viure

Pla de xoc Covid-19
Ajuts i altres mesures per a la
reactivació social i econòmica
de Sant Boi | pàg. 2-7

Sant Boi
Juny-Juliol 2020

En record de les víctimes
El 17 de juliol, acte per
expressar el condol
a les famílies | pàg. 11

Viu l'Estiu 2020
Programació de cultura i
oci amb moltes propostes
d'artistes locals | pàg. 12-13

Nova mobilitat
L'espai públic es transforma
per adaptar-se a les noves
necessitats | pàg. 14-16

Plan de
choque para
favorecer la
reactivación
de la ciudad
El Estado de alarma decretado para
hacer frente a la emergencia sanitaria de la Covid-19 ha quedado sin
efecto en todo el territorio estatal.
Hemos alcanzado la fase final de la
desescalada y estamos accediendo
progresivamente a la etapa de la llamada 'nueva normalidad'.
Llegados a este punto, la principal
prioridad de Sant Boi no es otra que
hacer frente a los efectos sociales y
económicos generados por esta crisis
sin precedentes, que ha paralizado
drásticamente la actividad de muchos sectores económicos y ha perjudicado seriamente a muchas familias
de la ciudad, así como a personas en
régimen de autónomos, pequeñas
empresas y comercios de proximidad.
El gobierno municipal va a centrar
sus esfuerzos de los próximos meses
en contribuir al rescate de esas per-

Una guía reune
todas las ayudas
y prestaciones
públicas en un
único documento

El Ayuntamiento está movilizando instrumentos y recursos económicos para
mantener vivo el pulso de la economía local tras la crisis del coronavirus
sonas y agentes econónicos, favoreciendo la reactivación del tejido productivo y la preservación de puestos
de trabajo, siempre desde la proximidad y desde la atención directa a las
necesidades inmediatas y concretas.

de 1 millón de euros que tiene como
objetivo paliar las situaciones de mayor dificultad. Se prevén, entre otras
iniciativas, ayudas directas a las familias que se han visto más afectadas
por esta situación y un paquete de
medidas para dar apoyo a la economía
local, bajo la denominación común de
'Reactivem Sant Boi', además de estímulos específicos para el sector cultural, auditorías energéticas y un amplio
conjunto de beneficios tributarios.
Más info: pág. 4-7

1 millón de euros

El principal instrumento será el plan
de choque aprobado a mediados del
mes de abril con el consenso de todas las fuerzas del Pleno municipal.
Un plan dotado con un fondo inicial

En marcha una nueva oficina para información
y asesoramiento sobre ayudas y prestaciones
Reactivem Sant Boi está formada por
personal del Ayuntamiento especialista en diferentes ámbitos de gestión
(atención al público, servicios sociales, comercio, empresa, empleo, consumo, vivenda...). Por el momento,
ofrece información telefónica. Desde
su puesta en marcha el 30 de abril, ya
ha atendido más de 3.300 consultas.
93 654 82 22
De lunes a viernes, de 9 a 14 h /
Lunes y martes, de 16 a 18 h

El Ayuntamiento ha puesto en marcha
la nueva oficina centralizada Reactivem Sant Boi. Su función es ofrecer
una atención directa e invidualizada
a la ciudadanía, a los comercios y a
las pequeñas empresas afectadas por
la crisis sanitaria. Este nuevo servicio facilita información, orientación
y apoyo a la hora de tramitar posibles ayudas y prestaciones, tanto del
Ayuntamiento como del resto de las
administraciones públicas. La Oficina
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El Ayuntamiento ha editado la
Guia Reactivem Sant Boi, que
recoge todas las medidas, ayudas
y líneas de apoyo impulsadas
desde el sector público para
paliar las consecuencias sociales
y económicas de la emergencia
sanitaria. El documento ofrece
información detallada sobre
el procedimiento que debe
seguirse para acceder a las
diferentes ayudas y prestaciones
previstas en el Plan de choque
del Ayuntamiento. Se recogen,
asimismo, las medidas
promulgadas por la Generalitat
y el Gobierno central relativas a
alquiler de la vivienda, situaciones
de paro, suspensión temporal de
contratos, personas en régimen
de autónomos o moratoria de
créditos hipotecarios.
Con la publicación de
este documento, que se irá
actualizando a medida que se
implanten otras medidas, el
Ayuntamiento quiere favorecer
que la ciudadanía de Sant Boi
tenga acceso al máximo número
posible de recursos públicos para
paliar la situación de crisis.

bit.ly/guiareactivem

Ajuts de 200 euros
per a famílies
afectades per la crisi
de la Covid-19
amb infants
menors de 16 anys

En el marc del Pla de xoc per a la reactivació social i econòmica de Sant Boi,
l'Ajuntament ha llançat un nou ajut, que es
concreta en forma d'una targeta moneder.
Una aportació global per valor de 300.000
euros ajudarà a cobrir les necessitats de
la població infantil de la ciutat al mateix
temps que dona suport a la reactivació del
comerç urbà de proximitat.
L'ajut s'adreça a llars amb infants i adolescents menors de 16 anys que han vist reduïts els ingressos a causa de l'emergència
sanitària i que, per tant, estan fent un major esforç econòmic per atendre les necessitats globals de la família i, en particular,
les dels seus infants.

243 establiments adherits

Cada llar pot sol·licitar una aportació de 200
euros que, en cas de complir els requisits, es
carreguen en una targeta moneder electrònica. La targeta es pot utilitzar exclusivament
per adquirir productes o serveis en qualsevol
dels 243 establiments i serveis locals que
s'han adherit a la campanya de promoció Re-

Les famílies
amb menors
de 16 anys
que s'han vist
afectades
econòmicament
per la Covid-19
poden sol·licitar
una targeta
moneder amb
200 euros.
Amb aquesta
targeta podran
adquirir
productes i
serveis als
establiments
comercials i de
serveis de la
ciutat adherits a
la campanya

El Programa
Futur dona
suport a
microempreses
i persones
autònomes de
la ciutat per
impulsar els
seus negocis

activem Sant Boi, impulsada en col·laboració
amb les associacions Sant Boi Comerç i Sant
Boi Empresarial i amb el suport de La Caixa.
L'Ajuntament ha donat opció de participar
en aquesta campanya al màxim nombre de
comerços i serveis de la ciutat, amb la intenció de facilitar la reactivació econòmica i
una progressiva recuperació de la confiança
després que l'emergència sanitària hagi
paralitzat el 70% de l'activitat comercial.
D'aquesta manera, el consum de les famílies
beneficiàries de la targeta revertirà directament en el teixit comercial i de serveis local.
L'única limitació que s'ha posat ha estat
que les despeses de la targeta no es podran
destinar a la compra de begudes alcohòliques, tabac, loteries o jocs d'atzar.
1500 famílies es podran beneficiar
d'aquesta ajuda, que es pot demanar de
manera excepcional i un sol cop, i que és
compatible amb altres ajuts relacionats
amb la situació derivada de la Covid-19.
bit.ly/info_targeta / www.santboi.cat
tel. 93 654 82 22

Aquest ajut en forma de targeta moneder s'emmarca en el conjunt d'accions
previstes al Pla de xoc per a la reactivació
social i econòmica de Sant Boi. També en
formava part l'ajut extraordinari per valor
de 450 euros que s'ha concedit a persones
de la ciutat que han vist disminuir els seus
ingressos de manerea sensible a causa de
la paralització de l'activitat econòmica.

Disminució d'ingressos

Aquest primer ajut municipal extraordinari
ha permès alleujar temporalment la situació
econòmica de treballadors i treballadores
de Sant Boi que han perdut la feina o que
han estat afectades per un ERTO, i també la
de persones autònomes i titulars de petites
empreses i comerços locals que passen o han
passat per moments difícils durant aquests
mesos d'incertesa.
200 persones sol·licitants d'aquesta ajuda han rebut ja l'aportació econòmica municipal. L'Ajuntament tramita en l'actualitat
altres 150 sol·licituds presentades per la
ciutadania local.

L'Ajuntament ha posat en marxa el Programa Futur. És una iniciativa de suport al sector econòmic privat que forma part del Pla
de xoc per a la reactivació social i econòmica de Sant Boi. En aquest cas, s'adreça a
microempreses i persones de la ciutat que
treballen en règim d'autònoms i que volen
aprofitar la situació ocasionada per la Covid-19 per fer una aposta de futur i 'reinventar-se'. S'entén com a microempresa un
negoci amb una plantilla no superior a 10
persones de mitjana anual i un volum de
facturació inferior a 1 milió d'euros.

Ajuts per a nous projectes

L'aportació de l'Ajuntament a aquest programa ascendeix a 200.000 euros. La convocatòria preveu subvencions del 70% del cost
(inversió mínima: 500 euros) per a actuacions
de millora o diversificació fetes durant 2020
que suposin un salt qualitatiu en el desenvolupament de l'activitat econòmica, ja sigui
industrial, comercial, de restauració... També
són subvencionables els plans de màrqueting d'aquestes mateixes actuacions.

