixen en plats deliciosos, l’associació
Sant Boi Comerç sorteja tiquets per degustar-los i cada diumenge Som Bici organitza
una pedalada per conèixer els camps de
carxofa del Parc Agrari. Una gran campanya amb l’etiqueta virtual #madeinsantboi
que s’acompanya d’activitats al Mercat de
Pagès, tallers familiars, música i un curs per
preparar menús amb carxofes, entre altres
propostes culturals.

•

La Carxofada, el 2 d’abril

Després d’un mes de març intens, el diumenge 2 d’abril arribarà la 18a Carxofada.
La festa, que ha esdevingut una tradició
del nostre calendari lúdic i cultural, es desenvoluparà a la plaça de l’Ajuntament i la
rambla de Rafael Casanova. L’Ajuntament
i l’associació Degusta Sant Boi, amb la
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat i la Cooperativa Agrària Santboiana, organitzen aquest tradicional esdeveniment. L’atractiu principal de la jornada
serà l’oferta gastronòmica. Amb un preu de
12 €, en venda anticipada, i 15 €, el mateix dia, es gaudirà d’un menú degustació
elaborat pels restauradors locals amb cinc
plats, aigua o refresc, vi o cava, el pa i les
postres. Durant tot el dia hi haurà activitats (tallers infantils, puntaires, trobada de
col·leccionistes de plaques de cava, demostracions culinàries, etc.) i venda de carxofes
i de productes artesans.
Tot a punt, doncs, per rebre la primavera
amb la millor oferta gastronòmica n
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Producte
estrella

Aquesta hortalissa
és el producte
més característic
de Sant Boi i el
Parc Agrari. Té
característiques
úniques. És dolça
i tendra gràcies a
la fertilitat de la
terra i la influència
del mar. Hi ha
dedicades unes
50 hectàries al
seu conreu i
enguany s’espera
una collita de
500.000 kg.

Terrina de carxofes i pollastre amb
maionesa de pebrots del piquillo
Pulled pork de carxofes amb pa àrab i
mostassa en gra
Ou a baixa temperatura amb escuma
de carxofes i pols d’ibèrics
Botifarra de carxofes esparracada a
la brasa amb ceba confitada
Arròs amb calamars i carxofes

Estudiants de Sant Boi, al
projecte Mart XXI de la UPC
Dotze alumnes de secundària de
Sant Boi han participat en el projecte
Mart XXI de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’Ajuntament
de Sant Boi ha assumit les despeses
d’inscripció de l’alumnat que ha participat en el projecte.
La proposta de Mart XXI es basa en
la pregunta “És possible una colònia
humana a Mart?”. Un dels objectius
principals és motivar l’alumnat participant a no abandonar els estudis de
manera prematura, valorant el paper
del coneixement i col·laborant en
l’assoliment de competències bàsiques marcades a l’ESO. Aquesta iniciativa s’adreça principalment a nois

Sant Boi, a
la campanya
Casa Nostra
Casa Vostra

i noies de 3r i 4t d’ESO que, malgrat
tenir capacitats i potencial, presenten un elevat risc d’abandonament
dels estudis. En el cas de Sant Boi
han participat alumnes de l’INS Rubió
i Ors i, per primera vegada en aquest
projecte al Baix Llobregat, del PFI/
Pla de Transició al Treball.
L’alumnat seleccionat ha anat els
dies 31 de gener i 1, 6, 8 i 10 de febrer al campus de Castelldefels amb
un acompanyant de cada centre. Treballant en grups amb participants de
centres diferents, van desenvolupar
l’estudi d’un àmbit de coneixement
vital per a l’èxit de la missió.
upc.edu

Cultura
Emprenedora
a l’Escola
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va lliurar
els CIF (Codi d’Identificació Fiscal)
a les tres cooperatives d’escolars
que participen en la tercera edició
del projecte Cultura Emprenedora a
l’Escola impulsat per la Diputació de
Barcelona. L’acte va comptar amb la
presència del tinent d’alcaldia de Territori i Desenvolupament Econòmic,
José Ángel Carcelén, i la tinenta d’alcaldia de Ciutat Educadora, Alba Martínez. Els centres escolars que participen en aquesta tercera edició són
l’Escola Parellada i l’Escola Vicente
Ferrer (que s’incorpora enguany).
Els alumnes de 5è de primària de
l’Escola Parellada (2 línies) i de 6è de
l’Escola Vicente Ferrer (1 línia) han
estat rebuts a la sala de plens pels
representants municipals. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha agraït la seva
participació en aquest projecte que
contribueix a la creació de valors, el
treball en equip i la utilitat social.
“Els somnis són possibles i poden mi-

llorar la vida de la gent”, ha declarat
l’alcaldessa.
El lliurament del CIF és un acte
simbòlic que assenyala l’inici del funcionament de la cooperativa; a partir
d’aquest moment les cooperatives
ja podran començar a fabricar els
productes que hauran de posar a la
venda el dia que s’organitzi el mercat. L’Escola Parellada ha presentat
dues cooperatives: Els Mags de l’Art
i The Family. L’Escola Vicente Ferrer

ha creat la cooperativa 1, 2, 3 Fet per
mi. Totes les cooperatives escolars
donaran part dels seus beneficis a diferents iniciatives de caire social.
Durant el curs 2014-15, L’Escola
Parellada es va incorporar al projecte
Cultura Emprenedora a l’Escola de la
Diputació de Barcelona però amb un
cert compromís de continuïtat i expansió del projecte a altres centres
educatius. Aquest curs s’ha incorporat l’Escola Vicente Ferrer n
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L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i
la tinenta d’alcaldia de Ciutat
Educadora, Alba Martínez, van
participar, el passat mes de febrer,
en un acte del municipalisme
català a favor de
l’acollida de les
persones refugiades.
El Fons Català
de Cooperació al
Desenvolupament,
l’Associació Catalana
de Municipis i
la Federació de
Municipis de
Catalunya van
organitzar aquesta
trobada en suport
de la campanya Casa
Nostra Casa Vostra.
La manifestació
“Volem Acollir”,
que va tenir lloc el 18 de febrer a
Barcelona, va comptar amb una
nodrida representació de Sant Boi
(amb presència de l’alcaldessa i la
regidora de Ciutat Educadora).
Durant aquest mes es faran a
Sant Boi actes en solidaritat amb
les persones refugiades. Així,
el dia 4 es presentarà a les 17
h, a la plaça de l’Ajuntament, la
campanya Jo acullo i l’acte Porteu
ja les 17.000. El dia 5 tindrà lloc,
a l’Escola de Música, un concert
del pianista sirianopalesti Aehan
Ahmad i el dia 10 es representarà
l’obra 10 segons, a càrrec de la
companyia TeARTre (tots dos
espectacles en benefici de la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat). El dia 15, a les 18 h, es
farà a Can Massallera una narració
de contes sobre refugi amb motiu
del Dia Mundial de la Narració Oral
(vegeu Agenda).

