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Sant Boi no falla el 25N. Un any més, la ciu-
tat ha marcat al calendari aquesta impor-
tant data, Dia Internacional per l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones, per mos-
trar el seu compromís col·lectiu en el rebuig 
contra les violències masclistes.

Com l’any passat, l'Ajuntament organitza 
una campanya que convida les veïnes i els 
veïns a penjar a balcons i finestres una peça 
de tela (domàs) amb el missatge: ‘Aquí ens 
rebel·lem contra les violències masclistes’. 

Aquest mateix missatge s’estendrà per 
tal d’esdevenir un missatge col·lectiu del 
municipi i es podrà veure a la façana de 
l’Ajuntament i d'edificis públics, com casals, 
mercats, escoles o instituts. Tothom que 
l’any passat es quedés sense domàs, el po-
drà recollir aquest any als mercats munici-

pals, entre el 16 i el 24 de novembre (fins a 
esgotar existències).

El missatge també circularà pels carrers 
de la ciutat mitjançant publicitat incrusta-
da a les línies d’autobús SB1, SB3 i L72, i 
estarà present a les xarxes socials. 

Tothom està convidat a publicar el mis-
satge del 25N, les seves fotografies amb el 
domàs penjat al balcó o a la finestra, o a 
descarregar-se el cartell i fer-se una foto 
amb ell i publicar-ho a les xarxes, amb 
l’etiqueta #25Nrebel i etiquetant el perfil 
@aixonoesamor_stboi. 

La intenció és donar la màxima força 
i visibilitat a la lluita envers les violèn-
cies que pateixen les dones i les nenes, i 
interpel·lar-nos a totes i a tots en relació 
amb un problema social molt greu com el 

de les violències masclistes, en què totes i 
tots tenim responsabilitat en la seva erra-
dicació.

Enguany també es realitza una campan-
ya per visibilitzar com aquest problema es 
manifesta en l'àmbit concret de les xarxes 
socials i a Internet. Amb el títol 'Xarxes 
lliures de ciberviolències', durant el mes 
de novembre la campanya difon un vídeo 
sobre aquesta temàtica als perfils de les 
xarxes socials de @aixonoesamor_stboi i 
@igualtatsantboi.  

Objectiu: violència zero
La visibilització i denúncia de les violències 
masclistes sempre resulta una tasca feixu-
ga i complicada, no únicament per a les víc-
times sinó també per a la ciutadania. Amb 

Sant Boi ho torna a dir: 'Aquí ens rebel·lem 
contra les violències masclistes'

La campanya 
#25NRebel vol 
omplir l'espai 
públic i les 
xarxes socials 
de missatges 
reivindicatius.  
Els domassos 
amb el missatge 
de la campanya 
es podran recollir 
als mercats 
municipals. 

Una campanya convida a penjar aquest missatge a les finestres i els balcons dels edificis
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Mou-te contra les violències 
masclistes: 25.000 quilòmetres 
per mostrar el rebuig col·lectiu
L’Ajuntament organitza de nou enguany, amb motiu de la com-
memoració del 25-N, la iniciativa col·lectiva 'Mou-te contra les 
violències masclistes'. Amb aquesta acció es convida tota la ciuta-
dania a sumar 25.000 quilòmetres per mostrar el rebuig col·lectiu 
envers les violències que pateixen les dones i contribuir a erradi-
car-les. 
L’acció s’iniciarà el 15 de novembre i durarà fins al 25 de novem-
bre. Durant aquests deu dies es vol arribar a la fita global dels 
25.000 km, a la qual tothom pot contribuir realitzant diferents 
pràctiques esportives: caminant, corrent, en bicicleta, nedant a la 
piscina… i des de qualsevol lloc de la ciutat, a la muntanya, des 
de casa o el gimnàs. 
Per participar cal anar sumant quilòmetres i registrar-los a través 
de les aplicacions esportives utilitzades normalment pels usuaris 
i les usuàries, com per exemple: Strava, Google Fit, Komoot o En-
domondo. Després, es podrà deixar constància dels quilòmetres 
recorreguts mitjançant un formulari ubicat a la pàgina web on es 
troba tota la informació.

moutecontralesviolenciesmasclistes.cat

Els punts liles, un 
servei consolidat
Sant Boi compta amb diversos serveis 
adreçats a combatre les violències 
masclistes. Un d'ells són els punts liles, 
que des de fa temps s'han integrat en 
els espais d’oci nocturn que s’organitzen 
des de l'Ajuntament, com la Festa 
Major, l'Altaveu o la Puríssima. Són 
punts d’informació, assessorament i 
acompanyament a possibles víctimes 
d’agressions sexistes en el transcurs 
d’una festa. També visibilitzen i 
denuncien les violències masclistes 
presents en àmbits públics i privats. 
Gran part de la població coneix els 
punts liles,  ja que cada cop el servei 
està més estès i integrat en les activitats 
d'oci nocturn. Així i tot, segueix essent 
necessària la col·locació d'aquests 
punts a les festes i festivals per poder 
construir espais segurs per a tothom i 
lliures d'agressions sexistes. 

l'aparició de la pandèmia el 2020 encara 
s'ha vist més agreujada aquesta situació, 
i cal seguir reivindicant i treballant fins  a 
poder arribar al dia en què la xifra de vio-
lències masclistes que pateixen les dones 
sigui zero. 

Una programació reivindicativa
Per donar visibilitat a la lluita envers 
les violències masclistes, l’Ajuntament 
i diverses entitats de la ciutat han or-
ganitzat una programació especial 
que reivindica la importància del dia.  
El 25 de novembre es durà a terme la con-
centració i lectura del manifest a la plaça 
de l’Ajuntament, a les 10.30 hores.  I a la 
tarda, es convida a la ciutadania a assistir a 
la manifestació unitària 'Alcem la veu con-
tra les violències masclistes', convocada a 
Barcelona. Per poder-hi desplaçar hi haurà 
servei d'autocar, amb places limitades, que 
sortirà a les 17.30 hores de l'aparcament de 
l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (c/ Torras i Bages).  

El diumenge 28, també està convocada 
la VIII Marxa el Baix Llobregat contra la vio-
lència masclista, que sortirà a les 9.30 hores 

de la plaça de l’Ajuntament fins a arribar 
al parc de Torreblanca de Sant Feliu, on se 
sumaran diverses localitats de la comarca.

Prèviament al 25N, hi ha programades 
diferents activitats, entre les quals desta-
quen: la lectura de contes infantils contra 
les violències masclistes de l’escriptora 
Gemma Lienas, i amb il·lustracions en di-
recte amb l'artista Raquel Gu, que es farà el 
dimecres 17 de novembre a Cal Ninyo, a les 
17.30 hores. El divendres 19, a les 18.30 ho-
res als Cinemes Can Castellet, tindrà lloc el 
cinefòrum i un posterior col·loqui del curt 
documental Biografía del cadáver de una 
mujer dirigit per Mabel Lozano, guanyado-
ra del Goya 2020. Durant el film hi haurà 
servei de guarda d’infants amb la projecció 
d’una pel·lícula infantil. Les entrades es po-
den reservar a les taquilles dels cinemes a 
partir del 8 de novembre. La programació  
del 25N es complementarà amb col·loquis, 
jornades, xerrades, ponències i tallers que 
tindran lloc al llarg de tot el mes de novem-
bre per part d'entitats de Sant Boi. 

Inscripcions i informació: 
www.igualtatsantboi.cat
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Octubre va ser un mes important per enfor-
tir el compromís de Sant Boi amb el futur 
de l'alimentació. L'Ajuntament va organitzar 
del dia 14 al 21 la Setmana de l'Alimentació 
Sostenible i Saludable, una àmplia progra-
mació d'activitats lúdiques i de consciencia-
ció sobre una temàtica cada cop més present 
en el debat públic i en la vida quotidiana.

La primera activitat de la programació va 
ser un acte institucional celebrat a la seu 
de la Cooperativa Agrària Santboiana. S'hi 
va crear la Taula de Treball de l'Estratègia 
Alimentària. Tot just davant dels camps del 
Parc Agrari, rebost del municipi, una vinte-
na d'agents econòmics, centres de recerca, 
entitats i institucions es van comprometre a 
treballar conjuntament per desenvolupar a 
Sant Boi, d'aquí a 2023, l'Estratègia Alimen-
tària de Sant Boi, amb l'eslògan "+Agricul-
tura de proximitat +Alimentació saludable". 

Aquest projecte estratègic recull un con-
junt d'actuacions que afecten tot el cicle de 
l'alimentació, des de la producció fins a la 
comercialització i el consum. 

Entre aquestes actuacions hi ha, per 
exemple, la creació d'un banc públic de te-
rres per reactivar l'activitat de camps aban-
donats o en desús, la posada en marxa d'un 
punt de venda permanent de productes 
frescos i de proximitat o el reaprofitament 
d'excedents alimentaris per cobrir les neces-
sitats de famílies vulnerables. En un context 
d'emergència climàtica i social, l'objectiu de 
és avançar cap a un sistema alimentari més 
respectuós amb la salut de les persones i 
amb la salut del planeta. 

Capital Mundial de l'Alimentació
A l'acte de constitució de la Taula de  Tre-
ball l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va recordar 
que Sant Boi es va adherir al gener a la Car-
ta Alimentària de la Regió Metropolitana 
de Barcelona i que, com a municipi metro-
polità, participa durant tot aquest any en 
l'esdeveniment 'Barcelona Capital Mundial 
de l'Alimentació Sostenible'.  "Avui Sant 
Boi se situa", va dir, "en el centre d'un gran 
projecte en què volem estar presents com-

partint amb molts agents un compromís 
de ciutat amb l'agricultura de proximitat i 
l'alimentació saludable i sostenible".

Un projecte estratègic
Dies més tard, Sant Boi va tenir l'oportunitat 
d'exposar la seva estratègia en l'àmbit de 
l'alimentacíó com una experiència innova-
dora a la Trobada de Municipis Catalans 
que es va celebrar a Barcelona dintre del 
7è Fòrum Mundial del Pacte de Política Ali-
mentària Urbana de Milà. 

Lluïsa Moret hi va recordar que Sant Boi 
és un municipi atípic en l'entorn metropo-
lità perquè, gràcies a una aposta històrica, 
conserva un 60% de territori agrícola, fo-
restal i fluvial. 

