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Sant Boi és una ciutat feminista i amb una 
aposta ferma per la igualtat de gènere. Des 
de fa molts anys, l’Ajuntament i el Consell 
Municipal de Dones organitzen conjunta-
ment una programació per posar de mani-
fest aquelles situacions de desigualtat exis-
tents a la nostra societat i la necessitat de 
fer-les visibles. En aquesta ocasió, totes les 
activitats tornaran a ser presencials, després 
que l'any passat la programació tingués un 
marcat contingut digital.

Som expertes
La commemoració convida les dones de la 
ciutat a donar a conèixer el que saben, tant 
si s'hi dediquen professionalment com si no, 
per compartir-ho amb altres expertes. Fruit 
d'aquesta idea neix el Cercador d'expertes, 
iniciativa que culmina la campanya reivin-
dicativa del paper de les dones com a refe-
rent de la societat (pàg. 4).

Homenatge
Enguany el programa commemoratiu del 
8M recupera l'homenatge a dones sant-
boianes de diferents àmbits professionals. 
En aquesta ocasió serà per a les que es de-
diquen o s'han dedicat a treballar en qual-
sevol dels serveis de seguretat, protecció i 
emergències. 

La lectura del manifest commemoratiu, 
la projecció de La boda de Rosa i el film 
infantil d'animació Calamity. La infancia de 
Martha Jane, el concert La veu del silenci, 
amb la soprano Mireia Tarragó i la pianis-
ta Carmen Santamaría, i la sortida cap a la 
manifestació unitària de Barcelona són al-
gunes de les activitats programades, entre 
moltes altres. Tot un ventall de propostes 
per tenir present que encara queda molt 
camí per recórrer en la lluita per la igualtat.                                         

   igualtatsantboi.cat 
                                                  @igualtatstboi

Sant Boi convida les santboianes a compartir 
i visibilitzar els seus sabers i experiències

El Dia 
Internacional de 
les Dones
Sant Boi vol 
deixar palès el 
seu compromís 
amb la igualtat 
i el seu rebuig a 
qualsevol tipus de 
discriminació 

N El 8M la ciutat renova el compromís amb la igualtat
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Fes-te referent. 
Busca la teva referent
El dia 8 de març, tot coincidint amb la jornada de commemoració del Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament posa 
en marxa el Cercador d'expertes de Sant Boi de Llobregat. Es tracta d'un portal web per mitjà del qual totes les dones 
de la ciutat es poden inscriure per posar a disposició de qualsevol persona els seus coneixements, experiències i sabers 
en qualsevol disciplina, tant si n'exerceixen una professió remunerada o no. Així mateix, el cercador permet a tothom 
trobar expertes en perfils i activitats diferents. La nova eina busca posar en comú dones referents i dones que 
s'ofereixen per ser-ho.

Visibilitzar els talents de les dones
La iniciativa recull l'esperit i el resultat de la campanya La meva referent, posada en marxa fa un any en temps de 
pandèmia, amb l'objectiu de visibilitzar el conjunt d'expertes de la ciutat per promoure la igualtat.

Amb una eina senzilla i útil
El cercador disposa d'una interfície molt fàcil d'utilitzar, amb un formulari per donar-se d'alta com a referent i un menú 
de matèries des d'on accedir a les expertes per trobar, per exemple, una científica o una cosidora, entre moltes altrtes 
opcions. Les dones inscrites podran fer servir el nou portal per iniciar col·laboracions de tota mena, com ara el desen-
volupament de treballs comunitaris o professionals.

cercadorexpertessantboi.cat
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NVolem fer visible i posar 
en valor la capacitat 
creadora i transformadora 
de les dones

NQueremos visibilizar y 
poner en valor la capacidad 
creadora y transformadora 
de las mujeres

  on un extenso y ambicioso programa de actividades 
que se prolongará durante todo el mes de marzo, Sant 
Boi celebrará el Día Internacional de las Mujeres para re-
iterar una vez más su compromiso con la igualdad plena 
entre mujeres y hombres.

El 8M nos habla de una lucha que viene de lejos, de 
una llama cada vez más global que reivindica la equidad 
y la justicia hacia las mujeres. Hablar de justicia resulta 
especialmente oportuno si recordamos que durante la 
pandemia las situaciones de desigualdad y precariedad 
han encontrado en las mujeres a sus víctimas principa-
les: el incremento de cuidados no remunerados, el paro 
y la pobreza y la violencia machista se han acentuado en 
estos dos últimos años.

Desde los gobiernos municipales queremos contri-
buir a evitar que estas situaciones se perpetúen, que 
la crisis sanitaria, social y económica genere más des-
igualdad y que se malogren las conquistas pasadas. 
Profundizar en la perspectiva de género desde las po-
líticas locales es básico para velar por los derechos de 
las mujeres y combatir los estereotipos y el imaginario 
sexista. Y también para crear espacios donde se pue-
dan compartir, hacer visibles y reivindicar todos los sa-
beres y talentos de las mujeres, como propone hacer 
el Cercador d'Expertes de Sant Boi, una de las iniciati-
vas más singulares e innovadoras de la programación 
del 8M de este año. Poner en valor la capacidad crea-
dora y transformadora de las mujeres es justamente 
su objetivo.

Y no quiero acabar sin dirigirme a la población ucra-
niana que vive en estos momentos la cruda realidad de 
una guerra, y en especial a las mujeres ucranianas, con 
el deseo de que no sean víctimas de violencias ni sean 
utilizadas como botín de guerra. Desde aquí os envío 
todo mi apoyo y el anhelo de un rápido regreso a la nor-
malidad.

 mb un extens i ambiciós programa d’activitats 
que s’estendrà durant tot el mes de març, Sant Boi 
celebrarà el Dia Internacional de les Dones per rei-
terar un cop més el seu compromís amb la igualtat 
plena entre dones i homes. 

El 8M ens parla d’una lluita que ve de lluny, d’una 
flama cada cop més global que reivindica l’equitat 
i la justícia envers les dones. Parlar de justícia resul-
ta especialment oportú si recordem que durant la 
pandèmia les situacions de desigualtat i precarie-
tat han trobat en les dones les seves víctimes prin-
cipals: l’increment de cures no remunerades, l’atur 
i la pobresa i la xacra de la violència masclista s’han 
accentuat durant aquests dos darrers anys. 

Des dels governs municipals volem contribuir a 
evitar que aquestes situacions es perpetuïn, que la 
crisi sanitària, social i econòmica generi més des-
igualtat i que es malaguanyin les conquestes passa-
des. Aprofundir en la perspectiva de gènere des de 
les polítiques locals és bàsic per vetllar pels drets 
de les dones i combatre els estereotips i l’imaginari 
sexista. I també per crear espais on es puguin com-
partir, fer visibles i reivindicar tots els sabers i ta-
lents de les dones, com proposa fer el Cercador 
d’Expertes de Sant Boi, una de les iniciatives més 
singulars i innovadores de la programació del 8M 
d’enguany. Posar en valor la capacitat creadora i 
transformadora de les dones és justament el seu 
objectiu.

I no vull acabar sense adreçar-me a la població 
ucraïnesa que viu en aquests moments la crua re-
alitat d’una guerra, i en especial a les dones ucraï-
neses, amb el desig que no siguin víctimes de vio-
lències ni siguin utilitzades com a botí de guerra. 
Des d’aquí us envio tot el meu suport i l’anhel d’una 
ràpida tornada a la normalitat.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

C      A       

8M: pels drets, l'equitat i la justícia
8M: por los derechos, la equidad y la justicia
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L'alcaldessa, Lluïsa Moret, es va entrevistar al seu despatx amb la nova junta directiva de Sant Boi Empresarial

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, es va reunir 
a. febrer amb la nova junta directiva de 
l'associació Sant Boi Empresarial, que pre-
sideix Miguel Ángel Grima. La trobada va 
servir per posar en comú qüestions relacio-
nades amb el present i el futur de l'activitat 
empresarial a la ciutat i, més concretament, 
als polígons d'activitat econòmica.

De resultes d'aquesta presa de contacte, 
l'Ajuntament i Sant Boi Empresarial es van 
comprometre a mantenir trobades periòdi-
ques sobre temes més específics, com la ne-
teja i la percepció de seguretat als polígons. 
Hi assistiran membres dels equips munici-
pals de neteja viària, jardineria i manteni-
ment, per una banda, i responsables dels 
cossos de seguretat locals, per l'altra. 

A més, s'organitzarà una visita a la nova 
Oficina Municipal d'Energia Sostenible 
(OMES) per donar a conèixer a la repre-
sentació de l'empresariat local els serveis 
existents a la ciutat de cara a facilitar a les 
pimes el procés de transició energètica.

La trobada amb la nova junta directiva 
de Sant Boi Empresarial formava part del 
conjunt d'accions que desenvolupa el go-
vern municipal per enfortir l'ecosistema 
de col·laboració que es va consolidar a la 
ciutat arran de les necessitats generades 
per la pandèmia. L'Ajuntament aposta pel 
treball conjunt amb els diferents agents 
socioeconòmics de Sant Boi, en aquest cas 
amb els objectius d'impulsar la reactivació i 
millorar els polígons d'activitat econòmica.

Polígons d'activitat econòmica
Malgrat la pandèmia, importants empreses 
han obert nous negocis als polígons de la 
ciutat durant els últims dos anys, han reno-
vat les seves instal·lacions o estan a punt 
de fer-ho. 