Concertació amb el
sector empresarial
i suport a projectes
empresarials
innovadors

La nova línia
d'ajuts per a
microempreses
i autònoms
vol contribuir
a reactivar
el sector
econòmic privat
amb una mirada
innovadora.
Se subvencionen
accions de
diversificació
del negoci,
digitalització,
transició
ecològica i
implantació
de mesures
de prevenció
i seguretat
Covid-19

Transició ecològica i digitalització

El Programa Futur també ofereix ajuts per a
projectes de transició ecològica que proposin millores de sostenibilitat ambiental: reducció de residus, implantació de sistemes
d'economia circular, eficiència energètica,
aïllament acústic, mobilitat sostenible...
Igualment, se subvencionen actuacions
que facilitin el pas de l'activitat presencial a
l'univers digital, tot transformant processos
de gestió, producció, venda i logística, incorporant sistemes de teletreball, aplicacions
informàtiques o web, botigues 'on line', lliurament a domicili, aplicatius digitals de gestió de clients, màrqueting digital, etc.

Mesures de seguretat i salut

També són subvencionables les actuacions
que impliquin la implantació de mesures
de seguretat i salut laboral, en especial la
realització de plans específics de prevenció
per adaptar-se a la nova normalitat i la implementació de mesures higièniques i sanitàries davant la pandèmia de la Covid-19.
bit.ly/programa_futur
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El contacte permanent amb els diferents
sectors del món empresarial i econòmic
de Sant Boi ha estat una de les prioritats
de l'Ajuntament des de l'inici de la
crisi de la Covid-19. En tot moment
s'ha volgut contrastar punts de vista,
compartir idees i concertar accions dels
sectors públic i privat per combatre
millor els efectes socioeconòmics
de la pandèmia i afrontar el canvi
d'escenari. Per això, l'Ajuntament s'ha
reunit aquests mesos amb associacions
com Sant
Boi Comerç,
Sant Boi
Empresarial,
Degusta Sant
Boi o Sant Boi
Motor, entre
d'altres.
Fruit d'aquests
contactes i de
la iniciativa de
l'empresariat
local s'han
concretat
projectes innovadors amb una visió de
ciutat i molt vinculats a la nova realitat
del mercat. D'una banda, els laboratoris
PremiumLab ofereixen als mercats i
als comerços de Sant Boi la realització
d'auditories per certificar amb un
segell el compliment de les mesures de
prevenció Covid-19, amb preus especials
per als establiments adherits a Sant
Boi Comerç. D'altra banda, l'empresa
de logística Lotrans ha posat en marxa
un ambiciós projecte de lliurament
a domicili de productes al qual vol
sumar el màxim nombre de comerços
i restaurants locals (més informació, a
la pàg. 18). L'Ajuntament dona suport
a aquestes iniciatives subvencionant
en un 70%, dintre del Programa Futur,
les despeses que els comerços locals
puguin tenir per sumar-s'hi.

Som Mobilitat
presenta un
servei de
cotxe elèctric
compartit
La cooperativa Som Mobilitat ha
posat en servei a Sant Boi el seu
primer vehicle elèctric compartit
del Baix Llobregat. L'Ajuntament
dona suport a aquesta iniciativa,
basada en una nova filosofia de la
mobilitat que es planteja reduir
la presència de vehicles a l'espai
públic i millorar la qualitat de
l'aire a les ciutats.
L'empresa municipal Claus
hi col·labora facilitant com a
punt d'aparcament i càrrega
elèctrica dels vehicles el pàrquing
municipal soterrani del carrer
de Baldiri Aleu, al parc de la
Muntanyeta. En el futur, hi haurà
un segon punt a la fotolinera del
carrer de Josep Torras i Bages.
Aquest servei de 'car sharing'
ofereix a les persones o entitats
sòcies de Som Mobilitat la
possibilitat de llogar un vehicle
elèctric pagant només pel nombre
d'hores o dies que el vulguin
utilitzar. El mateix cotxe serveix
en un altre moment per a altres
persones. El vehicle s'ha comprat
amb diverses aportacions
econòmiques voluntàries, com la
que ha fet el restaurant SomBò
Cuina Sana . Aquestes aportacions
es retornaran en forma d'hores
d'utilització del servei.

Suport a la
comunitat
cultural de
Sant Boi

Una enquesta
a la ciutadania
permetrà conèixer
l'impacte de la
pandèmia
a Sant Boi

El sector cultural ha estat sens
dubte un dels més perjudicats per
l'emergència sanitària. A Sant Boi,
l'Ajuntament destinarà 115.000 euros per afavorir-ne la reactivació,
tenint en compte el paper rellevant
de la cultura com a eina educativa i
cohesionadora i la importància en
l'economia global de la ciutat. Els
objectius principals de les actuacions
previstes són mantenir i estimular
l'ocupació al sector, millorar la professionalització i oferir suport a projectes culturals. concrets
Les ajudes municipals es plantegen
en cinc blocs prioritaris:
-Suport a projectes de la comunitat
cultural local amb impacte econòmic
i social a la ciutat. Aquest suport es
concreta en un fons d'ajuts de 30.000
euros que s'atorgaran mitjançant una
convocatòria de subvencions.
-Pla de contractació de béns i serveis a agents culturals de Sant Boi
per reactivar els diferents sectors:

La cultura ha estat un dels sectors més perjudicats per la pandèmia
activitat editorial, llibreries, patrimoni, arts visuals, disseny, audiovisual,
música, arts escèniques, dansa...
L'Ajuntament hi destina 65.000 euros.
-Suport a escoles i acadèmies de
formació artística, mitjançant una
convocatòria de subvencions dotada
amb 20.000 euros, per compensar la
davallada d'ingressos.
-Informació, assessorament i acompanyament a professionals del sector

cultural en la recerca d’ajuts d’altres
administracions.
-Mesures fiscals com la suspensió
dels pagaments per a la resta de 2020
de les taxes d'ús d'equipaments socioculturals i locals d'assaig i concerts.
La comunitat cultural també pot
acollir-se als programes i ajuts generals previstos en iniciatives com el
Programa Futur (pàgina 5) o la targeta Reactivem Sant Boi (pàgina 4).

Ajuda municipal per estalviar energia a les
llars, els comerços i les pimes de Sant Boi
Les llars, els comerços i les pimes de
Sant Boi podran sol·licitar pròximament una auditoria gratuïta personalitzada sobre l'eficiència energètica
del seu consum d'electricitat. La petició s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament a
través del web o mitjançant tramitació
electrònica. Els consums es mesuraran
a distància, digitalment, i després cada
sol·licitant rebrà un informe amb consells d'estalvi i optimització d'hàbits
(ajust de la tarifa, potència contracta-

da, preus segons franges horàries, reducció de consums passius, etc).
Amb aquesta iniciativa, que es finançarà mitjançant el Pla de xoc per
a la reactivació social i econòmica de
Sant Boi, l'Ajuntament calcula que les
llars i els establiments que sol·licitin
l'auditoria podran reduir el seu consum fins a un 20%.
Inicialment, s'espera arribar al 10%
de les famílies i al 30% dels comerços
i les petites empreses, tot i que les

auditories s'ofereixen com un servei
obert a tota la població, amb l'objectiu
global de reduir de manera sensible el
consum global del municipi.

Lluita contra el canvi climàtic

Aquesta campanya d'auditories gratuïtes, que es posarà en marxa durant
el juliol, afavorirà l'estalvi mitjançant
una major eficiència energètica. Una
bona eina per promoure l'economia
verda i la lluita contra el canvi climàtic.

L'Ajuntament ja va aprovar una primera bateria de mesures fiscals a l'inici de la crisi sanitària de la Covid-19

Nous beneficis fiscals per afavorir
la reactivació social i econòmica
L'Ajuntament ha aprovat una nova bateria
de beneficis fiscals. Les persones físiques
i jurídiques que hagin patit un greu perjudici a causa de l'emergència sanitària poden fraccionar el pagament dels principals
impostos locals. També es posen en marxa
mesures de suport a l'activitat comercial,
per una banda, i a la comunitat cultural local, per l'altra.
Els principals impostos municipals (com
l'IBI i l'IAE) incorporen de forma extraordinària la possibilitat d'un fraccionament
mensual del pagament, de manera que qui
acrediti haver patit un greu perjudici en la
seva situació social o econòmica, podrà
abonar els rebuts en quotes mensuals distribuïdes entre el final del període voluntari
de pagament i el 31 de desembre de 2021.
D'altra banda, per donar suport a l'activitat
comercial, força afectada per la situació de
confinament motivada per la pandèmia, s'ha
suspès per a tot l'exercici econòmic 2020 el
pagament de les taxes de taules i cadires i

Els principals
impostos
municipals es
poden pagar
de manera
fraccionada,
en quotes
mensuals,
si s'acredita
haver patit un
greu perjudici
econòmic a causa
de l'emergència
sanitària

de venda ambulant. A més, s'ha suspès també el pagament de les taxes de recollida de
residus comercials i de mercats municipals
corresponent al període d'inactivitat viscut
per les activitats econòmiques que hagin
hagut d'estar tancades.
I per donar suport a la comunitat cultural,
un sector especialment perjudicat per la
crisi, s'ha suspès el pagament per a la resta
de l'any 2020 de les taxes per l'ús dels equipaments socioculturals i dels equipaments
i locals per a assaigs i concerts.