Aquesta aposta, compartida per molts 
agents a la ciutat pot ser "un gran estímul 
per a l'activitat econòmica" i "una opor-
tunitat per treballar conjuntament per 
l'agricultura de proximitat i per un nou mo-
del d'alimentació i una cultura alimentària 
saludable i sostenible" n

La ciutat referma la seva aposta col·lectiva 
per una alimentació saludable i sostenible

Sant Boi va 
signar a principis 
d'any la Carta 
Alimentària 
de la Regió 
Metropolitana 
de Barcelona.  
A l'octubre, 
la ciutat ha 
participat 
en el Fòrum 
Mundial del 
Pacte de Política 
Alimentària

NPagesia, comerços, restaurants, entitats locals, centres de recerca  i institucions públiques sumen 
esforços cap a un sistema alimentari respectuós amb la salut de les persones i del planeta
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Qui hi participa?
⃝Cooperativa Agrària Santboiana
⃝Degusta Sant Boi (restaurants)
⃝Sant Boi Comerç
⃝Mercats municipals
⃝Botiga Aliments Solidaris
⃝Gasol Foundation
⃝Espigoladors
⃝SomBò Cuina Sana 
⃝Desos Opció Solidària
⃝Central Parc
⃝Fundació Cassià Just
⃝Fundació Marianao
⃝Creu Roja
⃝Ajuntament de Sant Boi
⃝Àrea Metropolitana BCN (AMB)
⃝Consorci del Parc Agrari  
     del Baix Llobregat
⃝Diputació de Barcelona 
⃝Agència de Salut Pública  
    de Catalunya
⃝Centre de Recerca en Economia i 
Desenvolupament Agroalimentari

⃝Espigolament alimentari. L'Ajuntament du 
a terme un programa d'aprofitament alimentari en 
col·laboració amb l'entitat Espigoladors. Es recullen 
excedents de fruita i verdura, sobretot als camps del 
parc agrari, i es destinen a cobrir les necessitats de 
les famílies a través de la botiga Aliments Solidaris.

⃝Obesitat infantil. El programa SantBoiSà pro-
mou hàbits alimentaris saludables a les aules i sen-
sibilitza la ciutadania en relació amb el sobrepès i 
l'obesitat infantil. Es fan tallers d'alimentació i, en 
col·laboració amb la Gasol Foundation, un estudi 
científic que observa els hàbits de les famílies.

⃝Producte fresc i de proximitat. L'any 2022 
es posarà en marxa un punt de venda permanent on 
comprar productes frescos de la Cooperativa Agrària 
Santboiana i altres cooperatives catalanes. 

⃝Banc de terres. L'any vinent començarà a fun-
cionar un banc municipal de terrenys agrícoles. La 
idea és aconseguir la cessió de finques abandonades 
o en desús perquè nous productors les destinin a 
agricultura ecològica i producció integrada, gene-
rant llocs de treball i ajudant al relleu generacional.

⃝Contra el malbaratament. Els excedents ali-
mentaris de la restauració, el comerç i els centres 
educatius es cuinaran i es lliuraran a persones i fa-
mílies vulnerables. La prova pilot d'aquest projecte 
ja ha començat a l'Escola Bressol La Mercè.

⃝Formació agroalimentària. L'Ajuntament 
preveu crear un espai d'educació, capacitació i recer-
ca per formar professionals en noves metodologies i 
tecnologies agroalimentàries i facilitar així la posada 
en marxa de noves iniciatives empresarials agràries.

⃝Escola d'Alimentació i hàbits saludables. Un espai 
de col·laboració amb les entitats per sensibilitzar i 
promoure l'alimentació equilibrada i la cuina sana.

⃝Esmorzars Científics Saludables. Un cicle de troba-
des per divulgar coneixement científic sobre hàbits 
saludables d'alimentació.

⃝Assessorament a empreses. Servei municipal 
d'assessorament a empreses del sector alimentari.

Estratègia Alimentària de Sant Boi
Projecte +Agricultura de proximitat + Alimentació saludable

L'alcaldessa de Sant Boi,  
Lluïsa Moret, amb la presidenta 

de la Diputació de Barcelona, Núria 
Marín; la presidenta de l'AMB, 

Ada Colau, i l'alcaldessa de Santa 
Colama de Gramenet, Núria Parlón,  

al sopar institucional del Fòrum 
Global del Pacte de Política 
Alimentària Urbana de Milà 

(Barcelona, 21 d'octubre).  
L'acte va ser una oportunitat  

per establir aliances i compromisos 
en favor d'una estratègia 

alimentària al territori
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Del 14 al 21 d'octubre es va celebrar a Sant Boi la Setmana de l'Alimentació Sostenible i 
Saludable. L'Ajuntament va organitzar una programació d'activitats distribuïdes en tres 
blocs de contingut: 'Actuant', 'Aprenent' i 'Degustant'. Entre altres propostes, es va poder 
gaudir d'una gimcana familiar, showcookings als mercats municipals i diversos tallers 
saludables i sostenibles. També va tenir lloc una recollida d'excedents alimentaris a la 
zona agrícola i, a les escoles, accions per promoure berenars saludables. 

Diversos establiments de la ciutat van participar-hi oferint durant tota la setmana 
promocions per a la compra de productes de proximitat i de temporada. A més, els 
restaurants col·laboradors van incloure a les seves cartes menús sostenibles i saludables 
de km.0. Una parada amb productes de la Cooperativa Agrària Santboiana va fer un 
itinerari per diferents places i carrers de Sant Boi. 

Setmana de l'Alimentació Sostenible i Saludable

Showcooking amb menjar saludable al Mercat Municipal de Torre de la Vila Persones usuàries de la botiga Aliments Solidaris van recollir pomes per evitar el malbaratament

Jugant a l'espai públic i aprenent a tenir uns 
hàbits d'alimentació més saludables

I Gimcana de l'Alimentació Saludable

Accions de conscienciació a la sortida dels 
centres educatius
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NEnguany cridem l'atenció 
sobre com es manifesta 
aquest problema a les 
xarxes socials i a Internet

NEste año llamamos la 
atención sobre cómo se 
manifiesta este problema 
en las redes y en Internet

25 N, un crit contra les violències masclistes
25 N, un grito contra las violencias machistas

  l Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia hacia las Mujeres del próximo 25 de noviembre es 
un hito importante en el calendario de una ciudad 
como Sant Boi, referente en políticas de igualdad y 
contra la violencia de género. Un compromiso que 
reafirmamos cada año ante la evidencia obstinada y 
dramática de unos indicadores que, lejos de mostrar-
se favorables (las agresiones sexuales han aumenta-
do un 9,2% este año respecto a 2019), ponen de ma-
nifiesto que hemos de seguir luchando y redoblando 
esfuerzos para erradicar una lacra que en 2020 se vio 
agravada por la pandemia.

Este año llamamos la atención sobre cómo esta 
grave problemática se manifiesta en el ámbito con-
creto de las redes sociales e Internet. Y es que un 59% 
de las jóvenes sufren acoso sexual en estas platafor-
mas digitales. Queremos unas redes sociales libres 
de violencias machistas, y queremos también com-
batir el consumo de pornografía, al tratarse de una 
forma más de violencia sexual.

Con estos objetivos, el Ayuntamiento y diversas 
entidades de la ciudad han organizado una progra-
mación especial que reivindica la importancia de no 
bajar los brazos y de seguir denunciando estas prác-
ticas.

Mientras tanto, y para dar aún más visibilidad a 
esta lucha, os invitamos a colgar en vuestros balco-
nes y ventanas el 'domàs' que podréis recoger en los 
mercados municipales, un cartel con un mensaje ro-
tundo que se ha convertido en nuestro grito contra 
este drama humano: "Aquí nos rebelamos contra las 
violencias machistas". 

l Dia Internacional per l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones del pròxim 25 de novembre 
és una fita important en el calendari d’una ciutat 
com Sant Boi, referent en polítiques d’igualtat i 
contra la violència de gènere. Un compromís que 
refermem cada any davant l’evidència tossuda i 
dramàtica d’uns indicadors que, lluny de mostrar-
se favorables (les agressions sexuals han augmen-
tat un 9,2% aquest any respecte a 2019), fan palès 
que hem de seguir lluitant i redoblant esforços per 
erradicar una xacra que al 2020 es va veure agreu-
jada per la pandèmia. 

Enguany cridem l’atenció sobre com aquesta 
greu problemàtica es manifesta en l’àmbit concret 
de les xarxes socials i Internet. I és que un 59% de 
les joves pateixen assetjament sexual en aquestes 
plataformes digitals. Volem unes xarxes socials lliu-
res de violències masclistes, i volem també comba-
tre el consum de pornografia, en tractar-se d’una 
forma més de violència sexual. 

Amb aquests objectius, l’Ajuntament i diverses 
entitats de la ciutat han organitzat una progra-
mació especial que reivindica la importància de 
no abaixar els braços i seguir denunciant aquestes 
pràctiques. 

Mentrestant, i per donar encara més visibilitat a 
aquesta lluita, us convidem a penjar en els vostres 
balcons i finestres el domàs que podreu recollir en 
els mercats municipals, un cartell amb un missatge 
rotund que s’ha convertit en el nostre crit contra 
aquest drama humà: “Aquí ens rebel·lem contra les 
violències masclistes”. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

E       E
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Sant Boi prepara la celebració de la 75a 
Fira de la Puríssima, que tindrà lloc com és 
habitual del 6 al 8 de desembre. Aquesta 
edició especial d'aniversari es podrà viure 
novament al carrer, després que l'any pas-
sat la situació sanitària fes necessari cele-
brar una fira majoritàriament virtual.

Tot i que la incidència de la pandèmia ha 
minvat força durant les darreres setmanes, 
l'Ajuntament preveu un seguit de mesures 
preventives amb l'objectiu d'evitar la con-
centració de moltes persones i que es pro-
dueixin embussos als carrers més estrets 
del recorregut usual.

Encara amb precaucions
Per aquest motiu, a causa de la seva amplada 
reduïda, als carrers de l'Alou, O'Donnell, Ma-
jor (i també Cerdanya) no hi haurà parades 
en aquesta ocasió. A més, a Jaume I hi haurà 
parades en el tram més ample del carrer i 
el nombre d'expositors de la carpa comercial 
serà una mica més reduït que altres cops.

En qualsevol cas, la Fira de la Puríssima 
recuperarà la majoria dels seus espais ha-

bituals. La zona del Mercadal, per exemple, 
acollirà els espais gastronòmics Fira de la 
cervesa  artesana (que enguany serà també 
del vi) i Vi Cult. La plaça de l'Ajuntament 
acollirà la Fira de Nadal i la rambla de Ra-
fael Casanova, la Fira del planter. 

