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Aprendre, la millor inversió
NL’Ajuntament treballa per garantir una oferta formativa pública, de qualitat i per a tothom

1 Una aposta política preferent 
Millorar la formació dels santboians i les 
santboianes és una prioritat de l’Ajuntament 
de Sant Boi. En un context de crisi econò-
mica, globalització i ràpids avenços tecno-
lògics, la formació i l’educació són motors 
bàsics per generar noves oportunitats i 
situar les persones en les condicions més 
favorables per afrontar el futur. Perquè les 
persones amb una bona formació són menys 
vulnerables i més lliures.

2 Oferta pública de qualitat 
L’Ajuntament treballa per garantir una ofer-
ta formativa pública i de qualitat, que per-
meti a totes les persones de Sant Boi ad-
quirir nous coneixements sense necessitat 
de desplaçar-se fora de la ciutat. L’oferta 
abasta totes les edats i un gran ventall de 
possibilitats (formació reglada i no reglada; 
formació professional i ocupacional; forma-
ció universitària a distància; formació per 

a persones adultes; formació per a mares i 
pares; formació en competències clau com 
els idiomes o les noves tecnologies; for-
mació artística i musical...). Formar-se és 
invertir en el propi futur i és, també, una 
oportunitat per passar-s’ho bé en el present 
i enriquir-se com a persona.

3 Convenis de col·laboració  
L’educació i la formació no són competèn-
cies directes dels municipis. Malgrat això, 
l’Ajuntament ha assumit històricament com 
una aposta pròpia les polítiques vinculades 
a aquests àmbits. S’han destinat espais per 
acollir activitats i recursos per contribuir a 
finançar-les. Els convenis que l’Ajuntament 
signa periòdicament amb altres organismes 
i institucions, com ara la UNED, el Consorci 
de Normalització Lingüística o diferents de-
partaments de la Generalitat de Catalunya, 
permeten ampliar les opcions existents a la 
ciutat per formar-se i acreditar els coneixe-
ments rebuts.

4 El paper de les entitats 
Les associacions i el sector privat tenen tam-
bé un paper destacat en la configuració de 
l’oferta formativa de Sant Boi. Entitats com 
Cultura Viva, la Fundació Marianao o Els 
Garrofers, entre altres, acrediten una llarga 
trajectòria en la formació de persones, amb 
una òptica igualitària i de cohesió social. 
Les acadèmies d’idiomes i de música, ball o 
arts plàstiques són exemples de la presèn-
cia de la iniciativa privada en aquest àmbit. 
La formació és, també, un sector generador 
d’activitat econòmica i ocupació.

5 Educació al llarg de la vida
El món del segle XXI demana a tothom un 
esforç constant d’actualització. El final de 
l’escolaritat obligatòria no és, per tant, el 
final de la trajectòria formativa de les per-
sones. Sant Boi ofereix un gran ventall de 
recursos formatius que poden ajudar-nos, 
al llarg de la vida, a tenir els coneixements, 
les competències i les actituds adequades 

El món global 
del segle XXI 
demana a 
tothom un esforç 
d’actualització 
continuada dels 
coneixements

N La formació és avui  
dia una eina bàsica  
per combatre l’atur,  
la precarietat laboral  
i l’exclusió social

N Els idiomes i les noves  
tecnologies són 
competències clau,  
molt demanades  
per la ciutadania
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de projectes de vida. En aquest context, les 
polítiques de l’Ajuntament tenen com a ob-
jectiu la millora de l’ocupabilitat juvenil, tot 
intentant facilitar la incorporació al mercat 
de treball o el retorn al sistema educatiu. Per 
garantir la igualtat d’oportunitats, es conce-
deixen beques d’ajuda als estudis, l’import 
de les quals es va duplicar l’any passat. 

8 Innovació i emprenedoria
Innovació, coneixement, col·laboració i cultura 
emprenedora són termes vinculats al model 
de desenvolupament de la nova economia. 
L’Ajuntament aposta per crear a Sant Boi 
climes i dinàmiques d’innovació,  creativitat 
i treball en equip, amb el projecte CoBoi com 
a punta de llança. La formació i l’intercanvi 
de coneixements són requisits per apuntalar 
actituts innovadores. Sant Boi dóna suport 
a la formació de les persones emprenedores 
i compta amb un programa de foment de la 
formació a disposició de les empreses locals.    