Primeres mesures fiscals

A l'inici de l'emergència sanitària, ja es va
aplicar una primera bateria de mesures
fiscals, aturant temporalment el cobrament d'impostos i suspenent el pagament
de quotes i rebuts dels serveis que havien
quedat inactius. Aquelles primeres mesures
han suposat un estalvi d'1,4 milions d'euros
per a la ciutadania local.
Tel. 93 654 82 22
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L'Ajuntament va llançar a mitjans
de juny una enquesta per conèixer
l'impacte a la ciutat de la crisi sanitària
de la Covid-19. Els resultats ajudaran
a donar una millor resposta a les
necessitats de la població que està
patint les conseqüències de la pandèmia
i a reforçar les mesures per a la
reactivació social i econòmica de
la nostra ciutat.
El qüestionari, una adaptació del model
que ha fet servir el Centre d'Estudis
d'Opinió de la Generalitat de Catalunya,
es pot respondre en aproximadament
10 minuts.
L'objectiu és
conèixer la
percepció de la
ciutadania de
Sant Boi sobre
la pandèmia,
com s'han
informat
sobre la seva
evolució,
quin impacte
ha tingut en
la salut i en
l'economia
personal i
familiar, com s'ha viscut la situació de
confinament i quines són les possibles
conseqüències futures de l'emergència.
La realització de l'enquesta s'ha fet
extensiva a les empreses i les entitats
de Sant Boi. L'Ajuntament ha fet una
crida a contestar el qüestionari i a
compartir-lo a través de les xarxes
socials per aconseguir un alt grau de
representativitat que ajudi a conèixer
com ha afectat i com continua afectant
el virus a la ciutat.
bit.ly/enquestasbcovid

Esta prestación de
la Seguridad Social
tiene como objetivo
garantizar un nivel
mínimo de renta
a las personas y
las familias que
se encuentran
en situación de
vulnerabilidad
económica,
para reducir la
desigualdad y
luchar contra
la pobreza, en
especial contra la
pobreza infantil.
.

El Ayuntamiento ofrece información, asesoramiento
y ayuda para tramitar el Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social dirigida a las
personas y familias con escasos recursos
económicos. Quienes soliciten esta prestación y cumplan con sus requisitos podrán
recibir entre entre 462 y 1.015 euros de
ayuda mensual. La cuantía de esa ayuda
variará dependiendo del tamaño y los ingresos de la unidad familiar. Según los cálculos del Ayuntamiento, unas 4.200 familias de Sant Boi podrían obtener esa ayuda.

¿Para qué sirve?

El objetivo del Ingreso Mínimo Vital es
garantizar un nivel mínimo de renta a las
personas y las familias que se encuentran
en situación de vulnerabilidad económica,
para reducir la desigualdad y luchar contra
la pobreza, en especial la pobreza infantil.

¿Con qué es compatible?

Esta ayuda de la Seguridad Social es compatible con prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Generalitat.
También pueden solicitarla las personas

Las
solicitudes
ya pueden
presentarse

en las oficinas
y en la sede
electrónica de la
Seguridad Social

que están trabajando, pero tienen un salario inferior al importe de la prestación.

¿Cuáles son los requisitos?

El Ingreso Mínimo Vital se dirige a personas
de entre 23 y 65 años, así como a mayores
de 18 años con menores a su cargo y a mayores de 65 con menores o personas incapacitadas judicialmente a su cargo. Para solicitarla hay que haber vivido en España al
menos tres años, el último de forma ininterrumpida. En el caso de no trabajar, hay que
estar de alta como demandante de empleo.
Para confirmar que se cumplen todas las
condiciones, la renta de las personas solicitantes se comprobará mediante un test de
patrimonio.

¿Cómo saber si se cumplen?

Si una persona desea saber si cumple con
las condiciones para obtener la prestación,
puede realizar una simulación en esta dirección web...
ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es

¿Cómo se solicita?

Desde el pasado día 15 de junio, las solicitudes para obtener el Ingreso Mínimo Vital
ya se pueden presentar en la sede electrónica de la Seguridad Social, en sus oficinas
presenciales o por correo ordinario.

Información y asesoramiento

El Ayuntamiento de Sant Boi informa, asesora y ayuda a realizar los trámites a las
personas interesadas en el Ingreso Mínimo
Vital a través de los teléfonos de la Oficina Municipal de Atención a las Personas
(OMAP).

93 635 12 12 / 93 654 82 23

Senyals de vida, senyals de canvi
Señales de vida, señales de cambio

T

ot just acabats de sortir de l’estat d’alarma, Sant
Boi emet senyals de recuperació de vida ciutadana: la
reobertura dels poliesportius municipals i dels populars "mercadillos", les activitats de lleure i els casals
d’estiu, o la represa de l’activitat de molts comerços,
bars i restaurants en són una mostra. Al costat de
senyals visibles com aquests, la represa també està
tenint lloc en altres àmbits, com ara l’empresarial,
que ha trobat un aliat en accions com el programa
Futur, o el cultural, que ja es beneficia del programa
municipal de suport a creadors i artistes locals.
La crisi sanitària ha deixat en evidència la vulnerabilitat de la nostra societat però també la nostra
capacitat per fer-ne front des del primer dia. D’aquí
que hàgim pogut implementar un pla de xoc, construït de manera consensuada amb els agents socials
i econòmics, amb mesures immediates i eficaces,
que estan ja donant resultats. Des d'ajuts a persones
afectades per ERTO, autònoms i petits comerços locals, o famílies amb infants que s’han vist afectades
per la covid19, a mesures de suport al sector econòmic de la cultura o a la digitalització de les empreses.
De tot aquest pla us parlem en aquestes pàgines.
Aquest conjunt de mesures està permetent parar el
cop i que a Sant Boi ningú es quedi enrere.
Ara toca anar més enllà i cercar nous instruments
de consens per a donar un nou impuls econòmic i social a Sant Boi. En això ja estem treballant amb totes
les forces polítiques.
Abans de tot això, però, tenim una data marcada
en el calendari. El pròxim 17 de juliol tindrà lloc a
l’estadi Joan Baptista Milà l’acte d’homenatge a les
víctimes que hem comptabilitzat al municipi durant
la pandèmia. Res no és més important en aquests
moments que retre-les aquest homenatge en companyia de les seves famílies, res no importa tant que
recordar-les. Ara i sempre.

R

ecién salidos del estado de alarma, Sant Boi emite señales de recuperación de la vida ciudadana: la
reapertura de los polideportivos municipales y de los
populares mercadillos, las actividades de ocio y los casals de verano, o la recuperación de la actividad de muchos comercios, bares y restaurantes son una muestra.
Al lado de señales visibles como éstas, la recuperación
también está teniendo lugar en otros ámbitos, como
el empresarial, que ha encontrado un aliado en acciones como el programa Futur, o el cultural, que ya se beneficia del programa municipal de apoyo a creadores y
artistas locales.
La crisis sanitaria ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de nuestra sociedad pero también nuestra capacidad para hacerle frente desde el primer día. De ahí
que hayamos podido implementar un plan de choque,
construido de manera consensuada con los agentes
sociales y económicos, con medidas inmediatas y eficaces, que están ya dando resultados. Desde ayudas a
personas afectadas por ERTO, autónomos y pequeños
comercios locales, o familias hijo/as que se han visto
afectadas por la Covid-19, a medidas de apoyo al sector
económico de la cultura o la digitalización de las empresas. De todo este plan os hablamos en estas páginas. Este conjunto de medidas está permitiendo parar
el golpe y que en Sant Boi nadie se quede atrás.
Ahora toca ir más allá y buscar nuevos instrumentos
de consenso para dar un nuevo impulso económico y
social a Sant Boi. En esto ya estamos trabajando con
todas las fuerzas políticas.
Pero, antes de todo esto, tenemos marcada una fecha en el calendario. El próximo 17 de julio tendrá lugar
en el estadio Joan Baptista Milà el acto de homenaje
a las víctimas que hemos contabilizado en el municipio durante la pandemia. Nada és más importante en
estos momentos que rendirles este homenaje en compañía de sus famílias, nada importa tanto como recordarles. Ahora y siempre.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NCal un nou impuls
transformador basat en la
digitalització, la innovació
i la sostenibilitat
NEs necesario un nuevo
impulso transformador
basado en la digitalización, la
innovación y la sostenibilidad

Salut González. Metgessa. Tinenta d'Alcaldia. Regidora de Salut pública i Salut comunitària

“Dades, dades, dades... Una reflexió sobre les
dades de la Covid-19 a Sant Boi”