El parc de la Muntanyeta
Al carrer de Jaume I (des dels Cinemes Can 
Castellet fins a Pau Claris) i a un dels cos-
tats del parc de la Muntanyeta hi haurà les 
tradicionals 'paradetes'. El carrer de Baldi-
ri Aleu acollirà el sector de l'automoció, la 
carpa comercial i el bar de la Casa de Se-
villa. I a la part central del parc trobarem 
el Mercat d'Art Jove i la Carpa Saludable i 
Sostenible. A la zona del llac hi haurà com 
sempre l'escenari per a actuacions i con-
certs musicals. 

Com a novetat, la plaça de l'Agricultura 
concentrarà enguany els espais i les acti-
vitats adreçades al públic familiar, com la 
granja d'animals, els tallers infantils, un ro-
còdrom, una tirolina i el circuit de seguretat 
viària.

Exposició municipal
L'estand municipal també estarà situat, 
com és habitual, al parc de la Muntanyeta, 
concretament a l'interior de la Carpa Salu-
dable i Sostenible, compartint espai amb la 
Carpa Fresca. L'Ajuntament hi recordarà els 
orígens agraris i l'evolució històrica de 75 
anys de Fira i mostrarà a la ciutadania la 
seva estratègia actual per avançar cap a un 
model d'alimentació saludable i sostenible.

Un cartell 100% santboià
El cartell d'aquesta 75a Fira de la Puríssima 
és una obra conjunta de dos dissenyadors 
gràfics de la ciutat. Iván Castro, especialista 
en cal·ligrafia i lettering, és l'autor de la ti-
pografia, mentre que les il·lustracions han 
estat a càrrec d'Eva Sanz, coneguda com a 
'Lady Eve'. El disseny pretén evocar el ves-
sant més tradicional de la Fira i dona prota-
gonisme a les paradetes, autèntica essència 
del certamen. Hi ha dues versions del car-
tell: una de diürna i una de nocturna, tenint 
en compte que l'experiència de la Fira pot 
canviar en funció de l'hora en què es visita n

L'exposició 
municipal 
presentarà a 
la ciutadania 
l'estratègia 
municipal per 
avançar en els 
pròxims tres anys 
cap a un model 
d'alimentació 
saludable i 
sostenible  
a Sant Boi

La Fira de la 
Puríssima 
tornarà 
enguany als 
carrers de la 
ciutat, però 
mantenint la 
prudència

Dos artistes
de Sant Boi,
Iván Castro
i 'Lady Eve",
han dissenyat
el cartell
d'aquesta edició
especial. Les
protagonistes de
les il·lustracions
són les
'paradetes',
essència de la
tradició de la Fira
de la Puríssima
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Segueixen les visites al comerç 
i la restauració als barris

Pizzería Restaurante Vílchez (plaça de la Bòvila, 1)

Sango Exclusive (carrer Raurich, 4)

El Racó de N&P (carrer Carles Martí i Vilà, 11)

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, segueix visitant comerços de proximitat i es-
tabliments de restauració als barris, per donar suport a les iniciatives 
que, en el context de la pandèmia, han obert les portes o han reorientat 
l'estratègia amb esperit innovador. Les visites, que a l'octubre es van 
centrar al barri de Marianao, també reconeixen negocis amb una llarga 
trajectòria als seus entorns. 

Copy Art (carrer  Eusebi Güell, 9)

Perruqueria Chari Pozo (carrer Eusebi Gúell, 84)

L'Ajuntament 
treballa per a 
la recuperació 
econòmica de 
Sant Boi 
i dona suport al 
teixit comercial i 
de restauració de 
proximitat  
als barris

Bar 1331 (carrer Eusebi Güell, 7)

Churrería La Extremeña (carrer Joaquim Rubió i Ors, 35)
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Abierta la 
preinscripción 
para los cursos 
de formación 
ocupacional
El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha el proceso de 
preinscripción de los cursos de 
formación ocupacional que se 
iniciarán en el mes de enero de 
2022. Se dirigen principalmente 
a personas desempleadas 
inscritas en la Oficina de Treball 
de la Generalitat (OTG) como 
demandantes de empleo (también 
pueden optar trabajadoras y 
trabajadores en activo, siempre y 
cuando estén inscritas en la OTG).   
La oferta de cursos es aún 
provisional y, a la espera de su 
aprobación definitiva, ofrece 
los siguientes certificados de 
profesionalidad (CP): 
⃝Actividades administrativas en 
relación a la clientela 
⃝Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 
⃝Organización y gestión de 
almacén 
⃝Grabación y tratamiento de 
datos y documentos (ofimática)

Son cursos subvencionados y 
promovidos por el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 

Más información: 
formacio@santboi.cat

dirigidos a colectivos con dificultades espe-
ciales para acceder al mercado de trabajo 
y colectivos en riesgo de exclusión social 
(incluidos programas específicos para mu-
jeres). Entre otros servicios, se ofrece for-
mación para mejorar competencias básicas, 
orientación laboral y la posibilidad de ha-
cer prácticas en empresas del entorno.
⃝Mayores de 30. Ya está abierta una nue-
va convocatoria del Programa 30+, que apo-
ya a las empresas para contratar durante 6 o 
9 meses a mayores de 30 años en situación 
de desempleo, priorizando también a colec-
tivos con dificultades especiales de inser-
ción, como mayores de 45 años sin empleo 
o personas que llevan tiempo sin trabajar.
⃝Contacto directo. Siete personas de la 
ciudad trabajan como operarias en empresas 
de limpieza de la ciudad gracias al contacto 
previo hecho este verano en una innovado-
ra jornada de preselección organizada por el 
Ayuntamiento en Can Massallera. Participa-
ron 5 empresas y 19 personas desempleadas, 
todas ellas con experiencia en el sector n

Nuevas ofertas y convocatorias 
municipales para acceder al empleo
El Ayuntamiento continúa ofreciendo a la 
ciudadanía de Sant Boi diferentes progra-
mas que facilitan el acceso al mercado la-
boral. Son programas subvencionados por 
otras administraciones que constituyen 
oportunidades para obtener temporalmente 
un puesto de trabajo y mejorar las opciones 
de seguir teniendo en adelante un empleo 
digno. En el tramo final del año, estos son 
algunos de los programas que están activos 
o a punto de concretarse.
⃝Empleo juvenil. En octubre se incorpo-
raron al Ayuntamiento cinco personas den-
tro de la iniciativa europea conocida como 
Programa de Garantía Juvenil. Son jóvenes 
de la ciudad menores de 30 años que no 
trabajaban ni estudiaban y que adquirirán 
experiencia laboral en diferentes ámbitos 
(la producción audiovisual y la atención psi-
cológica, por ejemplo) mediante un contrato 
remunerado de seis meses. 
⃝Más caminos hacia la inserción. Próxi-
mamente se pondrán en marcha varios 
dispositivos del proyecto Treball als Barris, 

Los programas 
Garantía Juvenil, 
Treball als Barris 
y 30+ 
son algunas de 
las iniciativas 
públicas para 
fomentar el 
empleo en  
Sant Boi

Más información:  
Tauler d'anuncis 
(pág. 22 y 23) y  

ocupacio 
@santboi.cat

Sant Boi aplica fórmulas innovadoras como los encuentros de preselección entre personas desempleadas y empresas
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vic que  connectarà les zones de concentra-
ció comercial i afavorirà la socialització dels 
veïns i les veïnes.

Aquest és un altre objectiu del Pla estratè-
gic de ciutat. La transformació del carrer de 
Sant Pere (foto, a sota), iniciada a l'octubre, 
l'obertura de les piscines municipals a 
l'estiu, la conversió de la carretera C-245 en 
un passeig urbà i les remodelacions de la 
plaça de la República i del tram del carrer 
de Lluís Pasqual Roca per completar l'eix 
comercial entre els mercats de La Muntan-
yeta i Sant Jordi són ja una realitat. Aques-
tes actuacions són una aposta clara per una 
ciutat més sostenible i saludable n

El carrer Joan Martí, artèria de Marianao, 
inicia la seva transformació aquest mes
La segona quinzena de novembre comen-
cen les obres del carrer de Joan Martí, 
una de les artèries del barri de Marianao, 
en el tram comprès entre els carrers Giro-
na i Eusebi Güell. Els treballs serviran per 
transformar-lo en una via més accessible i 
segura i crear un entorn que convidi a la 
convivència i la relació entre la ciutadania.

Les previsions són que les obres tinguin 
una durada de cinc mesos, aproximada-
ment, i que es facin en dues fases. Consis-
tiran a ampliar les voreres, una de tres me-
tres amb plataforma única i l'altra de dos 
metres; renovar la xarxa d'enllumenat, tot 
apostant per l'estalvi energètic i la minimit-
zació de la contaminació lumínica; adequar 
les connexions a les xarxes de subminis-
trament general i soterrar els serveis aeris 
que hi ha. Aquest projecte generarà més 
fluïdesa de pas i passeig per a les persones. 
Aquest fet ajudarà a enfortir els eixos co-
mercials del barri de Marianao i, de retruc a 
reactivar l'activitat econòmica de la ciutat. 
També servirà per consolidar un passeig cí-

Les obres es 
desenvoluparan 
en dues fases 
al llarg de tres 
mesos.  
Durant els 
treballs es 
minimitzarà 
l'impacte al 
trànsit i al veïnat.