És el cas de companyies com Edgecon-
nex ('big data'), Fresenius Medical Care 
(diàlisi), Neovital Health (laboratori farma-
cèutic), Audi o Toyota (concessionaris de 
l'automòbil) n

L'Ajuntament i Sant Boi Empresarial 
treballen per la reactivació econòmica

L'Ajuntament 
aposta per la 
col·laboració 
público-
privada.
A la trobada es 
van prendre 
compromisos de 
cara a la millora 
dels polígons 
d'activitat 
econòmica

Sant Boi acull una 
prova pilot per millorar 
els polígons d'activitat 
econòmica
L'Ajuntament vol impulsar millores 
als polígons d'activitat econòmica 
de Sant Boi. Durant els anys 2021 i 
2022, desenvolupa una prova pilot 
subvencionada per la Diputació de 
Barcelona que permetrà definir una 
Àrea de Promoció Econòmica Urbana 
(APEU) a la zona industrial. A partir 
d'una diagnosi prèvia, al llarg dels 
anys següents es podran aplicar 
mesures de dinamització i reforç de la 
competitivitat consensuades amb les 
empreses de la zona.

Objectius
Alguns dels principals objectius 
d'aquesta iniciativa són la promoció 
de la transició energètica i digital  i 
de l'economia circular, la captació 
d'inversions per ocupar parcel·les i 
naus buides, la millora de la mobilitat 
o el reforç de la seguretat i del 
manteniment al voltant dels polígons.
El projecte APEU és una aposta clara 
per la  col·laboració públicoprivada. 
L'Ajuntament i l'empresa de logística 
Prologis impulsen la prova pilot a la 
ciutat amb la col·laboració de Sant Boi 
Empresarial. Més de 30 empreses han 
confirmat la participació en el projecte. 
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de les persones i de les empreses. Per això, 
una de les accions més importants que es 
proposen és una oferta de cursos de formació 
(adreçada tant a treballadors i treballadores 
en actiu com a persones en situació d'atur).

Les inscripcions ja estan obertes. Hi ha pre-
vistes les sessions formatives 'Connecta amb 
la logística 4.0', 'Avança amb la logística 4.0. 
Administració i gestió comercial' i 'Avança 
amb la logística 4.0. Operatiu i tècnic'. Els cur-
sos, que són gratuïts, s'han dissenyat tenint 
en compte un diagnòstic previ del sector. 

Aliances amb les empreses
El programa Treball, Talent i Tecnologia es 
du a terme fent partícip el teixit econòmic 
de l'entorn. Les persones assistents als cur-
sos podran fer pràctiques en algunes de les 
empreses col·laboradores.

Informació i inscripcions: 
ocupacio@santboi.cat i  
whatsapp 686 31 40 23

Cursos gratuïts per fer-se camí en el 
sector de la logística 4.0
La logística és un dels sectors econò-
mics que més activitat i més ocupació ge-
neren al nostre entorn, tot aprofitant la 
proximitat a l'aeroport, al port i a la xarxa 
d'infraestructures metropolitana. Els ajun-
taments de Sant Boi, Viladecans i el Prat 
col·laboren per dur a terme un projecte que 
té com a objectiu aprofitar aquesta poten-
cialitat del territori del delta del Llobregat 
per impulsar la transició digital del sector i 
acompanyar-lo en el camí cap a l'anomenada 
'logística 4.0', promovent especialment la 
presència i participació de les dones. 

En la base d'aquest plantejament hi ha la 
convicció que la introducció de tecnologia 
serà un motor de transformació i millora de 
la competitivitat, desenvolupament econò-
mic i creació de llocs de treball.

El programa TTT (Treball, Talent i Tecnolo-
gia), promogut per la Diputació de Barcelona, 
és per sobre de tot una aposta per afavorir 
l'ocupació digna i de qualitat mitjançant la 
millora de les competències tecnològiques 

L'oferta 
formativa 
pertany al 
programa 
Treball, Talent 
i Tecnologia 
(TTT). 
Sant Boi, el Prat 
i Viladecans 
hi col·laboren 
per afavorir la 
digitalització 
del sector de 
la logística 
i la creació 
d'ocupació digna 
i de qualitat

El projecte TTT prioritza la formació com a eina per generar ocupació de qualitat en aquest sector estratègic

22 dones majors de 
45 anys s'incorporen 
per treballar un any 
a l'Ajuntament
22 dones de la ciutat van començar 
a treballar al febrer a l'Ajuntament 
gràcies al programa ocupacional Treball 
i Formació. Amb un contracte laboral 
de dotze mesos, hi fan tasques de 
consergeria i de suport a campanyes 
informatives relacionades amb la 
pandèmia. També reben formació per 
millorar la seva ocupabilitat. Són totes 
dones de més de 45 anys que estaven 
en situació d'atur de llarga durada. 
El Programa Treball i Formació està 
cofinançat per l'Ajuntament, el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

PROGRAMA 
TREBALL, 
TALENT I 
TECNOLOGIA (TTT)

Empreses col·laboradores 
amb els cursos de formació

⃝Lotrans
⃝Naeko Logistic
⃝Schneider Electric
⃝Vit Air Cargo

Aquestes 4 empreses de Sant Boi 
de l'àmbit de la logística tenen una 
participació especial en el projecte 
TTT, ja que acullen les sessions 
formatives a les seves instal·lacions 
i aporten professionals experts en 
logística per impartir les classes.
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El Mitma ha concedit provisionalment 
fons europeus de recuperació per descar-
bonitzar i digitalitzar la mobilitat urbana 
a 170 localitats, tot finançant un total de 
659 actuacions. Sant Boi ha estat un dels 
municipis millors valorats. Els projectes fi-
nançats s'hauran de dur a la pràctica abans 
del 31 de desembre de 2024. .

Mitigar el canvi climàtic
En l'acte de presentació de la resolució 
dels ajuts, celebrat el 23 de febrer a la seu 
del Ministeri a Madrid, la ministra Raquel 
Sánchez va afirmar que "descarbonitzar la 
mobilitat és una exigència de salut pública 
i una necessitat inajornable per mitigar el 
canvi climàtic". 

L'objectiu dels fons atorgats és contribuir 
a millorar la qualitat de l'aire a les ciutats 
i descarbonitzar la mobilitat articulant un 
sistema de transport públic urbà fiable, 
assequible, atractiu i de nul·les emissions 
i promovent la mobilitat activa (amb bici-
cleta o a peu) n

Sant Boi rep fons Next Generation 
per a una mobilitat més sostenible
El Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana (Mitma) ha atorgat a Sant 
Boi 2,4 milions d'euros dels fons europeus 
Next Generation per fomentar la mobilitat 
sostenible. Aquests recursos ajudaran la 
ciutat a pacificar el trànsit, reduir la conta-
minació, construir aparcaments dissuasoris 
(per fomentar l'ús del transport públic i la 
bicicleta a l'interior de la ciutat), millorar 
la salut de les persones i establir sistemes 
digitals per a una mobilitat intel·ligent.

Entre altres actuacions, l'Ajuntament 
té prevista la construcció d'una zona 
d'aparcament dissuasori de 10.000 m2, amb 
capacitat per a 350 vehicles, a l'inici de la 
ronda de Sant Ramon. Aquest aparcament 
facilitarà la mobilitat a peu o amb bicicle-
ta en el conjunt de la zona urbana. També 
s'apostarà per la instal·lació de noves tec-
nologies digitals per a la gestió intel·ligent 
de la mobilitat, que contribuiran a pacifi-
car el trànsit i afavorir la convivència entre  
cotxes, bicicletes, vehicles de mobilitat 
personal (VMP) i vianants.

2,4 milions 
d'euros és 
la quantitat 
concedida 
pel Ministeri 
de Transports, 
Mobilitat i 
Agenda Urbana 
(Mitma) a 
l'Ajuntament de 
Sant Boi. 
Els projectes de 
la nostra ciutat 
han estat dels 
millor valorats 
d'Espanya

L'alcaldessa 
defensa que la 
nova mobilitat 
serveixi per 
millorar la salut
El Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana (Mitma) va convidar 
Sant Boi a participar a Madrid en l'acte 
de presentació dels fons europeus Next 
Generation concedits a 170 municipis 
d'Espanya per afavorir la mobilitat 
sostenible. L'alcaldessa, Lluïsa Moret, hi 
va intervenir per donar a conèixer l'aposta 
estratègica de la nostra ciutat per una 
mobilitat saludable i sostenible. Lluïsa 
Moret va agrair al Mitma el paper que 
concedeix als municipis i al món local en 
aquest procés de transformació urbana i 
va reivindicar la necessitat d'incorporar-
hi una triple mirada social, econòmica i 
ambiental. L'alcaldessa va afirmar que els 
projectes de futur finançats pel govern 
d'Espanya en relació amb la mobilitat 
ajudaran a construir entorns urbans més 
intel·ligents i ciutats més sostenibles, 
però sobretot a millorar la salut de les 
persones, tenint en compte que els 
impactes de l'actual model de mobilitat 
són una important causa de mortalitat. 

Les persones en el centre
Lluïsa Moret va insistir en la necessitat 
que la reconfiguració de les ciutats en 
clau verda i digital ha de ser justa i ha 
de situar en el centre les necessitats de 
les persones i la seva qualitat de vida. 
Per aquest motiu, va defensar que les 
transformacions urbanes s'han de dur a 
terme amb la complicitat de la ciutadania 
i sense deixar ningú enrere.