Salut González,
regidora

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

N La Salut com a eix
estratègic de ciutat

E

l sistema sanitari públic del nostre
país ha estat un dels puntals sobre els
quals s’ha sostingut la idea d’igualtat
d’oportunitats. Els greuges patits en
els darrers anys (tant des de govern
central com autonòmic) han posat
en risc aquest model tan defensat
pels socialistes. El 80% dels factors
que condicionen la salut es troben
fora del mateix sistema sanitari. En
aquest sentit, els ajuntaments passem a jugar un paper estratègic, afavorint la vida saludable i el benestar
a les nostres ciutats; a través de la
promoció, la prevenció i la vigilància
d’aquests factors. Perquè volem ser
impulsors de les polítiques de salut
a Sant Boi, aquest govern ha agafat
el compromís de realitzar el que serà
el Primer Pla de Salut Local, una eina
que esdevindrà un projecte col·lectiu
i estratègic de ciutat. Una eina per
planificar i definir els diferents programes, objectius i actuacions destinades a millorar la salut de la població, a afavorir hàbits i estils de vida
saludables i disminuir les desigualtats
en salut per qüestió de gènere, situació social, edat o territori. Integrant
en la seva elaboració la visió de la salut a totes les polítiques i garantint
la participació activa dels ciutadans,
dels partits polítics, d’entitats i dels
diferents agents que operen a nivell
local en aquest àmbit. Volem construir plegats un Pla de ciutat orientat
a les persones que faci visible la responsabilitat de tots per fer de Sant
Boi una ciutat saludable i benestant.

Olga A. Puertas,
regidora

Alba Martínez,
tinenta d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

iniciativa.cat/santboi | twitter: @ICVSantBoi
facebook.com/SantBoiAPeuDeCarrer

N Des de Sant Boi,
també fem un país en
comú

E

N Por supuesto,
reclamarlo

n un moment de canvi com el que
estem vivint, un grup de persones
de procedències polítiques diverses
i voluntat transformadora hem decidit posar fil a l’agulla i proposar a
la ciutadania de Catalunya la creació
d’un nou subjecte polític que defensa una altra manera de fer política:
la política del bé comú on les persones i la comunitat siguin les protagonistes. Una formació d’esquerres
i catalanista que sigui molt més que
la suma d’unes sigles i que trenqui
amb la deriva d’austeritat i retallades
proposada per l’actual sistema neoliberal. Que sigui capaç de conformar
majories per guanyar el canvi.
En la construcció d’aquest nou
projecte tothom està convidat a participar perquè un nou model de país
que doni resposta als problemes reals de la gent només pot néixer si és
la mateixa gent la que el defineix. En
aquest sentit, el procés participatiu
d’Un País en Comú, amb més de 70
tallers organitzats arreu del territori
i amb una web habilitada per recollir
aportacions, pretén fer arrelar aquesta llavor de canvi i il·lusió a cada barri,
poble i ciutat. El passat 14 de febrer,
Sant Boi va acollir una d’aquestes
trobades de reflexió i debat que han
d’assentar els fonaments del subjecte polític que veurà la llum a principis
d’abril. Des de Sant Boi, també volem
construir un país en comú.

E

n el pleno municipal del 16 de febrero le pregunté al edil Tamayo sobre
las reclamaciones en el impuesto de
plusvalías con las ventas de inmuebles sin ganancia, era un tema ya de
tribunales. Quedé a la espera de información…
Era injusto que, con la crisis inmobiliaria del 2008 y con un -40% de merma respecto al valor del 2006, los
ayuntamientos vinieran aplicando
sus coeficientes mágicos para continuar su cobro. Esto lo anuló el Tribunal Constitucional el 17 de febrero,
después de mi pregunta.
Por lo que animo a los ciudadanos
afectados a que se informen y reclamen: todos los que vendieron con
pérdidas en los últimos 4 años y que
aporten pruebas de tasación desfavorable que cuestione la fórmula de
cálculo. Con la sentencia se pone fin
a un largo período de abuso administrativo y, por ello, para cualquier
paso previo, sugerimos que prueben
a informarse gratis con la defensora
del pueblo o en la oficina de atención
al consumidor; tras ello cualquier
abogado capaz en función de la cantidad, logrará la reposición del dinero cobrado en exceso. Creo que este
es el mejor servicio, ocuparse de los
temas fiscales, de seguridad y la administración.
Porque el interventor se irá en un
mes sin aún relevo y nos tememos
líos. ¿A quién se le ocurre no proveer
con anticipación una plaza clave para
la contabilidad municipal?
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Miquel Salip,
regidor

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

N Reordenar és
urbanitzar?