Es presenten 
els resultats de 
la diagnosi de 
l'entorn de la 
Colònia Güell

El passat 26 d'octubre va tenir lloc, 
en format virtual, la presentació dels 
resultats de la diagnosi ciutadana i 
tècnica de l’entorn de la Colònia Güell 
que ha de servir per decidir el futur 
d’aquest territori. Aquesta diagnosi, 
que recull les aportacions fetes per la 
ciutadania de Santa Coloma de Cervelló 
i del barri de Ciutat Cooperativa de Sant 
Boi, és la primera fase d’un procés ampli 
de participació que serà determinant 
per a la redacció del nou planejament 
urbanístic d'aquest territori. En conjunt el 
procés participatiu, impulsat mitjançant 
el consorci format per l'INCASOL i els 
Ajuntaments de Santa Coloma i Sant Boi, 
representa una oportunitat per millorar 
la cohesió social entre els municipis, 
preservar el corredor ecològic de la riera 
de Can Soler, millorar el recinte industrial 
de la Colònia i protegir el patrimoni 
històric, com la Torre Salbana i Can Julià.  
En la primera fase del procés s'han rebut 
un total de 2.932 aportacions, a través 
dels tallers, els recorreguts, les enques-
tes i altres activitats realitzades des del 
passat mes de març.
Al llarg de les pròximes setmanes tindran 
lloc unes taules rodones per tractar en 
profunditat aspectes importants del 
procés com ara el patrimoni, la mobilitat 
o l'habitatge. A partir del mes de  febrer 
de l'any  vinent, començarà la segona 
fase del procés participatiu sobre aquest 
entorn, en què es començaran a  debatre 
les diferents alternatives de planejament 
per a la zona.

bit.ly/coloniaguellparticipa2
                         www.entorncoloniaguell.cat
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La Universitat de Barcelona (UB) puso en 
marcha en 2019 un posgrado para formar 
a profesionales especializados en conocer 
y combatir los prejuicios y las discrimina-
ciones que padecen las personas con disca-
pacidad. Sant Boi acogió el pasado mes de 
octubre el acto de entrega de los diplomas 
a las dos primeras promociones del curso, 
cuyo patrón es el expresidente del Gobier-
no español José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante ese acto, el expresidente, actual 
miembro del Consejo del Real Patronato 
sobre Discapacidad, destacó "la trayectoria 
histórica de Sant Boi en la atención a las 
personas con discapacidad" e invitó a nues-
tra ciudad a "ser un referente para el país 
en este ámbito".  

José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que 
el posgrado y el futuro máster que la UB ya 
ha presentado sobre esta temática "ayudan 
a reparar una injusticia histórica hacia las 
personas con discapacidad y a visibilizar al 
mismo tiempo su lucha por la dignidad y su 
afán de conocimiento y superación".

La alcaldesa de Sant Boi se mostró orgu-
llosa de acoger la entrega de diplomas y 
remarcó que la formación universitaria es-
pecializada es fundamental "para estimular 
la vocación de las y los profesionales que 
atenderán las necesidades físicas y emo-
cionales de las personas con discapacidad". 
"Unas necesidades", concluyó, "que la pan-
demia ha puesto especialmente de relieve".

El acto, celebrado en Can Massallera, 
contó con la presencia del rector de la UB, 
Joan Guàrdia, quien se refirió a la discipli-
na del Trabajo Social como "una profesión 
comprometida con la justicia social y la 
atención a las personas más vulnerables".

Una prioridad histórica
Sant Boi ha priorizado históricamente las 
políticas destinadas a las personas con dis-
capacidad. En la actualidad, la ciudad cuen-
ta con una estrategia de 360 grados para 
abordar las necesidades de estos ciudada-
nos y estas ciudadanas que cubre todo su 
ciclo de vida n

José Luis Rodríguez Zapatero asistió en Can Massallera al acto de entrega de diplomas del postgrado 'Personas con 
discapacidad, derechos sociales y cultura de las capacidades', impartido por la Universitat de Barcelona (UB) 

El expresidente Zapatero elogia a Sant Boi 
por su atención a la discapacidad

La ciudad 
cuenta 
con una 
estrategia
para atender las 
necesidades de 
las personas con 
discapacidad a lo 
largo de todo su 
ciclo de vida

Ayuntamiento y 
entidades organizan 
actividades para el 
Día de las personas 
con discapacidad
El Ayuntamiento y diversas entidades 
preparan una programación 
especial para conmemorar el 3 de 
diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 
Se llevará a cabo una campaña de 
sensibilización en que entidades y 
centros educativos del ámbito se 
harán fotografías con un marco y 
el lema de la campaña: 'Sumem 
Capacitats, i tu t'hi sumes". El sábado 
27 de noviembre se podrá visitar 
en el vestíbulo de Can Massallera 
una pequeña muestra de entidades, 
que informarán sobre sus tareas y 
venderán productos elaborados a lo 
largo del año. Aquel mismo día, en el 
teatro de Can Massallera podrá verse 
un espectáculo de magia del Mag 
Lari. El mismo sábado, la Federació 
ECOM inaugura en Can Massallera 
la exposición"Vides diverses". Y 
el 30 de noviembre, a las 18 h, la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 
acogerá la charla "Dudas y soluciones 
para las familias en un proceso de 
incapacitación".
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Cuatro empresas y comercios de Sant Boi 
dieron a conocer el 4 de noviembre en el 
Hotel El Castell cómo han aprovechado las 
circunstancias de la pandemia para inno-
var con éxito y crecer como negocios. Fue 
durante una sesión del Fòrum Sant Boi Em-
presa i Comerç, que con el título 'Nuevas 
respuestas para nuevos retos' recuperó el 
formato presencial para seguir propiciando 
el diálogo, el trabajo en red y el intercam-
bio de ideas innovadoras entre el tejido 
empresarial y comercial de la ciudad. 

La periodista Jèssica del Moral condujo 
la mesa redonda en la que se presentaron 
esas nuevas prácticas. Los negocios locales 
invitados fueron la tienda de decoración y 

complementos para el hogar Blanc Barce-
lona, la empresa de soluciones para cen-
tros de datos EdgeConnex, la multinacional 
francesa Schneider Electric -especialista en 
gestión de la energía- y la hamburguesería 
de calidad Kiwi Burguer.

Reactivar Sant Boi
Más de 200 personas asistieron al acto. 
La alcaldesa, Lluïsa Moret, invitó al sec-
tor empresarial y comercial de la ciudad a 
seguir trabajando "como ecosistema local 
para reactivar Sant Boi y hacer frente a re-
tos que no tienen marcha atrás, como la 
innovación y la digitalización, la sostenibi-
lidad o la salud" n

Innovación empresarial en 
tiempos de pandemia

Cuatro negocios de la ciudad dieron a conocer sus experiencias de éxito

Sant Boi reivindica que 
el futuro de las ciudades 
incorpore una mirada social

Sant Boi se ha situado en la vanguardia de las ciudades que 
plantean en voz alta sus reflexiones y planifican su futuro para 
hacer frente a los retos del mundo actual. La ciudad ha sido in-
vitada en los últimos meses a participar en múltiples foros de 
debate, congresos y jornadas donde ha dado conocer sus fór-
mulas de trabajo y puntos de vista sobre temas como la tran-
sición energética, la digitalización, la crisis del clima o la aten-
ción a las necesidades generadas por la pandemia.  Es el caso 
del encuentro Green Cities (Málaga), el Foro Urbano de España 
(Sevilla, e nla fotografía), el Diálogo sobre el futuro de las ciuda-
des (Logroño) o el ciclo 'La transformación de la ciudad' (Bar-
celona). La alcaldesa, Lluïsa Moret, ha defendido en ellos el 
papel de las ciudades para combatir desde la proximidad las 
emergencias climática, social y sanitaria que vivimos, abor-
dando los cambios que se necesitan sin dejar a nadie atrás. 

Grupo de ciudades pioneras en innovación
Nuestra ciudad se ha convertido además en una de las doce 
ciudades que integran el nuevo Grupo de Trabajo de Centros de 
Innovación Urbana, constituido en octubre en el marco de la red 
estatal Innpulso. Están también en ese grupo Barcelona, Madrid, 
Valencia, Santander, Cáceres, Palencia, Viladecans, Esplugues, 
Mataró, Ermua y Etxebarri (Vizcaya). Todas ellas cuentan con 
centros dedicados a la innovación urbana. El de Sant Boi es 
Coboi lab, un laboratorio de innovación social activo desde 2012 
y pionero en la exploración de fórmulas innovadoras para dar 
respuesta a retos sociales, económicos y ambientales.
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El comercio de proximidad 
se suma al Gran Recapte
El Gran Recapte del Banco de Alimentos ce-
lebrará una nueva edición del 19 al 27 de 
noviembre. La gran novedad de este año 
es la incorporación del comercio de proxi-
midad a la red de puntos de donación de 
alimentos para personas y familias en si-
tuación de vulnerabilidad. 

Pese a las dificultades vividas por el sec-
tor, el pequeño comercio se ha implicado en 
ayudar a las entidades para hacer frente a la 
emergencia social derivada de la pandemia. 
Es por ello que, ahora más que nunca, su 
papel será fundamental en esta iniciativa.

Las personas que quieran colaborar con 
el Gran Recapte podrán adquirir vales por 
valor de entre 3 y 50 euros en los cajeros 
de los supermercados o en cualquiera de los 
demás puntos de donación. 

Alimentos solidarios
En la ciudad de Sant Boi, al final de la 
campaña los pequeños establecimientos 
participantes en la campaña entregarán a 
la asociación Aliments Solidaris productos 
frescos por el valor de la cantidad recau-
dada, para que se distribuyan en la Botiga 

Los centros de asistencia primaria (CAP) 
han iniciado la campaña de vacunación 
contra la gripe. Es importante que se va-
cunen las personas mayores de 60 años, 
embarazadas, profesionales de la salud y 
personas con algún factor de riesgo. A los 
mayores de 70 años, si así lo desean, se 
les administra la vacuna de la gripe junto 
a la tercera dosis de la covid. Para concer-
tar día y hora, a las personas de esa franja 
de edad los CAP las llaman por teléfono o 
les envían un SMS. El resto, pueden pedir 
vacunarse a través de La Meva Salut o en 
citasalut.gencat.cat.

El Ayuntamiento colabora una vez más 
con Salut para llevar a cabo esta campaña. 

En esta ocasión, los CAP de Vinyets, Camps 
Blancs y Cooperativa ponen las vacunas en 
sus propias instalaciones, mientras que las 
de Montclar se administran en el Casal de 
Marianao, en todos los casos con cita previa. 

Aunque la incidencia de la pandemia se 
ha reducido, el proceso de vacunación con-
tra la covid sigue avanzando. Con fecha del 
8 de noviembre, el 87% de santboianos y 
santboianas mayores de 12 años habían re-
cibido ya la pauta completa de la vacuna. Es 
un porcentaje superior al del Baix Llobregat 
(85,9%) y Catalunya (83,5%). Más de 2.700 
personas de Sant Boi habían recibido tam-
bién la tercera dosis.

bit.ly/campanyagrip

Solidària a las personas y familias que los 
necesitan. 

Donaciones con el móvil
En esta edición, el Gran Recapte da un paso 
más allá con la creación de una aplicación 
móvil (app) que permitirá digitalizar el pro-
ceso de donación. De forma muy sencilla, 
se podrá hacer una aportación a través de 
los teléfonos móviles con que contará el 
personal de los propios establecimientos.