La ministra Raquel Sánchez va presidir la presentació dels ajuts, que va tenir lloc a finals del mes de febrer a la seu del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma)
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Visites al  
comerç i la 
restauració  
als barris

L'alcaldessa, Lluïsa Moret,  
continua visitant botigues de  
proximitat i establiments de  
restauració als barris. És una  
manera de donar suport a les  
persones emprenedores de  
Sant Boi, a la seva valentia i el seu  
esperit  innovador. Es visiten  
negocis que han obert les portes 
durant la pandèmia o que han  
aprofitat per reorientat les seves 
estratègies. També, establiments 
amb una llarga trajectòria que els 
ha fet esdevenir història viva del 
comerç local.  Al febrer les visites  
s'han centrat al barri de  
Marianao. Amb iniciatives com 
aquesta, l'Ajuntament vol  
contribuir a reactivar l'economia 
de Sant Boi.

Floristeria Amore (carrer Raurich, 2)

Ikigai Bellesa (carrer Francesc Pi i Margall, 66)

Modas Mayte (plaça Generalitat, 28)

Multifil (carrer Montmany, 25)

Fashion Paradise (carrer Montmany, 27)

Mundo Ozono (ronda de Sant Ramon, 111) Henko Osteopatia (Lepant, 34)

Electrolozano (ronda de Sant Ramon, 102)
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Sant Boi compta amb un patrimoni forestal, 
agrícola i fluvial privilegiat. El gran valor 
d’aquest patrimoni ha estat un dels fona-
ments de la seva estratègia per posicionar-
se durant anys com una ciutat metropolita-
na saludable i sostenible.

Ara l’Ajuntament vol fer un pas més i 
aprofitar també al màxim els beneficis que 
els elements verds que hi ha a l’interior del 
nucli urbà poden tenir en la vida de les per-
sones, la ciutat i el planeta. 

Avantatges del 'verd urbà'
Els arbres, les plantes i flors, la gespa, els 
jardins i parterres, la vegetació dels parcs 
i places i del conjunt de l’espai públic aju-
den a millorar la qualitat de l’aire i a reduir 
la contaminació atmosfèrica. Augmenten 
els espais d’ombra a l’estiu i, per tant, re-
dueixen l’impacte de les altes temperatures 

causat pel canvi climàtic. Generen un am-
bient natural i saludable, potencien la bio-
diversitat i milloren el paisatge. Estimulen 
l’activitat física, la pràctica esportiva i les 
relacions socials i contribueixen a millorar 
la salut emocional de les persones…

No hi ha dubte que el verd és salut. Per 
això, l’Ajuntament de Sant Boi, conscient de 
la importància d'aquests espais i en vista 
de les necessitats de millora manifestades 
per la ciutadania, aposta per iniciar una 
nova etapa. L'objectiu és avançar cap a un 
nou model de gestió, manteniment i mi-
llora dels espais verds urbans, amb el títol 
'Sant Boi respira més verd'.  

Arbres i zones verdes 
Al nucli urbà de la nostra ciutat hi ha en 
l'actualitat més de 15.000 arbres, pertan-
yents a 90 espècies diferents, i una mitjana 

de 13 m2 d’espai verd per habitant (en total, 
1,5 milions de m2). L'Ajuntament vol apro-
fitar i reforçar aquest potencial per poder 
comptar cada cop amb més i millors espais 
verds al nucli urbà. I per continuar avançant 
així cap a un Sant Boi més saludable i sos-
tenible, en sintonia amb l’estratègia global 
de ciutat.  

Actuacions en marxa
En aquesta nova etapa s’aniran duent a 
terme actuacions de millora de manera 
progressiva, d’acord amb els criteris que 
s’estableixin al Pla director del verd urbà 
de Sant Boi, actualment en fase de revisió 
i actualització.  

Les primeres actuacions, que ja s’han po-
sat en marxa, tenen a veure principalment 
amb la millora del manteniment dels espais 
i els elements verds existents n

Sant Boi respira més verd
La ciutat posa en 
marxa un nou  
model de 
gestió, millora i 
manteniment del 
'verd urbà'

NL'Ajuntament aposta per obrir una nova etapa per a la millora dels espais verds de la ciutat: 
jardins, parcs i places, parterres, rotondes, arbres i escocells...

La infraestructura verda, 
benestar per a les persones
L'espai fluvial, les àrees forestals, la 
zona agrícola i els espais verds del 
nucli urbà formen conjuntament la 
'infraestructura verda' de Sant Boi. 
La suma de tots aquests elements 
aporta un conjunt de beneficis que 
contribueixen a millorar la salut, 
l'economia i la qualitat de vida de 
les persones. Aquests beneficis es 
coneixen com a 'serveis ecosistèmics'. 
L'Ajuntament de Sant Boi aposta per 
un model d'infraestructura verda de 
qualitat, funcional, propera i accessible 
a tota la ciutadania, compacta 
i connectada amb la resta de la 
ciutat, que serveixi per augmentar la 
biodiversitat de flora i fauna, millorar la 
qualitat ambiental i afavorir la mitigació 
i l'adaptació al canvi climàtic. 
Tenir cura de la infraestructura verda 
és una inversió en benestar per a la 
ciutadania. 

L'empresa Igualssom s'ocupa del manteniment de zones verdes a diferents indrets de Sant Boi
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Noves mesures i inversions per millorar la 
qualitat dels espais verds de la ciutat
La brigada municipal és qui du a terme la 
major part de les tasques de manteniment 
del ‘verd urbà’ a Sant Boi, amb el suport 
d’empreses externes que s’encarreguen de 
feines concretes com la poda de l’arbrat o 
l’aplicació de tractaments fitosanitaris.

El Pressupost Municipal de 2022 preveu 
partides per ampliar l’abast d’aquestes tas-
ques i millorar el manteniment dels espais 
verds i la seva freqüència. Algunes de les 
mesures previstes ja s’han posat en marxa.

Igualssom
Des de febrer, per exemple, l’empresa mu-
nicipal Igualssom s’ocupa del manteniment 
de 45.000 m2 de zones verdes als barris de 
Cooperativa i Molí Nou, Vinyets i Molí Vell, 
Marianao i l’àrea de lleure de Camps Blancs. 
Des de l’any passat, també ha assumit la ne-
teja de parterres i àrees de joc infantil.

A més, després d’una prova pilot inicia-
da el 2021, l’empresa Intecserveis s’ha fet 
càrrec d’un servei d’intervenció immediata 
que resol incidències puntuals relacionades 
amb els escocells, les herbes que creixen a 
les voreres o les branques de l’arbrat viari.

Tant Igualssom com Intecserveis són cen-
tres especials de treball, és a dir, empreses 
que proporcionen una ocupació digna a per-
sones amb discapacitat. L’elecció d’aquesta 
tipologia d’empreses pretén afegir a aques-
tes tasques un benefici social.

Personal de reforç
A més, l’Ajuntament té previst reforçar la 
brigada municipal a partir d’abril amb tres 
nous oficials de jardineria i encarregar a em-
preses del sector el manteniment d’altres 
zones de Sant Boi que necessiten interven-
cions, com és el cas de la zona industrial.

Durant 2021 ja es van incorporar nous ve-
hicles, més eficients i sostenibles, a la flota 
de la brigada municipal, que han reforçat 
l’eficiència del servei, i a finals de 2002 està 
previst que, gràcies a una subvenció de l’AMB, 
es plantin 640 arbres en escocells del munici-
pi que han quedat buits amb el pas del temps. 
A més, s’instal·larà un sistema automàtic de 
telegestió del reg a diversos barris, que per-
metrà reduir el consum d'aigua i ajustar-lo mi-
llor a les necessitats de la vegetació.

Són exemples de les múltiples actua-
cions que l’Ajuntament impulsa per millo-
rar el verd urbà i que espera poder ampliar 
pròximament gràcies a aportacions econò-
miques d'altres administracions per a nous 
projectes de millora i restauració. Tot ple-
gat, per continuar endavant en el camí de 
la transició ecològica cap a un Sant Boi més 
saludable i sostenible n

Una part de les 
tasques són a 
càrrec d'empreses 
que ocupen a 
persones amb 
diversitat funcional

La majoria de les tasques de manteniment del 'verd urbà' estan al càrrec de la brigada municipalTreballs de jardineria a l'espai públic
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BARS i RESTAURANTS  MENÚS CARXOFERS  als restaurants  TAPES CARXOFERES a bars i restaurants 
 ESTOVALLES INDIVIDUALS I TÀPERS COMPOSTABLES als restaurants, contra el malbaratament alimentari

COMERÇOS  GIMCANA D'APARADORS CARXOFERS per a la clientela  TALLERS DE CUINA "Fes el teu menú 
saludable amb carxofa" i phococall del mes de la carxofa, als mercats municipals 

FAMÍLIES  VISITES D'ESCOLES A UN CAMP DE CARXOFES. Visites presencials i activitats on line en viu. 
 TALLERS D'ANGLÈS relacionats amb la carxofa, els dissabtes al matí, a la pl. República

ALTRES  SCAPE ROOM al Parc Agrari (dissabtes i diumenges matí)  ENTREVISTES a Ràdio Sant Boi amb 
pagesos, restauradors i nutricionistes  PUNT DE VENDA de la Cooperativa Agrària al mercat no sedentari del c/ Riera 
Basté (dissabtes) i a la nau de la Cooperativa (dissabte i també diumenge al matí)

santboi.cat/mesdelacarxofa i agendasb.info

La carxofa és el producte agrícola estrella 
de Sant Boi. Aquesta realitat l'ha conver-
tit en un símbol de la ciutat i en un motiu 
d'orgull col·lectiu. 