Tothom tenim, com a ciutadans i ciutadanes,
dret a la informació, però hauríem d’exigir
també que aquesta fos veraç, contrastada,
ben argumentada i sobretot senzilla. Amb
aquest virus que ha envaït les nostres
vides, tot ens ha vingut de nou i de sobte.
Ningú abans ens havia parlat de vigilància
epidemiològica, de doblegament de corbes,
de proves serològiques o PCR, de rastreig
de contactes. Una de les coses que hem
après és a mirar les dades que, dia a dia, ens
han ofert els mitjans de comunicació i les
administracions autonòmiques i nacionals.
Ara, amb una mica més de tranquil·litat, és
un bon moment per aturar-nos i reflexionar
sobre la informació que hem rebut i sobre
el munt de dades que durant aquest procés
tant ens han amoïnat.
Una primera reflexió. Què volen dir les dades
que ens mostren els famosos mapes de la
web d’AQUAS? AQUAS és el nom reduït de
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, que dia a dia reflectia dades de
tot Catalunya. En primer lloc, aquests mapes
ens mostren nombre de casos positius de
SARS-COV-2. Mai parlen de Covid, és a dir, no
ens informen de les persones malaltes, sinó
del nombre de proves amb resultat positiu. A
Sant Boi, per exemple, del 28 de febrer al 22
de juny hem tingut 1.135 positius.
Això vol dir que, de totes les persones a les
quals se'ls ha fet un test, 1.135 estan o han
estat infectades. Però aquest nombre ens fa
pensar. Són moltes o són poques persones?
Són totes? És difícil saber-ho, ens falta una
dada important: quantes proves s’han fet?
No és el mateix tenir 1.135 positius de 1.500
tests que 1.135 positius de 100.000 test.
Malauradament, l’AQUAS només va publicar
el nombre de tests fets fins a l’abril. Pel que
ens ha faltat informació per valorar. A Sant

Boi, fins a aquesta data, havíem fet més test
o proves diagnòstiques que a altres ciutats de
l’entorn i, per tant, s'hi havia detectat major
numero de persones infectades.
Més reflexions. Durant molt de temps, semblava
que sortir als mapes amb molts casos era el
pitjor que li podia passar a qualsevol ciutat o
poble. Ara ja sabem que per lluitar contra una
pandèmia com la que vivim, el més important
és tenir el coneixement més gran possible de
totes les persones que estiguin o hagin estat
infectades. Per
controlar
al
virus s’han de
poder detectar
tots els casos i
fer el rastreig
de tots els seus
contactes,
per
aïllarlos i evitar la
cadena
de
contagis. Això
vol dir que
conèixer o tenir
molts
casos
positius coneguts no és tan dolent, ans al
contrari, és el millor que epidemiològicament
podríem fer. Per tant, és bo per a tots, és bo per
a la ciutat. L’estudi de seroprevalença del virus
que està fent l’Estat dona suport a aquesta
afirmació. A Catalunya sembla que, lluny de
la immunitat comunitària, només el 6,1 %
dels habitants s’han contagiat. Si apliquem
aquesta prevalença a la nostra ciutat, hi
hauria unes 5.100 persones contagiades, i si
fins ara hem detectat 1.135 positius, significa
que només hem estat capaços de detectar una
part de les persones infectades. Tots sabem de

molts veïns i veïnes als quals mai els han fet
cap prova, oi? De nou, 1.135 positius és una
xifra massa petita, malgrat que pugui ser més
alta que a altres ciutats.
Una última reflexió. Se’ns mostren els mapes
com a dades actualitzades, que no vol dir
actuals, perquè per depurar-les l‘AQUAS ha
hagut de validar i contrastar fonts d’informació,
netejar duplicitats, etc. Hem pogut veure com
pujaven als mapes dades molt antigues com si
fossin del moment. I aquest fet a Sant Boi ens
va generar certa alarma a mitjans de maig,
quan en plena desescalada, de cop en una
setmana es va registrar una pujada important
dels casos totals. Aquesta pujada no era
actual, sinó provocada en gran manera per
l’actualització de dades antigues no validades
en el seu moment.
A la gràfica de sota es pot veure fàcilment
l’evolució dels nous casos al llarg del temps;
els diferents pics es poden explicar més per
la capacitat de tenir o fer tests que per brots
reals de contagis.
Com sabeu, Sant Boi compta amb una
xarxa de recursos sanitaris, hospitalaris,
sociosanitaris i de salut mental de primer
nivell. Aquests centres per fer una bona gestió
de la pandèmia van haver de fer tests de forma
massiva. Aquest fet explicaria els dos pics més
significatius que es poden veure a la gràfica.
Per acabar, voldria insistir en el fet que estem
parlant sempre de tests que han donat positiu,
no de persones malaltes.
En definitiva, comunicar dades absolutes o
fins i tot relatives sense més explicacions, pot
desinformar més que informar.
Defensem la transparència i el dret a la
informació, però a una informació rigorosa,
senzilla i intel·ligible.

.

El viernes 17 de julio, homenaje de la
ciudad a las víctimas de la Covid-19
NSant Boi expresará su duelo y acompañará en el dolor a las familias de las personas fallecidas
El viernes día 17 de julio se celebrará un
acto institucional para rendir homenaje a
las personas de Sant Boi que nos han dejado durante la pandemia de la Covid-19 y
acompañar a sus familias en el dolor de la
pérdida.
El acto tendrá lugar en el estadio de fútbol Joan Baptista Milà, a partir de las 20
horas, a modo de tributo colectivo en memoria de las víctimas. Los familiares de las
víctimas serán el público mayoritario de un
acto que observará de manera escrupulosa
las medidas de seguridad obligatorias en
este tipo de acontecimientos.

Las familias han
sido invitadas a
participar en este
acto de merecido
tributo colectivo

Todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento acudirán a esa
cita llena de sentimiento y simbolismo para
expresar con su presencia un mensaje unitario de condolencia hacia las familias de
las personas fallecidas.
El consistorio local ya celebró un minuto de silencio frente a la Casa de la Vila el
pasado dia 20 de mayo, día central de la
celebración de la Festa Major de Sant Boi,
en memoria de las víctimas santboianas de
la Covid-19. Durante la víspera de ese día,
la fachada del Ayuntamiento se iluminó de
azul para recordarles.
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Días de luto oficial

Días más tarde, Sant Boi se sumó oficialmente a los diez días de luto oficial decretados por el Gobierno de España desde el
27 de mayo hasta el 5 de junio. Durante ese
período, las banderas de la plaza del Ayuntamiento ondearon a media asta.
Desde el pasado 8 de mayo hasta el 12
de junio, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu
se ha sumado a las muestras de dolor por
las víctimas de la pandemia mediante la
celebración, cada viernes, de un minuto de
silencio semanal en sus instalaciones en
señal de duelo.
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Sant Boi
adapta su
espacio
público a las
necesidades
de una nueva
movilidad
NEn un gran número de calles del
núcleo urbano, la velocidad se ha
limitado a 20 km/h
Sant Boi está adaptando su espacio público
a las necesidades de una nueva movilidad.
Son necesidades que ya empezaban a verse antes de la emergencia del coronavirus,
que se han hecho más evidentes a medida que avanzaban las diferentes fases de
la desescalada y que, de acuerdo con las
intenciones del Ayuntamiento, no durarán
solo las próximas semanas o meses, sino
que han venido para quedarse.

Repensar la ciudad. En este sentido, la

crisis que estamos viviendo puede valorarse
como una oportunidad para repensar y reconfigurar el espacio en el que diariamente
nos movemos y convivimos, y para acelerar
algunos cambios que ya estaban gestando
en el marco de la estrategia para construir
una ciudad saludable y sostenible.

Más espacio para caminar. Se trata,

en resumen, de configurar una movilidad con
más espacio para las personas, en el presente y en el futuro. Para facilitar que haya distancia social y disminuir el riesgo de conta-

Las nuevas
necesidades
generadas
por la
emergencia
sanitaria

son también una
oportunidad para
acelerar cambios
hacia un modelo
de movilidad más
centrado en las
personas

trama urbana. El Ayuntamiento ha decidido
transformar una buena parte de las calles
consideradas hasta ahora como ‘zonas 30’
(donde los vehículos no pueden circular a
más de 30 km/h) en ‘zonas 20’ (con un límite aún más estricto de velocidad).

Calzadas de uso compartido.

gios, pero también para recuperar el espacio
público para el uso peatonal y cívico, y poder
contar con una movilidad más sostenible y
saludable, menos contaminante y también
más segura. No en vano, casi el 80% de los
desplazamientos que se realizan dentro de
Sant Boi son desplazamientos a pie.

Nuevos ejes peatonales. De ahí que el

Ayuntamiento haya decidido, desde principios del mes de mayo, peatonalizar en los
momentos de mayor afluencia tres de las
calles más concurridas de la ciudad. Por un

lado, Joaquim Rubió i Ors, que todos los días
se cierra al tráfico por las mañanas (de 9 a
13) para ganar espacio por donde caminar.
Por otro, el principal eje cívico y comercial,
Lluís Pascual Roca-Francesc Macià, que los
viernes y los sábados se cierra también a la
circulación de vehículos de 8 a 21 horas des
de la calle Cerdanya hasta la gasolinera.