También podrán hacerse donaciones en 
la página web del Banc dels Aliments o 
de las cadenas de distribución que ofrecen 
servicio de compra en línea, además de a 
través de Bizum (33596) y en la cuenta ban-
caria ES27 2100 0555 3102 0193 0933.

Voluntariado
Las personas que quieran colaborar en la 
campaña como voluntarias pueden inscri-
birse en la web del Gran Recapte. El 19 y 
el 20 de noviembre, estarán en la entrada 
de los establecimientos participantes para 
animar a la clientela a hacer donaciones. 

granrecapte.com

La vacuna de la gripe, junto 
a la tercera dosis de la covid

Los establecimientos participantes entregarán a Aliments Solidaris 
de Sant Boi productos frescos por el valor de la cantidad recaudada
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La ciudad 
participa en la 
Semana de Usos 
del Tiempo 2021
Sant Boi estuvo presente en 
el congreso de la Time Use 
Week (TUW2021), celebrado en 
Barcelona del 19 al 25 de octubre. 
Este encuentro internacional 
permitió intercambiar 
experiencias de diferentes agentes 
en relación con las políticas del 
tiempo y su contribución a la 
mejora de la salud, la igualdad, la 
sostenibilidad y la productividad.
La alcaldesa, Lluïsa Moret, y 
la regidora Elisabeth Latorre 
participaron en sesiones 
donde pusieron en común las 
experiencias desarrolladas en 
Sant Boi, municipio referente 
en este ámbito, y defendieron el 
uso del tiempo como un derecho 
fundamental de la ciudadanía.
Lluïsa Moret también estampó su 
firma, como presidenta del Área 
de Igualdad y Sostenibilidad de 
la Diputación de Barcelona, en 
la "Declaración de Barcelona en 
Políticas del Tiempo", un acuerdo 
pionero que cuenta con el apoyo 
de más de 75 instituciones y que 
establece por primera vez un 
marco común para el desarrollo 
de las políticas del tiempo a 
escala local, regional, nacional 
y europea. La firma estuvo 
encabezada por el presidente de 
la Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès.

Sant Boi es la primera ciudad de España 
con contenedores inteligentes
Sant Boi es el primer municipio de 
Catalunya y España que dispone de 
contenedores inteligentes. El Ayun-
tamiento y la organización Ecoembes 
presentaron en octubre a los medios 
de comunicación la tecnología pun-
tera que lo hace posbible, cuya apli-
cación ya se está probando en 16 
contenedores amarillos del barrio de 
Ciutat Cooperativa i Molí Nou, dentro 
del proyecto Reciclos. 

Incorporando a esos contenedores 
un aro con lector de código de barras, 
la tecnología es capaz de identificar 
a las personas usuarias que reciclan 
correctamente sus latas y botellas de 
bebidas de plástico. Una vez identi-
ficadas, se recompensa su conducta 
responsable con premios individua-
les o con la contribución a proyectos 
colectivos.

En el caso de Sant Boi, los puntos 
obtenidos pueden canjearse por par-
ticipaciones en el sorteo de un pa-
tinete eléctrico o por donaciones a 
Tots som Santboians, asociación para 

personas con discapacidad que con-
tribuirá a la preservación de espacios 
verdes en la ciudad.

Al acto de presentación de los nue-
vos contenedores inteligentes asis-
tieron la alcaldesa, Lluïsa Moret, y 
el consejero delegado de Ecoembes, 

El 28 de noviembre, acto de homenaje de la ciudad a 
las personas que nos han dejado por la pandemia

Óscar Martín. La alcaldesa destacó 
que "con este proyecto consolidamos 
nuestra alianza para seguir distin-
guiéndonos como municipio labora-
torio y pionero en la gestión de los 
residuos, contando además con la 
corresponsabilidad de la ciudadanía".

La alcaldesa, Lluïsa Moret, y el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, 
presentaron a los medios de comunicación una nueva tecnología

El anfiteatro del parque de la Muntanyeta acogerá el domingo 28 
de noviembre, a las 12 horas, un acto público para homenajear 
a las personas que nos han dejado a causa de la pandemia. 
Será también un reconocimiento al modo en que la ciudad ha 
afrontado la difícil situación vivida durante estos meses. Sant 
Boi ha encajado los impactos sanitarios, sociales, económicos y 
emocionales de la covid con gran capacidad de resiliencia y con un 
espíritu comunitario que ha ayudado a encarar la reactivación en 
las mejores condiciones posibles. En el lugar donde se celebrará 
el homenaje, un olivo quedará plantado para simbolizar de forma 
permanente este homenaje colectivo a las víctimas.

Las familias que hayan vivido una pérdida a causa de la pandemia 
y deseen participar en el acto pueden comunicarlo llamando al  
93 654 08 00 o enviando un correo a protocol@santboi.cat. 

+información: (próximamente): santboi.cat y redes sociales
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Amb la tradicional encesa de llums la ciu-
tat es prepara per gaudir del temps de Na-
dal. Després del parèntesi de la pandèmia, 
el lema "Il·luminem Sant Boi" vol tornar a 
recollir els missatges d'esforç, il·lusió i con-
fiança per a aquestes pròximes setmanes 
tan especials i contribuir, així, a la reactiva-
ció del comerç i l'economia.

Llums de la ciutat i pessebre
Els llums nadalencs s'encendran el dia 26 
de novembre als diversos barris de la ciu-
tat. L'acte oficial de l'encesa tindrà lloc a 
la plaça de l'Ajuntament, a les 18 hores, 
amb els nens i les nenes de l'escola de 
rugbi de la Unió Esportiva Santboiana com 
a protagonistes, en el marc de la comme-
moració del centenari de l'entitat esporti-
va. L'esdeveniment també servirà per in-

augurar el tradicional pessebre situat a la 
plaça. Més tard, a la plaça de la Generali-
tat, s'il·luminaran els 600 fanalets que han 
dissenyat els nens i les nenes de primària 
de les escoles del barri de Marianao (An-
toni Gaudí, Benviure, Marianao, Salesians, 
Rafael Casanova, Sant Josep, Santo Tomás 
i Vicente Ferrer).

Campanya comercial
Al llarg de la campanya nadalenca que co-
mençarà el dia 26, l'associació Sant Boi Co-
merç sortejarà entre la clientela premis per 
valor de 3.000 euros en targetes Reactivem 
Sant Boi. Els vals es podran bescanviar a 
les botigues col·laboradores de la campan-
ya. Com a novetat, els comerços adherits 
repartiran, a més de les de paper, butlletes 
digitals amb l'objectiu de contribuir, des de 

Sant Boi es tornarà a il·luminar per viure les 
festes nadalenques amb il·lusió i esperança 

L'hivern 2021 
ja treu el cap a 
Sant Boi.
La ciutat entra 
en la temporada 
del fred amb 
forces renovades 
i activitats 
presencials

l'àmbit comercial, a la lluita contra el can-
vi climàtic i la transició energètica.

Altaveu clàssic
En el marc de la temporada d'hivern neix 
Altaveu clàssic. Centrat en la música clàs-
sica, és una proposta més del Festival Al-
taveu, més enllà de la cita anual del set-
embre, que es suma a altres com l'Altaveu 
als Barris i l'Altaveu a la Biblioteca. El 
cicle, fruit de la col·laboració entre Jo-
ventuts Musicals i l'Ajuntament, inclou el 
concert d'Any Nou de la Coral Renaixença 
i el de valsos de l'Orquestra Simfònica del 
Vallès, que tindrà lloc el 9 de gener. Alta-
veu clàssic  s'estrena el pròxim dia 19,  a 
Can Massallera, amb El amor Brujo, de Ma-
nuel de Falla, interpretat per la GIO Or-
questra i la cantaora Mariola Membrives n 
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Placa en record de la 
figura de Baldiri Aleu
Des del dia 18 d'octubre, una 
placa commemorativa identifica, 
al carrer del General O'Donnell, 
número 29, la finca on va néixer 
Baldiri Aleu i Torres, impulsor 
del rugbi a Catalunya i Espanya. 
L'acte de descoberta de la placa 
va comptar amb la presència 
de l'alcaldessa, Lluïsa Moret; el 
president de la Unió Esportiva 
Santboiana, Miquel Martínez,  
la filla de Baldiri Aleu, Rosa Aleu,  
i el promotor de la iniciativa, 
Manel Merino.

Mor l'exregidor  
Pere Dorca
El 5 de novembre va morir Pere 
Dorca Hernández, exregidor de 
l'Ajuntament. Entre 1999 i 2007, va 
ser regidor d'Agricultura, Comerç 
i Mercats i va presidir el Patronat 
de la Fira de la Puríssima. La 
cerimònia de comiat va tenir 
lloc a l'estadi Baldiri Aleu de la 
UE Santboiana, el club on va ser 
jugador, tècnic i directiu. Durant 
l'acte, l'alcaldessa, Lluïsa Moret, 
va dir unes emotives paraules de 
condol en nom del consistori i de 
la ciutat.

Sant Boi és un dels dotze municipis 
que han participat a les activitats 
del projecte CulturaMENT, organitzat 
per la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de l'Ajuntament. La ini-
ciativa es va presentar a l'Institut del 
Teatre, a Barcelona, i hi va assistir el 
regidor de Cultura, José Manuel Gon-
zález Labrador. 

És una prova pilot adreçada a per-
sones grans afectades per demències 
com l'Alzheimer en un estadi inicial, 
amb l'objectiu de millorar-ne l'estat 
anímic i les capacitats cognitives. 
La prova pilot ha tingut lloc durant 
la primera quinzena de novembre. A 
Sant Boi s'ha organitzat una progra-
mació d'activitats a mida, amb un 
concert terapèutic, un curtmetratge, 
tallers de dansa inclusiva, creació 
de contes, tapís o musicoteràpia i la 
creació col·lectiva d'una escultura. 
Les activitats han estat conduïdes per 
artistes i creadors, majoritàriament 
locals, com ara Albert Llobet, Palo-
ma Casa Ferri, Xavi Guinart, Markos 
Deker, Helena Garcia Ulldemolins, La 
Gàl·lia Creativitat o José Luis López.

El projecte és una de les iniciati-
ves de la Diputació de Barcelona per 
contribuir a la represa i la dinamit-
zació econòmica, social i cultural. En 
aquest cas, mitjançant la cultura i l'art 
es vol proporcionar salut i benestar a 
les persones grans amb problemes de 
salut mental, les seves famílies i les 
persones cuidadores. 