9 Espais de coneixement
Molts edificis públics de Sant Boi acullen 
activitats formatives. L’Olivera és el punt de 
referència de la formació permanent. Les 

accions formatives organitzades per CORES-
SA es fan habitualment a la Masia Torre 
Figueres i Sant Boi Centreserveis. La Fac-
toria Jove de Can Massallera centralitza les  
accions de formació per a joves. Can Castells 
i Can Castellet són, respectivament, les seus 
del centre d’art i l’escola de música munici-
pals. Els casals acullen una àmplia oferta de 
tallers organitzats majoritàriament per les 
entitats i ofereixen espais per a l’estudi i, en 
alguns casos, sales multimèdia.

10 La ciutat educa i forma
Sant Boi és una Ciutat Educadora. Aquesta 
‘etiqueta’ expressa el compromís de l’Ajun-
tament per incorporar una perspectiva edu-
cativa i formativa de manera transversal a 
totes les seves polítiques. Perquè no només 
formen l’escola i les activitats estrictament 
formatives, sinó la majoria dels aspectes 
de la vida d’una ciutat. Perquè la formació 
no serveix exclusivament per adquirir co-
neixements, sinó també per poder exercir 
una ciutadania activa (participar en la vida 
col·lectiva o en la mediació de conflictes), o 
una paternitat responsable, i desenvolupar, 
per exemple, les nostres inquietuds artísti-
ques, esportives o de lleure. n

per poder adaptar-nos als canvis. En la so-
cietat de la informació i la globalització, 
els idiomes i les noves tecnologies TIC són 
competències especialment importants per 
no perdre el tren del futur.

6 Una via cap al món laboral
Les estadístiques són clares: com més 
formació, més treball i menys precarietat. 
En l’actual situació de l’economia, formar-se 
és més que mai un requisit per millorar les 
opcions d’accedir o tornar al mercat laboral 
i aspirar a un lloc de treball digne. Els 
instituts ofereixen formació de batxillerat 
i formació professional adaptada a les 
necessitats de les empreses. La formació de 
persones adultes, l’educació universitària a 
distància i els recursos per al pas de l’escola 
al món laboral constitueixen sovint una 
segona oportunitat. L’Ajuntament gestiona 
programes de formació ocupacional per a 
treballadors i treballadores sense feina.

7 La formació dels joves
Els joves pateixen de manera molt especial, 
també a Sant Boi, la situació econòmica. Els 
alts nivells d’atur i precarietat laboral difi-
culten l’emancipació i el desenvolupament 
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“Canvia el teu futur es un 
proyecto muy atrayente, por su 

cariz social. 
Preparamos el 
acceso a ciclos 
formativos. 
Como 
formadores, 
tratamos de 
adaptarnos a las 
circuntancias 
del alumnado, 
algunas de 

ellas complicadas. Estamos muy 
ilusionados: el proyecto crece.”  
Manu García, filòleg, professor 
de català i castellà

“Estudiar a la UNED va ser una 
oportunitat. Hi vaig fer Psicologia 

Clínica. Sóc 
professora a 
l’escola Molí Nou 
i vaig pensar que 
ens ajudaria a 
atendre millor 
situacions 
difícils. 
Hem creat a 
l’escola un 
Departament de 

Psicopedagogia al servei de 
companys, pares i alumnes.” 
Imma Balsells, Llicenciada en 
Psicologia a la UNED Sant Boi

“L’estigma de la FP s’ha trencat 
en bona mesura. A l’ESO s’ha fet 
una bona tasca d’orientació: els 

alumnes arriben 
amb més 
consciència i 
convenciment. 
L’oferta és 
àmplia. Hi ha 
més alumnes 
de fora del 
‘sistema’: gent 
que està a 
l’atur o que vol 

acreditar o que se li reconeguin 
competències professionals.”  
Lídia Ferré, directora de 
l’Institut Camps Blancs

L’Olivera és l’equipament de refe-
rència de la formació i l’educació 
permanent a Sant Boi. Aquest edifici 
és la seu de tres dels principals re-
cursos educatius que la ciutat posa 
a disposició de les persones que han 
acabat l’escolarització obligatòria: el 
Campus 365, l’Escola de Formació de 
Persones Adultes Lluís Castells i el 
Servei Local de Català.