Zonas 20 en todo Sant Boi.

Pero los
cambios aplicados a la movilidad no se
circunscriben a estas grandes arterias de
Sant Boi, sino que afectan al conjunto de la

A las
‘zonas 20’ se las llama también ‘calles de
coexistencia’. Ese término hace referencia a
que su calzada es de uso compartido para
peatones, bicicletas y vehículos a motor. No
es necesario para ello que sean 'de plataforma única'. Pueden ser calles con aceras,
pero su calzada es de uso compartido y los
coches, por tanto, no tienen preferencia.

Nueva señalización. Este cambio ya se

ha comenzado a señalizar en buena parte de las calles de Sant Boi (afecta, sobre
todo, a las más estrechas) mediante carteles de fondo amarillo en los que se muestra
una señal de prohibido circular a más de 20
km/h y otra señal azul con iconos blancos
como la que se muestra en esta página.

Mejor por la derecha.

Además, para
reforzar el mantenimiento de la distancia
social y el uso responsable del espacio público, se han realizado otras acciones de
señalización, como la pintura de flechas y
dibujos en el suelo de la gran mayoría de
calles para conducir el paso de peatones
preferentemente por la acera de la derecha
(en aceras de menos de 4 m de ancho) y
minimizar la posibilidad de cruzarse, o la
colocación de carteles con mensajes que
refuerzan ese mensaje preventivo.

Jerarquización del tráfico.

Todas
estas medidas se adoptan en el marco de
un modelo de movilidad trabajado desde
hace años en la ciudad. En 2008, Sant Boi
fue pionera en la introducción de criterios
de jerarquización del tráfico, que convertían
muchas de las calles en 'zonas 30', con la
velocidad limitada a 30 km/h y mayores
facilidades para el peatón. Este modelo
ha sido exitoso porque ha conseguido
pacificar el tráfico sin afectar a su fluidez y
ha permitido configurar un espacio público
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En las 'zonas
20', peatones
y bicicletas
comparten el uso
de la calzada con
los vehículos de
motor, sin que estos
tengan preferencia
de paso. Son calles
'de coexistencia'

más amable y convivencial, menos ruidoso
y más seguro.

Un paso más. Sant Boi da ahora un paso

más en este modelo con la generalización
de las 'zonas 20' como entornos aún más
'pacificados', sostenibles y seguros, y la
previsión de circunscribir la cantidad de
vías por donde puede circularse hasta
un máximo de 50 km/h a las de la zona
industrial, la carretera C-245 y algunos
tramos de las calles más amplias de la
ciudad, como la ronda de Sant Ramon,
Benviure o Frederic Mompou.

Movilidad sostenible. La 'nueva
normalidad' genera sin duda nuevas
necesidades en materia de movilidad, pero
el modelo histórico de Sant Boi continúa
vigente. Adaptándose a las circunstancias
actuales, el municipio mantendrá su apuesta
por un espacio público para las personas y por
priorizar el uso de la bicicleta, el transporte
público y la movilidad eléctrica para ser, cada
vez más, una ciudad saludable y sostenible.

Amb els
vehicles de
mobilitat
personal
(VMP) és
obligatori
circular

-una sola persona
-només a partir
dels 16 anys
-indicant les
aturades i canvis
de trajectòria
-amb llums
i elements
reflectors a la nit
-sense utilitzar
el mòbil ni els
auriculars

Nova
ordenança
per regular
l'ús dels
patinets
elèctrics a
l'espai públic
Sant Boi compta des de mitjans de juny amb
una nova ordenança que regula la manera
en què els patinets elèctrics i la resta de
vehicles de mobilitat personal (VMP) han
de circular per l'espai públic. L'ordenança
considera VMP els vehicles propulsats per
un motor elèctric que poden assolir una velocitat d'entre 6 i 25 km/h. Els que no superen els 6 km/h es consideren joguines i els
que passen dels 25 km/h requereixen una
autorització administrativa especial per poder circular.

Pautes de circulació

La nova normativa estableix que els patinets elèctrics i VMP han de circular o bé
pels carrils bici o bé per carrers amb la
velocitat limitada a menys de 30 km/h. En
aquest cas, han d'anar per la calçada, compartint espai amb la resta de vehicles La
seva velocitat mai no pot superar els 25
km/h. Els VMP també poden transitar pels
carrers per a vianants. En canvi, no poden
circular per les voreres, excepte si es tracta
de voreres amb més de 4,5 m d'amplada (on

Els vehicles de
mobilitat personal
(VMP) no poden
anar per les
voreres (només si
fan més de 4,5 m
d'amplada). Han
d'anar pel carril bici
o bé per la calçada
dels carrers amb
velocitat limitada a
menys de 30 km/h,
compartint espai
amb els cotxes i la
resta de vehicles.
També poden
circular pels carrers
per a vianants

la seva velocitat, però, està limitada a un
màxim de 10 km/h).
La nova ordenança recull la majoria de les
recomanacions fetes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb la circulació
d'aquesta tipologia de vehicles, que probablement tindran un paper encara més protagonista en la nova etapa de la mobilitat
que s'obre a partir de la Covid-19.
El text municipal s'avança així a la regulació general que ha de tramitar la Direcció
General de Trànsit (DGT) en el marc del Reglament General de Vehicle.
Les prioritats
de la regulació de
l'Ajuntament són ordenar la circulació al
municipi, facilitar la convivència entre diferents opcions de mobilitat i reduir riscos
per a la seguretat.

Són vehicles, no vianants

A tots els efectes, l'ordenança municipal
considera els patinets elèctrics i la resta de
VMP com a vehicles, i no pas com a vianants, i per tant han de respectar la senyalització viària (semàfors, sentits de circula-

ció, cediu el pas...). Les bicicletes també són
objecte de regulació d'aquesta ordenança.
D'acord amb la nova normativa local
que acaba d'entrar en vigor, qui condueixi
un patinet elèctric o un altre VMP ha
d'indicar sempre els canvis de trajectòria
que faci, així com les aturades. A la nit
s'han de portar llums i elements reflectants homologats. Per utilitzar aquests
vehicles, cal tenir almenys 16 anys i només hi pot viatjar una sola persona. La utilització d'auriculars i telèfons mòbils està
prohibida durant la conducció, mentre que
és recomanable l'ús de casc.

Una aposta històrica

La nova ordenança s'inscriu en l'aposta històrica de Sant Boi per un model de mobilitat saludable i sostenible, que prioritza els
desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb
transport públic i la utilització de vehicles
no contaminants. Les necessitats sorgides
arran de l'emergència sanitària de la Covid-19 reforcen la necessitat d'aprofundir
en aquest model.

Prestigiós premi
d'urbanisme
per al projecte
Cosint Barris

La Societat Catalana d’Ordenació
del Territori ha concedit a
Sant Boi l'accèssit del Premi
Catalunya d'Urbanisme Manuel
de Solà Morales. El jurat d'aquest
premi, el més important de
Catalunya en el seu àmbit,
reconeix així la reordenació
urbanística proposada per als
espais lliures dels barris de
la muntanya de Sant Ramon
(projecte Cosint Barris).
L'any 2018, l'Ajuntament va aprovar
inicialment la modificació del Pla
General Metropolità d'aquests
barris, després d'un procés de
participació veïnal que ha estat
fonamental per a la concessió del
guardó. Com a resultat del procés,
la superfície destinada a zones
verdes públiques va augmentar en
14.500 m2.
Les zones verdes que s'hi
preveuen són petites places de
proximitat al voltant de les àrees
edificades i parcs de vora o de
transició cap a la zona forestal
que minimitzen l'impacte en
l'entorn natural. El jurat ha valorat
aquestes solucions i el tractament
paisatgístic de la proposta,
elaborada per l'equip JPAM,
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i l'Ajuntament. Dos projectes
urbanístics dels municipis de Vic i
Barcelona han guanyat ex aequo
el primer premi.

Subvenció
europea per
completar la
renovació de
l'enllumenat
públic amb LED
L'Ajuntament rebrà una subvenció
europea de 2,7 milions d'euros dels
fons FEDER per renovar la totalitat
de l'enllumenat públic amb tecnologia LED, incloses les lluminàries de
tots els carrers, parcs i places.
Aquesta aportació econòmica, que
arriba a través de l'Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es traduirà en un estalvi anual de
360.000 euros en la factura municipal
d'electricitat. A més, cada any s'evitarà
l'emissió a l'atmosfera de 1.621 tones
de CO2 i es donarà compliment a les
obligacions normatives previstes en
matèria d'enllumenat públic.
La renovació de l'enllumenat públic
de Sant Boi està prevista entre els
anys 2020 i 2022. Els treballs que es
faran en aquest període tenen un pres-

Les llumeneres LED redueixen la contaminació lumínica, són més eficients i
contribueixen a millorar la qualitat i la seguretat de l'espai públic
supost global de 4,8 milions d'euros.
L'Ajuntament ha destinat fins al moment 600.000 euros, també subvencionats, a renovar els punts d'enllumenat
de la ronda de Sant Ramon, els carrers
Francesc Macià, Pare Pere Baldiri, Francesc Pi i Margall, Jordi Rubió i Balaguer
i Eusebi Güell i la carretera del Bori.