CulturaMENT: un projecte al servei 
de la salut mental de la gent gran

Un projecte col·laboratiu
A Sant Boi, la quinzena CulturaMENT 
ha comptat amb la col·laboració dels 
centres d'assistència primària (CAP), 
els centres de salut mental, els cen-
tres de dia, les associacions de la 
gent gran i diverses entitats que tre-
ballen a la ciutat en l'àmbit de la sa-
lut mental n

Dotze municipis de la demarcació de Barcelona, un per comarca, participen en el 
projecte. Sant Boi és el municipi escollit del Baix Llobregat.

Els 'clicks' tornen a Sant Boi
El 20 i 21 de novembre el poliesportiu 
La Parellada acollirà la 4a Fira lúdi-
ca i de col·leccionisme Playmobil. Les 
persones que s’hi acostin trobaran 
espais de ‘clicks’ amb figures i esce-
naris de la popular joguina. També hi 
haurà activitats per a tota la família i 
punts de venda de les figures. El preu 
de l’entrada és de 4 euros (gratuït per 
a menors de tres anys). Part de la re-
captació es destinarà a una donació 
solidària a l’entitat Tots Som Sant-
boians. Abans de l'obertura al públic 
general, el dissabte de 9 a 10 h es farà 
'L'Hora del silenci', un temps destinat 
esclusivament a criatures que per mo-
tius de salut ho necessitin. La popular joguina és la protagonista de la Fira lúdica i de col·leccionisme



Viure Sant Boi
N Novembre 21

18

Sant Boi, una ciutat viva

José Luis López, al Filmets
El curtmetratge Mi querido Juan Manuel, 
del director santboià José Luis López, 
va obrir el 47º Filmets Badalona Film 
Festival. A l'estrena, José Luis López 
va estar acompanyat per l'alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i el regidor de Cultura, 
José Manuel González. També hi eren 
presents Miguel Ángel Jenner i Maria 
Molins, protagonistes del curtmetratge.

Weller fa set anys
El projecte musical i d'arts escèniques 
que impulsa Weller b & b a Cal Ninyo ha 
fet 7 anys. El passat 29 d'octubre ho va 
celebrar amb un concert d'aniversari del 
grup Amor Propio i l'exposició "Reflexions 
durant la pandèmia" del dissenyador 
gràfic santboià Josep Inarejos. Amb Weller 
l'equipament de Cal Ninyo s'ha dinamitzat 
i ha promogut una activa programació 
musical i literària amb propostes com A 
l'escenari (microteatre) i el Club Elias.

Nou llibre d'Enric Carregui
El dia 29 d'octubre el santboià Enric 
Carregui va signar exemplars de Carta a la 
meva estimada mare a la llibreria Abacus 
de Sant Boi. Carregui és també autor de 
Petjades d'un santboià, basat en la història  
real de la seva família.

El relat de quatre experiències de vida 
dona inici al curs escolar a la ciutat                                                          
La taula rodona "A la recerca de l'èxit vital", que va tenir lloc el 
18 d'octubre a Can Massallera, la ciutat va donar el tret de sortida 
oficial el curs escolar 2021-2022. Els testimonis de l'esportista 
Sergio Garrote, la il·lustradora Raquel Gu, la periodista Queralt 
Castillo i el jove escriptor Máximo Bonetti van servir per conèixer 
com han influït les etapes educatives en els seus recorreguts 
vitals i els valors recollits que els acompanyen a la vida personal i 
professional. Així, la jornada va recuperar l'espai "Confluïm", que 
l'any passat no es va poder fer a causa de la situació sanitària.

La gent gran torna a gaudir dels seus casals
A l'octubre els casals de la gent gran van reprendre bona part de l'activitat que havien deixat de fer a 
causa de la situació sanitària. En el nou context, el dia 25 s'inaugurava el Casal de la Gent Gran de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, construït amb ajuda de fons europeus FEDER. A l'acte va assistir l'alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i representants de les associacions de gent gran de Sant Boi. Els casals de la gent gran han 
hagut de romandre tancats des de l'inici de la pandèmia, tot i que durant la major part del temps les 
activitats habituals han continuat de forma telemàtica. A més, l'Ajuntament ha anat recuperant també 
algunes activitats presencials a l'aire lliure (com les classes de 'gimsuau' o les sessions de ball en línia) 
a mesura que la situació  ho permetia. La presencialitat ajuda la gent gran a millorar la vida quotidiana 
i a mantenir un bon estat de salut física, emocional i cognitiva després del fort impacte de la pandèmia. 

La festa dels 18 anys                                                           
Un any més, l'Ajuntament va convidar els 
nois i les noies que van néixer l'any 2003 
a celebrar la majoria d'edat. Un concert, 
activitats d'animació, concursos i altres 
sorpreses van formar part de la festa que 
va tenir lloc el 29 d'octubre als jardins de 
l'Ateneu Santboià. La Festa dels 18 es 
convoca des de 2016, amb el parèntesi 
de l'edició de l'any passat a causa de la 
pandèmia per la Covid-19.
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Les entitats de Sant Boi es bolquen amb la salut mental
Sant Boi es va sumar al Dia Mundial de la Salut Mental amb activitats organitzades per les entitats que treballen 
en aquest àmbit. L'acte central (15 oct.) va ser el seminari on line "La salut mental, un dret necessari; una prioritat 
per a la infància i l'adolescència", a càrrec de la Taula de Salut Mental de Sant Boi. Es van commemorar 25 anys 
de Salut Mental Catalunya i van tenir lloc una tertúlia literària sobre  Estigmes, de Ramon Mas (biblioteques); un 
cinefòrum sobre el film Inocencia Interrumpida (Ass. Equilibri) i la difusió dels vídeos: "Què és un hospital de dia" 
(Fundació Orienta) i "Els més petits tenen molt a dir" (CDIAP). El grup Imagina va fer una sessió d'Improteatre i va 
presentar un grup d'ajuda mútua de salut mental. Es van lliurar els premis de poesia Perfecto esperpento i Benito 
Menni CASM va donar a conèixer un treball sobre l'accés als recursos terapèutics durant la pandèmia. 

ENTITATS ESPORTIVES
Represa del contacte 
amb les juntes  
directives per oferir  
suport i reconeixement

Club Pentatló Sant Boi

El Llegat, I Festival de Patrimoni 
La Rutlla, Centre d'Estudis Santboians va organitzar, del 21 al 24 
d'octubre, El Llegat, I Festival de Patrimoni de Sant Boi, punt de 
trobada de la ciutadania per conèixer i aprofundir en el patrimoni 
cultural i natural de la ciutat. L'esdeveniment va oferir un taller on 
line sobre fotografia des del vessant historiogràfic i un documental 
sobre "els habitants" de l'entorn natural. També es van fer tres 
rutes, una nocturna sobre el patrimoni modernista "ocult" de Sant 
Boi; una altra sobre les rajoles del via crucis adossades a les façanes 
i una al Pi de Can Cartró per conèixer la vegetació i els ocells de la 
zona. El Llegat vol ser una trobada anual.

Zumba i càncer de mama  
El passat diumenge 17 d'octubre, l'associació 
Pas a Pas va celebrar una nova edició del 
Zumba Pas a Pas amb el càncer de mama, una 
proposta solidària, lúdica i esportiva amb 
l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra 
aquesta malaltia. La recaptació de l'activitat 
va destinada al projecte d'immunoteràpia 
personalitzada HER2+, que es du a terme 
al Laboratori del Dr. Aleix Prat a IDIBAPS de 
l'Hospital Clínic. 

Unió Esportiva Santboiana

Club Natació Sant Boi

Club de Futbol Ciutat Cooperativa

Club Bàsquet Sant Boi
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J a fa més de dos anys que va començar el man-
dat actual. Un mandat que, com hem repetit en 
diverses ocasions, no ha tingut res de conven-
cional per l’aparició de la covid19 i, amb ella, de 
les conseqüències socials i econòmiques a tots 
nivells. És evident que no hem pogut fer tot allò 
que hauríem volgut. Parlo del que hauríem vol-
gut fer com a ciutat, del que hauria volgut fer el 
govern i, també, del que hauríem volgut fer els 
grups que estem a l’oposició. 

Tot i això, tot i no poder fer tot el que teníem 
planificat i previst de fer, des d’Esquerra Repu-
blicana considerem que hem fet molta i bona 
feina. I és per això que hem començat un cicle 
d’assemblees participatives de barri amb la vo-
luntat de retre comptes de la feina feta durant 
aquests més de dos anys. I, també, amb la vo-
luntat de mirar endavant, cap al futur. Volem 
explicar-vos què estem fent amb el vot que ens 
vau donar el maig de 2019, i què tenim previst 
fer i defensar en els propers mesos.

Però també, i sobretot, volem saber què us 
preocupa. Que ens expliqueu els vostres ne-
guits. Que compartiu amb nosaltres aquelles 
coses del vostre barri o de la ciutat que no ve-
ieu que s’estiguin fent bé o que, simplement, es 
podrien fer millor. És la nostra manera republi-
cana de fer les coses. Transparència, rendiment 
de comptes i construcció col·lectiva. Així és 
com som. 

Podeu consultar el calendari de les assem-
blees a les nostres xarxes socials corporatives, 
que trobareu a la capçalera d’aquest article.

C orren tiempos que se nos antojan muy difíciles 
para la dignidad. Una dignidad sometida a diario 
al contrapunto de gobernar, lo que implica elegir 
con frecuencia entre ser digno o seguir siendo 
gobernante. 

El Gobierno de España, dirigido básicamente 
por el PSOE y en raras ocasiones por PODEMOS, 
instalado habitualmente en la oposición en el 
Consejo de Ministros, nos propone con frecuen-
cia dicotomías de difícil digestión, porque o tu 
dignidad te lleva a rechazar sus propuestas o la 
justificación de que hay que gobernar te lleva 
justo a lo contrario, a abrazarlas con los ojos ce-
rrados.

La última la hemos visto recientemente en Eus-
kadi, donde en un homenaje a asesinos, repito, 
homenaje a asesinos, hemos comprobado como 
los socios de Pedro Sánchez, capitaneados por 
el golpista y delincuente sentenciado Oriol Jun-
queras y una numerosa pléyade de bilduetarras, 
se abrazaban y manifestaban en favor de lo que 
ellos llaman presos políticos, cuando en realidad 
son asesinos de personas, de hombres, mujeres y 
niños, desafiando una vez más al sentido común, 
al respeto por las víctimas de sus atrocidades y 
aumentado la presión sobre la gente de bien y 
pacífica de esa comunidad. 