És una hortalissa de proximitat vinculada 
a l'alimentació saludable, la gastronomia 
de qualitat i l'agricultura sostenible. Al Parc 
Agrari en conreen d'excel·lents. Aquestes 
"flors d'hivern" es poden preparar de mil 
maneres i han esdevingut  un dels elements 
més rellevants de l'estratègia per posicio-
nar Sant Boi com un municipi metropolità 
saludable i sostenible. Amb l'arribada d'una 
nova temporada carxofera, la ciutat en po-
drà gaudir novament al llarg del mes.  

El Mes de la Carxofa
Enguany, la temporada carxofera a Sant 
Boi posa un especial accent en la cele-
bració del Mes de la Carxofa durant tot 
el mes de març. Amb aquesta intenció, 
la ciutat compta amb un ampli programa 
d'activitats, d'ofertes i de promocions per 
poder gaudir de diverses propostes al vol-
tant d'aquest producte tan nostre.

L'Ajuntament de Sant Boi organitza el Mes 
de la Carxofa conjuntament amb la Coope-
rativa Agrària Santboiana i l'associació de 
restauració Sant Boi Degusta, i compta amb 
la col·laboració de Sant Boi Comerç. Març, 
Mes de la Carxofa 2022 vol continuar essent 
un bon estímul per contribuir a la reactiva-
ció dels sectors econòmics locals, com el 
comerç i la restauració, que encara passen 
per moments difícils.

Torna la 
temporada 
de la 
carxofa, 
la 'flor 
d'hivern' de 
Sant Boi

ACTIVITATS
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Sant Boi diu NO a la guerra!
La plaça de l'Ajuntament va acollir durant dos dies consecutius, el 28 de 
febrer i l'1 de març, concentracions ciutadanes en protesta contra la guerra 
i l'atac de les tropes russes a Ucraïna. Centenars de persones hi van assistir. 

A la concentració de l'1 de març, convocada per les entitats municipalistes, es va 
llegir una declaració institucional en solidaritat amb el poble ucraïnès, a la qual 
van posar veu l'alcaldessa, Lluïsa Moret; la tinenta d'Alcaldia de Cooperació, 
Solidaritat i Pau, Alba Martínez, i dues dones representants de la comunitat 
ucraïnesa de Sant Boi, Lyudmila Dilodub i Lyudmila Heracimova. Un centenar 
de persones d'aquesta nacionalitat viuen actualment a la nostra ciutat. 

Declaració institucional. El Ple va aprovar a finals 
de febrer, per unanimitat, una declaració institu-
cional de suport a la societat ucraïnesa consen-
suada per tots els grups municipals. L'Ajuntament 
hi condemna enèrgicament la invasió militar 
d'Ucraïna i exigeix el cessament immediat de les 
hostilitats, tot apostant per l'establiment d'un 
diàleg enfocat a la construcció de la pau.

bit.ly/declaracio_ucraina
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Els patis de les escoles Josep M. Ciu-
rana, Antoni Gaudí i Can Massallera 
obriran durant el cap de setmana i les 
vacances escolars, a partir de l'abril, 
com a espais de trobada i de lleure de 
la ciutat per a les famílies. El servei,  
que es va haver de tancar per la pan-
dèmia, estarà disponible de gener a 
juliol i de setembre a desembre.  Els 
horaris d'obertura variaran en funció 
de la temporada i de l'escola, però 
cobriran bona part del matí i la tarda.

La convivència en l'oci
La iniciativa vol fomentar que els 
nens, i les nenes i els nois i les noies 
adolescents que juguin als patis pu-
guin desenvolupar valors de convi-
vència i creativitat, així com esbargir-
se durant el temps d'oci en un entorn 
positiu. L'ús compartit d'aquests es-
pais contribueix també a consolidar 
Sant Boi com a ciutat educadora i 
afavoreix la cohesió social i el res-
pecte a persones i espai públic. 

Aquests espais de la ciutat tornen a obrir 
el cap de setmana per a ús lúdic

Durant l'horari en què els patis esta-
ran oberts a la ciutadania, monitors 
i monitores s'encarregaran de su-
pervisar l'ús les instal·lacions, en el 
benentès que és responsabilitat de 
les persones usuàries el respecte i la 
cura de l'espai. Mentre estiguin gau-
dint del servei, els nens i les nenes 
hauran d'anar acompanyats de perso-
nes adultes. Podeu consultar el detall 
dels horaris al web municipal.
                    santboi.cat/patisoberts  

Comença la preinscripció als 
centres escolars de Sant Boi
Aquest mes comença el procés de 
preinscripció escolar per a les etapes 
de segon cicle d'Educació Infantil, 
Primària i ESO, després que el Depar-
tament d'Educació de la Generalitat 
fes pública la previsió de les dates. 
Per al segon cicle d'Educació infantil i 
Primària, la preinscripció està previs-
ta del 7 al 21 de març i per a l'Etapa 
de Secundària Obligatòria (ESO), del 
9 al 21 de març. Les famílies que han 
d'escolaritzar els seus fills i filles per 

primera vegada a Sant Boi han rebut 
als seus domicilis informació general 
sobre el procés i un mapa de zonifi-
cació i adscripció de centres. També 
poden consultar al web municipal ví-
deos i altres materials sobre els cen-
tres i van poder assistir a la xerrada 
informativa "Tot el que vols saber 
sobre la preinscripció i matrícula de 
P3", organitzada per l'Ajuntament el 
passat 22 de febrer, a Can Massallera.  
                                           santboi.cat

El projecte 'Tu pots', 
un suport per a la 
igualtat d'oportunitats 
en els estudis
Més de 250 nois i noies d'ESO i 
Batxillerat dels centres públics 
de Sant Boi participen aquest 
curs en el projecte educatiu 
Tu pots! El dia 2, al tancament 
de l'edició de la revista, estava 
prevista a Can Massallera, una 
sessió participativa per donar 
la benvinguda a les 348 famílies 
(164, s'han incorporat aquest 
curs) vinculades al projecte. 
Aquesta iniciativa de suport 
a l'estudi ajuda l'alumnat 
participant a adquirir hàbits 
i tècniques d’organització 
i d’estudi, consolidar 
aprenentatges mitjançant els 
deures i materials educatius 
de suport, prioritzar tasques 
i generar actituds positives 
envers l’aprenentatge. Ara com 
ara, el servei es presta en el 
marc del Pla de xoc municipal 
d'adolescència i joves posat en 
marxa a causa de la Covid-19 
i posa l'accent a corregir les 
desigualtats educatives, 
reduir l’abandonament escolar 
prematur i potenciar la igualtat 
d’oportunitats envers l’educació. 
Enguany Tu pots! compta amb un 
equip de 9 docents que treballa 
presencialment, en horari 
extraescolar. L'alumnat està 
seleccionat pels centres, amb el 
consentiment de les famílies.   
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que valorin l'atenció de les entitats finan-
ceres cap a les persones grans en l'ús dels 
seus serveis. A més, l'Ajuntament estudiarà 
la implantació de la taxa d'ocupació de la 
via pública a les entitats bancàries que dis-
posin de caixer a l'exterior.

La moció municipal insta la Generali-
tat de Catalunya a impulsar una regulació 
perquè les entitats financeres ofereixin 
els serveis mínims per garantir la igualtat 
d'accés a totes les persones als serveis ban-
caris amb una atenció adequada a les seves 
necessitats i a tot el territori.

  
Contra la bretxa digital
"És imprescindible", afirma la moció, "man-
tenir per una qüestió essencial d’equitat i 
distribució territorial i de barri, una xarxa 
suficient de caixers a tot el municipi, per 
garantir la normativa que regula el dret 
d’accés als serveis bancaris, i que la deser-
tització bancària no agreugi les conseqüèn-
cies de la bretxa digital que sobretot afecta 
les persones grans".

n

El Ple municipal defensa la inclusió 
bancària i financera de la gent gran
La inclusió financera i bancària de la gent 
gran ha rebut el suport unànime del Ple 
municipal. Mitjançant una moció avalada 
per tots els grups polítics, l'Ajuntament 
insta les entitats bancàries i financeres que 
operen al municipi a reforçar els recursos 
d'atenció al client per oferir un servei ade-
quat durant tot l'horari, especialment a les 
persones grans que no poden fer tràmits o 
gestions en línia.

Caixers automàtics
L'Ajuntament estudiarà la possibilitat 
d'instal·lar caixers automàtics per retirar 
efectiu als centres cívics, casals de gent 
gran i altres espais municipals, per garantir 
aquest servei de forma accessible i segura 
per a la ciutadania, especialment als barris 
on es detecti una major mancança.

La moció també expressa el compromís 
d'introduir en els plecs de clàusules admi-
nistratives per a la contractació de serveis 
financers, sempre que sigui possible, una 
clàusula social o algun criteri relacionat 

L'Ajuntament 
estudiarà la 
possibilitat 
d'instal·lar 
caixers en 
edificis i espais 
municipals. 
En els plecs 
per contractar 
serveis financers, 
s'inclouran 
clàusules per 
valorar l'atenció 
a les persones 
grans

Una moció de l'Ajuntament considera essencial que es mantingui una xarxa de caixers suficient a tot el municipi

La mediació, una 
eina eficaç per 
resoldre conflictes 
pacíficament
El Servei Municipal de Mediació 
i Restauració Comunitària de 
l'Ajuntament va atendre 260 casos 
al llarg de 2021, sempre fent ús de 
metodologies de gestió positiva dels 
conflictes. La xifra indica que per terme 
mitjà, des d'aquest servei públic cada 
dia feiner es va ajudar a solucionar 
una situació conflictiva de convivència 
personal, familiar, veïnal, escolar o 
comunitària a la ciutat. 
Els 260 casos abordats l'any passat 
constitueixen un rècord en la sèrie 
històrica del servei i se situen en un 40% 
per sobre de la mitjana. La majoria dels 
casos que van arribar al servei feien 
referència a situacions localitzades 
en comunitats de veïns (101 casos), en 
l'espai públic (88 casos) o en centres 
educatius (42 casos). Més de la meitat 
dels casos es van tancar amb un acord 
específic entre les parts i en el 100% 
es va fer algun tipus d'intervenció 
facilitadora. 