A

l ple de febrer, vam debatre sobre una intervenció urbanística als
barris de muntanya. Si bé és cert
que la forma com van néixer i es van
desenvolupar els Canons, Orioles
i Can Paulet va ser del tot desendreçada i al marge de la llei, i que cal
intervenir per millorar l’espai públic
en aquests sectors, a nosaltres se’ns
van presentar dubtes sobre la manera de fer-ho.
Allà on el govern diu reordenar, nosaltres hi veiem urbanitzar. On diuen
millors places i carrers, nosaltres hi
veiem noves edificacions. Probablement els grans números en metres
quadrats no siguin un retrocés per
als espais destinats a equipaments o
espais verds però ressituar parcel·les
sembla voler fer més fàcil l’arribada
de nous promotors d’habitatges, bàsicament de renda lliure, a la ciutat.
El model de les darreres dècades
basat en un creixement urbanístic
constant com a mitjà per obtenir ingressos. Sembla que no n’aprenem.
Nosaltres ens preguntem: Sant Boi
ha de créixer més? Ha de ser en taca
d’oli cap als marges, siguin el riu i el
Parc Agrari amb el PDU o la zona forestal? NO. Si la ciutat ha de créixer
algun dia, serà a partir d’aprofitar
espais que queden dins la trama urbana. El més gran, el de la caserna.
Algú se’n recorda? Algú fa res per
recuperar-la? El govern de PSC i ICVEUiA-MES sembla que no.

viure

Sant Boi

Andrés Castro,
regidor

Marina Lozano,
regidora

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi
facebook.com/gentdesantboi

N Millorem Sant Boi

L

a candidatura municipal Gent de
Sant Boi-CUP-PA creiem fermament
en la desprofessionalització de la
política, és per això que els nostres
regidors retornen el seu sou a la candidatura i aquest és reinvertit en el
poble a través de diverses iniciatives
tal com la “ImPuríssima” o el suport
a campanyes de defensa del territori, antirepressives, etc. Enguany, hem
decidit avançar un pas més i engegar
un procés participatiu per tal de retornar aquests diners, que considerem propietat del poble, a projectes
que serveixin per fer de Sant Boi un
millor lloc on viure.
A partir de l’1 de març engega Millorem Sant Boi, una iniciativa que
neix amb l’objectiu de finançar econòmicament aquells projectes d’entitats o particulars guiats per criteris
de justícia social, solidaritat i inclusió.
A través de les categories Cultura,
Medi ambient i urbanisme i Altres
lluites socials es retornaran un total
de 3.000 euros a entre 3 i 6 projectes
locals innovadors, originals i transformadors.
Els finalistes sortiran d’una votació
popular i, posteriorment, un jurat
format per membres de l’assemblea
i persones del món associatiu, atorgaran els premis.
Les bases de Millorem Sant Boi les
podreu trobar a www.gentdesantboi.info, així com a les nostres xarxes socials. Per a més informació ens
podeu escriure a millorem@gentdesantboi.com

Jordi Garcia,
regidor

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

N PDeCAT de Sant Boi
treballa per tu

N Renta básica
universal

L

a renta básica universal que tanto
defiende la izquierda de este país se
trata de una renta que percibirían
todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. No distingue entre ricos
o pobres, ni entre ciudadanos con
empleo o ciudadanos sin empleo.
Todos recibiríamos el mismo importe
por el simple hecho de existir.
A parte de que no es financiable en
una España que se caracteriza por
el gasto de tantas administraciones
(Estado, Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Ayuntamientos, Consells Comarcales …), que nadie está
dispuesto a reducir y/o eliminar, de
tantos políticos, de tanto subvencionado, de tanto despilfarro y de tanto
“chorizo por metro cuadrado”, resulta profundamente insolidaria y sería
un efecto llamada a la inmigración
para venir a nuestro país, residir y beneficiarse de ella.
La renta básica universal es, justamente, la herramienta que habilita a
cada individuo a dejar de cooperar
con el resto de la sociedad porque
es una subvención al individualismo
antisocial que permite a las personas
vivir a costa de los demás sin preocuparse por los demás.
Otra cosa bien distinta es establecer una renta de subsistencia de
carácter subsididario para aquellas
personas que, de forma transitoria
o permanente, puedan tener garantizada su subsistencia hasta que puedan tener la oportunidad de encontrar un empleo o un autoempleo.

A

ra us formularé una pregunta ben
senzilla: creieu que Sant Boi avança i
s’està convertint en la ciutat que ens
mereixem? Parem-nos a pensar-hi
i reflexionem la resposta... perquè
aquesta pot ser més complexa del
que ens pensem: ampliació de les
zones blaves, increment notable de
la taxa de l’IBI per a aquest 2017, carrers bruts i poc il·luminats, col·lapse
diari de les sortides i entrades de
Sant Boi, desaprofitament de parcs i
jardins, manca d’aparcaments gratuïts, disminució del comerç local per
una política errònia de proximitat,
circulació urbana caòtica, inseguretat en parcs infantils, manca d’una
piscina municipal d’estiu, poliesportius deixats i de cost elevat, desbaratament de fons municipals en política de gestió de les escombraries i
residus locals...
PDeCAT de Sant Boi diu no a
aquesta política de fer poble, el
nostre partit si que aposta per construir un Sant Boi accessible, proper
i transversal. Nosaltres escoltem la
veu dels ciutadans i transformem
les seves necessitats en propostes
de millores que fem arribar a l’Ajuntament, perquè PDeCAT de Sant Boi
treballa per a tu.
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Premis Delta

Els ajuntaments de Castelldefels,
Sant Boi, Viladecans, el Prat de
Llobregat i Gavà organitzen la 13a
Edició dels Premis Delta a les millors
iniciatives empresarials 2016-2017.
L’objectiu de la convocatòria és
fomentar i premiar la creació, el
desenvolupament i la consolidació
de noves activitats econòmiques a la
zona del delta del Llobregat i donar
suport a les iniciatives empresarials,
com a eines de dinamització de
l’activitat socioeconòmica.
La convocatòria dels Premis Delta és
biennal i s’emmarca dins d’un conveni
de col·laboració signat pels cinc
consistoris de la Zona Delta. Poden
participar totes les empreses que
tinguin el domicili social o l’activitat
econòmica a qualsevol dels municipis
organitzadors que hagin iniciat la
seva activitat empresarial entre els
anys 2011 i 2015.
El termini de presentació
d’inscripcions finalitza el 31 de març
de 2017 i s’han de fer a l’OMAP.