Todo ello gracias al escenario político que Pe-
dro Sánchez y el PSOE han construido, sin ver-
güenza alguna y con muy poco respeto hacia la 
inmensa mayoría de españoles, que ven en estas 
imágenes un grave insulto no solo a su dignidad 
sino, y muy especialmente, a la de las víctimas 
de estos malnacidos. Desde esta tribuna, todo 
nuestro afecto y apoyo para todas ellas.

N Gobernar sin dignidad

S

Sensi Domínguez
regidora

N Ciberviolencia contra 
mujeres y niñas

 egún el estudio Ciberviolencia contra mu-
jeres y niñas, “Existe un Fenómeno creciente 
que afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres y las niñas, con graves repercusiones 
en la vida 'real' de las víctimas”

Las formas más frecuentes de violencia digi-
tal contra las mujeres y niñas incluyen el cibera-
coso, los insultos, la pornografía no solicitada, 
la extorsión sexual, las amenazas de violación, 
la difusión de datos privados, la llamada porno-
grafía por venganza, entre otras.

En España, la macroencuesta de violencia 
contra la mujer 2019, elaborada por la Dele-
gación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, recoge que el 40,4 % de las mujeres 
(8.240.537) de 16 o más años ha sufrido acoso 
sexual en algún momento. Son datos demo-
ledores, algo más que números ya que estos 
ataques virtuales a las mujeres pueden dejar 
importantes traumas y secuelas en ellas. El 
acoso on line sigue siendo acoso, es muy grave 
y tiene consecuencias muy reales.

La violencia machista es totalmente inacep-
table, ya sea en la calle, en el trabajo, en el ho-
gar o en una autopista de información.

Hay que enfrentarse al acoso en la red, re-
conocer la gravedad del problema, tomar me-
didas y actuar, educar en el uso de las redes, 
proteger las cuentas, no revelar contraseñas, 
no enviar imágenes comprometidas, no acce-
der a chantajes, guardar pruebas y denunciar 
al acosador para garantizar que sea un espacio 
seguro y respetuoso para mujeres y niñas y por 
extensión para hombres y niños.

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

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor
regidor

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

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

N Passar comptes i 
mirar endavant



Viure Sant Boi
N Novembre 21

21

A quest mes de novembre, des de l’Ajunta-
ment de Sant Boi participem de la signatura 
del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l’Energia Sos-
tenible que té lloc a València. Després que 
des de la Unió Europea (UE) es definiren nous 
objectius en matèria de lluita contra el canvi 
climàtic amb horitzó 2050, amb aquest acte 
renovem el nostre compromís, que ja ve de 
lluny, per donar resposta a un dels majors 
reptes globals que tenim. Aquest pacte, que 
és un acord directe entre municipis i UE, de-
fineix objectius comuns a assolir a mig i llarg 
termini (2030 i 2050), i obliga els signants a 
elaborar plans d'accions amb mesures con-
cretes per donar resposta als compromi-
sos, amb constant seguiment i avaluació. En 
aquest sentit, el compromís que adquirim els 
municipis esdevé real i fuig de les típiques de-
claracions d'intencions.

A Sant Boi, el nostre pla d’acció fa temps 
que l'anem implementant i ja vam assolir els 
objectius acordats pel 2020. Ara, amb les no-
ves fites definides per la UE, actualitzem el 
nostre pla per introduir accions ambicioses 
amb tres pilars bàsics: la reducció d'emissi-
ons i assoliment de la neutralitat climàtica, 
l'adaptació als impactes ineludibles del canvi 
climàtic i la transició justa i inclusiva. Sense 
cap mena de dubte, el paper del món local 
és cabdal per donar resposta als reptes glo-
bals en la defensa del planeta i a Sant Boi, des 
del govern de la ciutat, però també cadascú 
dels santboians i les santboianes, segur que 
sabrem treballar plegades per arribar al 2050 
amb els deures fets.

N Refermant el 
compromís climàtic

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

Daniel Martínez
regidor

A  l’últim ple municipal el nostre Grup Municipal 
va presentar una moció per a la inclusió de la salut 
bucodental a la sanitat pública. Ara per ara exis-
teixen greus desigualtats en l’accés als serveis 
odontològics determinades pel seu elevat cost. 
De fet, el Col·legi d’Odontologia de Catalunya 
estima que només el 48% de la població va regu-
larment al dentista, una part important per raons 
econòmiques.

Tot i l’aprovació de la llei 12/2020 de l’atenció 
pública de la salut Bucodental  impulsada per En 
Comú Podem i aprovada pel Parlament de Cata-
lunya reconeix la necessitat d’ampliar els serveis 
perquè l’atenció odontològica camini cap a un ho-
ritzó d’universalitat a l’àmbit sanitari, aquesta llei 
encara no s’ha desplegat. Tot i que els municipis 
no tenen competències en aquesta qüestió cal 
que, altre cop, siguin els ajuntaments els agents 
que inicien els processos de transformació i que 
garanteixin que cap persona vegi vulnerat el seu 
dret a la salut, cal  engegar un servei de gestió 
pública centrat en oferir de forma gratuïta l’aten-
ció odontològica de les persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica.

L'Ajuntament de Barcelona, pioner en la pres-
tació de serveis d'atenció a la salut bucodental, 
ja ha avançat en aquest sentit impulsant des de 
2018 un servei d'atenció per a persones en situ-
ació de vulnerabilitat, un conveni amb les clíni-
ques dentals perquè ofereixin tarifes socials a 
diferents col·lectius i un projecte de dentista mu-
nicipal obert a la ciutadania amb preus al voltant 
d'un 40% inferiors als habituals. Cal seguir aquest 
camí i pressionar des dels municipis perquè les 
administracions competents assumeixin la seva 
responsabilitat i despleguin la llei que elles matei-
xes han aprovat. 

N Dentista públic: 
salut bucodental universal

Xavier Alejandre
regidor

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

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

 l cáñamo CBD de uso industrial, siempre ha 
estado entre nosotros: cordelería, cestería, 
usos cosméticos y de farmacia. También vale 
para la industria textil y papelera, barnices, co-
las…En España es legal su cultivo y comercio.

No me refiero al cáñamo THC para uso lúdico; 
cuya legalización defienden desde Podemos, 
ERC, Cs y hasta el PSOE con cautelas; hay en 
Cortes un proyecto de ley del PNV para ampliar 
sus usos. Ocurrirá, lo que en Canadá, Uruguay, 
Holanda y otros es ya legal. 

Nuestras tierras y bioclima son muy adecua-
dos para su cultivo; así  es que diversos grupos 
extranjeros ilegales cultivan el THC. Reprimirlo 
es correcto. Lo malo es que cuando un “payés” 
local, con su empresa arrendataria obtiene to-
dos los permisos, supera inspecciones y man-
tiene una buena trayectoria; no se le facilite la 
creación de una balsa de riego para el cultivo del 
cáñamo industrial y médico. 

Hablo de S. Boi no del Rif y es por ello que en 
el Parc Agrari hay emprendedores que se están 
iniciando en el llamado “oro verde” cuyo cultivo 
puede alcanzar en España los 5000 M euros de 
valor/año. Solo en 5 años se pasó de 6 ha a 300 
ha en CAT. 

Ahora hay tras el COVID,  crisis,  pobreza (5000 
pobres de Cáritas en S. Boi), paro, cierres em-
presariales y una  planta quiere crecer y prospe-
rar entre nosotros, no la ahoguemos por falta 
de agua, porque tiene hasta aval universitario. 

Que no pase como con las “pegas” a las ener-
gías solar y eólica, 1000 MW rechazados y la lí-
nea MAT cuestionada.

 

N CBD 

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

E  
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Eskala: orientació laboral 
Si ets jove, vols trobar feina i no saps per 
on començar o vols estudiar, però no tens 
clar a què et vols dedicar, el programa 
municipal Eskala està pensat per orientar i 
acompanyar les persones joves en el procés. 
Contacte: whatsapp al 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i 
@escala.santboi
 

Mixt: Orientar i formar
L'Ajuntament ofereix una programació de 
diferents cursos, subvencionada pel consorci 
de Formació Contínua, que combina accions 
formatives, una bona part amb certificat 
de professionalitat, i d'orientació per a la 
millora de competències professionals. Mixt 
va adreçat  sobretot a persones afectades per 
un ERTO, encara que també a persones sense 
feina i en actiu.
Informació: ocupacio@santboi.cat. 
Cita prèvia, al telèfon 93 6351246.
 
Cursos empresa i comerç  
Continuen els cursos on line gratuïts per 
a empreses i comerços en el marc de  la 
campanya Reactivem Sant Boi. Aquest mes, 
Com fer que la web de la teva empresa 
sigui efectiva (8 i 10 nov.). La iniciativa està 
organitzada per l'Ajuntament, Sant Boi Comerç 
i Sant Boi Empresarial 
Inscripció:
bit.ly/formacioempresaicomerç

Tauler 

Nou servei bancari 
El passat 1 d'octubre va entrar en vigor el 
Protocol de Variació de Comptes Bancaris. Es 
tracta del nou procediment que permet que, 
quan una persona canvia el compte on percep 
la pensió, la prestació familiar o l'ingrés mínim 
vital, la nova entitat financera presta el servei 
de comunicar el canvi a la Seguretat Social 
en el seu nom. El servei fa que les persones 
perceptores s'estalviïn tràmits i desplaçaments 
innecessaris.   
Més informació: bit.ly/canvicomptebancari i a les 
entitats bancàries.
 