Intervencions en línia
Una de les novetats més rellevants que 
mostren les estadístiques d'aquest 
servei municipal gratuït relatives a 
2021 és que el 81% dels casos es van 
tractar en línia, sense necessitat de 
presencialitat. 
El nou reglament del servei i la nova 
ordenança de mesures alternatives a la 
sanció administrativa, aprovats al març, 
van facilitar l'aplicació de metodologies 
innovadores per a  la resolució pacífica 
dels conflictes.
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El diumenge 20 de març tindrà lloc 
una nova edició de la Magic Line, una 
mobilització solidària organitzada 
per Sant Joan de Déu que convida a 
caminar per ajudar les persones amb 
situació de vulnerabilitat i aconseguir 
un món més just i solidari. No es trac-
ta d'una cursa competitiva, sinó d'una 
iniciativa adreçada a tothom que hi 
vulgui caminar per un món millor. 

Equips de 4 a 20 persones
La participació es fa per equips, corrent, 
caminant i fins i tot en bicicleta, per di-
versos recorreguts. N'hi  ha prop d'una 
quarantena de proposats al llarg del 
territori català i altres punts de l'Estat. 
Per Sant Boi espoden fer tres rutes pro-

mogudes pel Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu: Sant Boi panoràmic, Gaudí en fa-
mília i Ruta de l'Hospitalitat. 

Projectes socials i sanitaris
En el moment de la inscripció, els 
equips es marquen un repte per acon-
seguir donatius, el 100% dels quals 
es destinaran a finançar projectes so-
cials i sanitaris. 

magiclinesjd.org

El Parc 
Sanitari 
Sant Joan 
de Déu torna 
a impulsar 
la seva 
caminada 
solidària

Sant Boi dedica unes jornades 
al gènere de la novel·la negra
La novel·la negra serà protagonista 
literària aquest mes a la ciutat. Es-
pies, investigadors, crims i misteris 
ens "visitaran" a través de "Sant Boi 
Negre", unes jornades organitzades 
per l'escriptor santboià especialitzat 
en aquest gènere, Vicente Corachán. 
El programa començarà el dia 23 amb 
la novel·la negra en el cinema i la 
projecció d'El crac, de José Luis Garci. 
Al llarg de quatre dies, les jornades 
recorreran pels diversos subgèneres 

del relat negre amb la participació 
d'escriptors de Sant Boi i narradors 
i narradores especialistes. Les taules 
rodones tindran diverses seus: Cine-
mes Can Castellet, Termes romanes, 
Can Barraquer i Biblioteca Jordi Ru-
bió i Balaguer. Policies que escriuen, 
l'agent 007, els relats clàssics i una 
taula rodona sobre les violències de 
gènere són algunes de les propostes 
de les jornades.
                                      agendasb.info     

Exposició: Què fem per  
les plantes? 
Del 19 de març al 30 de juliol Can 
Castells Centre d'Art (CCCA) acull 
l'exposició 'Verd, una proposta 
col·laborativa' que té com a 
objectiu un replantejament de 
la relació entre les persones i 
l'entorn vegetal. La mostra ens 
fa reflexionar amb preguntes 
com què hem fet o què podem 
fer per les plantes? I ens recorda 
la responsabilitat que tenim amb 
el planeta. L'exposició recull les 
obres dels i les artistes de Sant 
Boi Pere Jaume, Fina Miralles i 
Xavier Masero (foto) i ha comptat 
amb la participació d'alumnes de 
Primària de les escoles A. Gaudí, 
Vicente Ferrer i Can Massallera.

Torna la Jugatecambiental 
Aquest més s'han reprès la 
Jugatecambiental, una iniciativa 
de l'Àrea Metropolitana per 
conèixer  i gaudir en família dels 
parcs metropolitans amb jocs, 
tallers i activitats guiades. A Sant 
Boi, el parc de la Muntanyeta 
tornarà a oferir fins al juny 
propostes relacionades amb 
la vida vegetal i animal que 
acull. Jugatecambiental es 
desenvolupa els diumenges, 
s'11.30 a 13.30 hores. Les 
activitats són gratuïtes. S'hi pot 
anar amb la bicicleta i reparar-la 
tot demanant bicikits en préstec.  

Sant Joan de 
Déu treballa, 
amb  projectes 
com aquest, 
en àmbits de 
salut mental, 
persones 
sense llar, amb 
discapacitat, 
infància, 
gent gran, 
migracions o 
investigació
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Sant Boi serà la seu principal 
de Campionat d'Europa de 
Softbol Femení
El Campionat d'Europa de 
Softbol Femení es disputarà 
el pròxim juliol a Sant Boi -seu 
principal-, Viladecans, Gavà i 
Barcelona. Són les quatre ciutats 
de Catalunya que disposen 
d'equipaments internacionals. 
Al torneig hi participaran més de 
500 jugadores de 22 seleccions 
nacionals. L'acte de presentació 
amb comptar amb la presència 
de la regidora d'Esports de Sant 
Boi, María Antonia Barragán, 
que va valorar la contribució 
que aquest torneig tindrà per 
visibilitzar l'esport femení i va 
destacar la feina dels clubs.

'Las estupendas', de  
Raquel Gu, guanya el  
Premi Historieta del  
Diario de Avisos 
L'artista santboiana Raquel Gu ha 
guanyat la 45a edició dels Premis 
Historieta en les categories de 
Millor guió i Millor dibuix realis-
ta, amb la seva tira còmica 'Las 
estupendas'.  Els guardons, con-
vocats pel periòdic canari Diario 
de Avisos són 
els més antics 
del còmic 
espanyol. 'Las 
estupendas' es 
publica setma-
nalment a El 
Jueves, que es 
va emportar 
el premi a Revista de l'Any. També 
van rebre guardons Teresa Valero, 
Toni Guiral, José Luis Martín, 
l'editorial Astiberri i Tebeos con 
Clase.

El santboià Marc Quílez se situa entre els 
100 millors jugadors del món de pàdel
Marc Quílez Pallejà va acabar l'any 
2021 en el lloc número 75 del ràn-
quing del World Padel Tour, la llista 
dels millors del món en aquesta dis-
ciplina esportiva. En el tram final de 
la temporada el jugador de Sant Boi, 
habitual al circuit estatal de pàdel, 
es va classificar per primer cop en 
la seva carrera per participar en dos 
tornejos internacionals, fent parella 
amb el seu company Toni Bueno.

Argentina i Mèxic
Tant a Buenos Aires (al novembre) 
com a Ciutat de Mèxic (al desembre), 
Marc i Toni van poder jugar la ron-
da de setzens de final, on van caure 

eliminats. A finals del mes de febrer 
també han participat en el torneig de 
Miami. En acabar la temporada 2021, 
Marc Quílez figurava en el número 
75 del rànquing WPT amb un regis-
tre de 552 punts, amb un percentatge 
d'efectivitat molt pròxim al 60% de 
victòries (178 triomfs per 124 derro-
tes després de 302 partits disputats).

El 2013, el jugador santboià va 
guanyar el subcampionat del món en 
categoria juvenil com a integrant de 
la selecció espanyola. 

Al febrer, l'alcaldessa, Lluïsa Moret, 
va rebre Marc Quílez a l'Ajuntament 
en reconeixement als seus èxits es-
portius.

L'empresa local Autovivo Grup és ja 
la patrocinadora principal del Club 
Ciclista Sant Boi. El president de 
l'entitat esportiva, Jesús Ruiz, i el 
CEO del grup automobilístic, Vicenç 
Muñoz, van signar el 25 de febrer 
un acord d'esponsorització. 

Durant el mateix acte, Autovivo 
Grup va lliurar al club santboià les 
claus dels dos vehicles que acom-
panyaran els seus equips nacionals 
a les competicions durant la tempo-

rada.  L'acte de presentació, cele-
brat a les instal·lacions d'Autovivo 
Grup a la carretera de la Santa 
Creu de Calafell, va comptar amb la 
presència de la regidora d'Esports 
de l'Ajuntament de Sant Boi, María 
Antonia Barragán.

Garrote, emblema del club
També hi va ser present el ciclista 
Sergio  Garrote, guanyador de dues 
medalles als Jocs Paralímpics de 

Autovivo Grup patrocina el Club Ciclista
Tòquio 2020 (en ruta i contrarellot-
ge). Sergio Garrote forma part del 
Club Ciclista Sant Boi.

Inici de temporada
Els equips del CC Sant Boi iniciaran 
la temporada el proper dia 5 d'abril 
a la Comunitat Valenciana. Partici-
paran en curses tan destacades com 
el Challenge de Ciclisme en Ruta, la 
Copa Catalana, la Vuelta a Cantàbria, 
la Vuelta a Bizkaia, la Vuelta a Anda-
lucía o la Vuelta a la Comunidad de 
Madrid. 

A més del vessant de la competició, 
l'equip local organitza proves de ci-
clisme federat i activitats de promo-
ció de l'esport a escala local, com la 
Passejada amb bicicleta.