Eficiència energètica

La renovació de l'enllumenat públic
amb tecnologia LED s'emmarca en

Tasques de manteniment per a la
prevenció d'incendis forestals
Entre finals de maig i el mes de juny
s'han dut a terme tasques de manteniment per prevenir incendis a diferents punts de Sant Boi. Aquestes
tasques s'han dut a terme, amb maquinària especialitzada, a les franges
de protecció contra incendis que hi ha
en el límit entre el nucli urbà i la zona
forestal, i també a diferents parcel·les
de propietat pública i privada distribuïdes al llarg del terme municipal.
Ateses les excepcionals circumstàn-
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l'aposta de Sant Boi per la sostenibilitat i la transició energètica. Les
llumeneres LED són més eficients,
tenen millor reproducció cromàtica
(més similar a la llum diürna), requereixen menys manteniment i ocasionen menys contaminació lumínica.
La renovació de l'enllumenat públic
de la ciutat és una important contribució a la lluita contra l'emergència
climàtica i a la millora de la seguretat
i de la qualitat de l'espai públic.

N Juny-juliol 20

cies, l'Ajuntament ha assumit enguany la realització sense cost de les
tasques de manteniment als solars
privats, que tenen l'obligació legal de
cuidar-se'n. L'execució dels treballs
s'ha aprofitat per retirar les deixalles
que hi havien quedat acumulades.
L'actuació ha permès desbrossar un
total de 77 hectàrees de terreny. Entre novembre i juny es mantenen cada
any 25 hectàrees més mitjançant tècniques de silvopastura.

La industria,
factor clave para
la reconstrucción
económica y social

Sant Boi organizó el pasado 22 de
mayo una videoconferencia con el
secretario general de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Raül Blanco,
y con el director de operaciones
de la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA), Jordi Garcia.
Asistieron a ella alcaldes y
alcaldesas de los municipios
del delta del Llobregat, los
principales dirigentes sindicales
de la comarca y representantes de
empresas de nuestro entorno.
La principal conclusión del
encuentro fue que la industria
tendrá un papel clave en el
contexto económico generado
la Covid-19. Por ese motivo, la
ciudad de Sant Boi apostarà
por la reindustrialización como
un instrumento decisivo para
la reconstrucción económica y
social del territorio del delta del
Llobregat.
Durante la reunión, el director
general Raül Blanco afirmó
que "no nos podemos permitir
no tener autonomía industrial
en cuestiones que pueden
comprometer nuestra seguridad
sanitaria y ambiental y nuestra
ciberseguridad". Blanco apostó
por la col·laboración públicoprivada, que durante esta etapa
ha resultado muy útil, y aseguró
que la salida a la crisis actual ha
de ser "ecológica, digital y justa".

Apoyo
municipal a
la lucha de la
plantilla de
Nissan
Una representación del Ayuntamiento de Sant Boi encabezada por la
alcaldesa, Lluïsa Moret, visitó el pasado 15 de junio a los trabajadores y
las trabajadoras de la compañía automovilística Nissan en Sant Andreu
de la Barca.
El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano las inquietudes
de estas personas, que se encuentran en situación de huelga ante el
anuncio por parte de la empresa japonesa del cierre de sus plantas en
Catalunya. Lluïsa Moret apoyó sus
reivindicaciones, señaló que Nissan
debe cumplir con sus compromisos y
defendió la necesidad de hacer todo
lo posible para conservar los puestos
de trabajo. Una parte de las personas
afectadas por este cierre residen en
la ciudad de Sant Boi.

La alcaldesa, Lluïsa Moret, dio su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores
y trabajadoras de Nissan, movilizados a la entrada de la empresa
La representación de la plantilla,
movilizada a la entrada de las instalaciones, agradeció el apoyo del
Ayuntamiento, que en el Pleno del
pasado 28 de mayo aprobó por unanimidad una declaración institucional
en demanda de una solución factible
para la continuidad de Nissan, basada
en una apuesta clara por la movilidad
sostenible y el coche eléctrico. La

sesión plenaria contó con la presencia de los secretarios comarcales de
CCOO y UGT, Josep Maria Romero y
Carlos de Pablo, respectivamente.

Caja de resistencia

El Ayuntamiento realizará una aportación económica de 1.000 euros a la
caja de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras de Nissan.

Bona acollida de la reobertura de l'escola bressol La Mercè

El dia 15 de juny es va reobrir l'Escola Bressol Municipal La Mercè. Prèviament es va demanar a les
famílies, els fills i filles de les quals estan matriculats a les tres escoles bressol municipals de la ciutat,
la seva intenció d'accedir al servei, tenint en compte les mesures que en aquell moment van determinar
les autoritats sanitàries i educatives a causa de la COVID-19 (ràtios, horaris, mesures de neteja, estances
permeses, plans de contingència i obertura, etc.). Així, L'Escola Bressol La Mercè va reobrir, tot atenent
la demanda de les sol·licituds presentades, amb totes les garanties de seguretat. El curs finalitzarà el
pròxim 17 de juliol tal com estava previst.

L'Escola Oficial d'Idiomes, a Sant Boi

Sant Boi disposarà el curs vinent d'una nova extensió
de la seu que l'Escola Oficial d'Idiomes té a Viladecans.
L'Institut Marianao de la nostra ciutat oferirà cursos
d'anglès a les tardes. La nova oferta formativa tindrà
3 grups (180 places, en total) repartits entre els nivells
B1 i A2. La preinscripció per als cursos serà del 31
d'agost al 3 de setembre.

La empresa santboiana Lotrans innova para
llevar la compra desde los comercios hasta casa
La empresa santboiana de logística
Lotrans ha puesto en marcha el proyecto 'T'ho portem a casa'. Su objetivo es hacer llegar las compras de una
manera rápida y fiable a los domicilios de Sant Boi desde los comercios,
los restaurantes y las paradas de los
mercados municipales.
"T'ho portem a casa" ofrece una solución de transporte para el comercio
de proximidad mediante el funcionamiento diario de una ruta móvil de
distribución similar al recorrido de
una línia de autobús.
Desde el almacén de la empresa,
los camiones ECO de Lotrans llevan

los productos hasta los puntos de
distribución ubicados en cada barrio
de Sant Boi. Y desde esos puntos, el
reparto se hace llegar hasta las casas con bicicletas y motos eléctricas.
La empresa adquiere el compromiso
de facilitar la entrega de cada compra en un plazo máximo de dos horas
desde que se realiza el pedido.
Los restaurantes Diversus y Marimorena ya se han sumado a esta iniciativa para enviar comida a domicilio
a sus clientelas. Lotrans realiza una
campaña de difusión para sumar a su
propuesta otros negocios de Sant Boi
(tel. de contacto: 669 66 16 61).

Reobren les Aules d'estudi de l'Olivera i Can Massallera

Les sales d'estudi de l'Olivera i de Can Massallera han reobert amb un horari ampliat per tal de
poder facilitar el temps d'estudi a l'alumnat que ha finalitzat el Batxillerat i es vol prepararar
per a les proves de la selectivitat (PAAU) de cara a l'entrada a la universitat. Els nous horaris
dels espais, que estaran oberts als matins i a les tardes, són els següents: sala d'estudis
L'Olivera estarà oberta de 9 a 21 h, fins al 10 de juliol, i de 9 a 14 h, la resta del mes. La sala
d'estudi de Can Massallera ho estarà de 9 a 21 h, durant tot el mes de juliol.
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Cicle per a persones amb necessitats especials
A partir del curs vinent 2020-21, l'Institut de Camps Blancs de Sant
Boi acollirà un nou Itinerari Formatiu Específic (IFE) en l'especialitat
d'Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives adreçat
a nois i noies amb necessitats educatives especials. És una nova
opció per als i les joves que acaben l'etapa escolar obligatòria i no
poden accedir a una oferta adequada a les seves característiques.