Tallers del Club de Feina

El Club de Feina del Servei
d’Intermediació i Orientació Laboral
de l’Ajuntament ofereix aquests
tallers: Xarxes socials: practica
FACEBOOK (3 de març), Fes més
visible el teu currículum (10 de març),
Descobreix les teves competències
(24 de març) i Prepara’t per afrontar
els processos de selecció (31 de març).
Les sessions són gratuïtes i les places
són limitades.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Programa 30 plus

L’Ajuntament de Sant Boi enceta el
Programa 30 Plus destinat a persones
desocupades a partir de 30 anys
(preferentment d’entre 30 i 45 anys) i
amb baix nivell formatiu.
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet dins el
programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 936529830).

Preinscripció escolar. La Generalitat ha anunciat els terminis de la preinscripció del curs
2017-2018 (en tràmit de publicació al DOGC) per als ensenyaments d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música
i dansa. La presentació de sol·licituds es podrà fer del 23 de març al 4 d’abril, per al segon cicle
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i del 23 de març al 7 d’abril,
per als ensenyaments professionals de música i dansa. Més informació: santboi.cat/curs17-18

Jornades portes obertes

A infantil i primària dels centres públics: el 14
de març (Massallera i Rafael Casanova), el 15
(Josep M. Ciurana i Benviure), el 16 (Parellada,
Barrufet, Antoni Gaudí i Ciutat Cooperativa),
el 17 (Antoni Tàpies, Montbaig i Marianao), el
20 (Casablanca i Vicente Ferrer), el 21 (Amat
Verdú). Als centres concertats d’infantil i
primària: Molí Nou (dia 4), Salesians (dia 5),
Joan Bardina (dies 4 i 6), Pedagògium Cos (dia
11) i Vedruna (dies 18 i 19) ; per al Llor, Sant
Josep i Santo Tomás cal consultar el web de
cada centre. Als centres públics de secundària:
Ítaca (8 de març), Rafael Casanova (13 de
març), Camps Blancs (16 de març), Marianao
(20 de març), Rubió i Ors (22 de març). Als
centres concertats de secundària: Joan
Bardina (4 i 6 de març), Salesians (5 de març),
Pedagògium Cos (11 de març), Llor i Sant Josep
(cal consultar el web del centre).

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà una xerrada
el 10 de març, de 17.30 a 19 h, a l’Escola
Vicente Ferrer titulada “Les emocions i el seu
acompanyament en la pedagogia viva i activa”
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que anirà a càrrec de Verónica Antón, psicòloga
i psicomotricista. El 23 de març, de 17.30 a 19
h, a l’Escola Barrufet es farà la xerrada “Com
escoltem les emocions dels nostres fills i filles”,
a càrrec del centre de psicologia infantil i
juvenil MIM Psicologia.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, tel. 93 6351212 i a l’OMAP
(pl. Ajuntament,1).

Treballs de recerca

El Centre de Recursos Pedagògics amb
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Boi organitza a Cal Ninyo l’acte final de
reconeixement als treball de recerca (escollits
com a millors pels propis centres educatius
de la ciutat) el dia 15 de març a les 15.30 h.
Faran l’exposició pública dels seus resultats a
la resta de companys, al conjunt de centres,
entitats, institucions de la ciutat i a les famílies
i coneguts convidats amb aquesta finalitat.

Igualtat

Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i Documentació de les
Dones. Aquest mes: Curs bàsic d’autodefensa
per a dones (Can Massallera: dies 11, 18 i 25
de març i 1 i 8 d’abril, de 10 a 14 h), Com ens

Tauler Març’17
30, tel. 936529843), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat.

OMIC: jornada clàusules sòl

L’Oficina Municipal d’informació al Consumidor
(OMIC) organitza una
jornada informativa
sobre les clàusules sòl
a l’equipament de Cal
Ninyo, el 16 de març a
les 18.30 h .
Informació i inscripcions: tel. 93 6351246 (ext.
151) i santboi.cat

Portal de Transparència
Oferta UNED: Curs zero “Matemàtiques 2” Dimecres 1, 8, 15 i 22 de

març i divendres 3, 10, 17 i 24 de març de 19 a 21 h a L’Olivera (cal inscripció prèvia). Conferència de la UNED Sènior: “Notes sobre tecnopedagogia”,
dimecres, 22 de març , 19 h a L’Olivera (oberta a tothom, no cal inscripció).
Jornada d’acollida per a nous estudiants, dijous, 9 de març, a les 17 h (cal
inscripció prèvia).
afecten els prejudicis contra les dones (Can
Jordana: dies 7 i 21, de 17 a 18.30 h) i Càpsula
TIC: Tecnologia Pràctica, Google Maps (Can
Jordana: dia 30, de 17 a 18.30 h).
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat
Tel. 93 6351200 ext.156

Concurs de fotografia

L’associació AFOBOI organitza el 9è concurs
estatal de fotografia Vila de Sant Boi. El
termini de presentació és del 13 de març al 17
d’abril de 2017.
Més informació: afoboi.com

Millorar l’ocupabilitat

Cursos adreçats a joves de 18 a 30 anys (el
curs de monitor/a joves de 18 a 30 anys) per
ampliar la formació i millorar les possibilitats
de trobar feina o de tornar a estudiar. Oferta
de cursos: Curs de monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil (150 h teòriques i
160 h pràctiques), Refresca el teu anglès (40
h) i Dolços, postres i rebosteria (40 h). Les
inscripcions comencen el 6 de març a partir de
les 10 h.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,

L’Ajuntament ha aprovat el protocol de gestió
del Portal de Transparència. Aquesta eina
estableix els mecanismes necessaris per a
l’actualització i manteniment del contingut del
Portal de Transparència de I’Ajuntament per tal
de garantir-ne la utilitat.
Més informació: santboi.cat

Formació TIC

A partir del 28 de març torna la formació en
TIC (programes Apropa’t, Avança’t i Prepara’t) a
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. El 26 d’abril
es farà un test de nivell, seguit d’una formació
presencial de 12 hores i 3 mesos d’accés a una
plataforma de preparació de les proves.
Més informació: santboi.cat