Un acord històric
El Grup Autovivo ja havia patrocinat 
el club ciclista de Sant Boi a les dè-
cades dels anys vuitanta i noranta 
mitjançant els seus concessionaris 
Turycar i Turiauto. També havia es-
ponsoritzat la clàssica Cursa Ciclis-
ta del Llobregat.
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Sant Boi gaudeix de l'alegria i la disbauxa del Carnaval
Un total de 30 carrosses amb 1.500 persones disfressades van respondre a la crida per fer que la rua Carnaboi 
tornés a omplir Sant Boi de l'alegria i la disbauxa del temps de Carnaval. Ball i diversió van acompanyar la cercavila 
que va desfilar des de la plaça Catalunya, els carrers Francesc Macià i Riera Basté, la plaça dels Salesians i els 
carrers de Pablo Picasso i Girona. El personatge de la Miranda, creat per l'alumnat dels tallers d'arts plàstiques 
municipals, va ser, una vegada més, la imatge del cartell d'aquest gran esdeveniment del calendari lúdic santboià.

Carnestoltes als barris
El Carnaval santboià també ha comptat amb activitats als barris. El Carnaball va treure el cap ben alt al Casal de 
Marianao el dijous gras; a Camps Blancs no hi va faltar la rua el matí del dissabte dia 26. El mateix matí, el Marcat 
de Sant Jordi va fer gaudir la clientela amb música i globus i el veïnat de Ciutat Cooperativa i Molí Nou va participar 
en una festa de disfresses i photocall a la plaça Carles Massó i Blanch, on el dia 2 de març s'enterra la sardina.

Musicoral 2022
La Coral Pedres Blanques va fer d'amfitriona  
del concert a Sant Boi del 36è Musicoral 
celebrat el dia 27 de febrer a l'església de 
Sant Antoni M. Claret. Hi van participar la 
Unió Filharmònica del Prat, Coral 3/4 de 
10 del Centre Catòlic de Sant Vicenç, Coral 
Sellarès de Gavà i Som Cor de Sant Vicenç. 

Cada mes, més blues
El duo Sweet Marta & Johnny Stone van 
inaugurar, al gener, el nou cicle de concerts 
"Cada mes, més blues", que mensualment 
organitza l'Espai cultural Les Muses a la 
seva nova seu del Casal de Marianao.   

Ismael Clark, a Cal Ninyo
El cantautor de Sant Boi Ismael Clark va 
presentar a Cal Ninyo el seu darrer treball 
musical, Runa i  flor, el passat 20 de febrer. 
L'artista, establert a Londres, va estar 
acompanyat a l'escenari de les també 
artistes santboianes Maria Martí i Júlia 
Inarejos Martí.
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Llibre de Rebeca Sánchez 
La nova agent de la Policia Local de Sant 
Boi Rebeca Sánchez ha presentat el seu 
llibre Latidos en la oscuridad. Un text on 
s'endinsa en el món de la violència masclista 
per apropar-nos a una realitat que pateixen 
moltes dones només pel fet de ser-ho. 

Noche de l@s desorientad@s
El passat 11 de febrer es reprenien les 
sessions organitzades per Feinart per a 
persones de Sant Boi que busquen feina com 
a emprenedores per conèixer trajectòries 
professionals diferents i engrescadores. En 
aquesta ocasió la sessió va ser a càrrec del 
santboià Hugo Cobo, director de cinema i 
promotor del Festival de Cinema Fantàstic 
de Sant Boi (Fantboi), que va tenir lloc al mes 
de juliol de l'any passat. 

Un món oníric femení
La pintora Anna Claret, professora dels tallers 
municipals de Can Castells Centre d'Art, 
exposa en aquest espai una retrospectiva 
dels seus treballs basats en un món oníric 
de cossos femenins envoltats de formes 
naturals i situacions que conviden a la 
reflexió. Claret desenvolupa la seva activitat 
com a tallerista del CCCA des de l'any 2002.

No a l'homofòbia en l'esport
Amb el lema "LGTBIfòbies, ni a Sant Boi, ni enlloc", els clubs de 
futbol de la ciutat van voler visibilitzar el seu rebuig a qualsevol 
mena d'agressió, insult o discriminació cap a les persones LGTBI, 
dins i fora del terreny de joc, amb motiu del Dia Internacional 
contra l'Homofòbia en el Futbol (19 de febrer). El CF Santboià, 
el CF Ciutat Cooperativa, el CF Vinyets Molí Vell i el CF Marianao 
Poblet van voler mostrar la seva implicació en la lluita contra la 
discriminació per raó d'orientació sexual amb la difusió un vídeo 
en què van participar jugadors, jugadores i membres de les juntes. 

Sant Boi, una ciutat viva

Marianao Poblet contra el càncer
El passat febrer l'Associació de Veïns Marianao Poblet es va voler 
"posar la gorra" sota el lema Un pas més pel càncer infantil amb 
el clar objectiu de mostrar el seu compromís social a favor de la 
recerca, el tractament i, molt especialment, del suport a les famílies 
i els nens i les nenes amb càncer. El motiu de l'acció solidària va 
ser sumar-se a la commemoració del Dia Internacional contra el 
Càncer Infantil, que va tenir lloc el dia 15. 

Exit, estrenat a Sant Boi
La nostra ciutat va acollir, el passat 23 
de febrer, l'estrena del documental Exit 
(67'), un viatge des del cor de la tracta de 
persones, que narra el viatge de tres dones 
per escapar d'aquest infern. La sala principal 
dels Cinemes Can Castellet es va omplir per 
veure la pel·lícula i escoltar les intervencions 
d'Alison Wilson, la directora del film; 
Vanessa, una de les dones protagonistes de 
la història; Laia Miller, treballadora social de 
l'ONG Metges del Món, i l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret. El documental compta amb la veu en 
off de l'actriu, directora i feminista Leticia 
Dolera i ha guanyat premis internacionals a 
festivals de París, Estocolm i Nova York.

Francisco Sánchez, rellotger
El passat 15 de febrer l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret, va rebre Francisco Sánchez, rellotger 
durant molts anys al barri de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, ara ja jubilat, i 
també dibuixant,  artesà i persona molt 
activa i coneguda al barri. Francisco va 
lliurar a l'alcaldessa un quadre fet per ell.
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A  ndrocentrisme, cosificació sexual, cultura de 
la violació, indefensió apresa, masculinitat he-
gemònica, micromasclisme, patriarcat, onades 
feministes, sororitat, violència de gènere, llen-
guatge sexista, escletxa salarial, manterrupti-
on, cos normatiu, violència obstètrica, ventres 
de lloguer, feminazi, taxa rosa, economia femi-
nista, alineació parental, fal·locentrisme, pres-
sió estètica, sufragisme, intersexualitat, sostre 
de diamant, feminicidi, identitat de gènere, 
assetjament sexual, llenguatge inclusiu, aver-
gonyiment físic, masclisme, llum de gas, matri-
arcat, fals aliat, misogínia, noves masculinitats, 
estereotips de gènere, treballadora rosa, quo-
tes, paritat, mansplaining, mirada feminista, 
#metoo, ginòpia, lesbofòbia, igualtat de gène-
re, heteropatriarcat, feminisme islàmic, coedu-
cació, gènere no binari, feminisme, cisgènere, 
consentiment sexual, conciliació-corresponsa-
bilitat, biaix de gènere, terra enganxós, queer, 
violència domèstica.

Si no vols entendre res de tot això, ets part 
del problema. Deixem de ser políticament cor-
rectes, n’estem fins als ovaris.

Desde el inicio de esta legislatura municipal, el gru-
po municipal de Ciutadans, conjuntamente con la 
agrupación naranja en la ciudad, nos hemos erigido 
como el único grupo en defender posiciones con-
trarias ya no solo al gobierno, sino a la izquierda en 
general. 

Todos los grupos municipales, exceptuando el 
nuestro, son de clara marca izquierdista, dejando 
a Ciutadans en el centro de las políticas liberales, 
favorecedoras de la iniciativa privada y, por tanto, 
de atraer riqueza y empleo a Sant Boi, huyendo del 
exceso de intervencionismo que caracteriza al go-
bierno de socialistas y comunistas y que ha llevado 
a la ciudad a una parálisis respecto de lo que sería 
necesario para impulsar políticas generadoras de 
recursos no provenientes de otras administracio-
nes, como aquí nos tienen acostumbrados.

La mejor y más fructífera política social es traba-
jar. Con ello generamos sociedades dinámicas, va-
lientes y emprendedoras, generadoras de riqueza y 
mayores recursos para hacer frente a nuevas inver-
siones y, como no, a necesidades sociales. Quedar-
nos a la espera de la ayuda gubernamental  ahoga 
las arcas, provoca el aumento de impuestos, lastra 
el crecimiento y cronifica el subsidio y la pobreza.

Llegó la hora de cambiar esta dinámica, de para-
digma político en Sant Boi. Si queremos seguir igual 
ya sabemos lo que tenemos. Si por el contrario con-
sideras que podemos dar un salto de calidad para 
encarar el siglo XXI con voluntad de crecer, hoy por 
hoy existe una alternativa. 

#SantBoiNaranja

N La única alternativa

E

Sensi Domínguez
regidora

N 8M. Un cambio de era

 n términos de igualdad entre hombres y mu-
jeres, los avances en las últimas décadas han 
sido importantes, no obstante estamos en un 
periodo de estancamiento y hay varios ejem-
plos donde se puede observar: la discrimina-
ción salarial que sigue casi inamovible, nues-
tras tasas de desempleo, puestos de liderazgo 
y las estadísticas sobre la conciliación y cuidado 
de personas, siguen teniendo nombre de mu-
jer. Pese a que el modelo de masculinidad esta 
en crisis y hay un acercamiento de los hombres 
a la corresponsabilidad, no avanzamos todo 
lo que deberíamos. Los avances son lentos y 
frenados muchas veces, por ingerencias en las 
políticas públicas de una derecha que poco a 
poco, van marcando algunas agendas en pro 
de según que intereses políticos. 