Vehicles elèctrics 
El pla Moves, gestionat per l'Institut Català 
de l'Energia, està pensat per incentivar les 
matriculacions de vehicles elèctrics o de pila de 
combustible, tant a empreses  com a persones 
particulars. Les ajudes es poden demanar per 
adquirir cotxes nous, via compra o per mitjà de 
la fórmula leasing, i també per instal·lar punts 
de recàrrega.  
Més informació: bit.ly/ajudesmoves3 
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Formació en igualtat 
Sessions formatives al CRDD. Aquest mes, 
entre altres, Violències digitals i feministes 
digitals (del 2 al 29) i Violències digitals i 
detecció d'abusos (dies 4 i 11), en el marc 
del Dia Internacional per a l'Eliminació de la 
Violència envers les Dones (25N), i el Club de 
lectura feminista (dia 18). 
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat 

 
Escola de Mares i Pares 
Continuen les sessions formatives adreçades 
a les famílies amb infants i adolescents: 
Booklife: L'enveja i la ràbia a través de la 
literatura (on line, dia 11), Què li està passant? 
Comença la secundària (on line, dia 23) són les 
properes programades. 
Informació i inscripcions: santboi.cat
 

Formació TIC  
Apropa't on line ofereix sessions virtuals. En 
aquesta ocasió, sobre els tràmits en línia a 
l'administració i eines per al teletreball. 
Informació: santboi.cat/apropat i 
sbciutateducadora.cat. Inscripció gratuïta
 
Preparació per a l'ACTIC 
Sessions virtuals per obtenir el Certificat de 
Competències Tecnològiques de la Informació 
i la Comunicació (ACTIC).  
Inscripció: santboi.cat/apropat. Preu: 25 euros

Tauler 

Què cal saber sobre els ajuts europeus? L'Ajuntament organitza, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, accions formatives amb l'objectiu de facilitar al teixit econòmic i social de la nostra ciutat una primera aproximació als 
recursos europeus als quals poden optar per finançar-se. Durant les pròximes setmanes estan programats quatre tallers presencials.  
per aprendre eines pràctiques aplicables durant tot el cicle d'un projecte europeu. Són els següents: Disseny d'un projecte europeu 
(dia 11 nov.), Pressupost d'un projecte europeu (dia 18 nov.), Implementació (dia 25 nov.) i gestió i justificació (2 des.).
Informació i inscripció: bit.ly/tallersfonseuropeussb 
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El 18 de novembre, a les 18 h, tindrà lloc un 
nou sorteig de la campanya Tenir el carnet SB 
Jove té premi. El premi consisteix en una targeta 
moneder de 100 euros a bescanviar en els 
establiments adherits. Hi poden participar joves, 
de 16 a 30 anys, que tinguin el carnet activat. 
Inscripció i sorteig en directe:  
@joventutsantboi, a Instagram. Formulari 
d'inscripció a ja.cat/carnetsbjove 
Per sol·licitar el carnet:  
santboi.cat/carnetsbjove
 
Com formar-te a l'estranger 
Quins estudis es poden fer a l'estranger? Quines 
entitats gestionen cursos? Com demanar 
beques? Què cal tenir en compte abans de 
marxar a un altre país? Les respostes a aquestes 
i altres preguntes, al taller presencial que tindrà 
lloc el 16 de novembre adreçat a joves, de 
16 a 35 anys, que volen anar a fer formació a 
l'estranger. 
Lloc: SIJ El Punt, a Can Massallera.  
Per confirmar assistència: tel. 93 6529843 i  
elpunt@santboi.cat
 

Preinscripció a la formació ocupacional. Començarà 
el febrer sobre activitats administratives, atenció sociosanitària, gestió de 
magatzem i ofimàtica. S'adreça, sobretot, a persones aturades. També 
hi poden optar persones en actiu. Totes han d'estar inscrites a l'OTG. 
Els cursos estan promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  
Informació: https://bit.ly/foapsb i formacio@santboi.cat

 
 
 
Ajuts a la rehabilitació 
El Consorci Metropolità de l'Habitatge  
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha  obert dues línies d'ajuts a la 
rehabilitació d'edificis. D'una banda, el 
programa Projectes 2021 per a la millora 
de l'eficiència energètica, destinada al 
projecte i altres estudis tècnics d'edificis 
residencials i comunitats de propietaris, 
excloses les propietats unifamiliars. 
L'altra línia d'ajuts va destinada a 
persones propietàries que hagin de 
millorar l'habitabilitat dels habitatges, 
les condicions d'accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques.  
 
Més informació i tramitació:  
www.santboi.cat/tramits. 
Presencialment, amb cita prèvia, Oficina 
Local de l'Habitatge (OLH),  
tel. 93 635 12 23, de 9.30 a 14 h, de dl. a 
dv., i a olhsantboi@santboi.cat

Estalvi a la factura de la llum 
Amb els canvis 
en la factura de 
la llum és molt 
important saber 
com gestionar-

ne el consum. L'Ajuntament ofereix auditories 
energètiques gratuïtes a llars, comerços i petites 
empreses des de l'aplicació Sant Boi Actiwatt.  
Per fer consultes (tarifes, consells i auditories): 
Telèfon 93 654 82 22 i actiwatt@santboi.cat  
Per demanar l'auditoria gratuïta:  
santboi.cat/actiwatt
 
Espais per a la Fira 
Les persones, empreses i entitats interessades 
poden informar-se sobre la contractació 
d'estands i espais per a la fira de la Puríssima. 
La tramitació anirà en funció de l'evolució 
de la pandèmia. Enguany aquest emblemàtic 
esdeveniment, que commemorarà la 75a edició, 
tornarà a la nostra ciutat amb totes les mesures 
sanitàries.  
Informació: bit.ly/espaisfirapurissima2021 i   
al telèfon 93 652 10 54
  

Oficina Reactivem Sant Boi  
Atenció directa a la ciutadania, a les petites 
empreses i als comerços de la ciutat a 
l'hora de gestionar ajudes del Pla de xoc 
per a la reactivació social i econòmica i 
obtenir assessorament sobre ajudes d'altres 
administracions.   
Oficina Reactivem: telèfon 93 654 82 22 (de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)  
i reactivem@santboi.cat
 
Atenció psicològica  

Servei obert a la ciutadania 
per atendre els efectes 
emocionals ocasionats per 
la pandèmia.   

Telèfon: 690 75 60 89. Horari: dilluns, de 9.30 a 
13.30 hores, i dimecres, de 15.30 a 19.30 hores
 

Assessorament jurídic gratuït  
L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït per 
acompanyar persones per fer tràmits relacionats 
amb la seva situació laboral o amb subsidis i 
prestacions (SEPE, SOC o Seguretat Social). 
Ubicació:  edifici Centreserveis.  
Informació i cita prèvia: telèfon 93 635 12 46 i al 
formulari del web bit.ly/servei_jurídic

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela, Cristina 
Diestro, Pepa Álvarez, Robert Ramos i 
baiximagenes.es
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars. 
Paper ecològic
Cost mensual d'impressió 4.940 € 
Cost mensual de distribució 2.751 € 
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16 
o santboi.cat/tescoltem
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Amb el teu germà Marc has impulsat la Gasol 
Foundation, amb seu a Sant Boi, per lluitar 
contra l'obesitat infantil i promoure els hàbits 
saludables.
"Sí, treballem en la investigació i recerca pròpia 
per entendre la problemàtica i poder actuar. 
Precisament a Sant Boi desenvolupem amb 
l’Ajuntament l’estudi SantBoiSà per conèixer la 
incidència de l'obesitat infantil a la ciutat. Tenim 
programes destinats a famílies en situació de 
vulnerabilitat i campanyes per influir en l’agenda 
política i conscienciar la població en general. 

El passat 5 d’octubre et vas acomiadar del 
bàsquet professional. I ara, què?
"Començo una etapa amb nous reptes i 
oportunitats. Seguiré treballant des de la Gasol 
Foundation i com a Global Champion d’UNICEF. 
Continuaré molt vinculat a l’esport i a la defensa dels 
drets dels i les esportistes a la Comissió d’Atletes 
del COI, al Consell Assessor de l’Esport Espanyol i 
com a inversor, ambaixador i assessor estratègic 
d’empreses del sector de l’esport i el benestar. Ja 
ho estic fent a Theragun, Overtime i Better. I també 
al Barça, per contribuir a la internacionalització  
de la marca."

"Com a part de les seves rutines. El temps que facin 
esport estaran lluny de les pantalles, i ja sabem 
que aquest fet està augmentant perillosament en 
la infància. A més, els referents esportius mediàtics 
tenen la responsabilitat d’aportar valors i animar 
els nens i les nenes a portar vides més actives."

Quins vincles tens amb Sant Boi, la teva ciutat?
"Emocionalment molt intensos. Aquí resideix la 
major part de la meva família i on jugava a bàsquet 
a la pista del Llor o al parc de Marianao."

“El de Sant Boi". Així t'anomenaven als mitjans 
els anys que has portat el nom de la ciutat arreu. 
Quan fas la vista enrere, què hi veus?
"Un nen amb la sort de créixer en una família que 
donava gran importància a l’educació, a l'activitat 
física i als hàbits saludables. Els meus records van 
lligats a la pràctica esportiva o a les sortides en 
família a caminar per la natura. Els carrers de Sant 
Boi eren el meu pati de joc."

Vas imaginar que tindries una carrera esportiva 
amb un palmarès tan important?  
"Des de petit tenia clar que la meva passió pel 
bàsquet era real i volia ser jugador professional. 
Molts no em prenien seriosament, però jo sabia que 
faria tot el possible per aconseguir-ho. Tot i així mai 
vaig imaginar el que he viscut i que competiria amb 
els meus ídols." 

A banda d’èxits esportius, quins valors ha 
aportat el bàsquet a la teva trajectòria vital?
"Ha estat una escola, com a professional i com a 
persona. He conegut persones meravelloses, amb 
les quals he compartit bons i mals moments i m'han 
demostrat una estimació molt especial. L'esport 
professional m'ha permès situar determinades 
causes en el centre del debat i aconseguir un 
impacte positiu en la vida de les persones." 

En aquests temps de tanta influència mediàtica, 
com creus que els nens i nenes i les seves famílies 
han d’enfocar la pràctica esportiva?

N “Des de petit he lluitat 
pel somni de ser jugador 
professional, ha estat  
la meva passió”

N “La Gasol Foundation 
vol conscienciar sobre la 
importància dels hàbits 
saludables a la infància”

PAU GASOL és exjugador de bàsquet. Nascut a Sant Boi, té 41 anys. Orgull de la ciutat, la seva 
trajectòria és una gran col·lecció d'èxits. Dos anells de campió en divuit temporades a l'NBA, tres 
lligues ACB, medallista olímpic, campió del Món i d'Europa amb la selecció espanyola... També és Premi 
Príncep d'Astúries, Gran Creu de l'Orde al Mèrit Esportiu i Premi Ciutat de Sant Boi.

“Entre els 
records 
d'infància, 
tinc molt 
present quan 
els carrers  
de Sant Boi 
eren el meu 
pati de joc”