Casals municipals d’estiu 2017

El període de preinscripció als casals
municipals d’estiu 2017 serà del 3 al 7 d’abril
de 2017. Totes les persones interessades
han d’omplir un formulari per dur a terme la
preinscripció. El
tràmit es realitzarà
per Internet a
través del web
municipal (santboi.
cat). Es podrà fer,
igualment, de manera presencial a l’Oficina
Municipal d’Atenció al Públic de l’Ajuntament.
És imprescindible que l’infant estigui
empadronat a Sant Boi. L’oferta d’enguany
consisteix en el casal d’estiu del mes de juliol
(a les escoles Antoni Tàpies, Parellada i Antoni
Gaudí), Arts escèniques per a adolescents a
Can Massallera i el casal del mes d’agost a
l’escola Antoni Tàpies. Les dates són del 26
de juny al 31 de juliol i de l’1 al 31 d’agost,
respectivament.
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Ludoteca de l’Olivera

La Ludoteca infantil de l’Olivera és
un espai de relació i de joc lliure per a
infants de 4 a 11 anys, amb el suport
d’educadores. En aquest punt de
trobada es promouen les relacions i els
vincles entre els infants, a través de jocs
i joguines educatives i comunitàries
adaptades a les necessitats dels infants,
per contribuir al seu procés evolutiu. El
servei funciona de dimarts a divendres
en dos torns: el primer de 17.15 a 18.30
h i el segon de 18.30 a 19.45 h. Es pot
escollir des d’un fins a quatre dies
setmanals i entre una o dues sessions
diàries. La Ludoteca ofereix altres
serveis con la Pequeteca, Jocs en grup
i les Estonetes familiars. La Ludoteca
està oberta de setembre a juliol. Més
informació: tel. 93 652 98 44 / 93 652
98 40, santboi.cat i ludotecaolivera@
santboi.cat

Homenatge Noces d’Or 2017

La Coordinadora d’Associacions de
la Gent Gran organitza un any més,
amb la col·laboració de l’Ajuntament,
l’homenatge de les Noces d’Or per
a parelles de Sant Boi. L’acte tindrà
lloc durant la celebració del Ball de
Primavera, el dia 9 d’abril de 2017 de 17
a 20 h al Poliesportiu La Parellada. Es
poden inscriure totes aquelles parelles
empadronades al municipi que puguin
acreditar que des de l’abril de 2016 fins
a l’abril de 2017 compleixen cinquanta
anys de matrimoni o de convivència
(continuats i amb la mateixa parella).
Les sol·licituds es podran presentar
a qualsevol de les associacions de
gent gran de Sant Boi, ubicades als
diferents casals de barri (Casablanca,
Camps Blancs, Cooperativa i Molí Nou,
Marianao), als casals municipals de
gent gran de Barri Centre i de Vinyets
i Molí Vell i al Casal de la Generalitat.
El període d’inscripció és del 6 al 31 de
març, ambdós inclosos.
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Agenda
infantil
18a
CARXOFADA

Dimarts 7 de març

19.30 h I Club de lectura. Paseos con mi madre, amb
l’autor Javier Pérez Andújar. Un homenatge a les mares,
a les dones i a la Catalunya obrera. Lloc: Biblioteca
M. Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques i
Associació Equilibri

Diumenge 2 d’abril

La Carxofada és el referent de les activitats
lúdiques de primavera. Es podrà gaudir d’un
menú degustació dissenyat i elaborat
per l’Associació Degusta Sant Boi
Lloc: pl. Ajuntament i rbla. Rafael
Casanova. Organització: Sant
Boi Degusta i Ajuntament amb
el suport del Parc Agrari i la
Cooperativa Agrària Santboiana
Més informació: Pàg. 16 i

santboi.cat/carxofada

#carxofada2017 #madeinsantboi

Activitats

De 9 a 12 h I 8a Trobada de
col·leccionistes de plaques de
cava. Organització: Col·leccionistes de
Plaques de Cava I 9.15 i 12 h I Sortida
a un camp de carxofes. Podreu disposar
de bicicleta sense cost. Sortida: pl. Ajuntament.
Inscripció: 2 € i 14 €, amb tiquet de dinar. Informació: tel.
666584791 i sombici@sombici.cat. Organització: SomBici I De 10 a 12 h I 11a Trobada
de Puntaires amb puntaires de tot Catalunya. Organització: Grup de Puntaires La Unió
(Cal Ninyo) I D’11 a 13 h i de 15 a 18 h I Tallers infantils. Activitats per als més petits al
voltant del reciclatge. Gratuït I 11.30 h I Zumbaldiri. Org.: Complex Baldiri Aleu I 13 h
I Showcooking amb carxofes. Amb la cuinera Cristina Viader I 15.15 h I Sorteig de la
Carxofada I 15.30 h I Exhibició i ball country per a tothom. A càrrec de Country’s Sant
Boi I 16.15 h I Sorteig: Aquest any reciclar té premi I 16.30 h I Concert: Dr. Enfermo.
Gratuït. I Portes obertes al Museu (Can Barraquer i Can Julià) I Venda de carxofes
(Cooperativa Agrària Santboiana) i productes artesans
Tiquets per al MENÚ DEGUSTACIÓ: OMAP, casals, restaurants participants. Preu: 12 €,
venda anticipada, i 15 €, el mateix dia. Venda, a partir del dia 13 de març