Seguimos creando medidas legislativas que 
pretenden poner freno a las discriminaciones, 
sobre todo en el ámbito laboral, pero por si so-
las su eficacia es limitada, si no atacamos la raíz 
del problema y dinamitamos el modelo social 
patriarcal y anacrónico en el que se estructura 
la sociedad, no avanzaremos. Hay que ir hacia 
un plan integral que rompa con el modelo ac-
tual, es el momento de pasar a la acción, una 
sociedad igualitaria y diversa necesita el talen-
to de las mujeres para salir adelante.

Es el momento que la humanidad ponga en el 
centro a las personas, los cuidados y el prisma 
femenino. Es el momento de hacerlo desde los 
lazos entre hombres y mujeres. Es el momento 
de parir una nueva sociedad más igualitaria.

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

Andrea Martínez
regidora

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 Conscienciem-nos 
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El passat 3 de febrer, el Congrés dels Diputats 
convalidava la reforma laboral, sense dubte 
una de les mesures que tindrà major impacte 
en els treballadors i treballadores de la nostra 
ciutat i que compta amb el valor afegit de ser 
fruit d’un pacte que integra els sindicats UGT 
i CCOO i la patronal. 

L’actual govern de l’estat format per PSOE 
i Unidas Podemos i, de forma especialment 
destacada, el seu Ministeri de Treball amb 
Yolanda Díaz al capdavant, ha tingut com 
a prioritat la protecció de l'ocupació amb la 
recuperació de 777.000 llocs de treball gaire-
bé dos anys després de l'inici de la pandèmia 
ocasionada per la Covid-19, o la reducció de 
l’atur en 902.000 persones. Sense oblidar-nos 
de la pujada del Salari Mínim interprofessio-
nal que camina cap a l'objectiu de situar l'SMI 
en el 60% del salari mitjà del país. 

Amb l’aprovació d'aquesta reforma -amb 
efectes immediats en les condicions salarials 
i laborals de moltes persones-, deixem enrere 
les polítiques de desregulació de les relacions 
laborals i de debilitació de la negociació col-
lectiva imposades pel PP la passada dècada 
i que van provocar un augment de la inesta-
bilitat laboral en totes les seves dimensions: 
baixada de salaris, augment de la desigualtat 
i aparició intensiva de pobresa, fins i tot entre 
treballadores i treballador s amb feina; fets 
que afecten especialment les dones i els i les 
joves. I obrim una nova era per a les relacions 
laborals amb la qual desterrem la precarietat 
i apostem per una sortida social de la crisi a 
través de més i millor ocupació.

N La reforma laboral 
que recupera drets

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

Alba Martínez
regidora

La idea de col·laboració publicoprivada d'entrada 
no és dolenta, en teoria significa un "anar junts" en 
la "res pública" entre l'administració i el sector privat 
o agents privats de manera que a través d'aquesta 
col·laboració es generin una millor gestió dels béns 
públics i de serveis als ciutadans, en general se su-
posa que on no arriba l'administració ahí es trobarà 
la col·laboració del sector privat per completar la 
mancança.

Ara bé, això és una cosa i altra és que sigui una 
excusa per generar privatitzacions, per concedir 
favors, per facilitar "blanqueig d'imatge" o simple-
ment per fer desistiment de funcions i oblidar-se de 
cobrir determinats serveis.

Aquesta idea de col·laboració no pot ser un instru-
ment per instaurar una externalització constant de 
serveis -és a dir, serveis de titularitat pública, hagin 
o no hagin estat oferits i gestionats des de l'admi-
nistració- ni tampoc una excusa per privatitzar patri-
moni, béns o serveis.

No oblidem que quan una empresa privada es fa 
càrrec d'un servei públic i essencial, el gestiona amb 
l'objectiu prioritari d'obtenir rèdit econòmic, per da-
vant de la qualitat, l'eficiència i la immediatesa. Quan 
una immobiliària construeix un edifici en terrenys 
que havien estat públics el seu objectiu prioritari és 
aconseguir beneficis econòmics, no urbanitzar ni ge-
nerar infraestructures de qualsevol mena.

Està molt bé que el sector privat busqui rèdits 
econòmics i aconseguir beneficis, ara bé, no creiem 
que l'administració hagi de ser ni mitjà ni ser factor 
per l'obtenció d'aquests. Per això pensem que la 
"col·laboració publicoprivada" no pot ser excusa per 
acabar externalitzant-ho tot, per acabar perquè tot 
siguin serveis privats, residències privades, escoles 
privades o clíniques privades per molt concertats 
que estiguin.

N La col·laboració 
publicoprivada

Jorge Romero
regidor

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

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

e cuenta que el enmedallado cronista pagés, 
Carles Martí, hacía caminatas por sus campos, 
encorbatado, a diario; con él prosperó la Coo-
perativa, después con su erudición, nos dejó 
buen recuerdo, pero vislumbró la decadencia 
del agro local. Ahora en el “Parc Agrari” con el 
covid, la gente pasea y corre, batiendo récords 
deportivos. Los ediles y técnicos lo facilitan. Las 
rutas se amplían para el deporte. En los campos 
hay jornaleros que se desloman en sus labores. 
La coexistencia entre ociosos deportistas y pa-
yeses es tensa; dadas sus dificultades crecientes 
para seguir, sin reforma del Canal, el tabú del cá-
ñamo, los bajos precios y la sequía.

Desde hace 14 años las zonas Zepas de reser-
va aviar, se discuten en circuito cerrado,  es una 
función sin público -en el S. Boi de los tres tea-
tros en ruinas-, pero el extremismo de Depana-
SEO desequilibra el debate con la consellera Jor-
dá y la agroindustria es perjudicada. La crítica a 
las ZEPAS la mantiene la Patronal agraria y con 
matices en la UP y JARC.

El mapa de la ZEPA afecta mucho a S. Boi y 
nuestro edil del agro rehúye la transparencia; 
más aún cuando la sra. Jordá ya rectificó sus li-
mitaciones a las renovables; ahora debería ha-
cerlo con la extensión y exigencias de la ZEPA. 
En el Senado, la sra. Robles nos reveló “tener ya 
un terreno, un poco pequeño” para el traslado 
del cuartel, en el Ayto, silencio elocuente. Sin 
teatros y sin cajeros, pero con muchos secretos, 
que nos levanten ya el telón municipal sobre su 
gestión.

N El telón

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

S    
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Mixt: Orientar i formar
Accions subvencionades pel consorci de 
Formació Contínua, que combina formació, una 
bona part amb certificat de professionalitat, 
i d'orientació per millorar competències 
professionals. Al marc i l'abril: Servei de 
restaurant i bar, Servei de vins, Anglès 
professional per a activitats de restauració, 
Gestió de tresoreria, Gestió de personal 
i Tractament de dades. Mixt va adreçat  
sobretot a persones afectades per un ERTO, 
però també a persones sense feina i en actiu.
Informació: ocupacio@santboi.cat. 
Cita prèvia, al telèfon 93 635 12 46.

Formació per a persones en atur
Ja estan en marxa els nous cursos FOAP 
gratuïts per millorar la qualificació 
professional i la capacitat d'inserció 
laboral: Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials, 
Activitats administratives en relació amb la 
clientela, Organització i gestió de magatzem 
i Operacions auxiliars d'enregistrament i 
tractament de dades i documents.  
Informació: formació @santboi.cat

200 cursos en línia 
L'Aula Mentor és un servei de formació en 
format digital, impulsat pel Govern central, 
que permet escollir entre 200 cursos formatius 
de competències personals i professionals. 
Compta amb tutories  individuals i permet 
obtenir certificats d'aprofitament expedits pel 
Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i aulamentor.es

Tauler 

Ciutat Gegantera 2022  
Del 13 al 15 de maig Sant Boi serà Ciutat 
Gegantera 2022. La colla de Geganters 
i Grallers de Casablanca, impulsora de 
l'esdeveniment crida a participar en la 
iniciativa per col·laborar com a voluntariat. 
Inscripció: www.ciutatgegantera2022.cat
 
Apunta't al Cor de gent gran 
Per a persones majors de 60 anys.  
Inscripcions presencials: Escola Blai Net (Jaume 
I, 24), de dl. a dv., de 16 a 20 h. Cal original i 
fotocòpia del DNI i del Carnet de la Gent Gran. 
Preu: 6 euros. Informació: santboi.cat/gentgran
 

Propostes per a la igualtat 
Al març, Tips per a l'autocura (dia 16), 
Awareness; desperta la sensibilitat a tu 
mateixa (dies 22 i 29) i Club de lectura 
feminista (dia 24). 
Informació: igualtatsantboi.cat

Març'22

Formació TIC 
Les píndoles formatives 
en tecnologies de 
la informació i la 
comunicació torben a ser 
presencials. Les sessions 
començaran el 26 d'abril i continuaran fins al 
juny. 
Informació i inscripció  santboi.cat/apropat. 
Llocs: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i L'Olivera.
 

Certificat ACTIC 
Els mesos d'abril, maig i juny es farà el curs de 
preparació per a l'obtenció del certificat ACTIC  de 
competències digitals que oferix la Generalitat. 
La formació serà semipresencial. 
Inscripció  santboi.cat/apropat. Horari: els 
dilluns, a partir del 25 d'abril, de 17 a 19 h, a la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer; o els dimecres, 
a partir del 27 d'abril, de 18.30 a 20.30 h, a 
L'Olivera.
 