Lluís Tejedor
regidor

Jaume Sans
regidor

Elisabet Latorre
regidora

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

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

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

N Reactivem el comerç,
reactivem la vida de Sant Boi

N Els casos de la Parellada i
el Bori com a símptoma

N Afán de
protagonismo

L

E

C

a pandèmia de la COVID-19 ha sacsejat les nostres
vides d’una forma que mai haguéssim imaginat. Ara
ens toca reactivar-nos i reactivar l’activitat econòmica a Sant Boi, per generar oportunitats als ciutadans
i ciutadanes i millorar les seves condicions vitals.
Per això, des del primer moment que es va decretar
l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament ha estat en contacte
permanent amb el sector comercial i empresarial del
nostre municipi, acompanyant i construint de manera col·lectiva amb les associacions de Sant Boi Comerç, Sant Boi Degusta i Sant Boi Empresarial mesures i iniciatives per reactivar l’economia santboiana.
L’Ajuntament destinarà 1 milió d’euros en diferents
projectes i àmbits. El Pla de XOC va ser un dels primers ajuts que vàrem posar en marxa de 450 € destinats a persones afectades per ERTOS, autònoms i
petites empreses. El programa Futur, destinat a les
petites empreses que poden presentar les seves inversions en millores o adaptacions dels negocis per
poder finançar fins a un 70 % de la inversió i que s’ha
dissenyat de manera molt amplia per acollir projectes de diversificació d’activitats, digitalització, transició ecològica, seguretat i salut laboral. Per a les famílies amb infants la targeta moneder, un ajut directe
de 200 € que es destinarà íntegrament als nostres
comerços i serveis de la ciutat, un doble ajut local. I
continuarem treballant amb l’objectiu d’aconseguir
una ciutat pròspera.
Entre tots i totes reactivem el teixit productiu local
i el nostre comerç urbà, els mercats i els restaurants.
Els de proximitat, els sostenibles, els saludables i els
que tenen producte fresc i ens porten acompanyant
sempre. Ara més que mai REACTIVEM la vida de la
nostra ciutat, donant suport a tots els comerços que
omplen els nostres carrers. Compra, col·labora i gaudeix a Sant Boi!

l debat de com han de ser les nostres ciutats en un
futur ha tornat amb força des de fa mesos amb la posada en marxa del Pla Director Metropolità, i particularment a Sant Boi amb projectes com el Cosint Barris, Can Gavarrot o el PDU Llevant (Parellada). Ara,
amb la Covid19, també s’ha reforçat amb el debat sobre la necessitat de més espais públics que espongin
les ciutats. El sector de la zona de la Parellada ha estat objecte de desenvolupament urbanístic des de fa
30 anys, quan un cop projectada la variant de la C-245
(mai finalitzada) esdevé un espai llaminer urbanísticament parlant. La història d’aquesta zona ens mostra
com el model de ciutat per part de qui ha encapçalat
l’ajuntament ha estat erràtic: de zona agrícola, a voler fer-hi un gran centre comercial, després la Ciutat
del Cinema i ara habitatges i un hotel amb ús comercial als baixos. En comú totes tenen més ocupació de
més sòl construït. En el cas del Bori, allà es produirà
una actuació urbanística que ocuparà un espai fins
ara de verd urbà situat al bell mig d’edificacions catalogades i protegides, causant un impacte en el seu
singular paisatge urbà. En el primer cas, Esquerra a
Sant Boi ja vam proposar el febrer de 2004 una alternativa que no contemplés la construcció d’edificis a
la Parellada, façana històrica i marca de ciutat. En el
segon hem manifestat el nostre posicionament contrari al Ple. Són exemples que la ciutat fins ara s’ha
anat fent a pedaços, deixant pendent la cicatriu urbana que suposen la caserna i la central elèctrica.
Ara, en el debat generalitzat sobre el model de
planejament urbanístic que s’està produint a Sant
Boi i comarca, amb l’aparició de plataformes d’entitats que qüestionen el model de creixement en taca
d’oli, Esquerra apostem per un impuls d’un fòrum
social on es pugui generar un debat polític, social i
ciutadà sobre el model de ciutat.

omo ya os explicamos en el artículo del boletín de mayo, que el gobierno municipal decidió
no repartir y que solo se pudo leer a través de
la web, nuestro Grupo ha dado apoyo desde el
principio a todas las medidas que nos han planteado desde las diferentes concejalías, porque
nadie entendería lo contrario. Y no solo aquí,
también hemos hecho lo propio con la Generalitat y con el Gobierno de España. Alguien
creerá que es tiempo de peleas y antagonismos, pero nuestro partido camina justo en el
espacio central que queda para la reconstrucción de nuestro país, que se prevé larga y dura.
Y no solo nos hemos limitado a escuchar propuestas del gobierno, sino que además hemos
aportado nuestra voluntad de sumar proponiendo medidas para paliar las serias dificultades que ya se están encontrando autónomos y
pequeños empresarios de la ciudad. En breve
recibiréis un boletín donde os detallamos dichas
iniciativas, que han sido desestimadas por el gobierno municipal del PSC-Sant Boi en Comú. Un
gobierno muy preocupado en publicitar sus acciones, que gusta de anunciar que son aprobadas por todos los grupos del consistorio, pero
que cuando es un grupo de la oposición quien
las propone entonces el consenso desaparece.
El afán de protagonismo no es virtud, carece
del estímulo necesario para sumar y acostumbra a infravalorar al resto. Por suerte, Ciutadans no está en esta batalla del éxito, empeñados como estamos en procurar el bienestar de
las personas. En esa construcción nos encontrarán gobierno, oposición y ciudadanía.

Alba Martínez
regidora

Jorge Romero
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:
@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

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

N Sant Boi resilient

A

mesura que la crisi sanitària de la COVID-19
anava baixant la seva intensitat, que no vol
dir que desaparegui del tot, ha anat deixant
pas a altres emergències que requereixen
amplis consensos polítics i socials per poder
ser abordats amb alguna garantia d'èxit.
En aquests moments, la reconstrucció social i econòmica és una prioritat, també a Sant
Boi. Una reconstrucció que pari atenció a aspectes emocionals i educatius, que defensi el
dret al treball digne i aposti per un nou model econòmic més sostenible. Però més enllà
del "què" en aquest camí de la reconstrucció
caldrà treballar més que mai el "com" i "amb
qui". Les nostres accions han de tenir impacte
i han de generar-se a partir d'amplis espais de
diàleg i participació dels agents socials i econòmics de la nostra ciutat per no deixar ningú
enrere. Reconèixer l'extraordinària tasca feta
per molts col·lectius de la ciutat i el paper imprescindible de les accions de solidaritat, han
de ser sempre el punt de partida.
L'oficina "Reactivem Sant Boi", que centralitza tot un seguit de mesures de xoc i reactivació econòmica; l'oferta per un estiu enriquit i ple d'oportunitats per a infants, joves
i les seves famílies o l'adaptació dels nostres
carrers a les noves mesures d'ús de l'espai
públic són algunes de les primeres accions
que volen fer de Sant Boi una ciutat més resilient, que sàpiga respondre millor i més ràpid
davant les crisis i que consolidi els processos
de co-disseny de les respostes i les actuacions
davant d'aquestes.

N La nostra gent gran

N Despiste

D

E

urant la present crisi de la COVID-19 un sector de la població ha patit especialment els
efectes de la pandèmia i ha estat exposat molt
perillosament, es tracta de la gent gran, si bé
és cert que la malaltia ha colpejat de forma diversa a cadascú dels afectats, fins a cert punt
amb independència de la seva edat, també és
cert que a grans trets un dels principals grups
de risc ha estat el dels nostres avis.
A Sant Boi hem estat molt preocupats per la
nostra gent gran, des de l'Ajuntament s'ha realitzat un seguiment de la població més gran de
setanta anys incloent trucades telefòniques a
alguns domicilis per tal de veure com estaven,
però hi ha un grup específic i numèricament
nombrós d'avis que ens ha preocupat particularment, el que es troba a les residències i centre sociosanitari. En aquest sector s'ha estat a
prop del col·lapse i, creiem, que no és cosa que
es pugui permetre.
Aquesta crisi ha servit per mostrar també les
limitacions i deficiències estructurals en un sector tan important per l'atenció i cura de la gent
gran. Més enllà dels retrets que es puguin fer
per la gestió dels centres i els serveis prestats
hem de buscar solucions i garantir el benestar
de les persones aquí ateses. Creiem que tan
sols des d'un model públic es pot garantir un
bon funcionament i la resolució de problemes
que, moltes vegades, són deixats de costat per
una gestió privada que, al cap i a la fi, busca un
resultat de comptes amb beneficis com a prioritat. La nostra prioritat ha de ser la salut, la
cura i una vida digna pels nostres avis i àvies.
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Olga M. Puertas
regidora
no adscrita
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n S. Boi no hemos tenido retablo de uniformados y portavoz médico diario en Radio S. Boi
informándonos de la pandemia local con exactitud.
Aún así la Gencat nos coloca en récord de
contagios comarcal (1034-23.5), concedo que las
cifra son alteradas por los profesionales según
presión política. También los estragos en geriátricos locales y sanatorios se tarda en comunicarlos. A la vez las funerarias en somera función, inhumaban sin funeral y sin asistencia. Los
registros finales nos darán números superiores
a los reconocidos a pesar de las diversas categorías de decesos. Y del amarillo al negro luto.
Por ello pensemos en los “vivos” un 54% no
llega a final de mes en S. Boi, 5000 personas
con 1589 niños en 2016 recogieron 440 mil kg
de alimentos en la Tda. de Rvdo. Solanas, 105
¿Qué será ahora en la ciudad 2ª +pobre de la comarca?
En cada Pleno se modifica el Presupuesto y se
improvisan recortes hasta de la limpieza.
Deberemos de una vez reducir subvenciones
importantes: deportes de contacto, grupos de
baile, coros, ayudas internacionales, bienestar
animal, una tasa canina a los más de 10 mil canes y potenciar la agricultura de subsistencia y
km 0 con industria ligada.
No veo placas solares, ni molinos de viento:
impulsarlos. Más bicicletas y un comercio local
que espabile.
Sorprende en esta penuria pagar por 11 mil
m2 a una descendiente de Casanova 2.794.823
euros antes del 2021. Los ediles debemos despistarnos menos en pos de cargos y ayudar a
los nuestros.
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Tauler
Webinars per a empreses