El Campus 365 acull principalment 
estudis de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED). Més 
de 1.100 persones hi cursen cada any 
alguna de les titulacions ofertades en 
l’actualitat per aquest centre, concre-
tament 5 graus universitaris (Psicolo-
gia, Pedagogia, Història de l’art, Edu-
cació social i Ciències ambientals), 
cursos d’anglès de diferents nivells 
del Centre Universitari d’Idiomes Di-
gital i a Distància (CUID) i els cursos 
d’accés a la universitat per a majors 
de 25 i 45 anys. El Campus 365 tam-
bé és la seu de la UNED Sènior, un 

programa formatiu adreçat específi-
cament a majors de 55 anys.

Segones oportunitats
Al Centre de Formació de Persones 
Adultes Lluís Castells fan classes 
unes 700 persones. Es preparen per 
obtenir el Graduat de secundària 
(GES), per accedir a cicles formatius 
de grau mitjà o superior, o a la univer-
sitat, o per millorar els coneixements 

Estudiar  
al llarg  
de la vida

d’informàtica (amb acreditació ACTIC) 
o llengua anglesa.

El Servei Local de Català ofereix 
cursos trimestrals i tallers de català de 
diferents nivells als quals assisteixen 
regularment més de 500 persones.

L’Olivera compta amb sales d’estudi 
i una aula multimèdia a disposició de 
l’alumnat dels diferents serveis de 
l’edifici i de tota la ciutadania.

formacio.santboi.cat 

La UNED ha consolidat una àmplia oferta al Campus 365 de Sant Boi (L’Olivera)

L’ensenyament de la música  
i les arts plàstiques
L’Escola Municipal de Música Blai Net  
(Can Castellet) i Can Castells Centre 
d’Art són els llocs de referència dels 
ensenyaments musicals i artístics pú-
blics a Sant Boi, respectivament. 
600 alumnes de diferents edats fan 
classes cada curs a l’Escola de Músi-
ca Municipal, centre autoritzat per la 
Generalitat de Catalunya, per apren-
dre un instrument, participar en els 
programes formatius generals i es-
pecífics del centre o assistir a tallers. 

L’entitat Cultura F gestiona l’oferta 
formativa de l’Aula de Música Moder-
na, amb seu a l’equipament municipal 
de Can Massallera.
La formació dels tallers d’arts plàs-
tiques de Can Castells s’ofereix de 
forma diferenciada a persones de to-
tes les edats (adultes, adolescents i 
infants). També es fan cursos de foto-
grafia i altres activitats més puntuals.

emmsantboi.cat 
cancastellscentredart.wordpress.com
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En el camí cap al món laboral

Al nostre país, l’etapa de l’educació 
obligatòria finalitza als 16 anys. Ales-
hores, els nois i les noies que han ob-
tingut el títol d’ESO i volen continuar 
els estudis han de triar Batxillerat o 
Formació Professional. 
A Sant Boi hi ha cinc instituts públics 
i dos de concertats on es poden cur-
sar les modalitats més comunes de 
Batxillerat. L’Institut Camps Blancs 
ofereix, a més, Batxillerat Artístic.
Pel que fa a la Formació Professio-
nal, es pot escollir entre dos centres: 
l’Institut Marianao i l’Institut Camps 
Blancs. Tots dos compten amb una 
àmplia oferta de cicles formatius de 
grau mitjà i superior que obren el 

camí cap a una carrera professional. 
Els centres de secundària estan cada 
cop millor connectats amb les empre-
ses de l’entorn, perquè la formació 
s’ajusti millor a les expectatives del 
mercat de treball. La progressiva im-
plantació de la formació dual (vegeu 
pàg. 8) aprofundirà en aquest procés 
de col·laboració. 
L’alumnat que no ha obtingut el Gra-
duat de secundària té la possibilitat 
de sumar-se a qualsevol dels Progra-
mes de Formació i Inserció (PFI) del 
municipi, que proporcionen hàbits, co-
neixements i pràctiques prelaborals.

institutmarianao.cat
inscampsblancs.cat

Obrint les  
portes del  
futur 
L’Ajuntament compta amb 4 progra-
mes formatius que tenen com a ob-
jectiu principal millorar les opcions 
dels joves de Sant Boi per accedir al 
mercat laboral o aspirar a ocupar un 
lloc de treball de qualitat. 