Escola de Mares i Pares 
Aquest mes, Com ajudo al meu fill o filla a 
decidir? i Quins itineraris hi ha després de 
l'ESO? (dia 16), Alternatives al sistema càstig-
premi a la criança (dia 22) i Taller familiar: 
juguem, ens divertim i ens relaxem en família 
(dia 30). 
Informació i inscripció: santboi.cat
 

Tauler 

Inscripció als casals d'estiu. Del 6 al 12 d'abril estarà oberta la preinscripció als casals d'estiu municipals 2022. 
Els casals, que van adreçats als nens i les nenes de Sant Boi des de P3 a 6è d'educació primària i d'ESO, es desenvoluparan al llarg  
dels mesos de juliol i agost. Un cop s'hagin rebut els formularis durant el període de la preinscripció, es farà un sorteig entre les 
persones aspirants.
Per tramitar els formularis de preinscripció: pròximament, a santboi.cat
Més informació: OMAP, telèfons 93 654 82 23 i 93 635 12 12
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Atenció psicològica a joves 
El servei amplia l'horari als divendres al matí 
per continuar orientant joves de 16 a 30 anys en 
la presa de decisions, conflictes familiars o de 
parella, dificultat en les relacions personals, etc. 
Cita prèvia:  tel. 93 652 98 43 i elpunt@santboi.
cat . Horari ampliat: dl. i dc., de 15.30 a 19.30 
hores i dv., de 10 a 14 h. 

 
 
 
 
 

Tests d'antígens per a joves  
Les persones, de 14 a 30 anys, empadronades 
a Sant Boi, poden fer-se Test Ràpid d'Antígens 
Covid-19 de manera gratuïta al Punt Jove Covid 
de Can Massallera. Es pot accedir al servei un 
cop al mes. Cal no presentar simptomatologia 
compatible amb la malaltia i no haver estat 
contacte estret amb una altra persona que hagi 
estat positiva a les darreres 48 h. 
Per demanar cita prèvia: www.ja.cat/tarsjoves 
 
Assessoria laboral jove 
Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys, 
per millorar en la recerca de feina: com fer 
un currículum, una carta de presentació, on 
buscar feina, com fer una entrevista, etc. 
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652 
98 43. Horari: dijous, de 16 a 19.30 h.
 

Fins al 21 de març continua la preinscripció de l'alumnat de segon cicle 
d'educació Infantil, Primària i ESO. Al web municipal trobareu informació sobre 
les jornades de portes obertes a les escoles i instituts, vídeos per conèixer els 
centres educatius i un mapa de les zones escolars i les adscripcions. 
Per a més informació: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i Oficina Municipal 
d'Escolarització -OME- (tel. 93 652 98 40, de dl. a dv., de 9 a 20 h).

 
 
 
Ajuts al lloguer per a gent gran 
Fins al 29 d'abril, oberta una nova convocatòria 
de la Generalitat perquè les persones majors de 
65 anys puguin demanar subvenció per pagar el 
lloguer de l'habitatge en què viuen. 
Sol·licituds: https://bit.ly/lloguergentgran 
Presencialment, a l'OMAP (demaneu cita prèvia 
als tel. 93 635 12 23, 93 652 82 23 i 93 635 12 
12, abans del 19 d'abril). 
 
Borsa de lloguer social  
El servei de Borsa de mediació de lloguer 
social d'habitatges posa en contacte persones 
propietàries de pisos buits que els volen llogar 
amb altres que hi vulguin accedir per un preu de 
lloguer inferior al del mercat. El servei ofereix 
als propietaris assessorament i mediació durant 
tot el contracte, així com assegurança gratuïta i 
garantia de sis mesos per impagaments. 
Més informació:  
Oficina Local de l'Habitatge (OLH), a 
olhsantboi@santboi.cat o al tel. 93 635 12 23, 
de 9.30 a 14 h, de dilluns a divendres. 

Formació per a joves 
Cursos per a joves de 16 a 30 anys: 
Multiplica les teves capacitats: competències 
transversals per millorar l'ocupabilitat, 
Robòtica i impressió 3D i Tècniques 
psicològiques per entrenar les emocions. 
Gratuïts, si teniu el Carnet SB Jove 
Inscripció: joventutsantboi.cat i  
@joventutsantboi, a Ig. Per fer-te el Carnet 
SB Jove: santboi.cat/carnetsbjove
 
Eskala: orientació laboral  
Ets jove, vols trobar feina o vols estudiar i no 
saps per on començar? El programa Eskala 
t'orienta i acompanya en aquestes decisions.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i  
@escala.santboi
 

Assessorament jurídic gratuït  
L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït per 
acompanyar persones en tràmits relacionats amb 
la 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
 
Servei de Consum 
El Servei Públic de Consum ofereix atenció 
presencial diària a El Núria i un dimecres de cada 
mes als casals de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, 
Camps Blancs i l'Olivera (excepte en vacances).    
Atenció presencial: de dl. a dv., edifici municipal 
El Núria.  
Cita prèvia: telèfon 93 635 12 12.
 

Oficina Municipal d'Energia 
Sostenible (OMES) 
És un servei municipal gratuït d'informació i 
assessorament sobre tot allò que fa referència a 
l'energia. Com hem de consumir-la per reduir el 
cost econòmic, ambiental i social. 
Més informació: santboi.cat/omes
 
Estalvi a la factura de la llum 
Per saber com gestionar el consum de la llum, 
l'Ajuntament ofereix auditories energètiques 
gratuïtes a llars particulars, 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
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Dipòsit legal B-9279-91
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jo vaig impulsar un grup de dones referents: 
donesqueinspiren.com. Intentem convèncer altres 
dones que hem de parlar del que ens passa. Buscar 
solucions, no renunciar. Hem de ser felices."

Per què són tan poques les dones amb 
professions vinculades a la tecnologia?
"He estat tantes vegades davant d'un auditori 
d'homes amb corbata, sense cap dona...  Hi ha poques 
dones tecnòlogues, emprenedores i inversores. La 
noia adolescent que comença a plantejar-se què farà 
amb la seva vida ha de tenir referents als mitjans de 
comunicació i a la seva llar que vinculin la tecnologia 
i el treball amb la passió i amb la felicitat."

En què consisteix la teva feina diària?
"Dirigeixo una start up amb el meu soci. Les nostres 
plataformes socials fan que molta gent no se senti 
sola. Des de la pandèmia, també ajudem a qui ho 
necessiti a posar-se les piles amb el món digital."

Cap a on va el món digital?
"Anirà cap a on els 'grans' vulguin que hi vagi. Però 
la força de les comunitats de persones usuàries és 
molt gran. Espero i desitjo que tinguem prou seny 
per continuar exigint que la tecnologia ens aporti 
utilitat i felicitat."

pandèmia ho va acabar de posar de manifest. Vaig 
prendre consciència que quan ets mare no pots dur el 
ritme d'abans i vaig haver d'aprendre a posar límits. "

No és fàcil...
Culturalment les dones tenim la tendència a assumir-
ho tot encara que ens costi la salut. Vaig veure que 
moltes dones emprenedores abandonaven els 
seus projectes i somnis perquè no podien més. 
Ho deixaven estar i se sentien desgraciades. Per 
combatre el meu emprenyament existencial, 

Pel 8 de març, a Sant Boi es presenta un cercador 
de dones expertes. Quin paper hi has tingut?
"Va ser una idea sorgida del diàleg amb dues 
regidores de l'Ajuntament a partir d'una sessió que 
vaig fer a l'agència d'innovació Innobaix. Volien 
treballar a Sant Boi en projectes del món digital per 
empoderar les dones. Barrejar igualtat i promoció 
econòmica. Un dia se'ns va ocórrer la idea de crear 
aquest cercador inspirat en l'experiència de la 
meva plataforma Masgrupos.com."

Quin és el secret d'aquest cercador?  
"Les dones tenim un esperit de col·laboració 
instintiu, però sovint trobem dificultats a l'hora 
de fer el pas i establir contacte amb altres. Aquest 
cercador ho facilita, és un punt de trobada. Ens 
apropa a amigues, veïnes, gent que pot aportar 
coses, en l'àmbit professional o en altres. La 
pandèmia ens ha ensenyat que el veí i la veïna són 
un tresor i que és bo ajudar i demanar ajuda."

Com es troba una dona referent?
"No és fàcil, per això cal un cercador, he he. Per a 
mi, una referent és una dona que m'inspira, que 
m'aporta i suma. Per a tu segurament és una altra. 
Per trobar-la cal escoltar, saber com és, conèixer la 
seva història. No cal que hagi guanyat cap premi."

D'on ve la teva sensibilitat feminista?
"De quan vaig ser mare. Tinc una nena de 4 anys. 
Amb la criança vaig descobrir que era massa difícil 
fer compatible la feina amb la vida personal. I la 

N “A Sant Boi hem 
creat un cercador que 
empodera les dones 
des del món digital"

N “Al ser mare, vaig 
adonar-me que, com a 
dona, havia d'aprendre 
a posar límits”

MARTA GIMENO és una emprenedora en l'àmbit de la tecnologia. L'start up que dirigeix 
gestiona les plataformes Uolala, Twilala, Mylala i Masgrupos.com. Nascuda a Sant Boi i resident al Baix 
Llobregat, fa més de 10 anys que treballa en el món digital. Ara, amb el seu soci Miquel Clariana i el seu 
equip, han creat un cercador digital de dones expertes que l'Ajuntament posa en marxa aquest 8-M.

”Les dones 
no hem 
d'abandonar 
els nostres 
projectes i 
els nostres 
somnis. 
Hem de ser 
felices.”