Mes de la CARXOFA, a Sant Boi
Divendres 3 de març I De 17.30 a 19 h I Taller infantil: La cuina divertida. Menú de
carpaccio. Gratuït. Lloc: Mercat de Pagès. Organització: Ajuntament
Dg. 5, 12, 19 i 26 de març I 10 h I Anem a passejar pel Parc Agrari en Bibicleta.
Inscripcions: 666584791 i sombici@sombici.cat. Si no teniu bicicleta, en podeu llogar
una per 9 €. Sortida: Estació FGC. Organització: SomBici
Divendres 10 i dissabte 11 de març I Rubrifolkum Actuacions musicals i sorteig d’una
caixa de carxofes cada nit. Organització: Qui hi ha?
Dissabte 11 març I De 16 a 20 h I Curs: Bescuits perfectes per a un menú de carxofes
Inscripcions al tel. 98 4394481. Organització: Aliter Dulcia
Diumenge 12 març I De 10 a 14 h I Curs: Pastissos per finalitzar un menú de carxofes
Inscripcions al tel. 98 4394481. Organització: Aliter Dulcia
Divendres 24 de març I 22 h h I Sant Boi Jazz Club Amb August Tharrats Trio. Blues i el
boogie woogie al Sant Boi Jazz Club. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament
Dijous 30 de març I 19.30 h I Maridatge amb carxofa. Cerveses amb paté de carxofa.
Preu: 10€. Lloc i organització: Tot Begut, Tot per Beure
Dissabte 1 d’abril I Karxofa Primavera Rock. 12 h I Vermut familiar i activitat infantil.
18 h I Concerts musicals Lloc: A la terrassa de l’Ateneu Santboià Org.: Col. Karxofarock
Mercat de Pagès I Els divendres, de 15 a 21 h I Lloc: Ramba de Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament i Parc Agrari

Divendres 10 de març

Dissabte 4 de març

A partir de les 11.30 h I Esport. VGames3. Esports
de carrer per a joves
d’entre 15 i 35 anys.
Inscripcións gratuïtes a
www.vpk.cat/v-games
a la Fundació Marianao
i presencials el mateix
dia abans de començar
les proves. Lloc: Skate
Park de Sant Boi (c/
Torras i Bages, 55)
Organització: Fundació Marianao amb la col·laboració
de l’Ajuntament i Freestyle
17 h I Convocatòria.
Presentació de la
campanya Jo Acullo.
Porteu ja les 17.000.
Durant la jornada
ciutadans i ciutadanes
i diverses associacions
i ONG estan
convocats davant dels
ajuntaments. Lloc:
Plaça de l’Ajuntament.
Organització: Amnistia Internacional i Ajuntament

Diumenge 5 de març

11.30 h I Festa. Dia de
Andalucía. Missa rociera
amb el cor Raices i els
quadres de dansa de
l’entitat organitzadora.
Hi haurà migas per als
participants. Preu: 3 €.
Venda de tiquets, a la
Casa de Sevilla (Riera
Gasulla, 14). Lloc: Plaça
de Teresa Valls i Diví.
Organització: Casa de
Sevilla

12.30 h I Festa. XXIV Migas de Peraleda. Lloc: Zona
de Pícnic de Camps Blancs. Organització: Associació
Cultural Peraleda Ntra. Sra. de Fàtima
12.30 h I Concert solidari. Amb el pianista
sirianopalestí Aeham
Ahmad. La recaptació es
destinarà a donar suport
a l’acollida a través de
la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat.
Preu: taquilla inversa.
Organització: Associació
Catalana per la Pau, en
el marc de la campanya
d’Acció Humanitària,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Lloc: Escola Municipal de Música Blai Net
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18 h I Xerrada. A càrrec de Dani
Campoy. Una oportunitat per
conèixer de primera mà l’obra i el
procés d’un dibuixant de còmics.
Lloc: La Saleta del CCCA ( Centre
d’Art Can Castells)

20 h I Espectacle: 10 segons. Lloc: Can Massallera.
Preu solidari: 3 €. Recaptació per a la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat. Org.: Cia TeARTre Can Castells
Centre d’Art

Dimarts 14 de març

19.30 h I Concert. Fantasies
d’una viola, amb Agnès Mauri i
Bendek Horváth. En el marc de
la Temporada d’Arts Escèniques
i Música. Lloc: Escola Municipal
de Música Blai Net. Preu: 3 €.
Organització: Ajuntament

Dimecres 15 de març

18 h I Presentació del llibre Escribo hablando. Del
poeta santboià Cysko Muñoz, impulsor de Llobregat
Slam Poetry i Perifèric Sant Boi. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer
18 h I Solidaritat. Dia Mundial de la Narració Oral.
Contes sobre asil i refugi. Amb l’escola Pedagògiun Cos,
Escola de Música i la narradora Anna Garcia. Lloc: Can
Massallera. Gratuït. Org.: Ajuntament

Divendres 17 de març

20 h I Esport solidari. 4a Sant Ramon de Nit.
Sortida: pl. de la Bòbila.
Inscripció: www.
santramondenit.cat, fins
a 800 places. Recaptació,
per a IntermónOxfam
Trailwalker. Organització:
6x100=H2O, Fundació
Marianao i Club Atletisme
Sant Boi

Diumenge 19 de març
12 h I Màgia. Artimaña.
Amb la cia Màgia
Junior. Preu: 4 €. En el
marc de la Temporada
d’Arts Escèniques. Lloc:
Can Massallera. Org.:
Ajuntament

Diumenge 26 de març

De 10 a 14 h I 39è Cros Llor. Jornada atlètica familiar
i solidària. Inscripció: crosllor.blogspot.com.es o a
l’escola. Lloc: Escola Llor. Org.: Escola Esportiva Llor i
la col·laboració de l’Ajuntament, Consell Esportiu Baix
Llobregat, Diputació, Creu Roja i Banc de Sang i Teixits
14 h I Festa. Migas Populares. Amb actuacions i balls
extremenys. Preu: gratuït, els socis, i 4 €, no socis.
L’esmorzar, 2 €, tothom. Lloc: la ubicació queda pendent
de concretar. Organització: Unión Extremeña

Agenda
Agenda
Setembre’
Març’14
17
Dimecres 29 de març

19 h I Club de lectura fàcil. La senyora Florentina i el
seu amor Homer, de Mercè Rodoreda. En el marc de
la campanya “Llegir el teatre” amb Cati Rivera. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dijous 30 de març

18.30 h I Tast de filosofia.Tractatus logicophilosophicus de Ludwig Wittgenstein. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 31 de març

De 7 a 23 h I Esport. Portes obertes a les activitats
del poliesportiu Pau Gasol. A partir de 18 anys. Lloc:
Poliesportiu Pau Gasol. Organització: Duet Esports