La formació t’obre portes és el nom 
d’una programació estable de cursos 
sobre idiomes, noves tecnologies, au-
tonomia personal i atenció a les per-
sones. Més de 400 persones hi han 
participat des de la posada en marxa 
del programa i han millorat gràcies a 
ell les seves expectatives. 

Canvia el teu futur s’adreça més es-
pecíficament a joves que volen rein-
corporar-se al sistema educatiu reglat. 
En concret, els prepara per fer les pro-
ves d’accés als cicles de formació pro-
fessional, fins l’any passat només de 
grau superior i a partir d’aquest curs 
també de grau mitjà (més informació a 
la pàgina 8). En els darrers dos cursos, 
el 70% de l’alumnat ha finalitzat amb 
èxit aquesta formació.

El Programa Eskala és una iniciati-
va d’entrenament i coaching profes-
sional que ajuda a fer balanç de la 
situació personal i les expectatives 
vitals de cada jove i planteja un itine-
rari d’intervenció orientat, segons els 
casos, a la inserció en el mercat la-
boral o al retorn al sistema educatiu. 
Totes les persones participants en la 
darrera edició van aconseguir fer rea-
litat un d’aquests dos objectius.

El Programa Puc Més ofereix su-
port a joves i adolescents en situació 
de vulnerabilitat (per fracàs escolar 
o manca d’experiència i qualificació 
professional, per exemple) per millo-
rar les seves competències i les seves 
oportunitats socials i laborals. El curs 
2014-15 van finalitzar el programa 10 
joves; 3 d’ells van començar a treba-
llar i 6 van reprendre la formació.

www.joventutsantboi.cat

Suport a 
persones 
aturades, 
empreses i 
emprenedors
L’Ajuntament gestiona 
regularment a Sant Boi, 
mitjançant l’empresa municipal 
CORESSA, cursos gratuïts 
de formació ocupacional 
subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i pensats 
per millorar la qualificació 
professional de les 
persones assistents. 
Enguany s’han fet, 
per exemple, cursos 
d’anglès i ara se 
n’ofereixen també 
d’alemany (vegeu la 
pàgina 8). El Club de 
Feina de CORESSA 
organitza tallers 
especialitzats sobre 
la recerca d’un lloc 
de treball, pels quals 
han passat més de 
200 persones des del 
mes de gener. Hi ha 
també programes que combinen 
la realització temporal d’una feina 
amb l’adquisició de coneixements 
(com ara Joves per l’Ocupació o 
els Dispositius d’Inserció Laboral).
CORESSA compta amb un 
programa que ofereix a les 
empreses locals, entre altres 
serveis, el disseny d’un pla 
de formació i una oferta de 
jornades sobre temes d’actualitat 
empresarial. També s‘adrecen 
activitats formatives gratuïtes 
específiques a persones 
emprenedores que tenen una idea 
de negoci i volen posar-la  
en funcionament. Els participants 
als diferents projectes del 
laboratori d’emprenedoria  
social CoBoi participen també  
en activitats de formació.

El Servei d’Informació Juvenil El Punt està a la Factoria Jove de Can Massallera
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Formació permanent
L’Olivera, pl. Montserrat Roig, 1

UNED Sant Boi-Campus 365
Cursos d’accés per a majors de 25 i 45 anys / 
Graus de Ciències Ambientals, Educació Social, 
Història de l’art, Pedagogia i Psicologia / CUID 
cursos anglès (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) / Curs 
zero: matemàtiques nivell 1 bàsic (novetat) / UNED 
Sènior -majors 55 anys- (Democràcia s.XXI, Ciència 
moderna, Reptes ètics, Museus i Cinema, Anglès, 
Literatura s.XIX i XX, Astronomia i Medi ambient)
Matrícula oberta: unedbarcelona.es
Jornades d’orientació: a partir del 16 de setembre
Informació: 93 654 53 33, info@santboi.uned.es