La infània i l'adolescència es mouen. Del 6 de juliol al 7 d'agost continuarà A Sant Boi, ens movem a l'aire lliure, amb activitats adreçades a infants
(jocs tradicionals i amb raquetes) i adolescents (coreografies, jocs amb enigmes, xallenge i jocs de rol), als camps de futbol Casablanca, Cooperativa
i La Parellada. Els matins de dilluns a dijous (de 9.30 a 11 h) estaran dedicats als nens i les nenes inscrits als casals d'estiu o a altres ofertes de
lleure de diverses entitats. A les tardes d'aquests dies (de 19 a 20.30 h) i el matí i la tarda dels divendres s'oferirà una activitat esportiva individual
oberta (de 6 a 17 anys), amb inscripció. La programació estarà dirigida per personal especialitzat. Les instal·lacions ofereixen totes les garanties de
seguretat i protecció sanitària.
Informació i inscripcions: sbesports.cat/esdeveniments/ensmovem2/

En aquest moment tan excepcional l'Ajuntament i diverses entitats de la ciutat
han organitat han organitzat casals i tallers perquè els nens i les nenes tinguin
l'oportunitat, durant els mesos de juliol i agost, de gaudir de lleure educatiu i
retrobar-se, en un ambient distès i divertit, tenint en compte totes les mesures
de seguretat que demani l'emergència sanitària.
Informació: bit.ly/lleureestiu_info

Reobren els poliesportius

Control de plagues

Tributs municipals

Enguany el calendari de cobrament dels
impostos municipals ha estat modificat
a causa de l'emergència sanitària. Per
a qualsevol qüestió relacionada amb
els tributs municipals 2020 (consulta,
pagament o domiciliació) es pot consultar
la pàgina web de l'Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) de la Diputació de
Barcelona.
Informació general: orgtn.diba.cat/ca.
Calendari fiscal 2020 de Sant Boi: orgtn.
diba.cat/ca (seleccioneu Sant Boi de
Llobregat).

Subvencions a l'esport

A causa de la crisi sanitària del
coronavirus, la Direcció General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya
ha post en marxa una convocatòria
de subvencions per donar suport a
iniciatives d'entitats públiques i privades
sense ànim de lucre que tinguin un
impacte significatiu en el món de l'esport
català. L'import mínim demanat per
sol·licitar l'ajuda és de 3.000 euros.
Informació: bit.ly/subvencions_esport.

El dia 29 de juny es tornen a obrir les
instal·lacions dels poliesportius municipals amb
totes les garanties de seguretat. Per anar-hi no
caldrà cita prèvia. Les persones que estaven
abonades quan es va decretar l'estat d'alarma,
podran gaudir dels equipaments fins al 15 de
juliol, sense cost addicional
Informació: L'Olivera (c/ A. Machado, 1-3, tel.
93 6545000); Can Massallera (c/ Mallorca,
30, tel. 93 6617019) i La Parellada (c /
Mn.Pere Tarrés, 35, tel. 93 6541003). Totes les
activitats: sbesports.cat

Carnet Jove

El carnet SB Jove dona dret a descomptes i
avantatges. Sol·liciteu-lo, si teniu de 16 a 30
anys, enviant un mail amb nom, cognoms i DNI.
Rebreu un codi QR per descarregar-lo al mòbil
Adreça e-mail: elpunt@santboi.cat
Informació: santboi.cat/carnetsbjove

Totes les persones joves de 16 a 35 anys de
Sant Boi interessades en l’art i la cultura estan
convidades a proposar idees per millorar i
actualitzar la pròxima edició del Mercat d’Art
Jove, en el marc de la Fira de la Puríssima. En
aquest procés participatiu l'objectiu és que els
joves de Sant Boi, amb interessos o inquietuds
artístiques, hi diguin la seva.
Per fer aportacions: participa.santboi.cat/
processes/martjove20

App de Natura Local

L'aplicació per al mòbil Natura Local permet
conèixer l'anella Verda de Sant Boi, descobrir
rutes de senderisme i saber-ne més sobre el
privilegiat entorn natural que envolta la nostra
ciutat, a més de l'àmplia oferta de sortides de
natura per altres punts del territori català.
Informació: Natura Local està disponible per a
Android i Apple

Durant els mesos de més calor l’Ajuntament
intensifica les actuacions a les vies i espais
públics, ja que amb la calor
i la humitat els mosquits
comuns i el mosquit tigre,
escarabats i rosegadors
proliferen amb rapidesa. Per
localitzar millor els focus, és important la
col·laboració ciutadana.
Incidències: santboi.cat/tescoltem, tel. 93
6351212 i l'OMAP

Prevenció d’incendis

Fins al 15 d’octubre està prohibit encendre foc
en els terrenys forestals. La normativa (Decret
64/1995) assenyala que en les zones forestals
i en la franja de 500 m que els envolta no
es pot encendre foc excepte si s’autoritza
expressament. No es poden cremar restes
de poda, forestals, agrícoles o de jardineria.
Tampoc es poden fer focs d’esbarjo o per
a l’apicultura. A les àrees d’acampada o les
urbanitzacions cal utilitzar barbacoes amb
mata guspires. No es poden llençar objectes
encesos o abocar escombraries i restes
vegetals i industrials per evitar focs.
Per demanar autorització: Tràmits (‘Sol·licitud
d’activitats amb risc d’incendi forestal’), a
santboi.cat, des d’on s’envia la petició a la
Generalitat.

El servei de zones blaves està en funcionament amb
mesures de seguretat i higiene. Els parquímetres es
desinfecten diàriament. Com a mesura de prevenció
i seguretat, per desincentivar l'ús d'aquests
dispositius, s'aplica una reducció del 30% en el
pagament a les persones usuàries que fan servir
l'App del servei per gestionar les seves operacions.
Per descarregar l'App: blinkay.App

Diversitat funcional

viure

Sant Boi
Juny-juliol 2020

Sant Boi és una ciutat sensible i compromesa
amb les necessitats de les persones amb
diversitat funcional, i és en aquest sentit, que
es posa al seu abast tot un seguit de recursos,
serveis i activitats amb l'objectiu d'afavorir la
seva inclusió, la igualtat d'oportunitats i la
participació en la societat com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret.
Informació: agendasb.info/fomentarlautonomia-personal.
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◀

Talent jove de Sant Boi

Zones blaves

El Consorci Metropolità de l'Habitatge
de l'AMB ha obert una nova convocatòria
d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis
residencials de comunitats de
propietaris, construïts abans de 2007, en
l'àmbit de l'eficiència energètica.
Per demanar la subvenció les obres han
d'afectar un mínim del 30% de l'aïllant
tèrmic de l'edifici.
Per a demanar la subvenció les obres
han d'afectar un mínim del 30 % de
l'aïllant tèrmic de l'edifici.
Sol·licituds, fins al 31 de desembre.
L'admissió es pot tancar abans si
s'esgota la dotació pressupostària. La
documentació per a la sol·licitud s'ha de
presentar per via telemàtica.
És important saber que les obres no
es poden iniciar fins que el Consorci
faci arribar el comunicat tècnic sobre la
petició.Més informació: www.cmh.cat/
web/cmh/ajuts/programes/programaprojectes-2020.
◀

L’Ajuntament ofereix aquest estiu
dos cursos on line adreçats a
les persones joves de la ciutat
que vulguin millorar les seves
competències professionals:
Vetllador/a per a l'atenció d'infants
amb necessitats educatives especials
i Cuines del món.
Inscripció: bit.ly/cursosjoves.
Informació: SIJ El Punt (Can
Massallera), tel. 93 6529843 (de
dilluns a dijous., de 10 a 14 h).

Millorar l'eficiència energètica

◀

Cursos per a joves

L'Ajuntament col·labora amb el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i la Diputació, en l'organització
del cicle de webinars on line Indústria 4.0. El futur
ja és aquí. El cicle, en el marc del projecte Ocupació
a la Indústria Local, aborda els aspectes claus
d'un procés de transformació digital a l'empresa.
Les trobades on line van adreçades a petites i
mitjanes empreses de la zona delta del Llobregat.
Les pròximes són Talent humà i transformació dels
equips (25 de juny), Comunicació digital i social
selling, mecanismes de venda (2 de juliol) i la taula
rodona Talent logístic en la Pime, recomanacions
per a un món digital (9 de juliol). Les sessions es fan
a les 16.30 h.
Inscripcions: elbaixllobregat.cat/premsa/cicle-dewebinars-indústria-40-el-futur-ja-és-aquí
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