A l’escenari

Dj. 9, 23 i 30 de març: Un escenari i una funció de 15
minuts per a 15 persones. 3 representacions a cada
funció: 20, 20.30 i 21 h. Dia 9: Microimpro. Dia 23: Parc
de descans. Dia 30: Palabra de hispter. Lloc: Cal Ninyo.
Preu: 3 €, amb consumició. Organització: Espai Weller
del bar de Cal Ninyo

Rubrifolkum 2017

Dia 9. 22.30 h I El Pony pisador.
Lloc: La Masia. Dia 10. 20 h I
Cercatasques de Glosa. Llocs:
La Masia, Knaya, Major 41 i bar
de Cal Ninyo. 22 h I Mirabèl i
Brot. Lloc: Cal Ninyo. Dia 11. 22
h I Far i Jarlath Henderson Trio.
Informació: quihiha.cat. Entrades:
6 €. Abonament dues nits, 10 €.
Organització: Qui hi ha?

Les Muses

21 h I Dia 17. Los Quiromantes. Música d’autor. Dia 18.
Solo& Cia. Rock. Dia 24. Steve Bruce Roberts. Dia 25 De
10 a 14 h I 20è aniversari de l’Esplai Eixida. Activitats i
actuació de Panettone Brothers. Lloc: Casal Casablanca
Organització: Les Muses de Casablanca

V Premis Coreogràfics de SantBoi
Dies 25 i 26 de març. Amb
més de 500 joves ballarins
i ballarines de ballet, jazz,
flamenc, danses urbanes,
etc. Informació: http://
premiscoreografics-santboi.
com. Lloc: Can Massallera.
Org.: Jove Companyia de
Dansa de Sant Boi

MLB Tournament Baseball
Academies 2017

Del 30 de març al 5 d’abril. Amb els millors jugadors
d’Europa menors de 19 anys.Lloc: Estadi de Beisbol i
Softbol de Sant Boi. Organització: CBS Sant Boi, RFEBS,
Major League Baseball Europe

Anem a Pasturar

Dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12 h I Per conèixer
la feina del pastor del corral de la muntanya de Sant
Ramon. Preus: 5 €, adults,
i 3 €, nens i nenes fins a
12 anys (menors de 3 anys,
gratuït). Inscripció: Associació
Ramadera Eco-Social La
Gaiata, lagaiata@gmail.com.
Organització: Ajuntament

Oci familiar

Exposicions

Dissabte 4 de març

De l’1 al 10 de març

Diumenge 5 de març

De l’1 de març fins al 28 d’abril

12 h I Titelles. 3 diferents, 3 iguals, de la Cia Ecom.
Per a a nens i nenes de 4 a 6 anys. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

De 9.30 a 13 h I Taller. Matinal de fauna urbana. Caixes
niu, menjadores i abeuradors als patis de la biblioteca.
A partir de 10 anys. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Dimecres 15 de març

18 h I Contes teatralitzats. Sobre els refugiats. Amb
l’alumnat de l’escola Pedagogium Cos, l’Orquestra
Comunitària de l’Escola de Música Blai Net i la
narradora d’Anna Garcia. Gratuït. Lloc: Can Massallera

Dissabte 18 de març

17 h I Club de lectura infantil. Operació Salvament de
Xavier Hernández. Activitat per a nens i nenes de 9 a 12
anys. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 19 de març

12.15h I Cinema infantil en Català (CINC): Coco, el
petit drac. Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes Can Castellet.
Org.: Consorci per a la Normalització Lingüística

Dissabte 25 de març

12 h I Taller. Aigua neta. En el marc de “De l’Hort a la
Biblioteca”. Cal inscripció. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Teatre familiar i per a nadons

Dg. 5. 11 h I Pintamúsica. Espectacle adreçat
especialment a nadons. Amb la companyia Únics
Produccions. Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys.
Preu: 4 €. Lloc: Casal de Marianao. Dg. 12. 19 h I
Rhumïa, amb Rhum & Cia (a
la foto). Lloc: Can Massallera.
Preu: 14 €, adults, i 5 €,
infants, a ticketea.com.
Dg. 26. 12 h I La Dragona
Mina Li. A càrrec de la
companyia Inspira Teatre. Per
a nens i nenes majors de 3
anys. Preu: 4€. Lloc: Casal de
Casablanca. Org.: Ajuntament

Jugateca ambiental

11.30 h I Dia 5: Descobrim els secrets de la
Muntanyeta. Amb Martí Boada, de TV3. Dies 11 i
25: Apropa’t a la natura de la Muntanyeta. Dia 18:
Recreem el planeta. Dia 1 d’abril: Entre tots, cuidem
de la Muntanyeta. Lloc: Parc de la Muntanyeta.
Organització: AMB, Fundació Marianao i Ajuntament

Estonetes familiars

Dia 8. 18.30 h I Cuinem pastís de fruita. Per a infants
d’1 a 3 anys. Inscripció a partir del 3, a les 17.15 h.
Màxim 15 famílies. Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament

L’Hora del conte

18 h I Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (Dia 10,
Aigua!, amb Blai Senabre. Dia 11, especial en anglès,
The dressmaker story time, amb Kid&Us. Dia 24, La
cosecha del arco iris, llibre de contes publicat per Tots
Som Santboians). Biblioteca M. Aurèlia Capmany
(Dia 17, titelles amb La Caputxeta Vermella, amb Les
MariAurèlies. Dia 31, Contes i emocions)

Viure Sant Boi
N març 17
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Llibres. Montserrat Roig i les escriptores de la
transició. En el marc del 8 de març. Lloc: biblioteques
Jordi Rubió i Balaguer i M. Aurèlia Capmany

Art. Mostra de Francesc Baiget. En el marc del
Vestíbul, espai d’art. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Del 7 de març al 15 d’abril

Dibuixos i dissenys. Alex y su perro que habla. De
Dani Campoy. Dibuixos i pàgines des que es va crear la
sèrie al desembre de 2007 fins a 2015, tot i que la sèrie
sobre el personatge continua. Gratuït. Lloc: La Saleta
del CCCA (Can Castells Centre d’Art). Org.: Ajuntament

Del 9 de març al 29 d’abril
Art. La pràctica de l’alè. A
principis del segle passat els
artistes van descobrir una nova
manera de mirar la realitat més
profunda i més enfocada. En
van dir “surrealisme” i pretenia
il·lustrar i aplicar aquell gran
avenç de la medicina i les
humanitats. Gratuït. Lloc: CCCA
(Can Castells Centre d’Art). Org.:
Ajuntament

Del 13 al 31 de març

Art. Pinzellades. Es mostren les obres del “Grupo
Pinceladas”, del Programa de Rehabilitació de l’Hospital
Benito Menni. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 14 de març

Art. Retrats de la paraula.
Imatges d’escriptors, periodistes
(Martí Gironell, a la foto),
il·lustradors... persones
relacionades amb el llibre. De
Carles Rodríguez Marín. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany

El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat ha iniciat una nova
campanya de promoció dels punts
d’atracció turística de la comarca.
Amb aquest objectiu, durant tot
l’any, l’entitat posa a disposició de
les famílies cupons amb descomptes
especials per adquirir entrades a
museus i altres equipaments.
A Sant Boi...
Les persones interessades a visitar el
patrimoni de la ciutat poden aprofitar
aquesta promoció per visitar els
llocs museístics de Can Barraquer,
les Termes Romanes i la Torre de
Benviure. Els cupons són al web del
Consorci, on es poden imprimir o bé
sol·licitar rebre’ls per correu postal.
Informació i promocions:
turismebaixllobregat.com/cupons
Organització: Consorci de Turisme del
Baix Llobregat

Fins al 20 de març

Història. Fugint de l’Holocaust,
Catalunya i el refugiats jueus de la
Segona Guerra Mundial. Mostra del
Muse u d’Història de Catalunya. Lloc:
Museu Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Del 20 de març al 20 de maig

I·lustració, Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya
des de 1895 fins a avui. La mirada de dibuixants
i humoristes sobre la història d’aquest esport a
Catalunya mitjançant cartells, cromos, pòsters i
especialment diaris i revistes. Lloc: Museu-Can
Barraquer. Organització: Ajuntament amb el suport de
la Diputació de Barcelona

Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Informació: pàg. 14, santboi.cat/
diadones i igualtatsantboi.cat

“La dieta i
l’esport
prevenen
les malalties
cardíaques”
Com està la salut cardiovascular dels santboians
i les santboianes?
L’any 2016 vam tenir més de 400 persones
ingressades per malalties cardiovasculars amb
una taxa de mortalitat del 0,5 %, inferior a la que
es registra a altres zones. Pel que fa a l’atenció
ambulatòria, tractem una mitjana de 50 pacients
al dia i es fan al voltant de 20 ecocardiografies, 40
electrocardiogrames i es col·loquen 3 Holter. A les
consultes externes atenem més de 6.500 visites
l’any per malalties del cor.
Com arriben tots aquests pacients?
La majoria d’ingressos a l’hospital procedeixen
dels serveis d’urgències i volem canviar aquesta
tendència prioritzant l’atenció ambulatòria. Volem
incidir en la prevenció en col·laboració amb els
grups d’atenció primària del territori.
I en relació amb els infants malalts?
Fa set anys que disposem d’un servei de pediatria
cardiològica. Els nens i les nenes que pateixen
una cardiopatia no cal que es desplacin fins a
l’hospital d’Esplugues perquè fins i tot fem les
proves aquí a Sant Boi.
Com apareixen les malalties cardiovasculars?
El major factor de risc d’aquestes malalties és
el consum de tabac, que també influeix en les
malalties pulmonars i en el càncer. Els altres
factors de risc clàssics són la hipertensió, la
diabetis i el colesterol. Hi ha altres elements

CÉSAR ROMERO és el cap de cardiologia del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi.

Fa 20 anys que s’encarrega de la salut cardiovascular dels pacients de Sant Boi i dels municipis de
referència de l’hospital (unes 130.000 persones). És membre de la Fundación Española del Corazón.
que incideixen com el sedentarisme i l’herència
familiar. Ara també es comença a demostrar que
la contaminació influeix en les malalties del cor.
Es coneixen els factors hereditaris?
L’experiència ens diu que existeix una relació entre
la malaltia cardiològica i els antecedents familiars
en aquestes patologies però se’n desconeixen els
mecanismes. En alguns casos, com la síndrome
de Brugada, que es una malaltia sobtada, sí que
sabem el mecanisme genètic que la desencadena.
Com podem prevenir les malalties del cor?
La dieta i l’esport prevenen les malalties
cardíaques. Acostumem a deixar de banda la
dieta mediterrània de la qual tant es parla i que
hauríem de practicar per evitar l’obesitat que va
augmentant, fins i tot a la infància.
Quins aliments ajuden a millorar la salut del cor?
El més important és l’oli d’oliva. Hi ha estudis
que demostren que aquest consum disminueix
la mortalitat cardiovascular. També són molt
recomanables les nous perquè porten àcids
Omega 3. Suggerim menjar-les com a aperitiu
perquè tenen un efecte saciant. La quantitat diària
aconsellable seria menjar-ne al menys sis.

N A les consultes
externes atenem més
de 6.500 visites l’any
per malalties del cor
N El major factor
de risc de les malalties
cardiovasculars és
el consum de tabac
Quin és el balanç que fa de 20 anys de dedicació
sanitària?
Fa 20 anys vaig rebre l’encàrrec de desplegar el
servei de cardiologia a l’antic hospital de Sant Boi.
L’any 2006 es va encetar un nou repte quan els
germans de Sant Joan de Déu es van fer càrrec
de la gestió del centre. El Parc Sanitari sempre ha
exercit, sota els valors de Sant Joan de Déu, una
tasca de prevenció i protecció cap a les persones
vulnerables. Va ser i continua sent una oportunitat
i un reconeixement a tots els professionals n