CF Persones Adultes Lluís Castells
Graduat de secundària (GES), Informàtica (acredi-
tació ACTIC), Anglès (nivell 1, 2 i 3), Proves d’accés 
cicles formatius (graus mitjà i superior) i universi-
tat (majors 25 i 45 anys)
Preincripcions tancades
Informació: a8058209.wix.com/lluiscastells, 93 
640 16 78, a8058209@xtec.cat

Servei Local de Català
Cursos trimestrals de llengua i tallers
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya
Inscripció de nous alumnes i prova de col·locació: 
93 652 95 85, 17-25 setembre (amb cita prèvia)

Escola de Mares i Pares

Formació i treball
CORESSA (Torre Figueres), c/Pau Claris, 14
coressa.cat, 93 652 98 30

Tallers de recerca de feina
Xarxes socials Facebook, Twitter, Linkedin (setem-
bre), Gmail, Infojobs, visibilitat del currículum, pre-
paració de processos de selecció i altres (octubre)

Alemany (nivell A1)
Curs d’iniciació, 240 hores (octubre 2015-febrer 
2016). Joves de 16 a 29 anys inscrits en el Progra-
ma de Garantia Juvenil

Emprenedoria
Cursos de Disseny de pàgines web (octubre), La 
teva empresa a la xarxa (novembre) i Coaching 
per a persones emprenedores (novembre). Jornada 
sobre finançament alternatiu (novembre)

Formació a empreses
 “La nova llei de Formació Professional a les 
empreses” (30 setembre) /  “Eines i estratègies per 
millorar els plans de formació (22 octubre) i “Ser 
un bon docent sense estressar-se” (29 octubre)
Informació: formacioempresessantboi.com

Persones amb discapacitat
Controlador/a d’accessos (7 setembre) i “Construye 
tu camino hacia el empleo” (13 octubre)

Formació de joves
Factoria Jove Can Massallera, c/ Mallorca 30
Inscripcions: a partir del 8 de setembre
Informació: joventutsantboi.cat,  
93 652 98 43, elpunt@santboi.cat

La formació t’obre portes
Ready for First Certificate, Connecta’t al 2.0! (Edi-
ció fotogràfica, Edició de vídeos, Creació de blogs, 
Xarxes socials, Creació d’APPs, Cuina-t’ho! (Cuina 
com l’àvia, Cuina de guerrilla, Dolços, postres i 
rebosteria i Cuina per a festes i sopars romàntics)

Canvia el teu futur
Preparació de les proves d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà (novetat) i superior

Formació professional
Cicles formatius
(Alumnes amb títol d’ESO)
Publicació de places vacants: 4 de setembre / 
Sol·licituds: del 7 al 9 de setembre
-Institut Marianao: institutmarianao.cat  
(pg. Mimoses, 18, 93 640 77 10). Graus de Comerç, 
Informàtica i Fabricació Mecànica. Accés a grau mitjà 
-Institut Camps Blancs: inscampsblancs.cat  
(av. Aragó, 40, 93 640 73 12). Graus d’Administració 
i Gestió, Electricitat i electrònica, Imatge personal, 
Serveis socioculturals i a la comunitat i Transport i 
manteniment de vehicles. Accés a grau superior

Programes Formació i Inserció (PFI)
(Alumnes sense titulació d’ESO)
Programes d’auxiliars de: Reparació i manteniment 
de vehicles lleugers (L’Olivera, Ajuntament), Ven-
des, oficina i atenció al públic (L’Olivera, Ajunta-
ment), Activitats agropecuàries (L’Olivera, Ajunta-
ment), Fusteria (Institut Camps Blancs), Muntatge 
i manteniment d’equips informàtics (Fundació 
Marianao), Cuina i hostaleria (hotel NH)

Més formació
Escola Municipal de Música Blai Net
Programes de Sensibilització, Bàsic, Aprofundi-
ment i Joves-Adults. programes per a infants amb 
altres capacitats) i per a ensenyaments professio-
nals. Especialitats instrumentals. Tallers curts.
Matrícula de tardor oberta per a places vacants
emmsantboi.cat, 93 630 68 86, Can Castellet,  
c/ Jaume I, 24

Can Castells Centre d’Art
Tallers d’arts plàstiques (octubre-juny): Infantil  
(6-10 anys), Adolescents (11-15 anys) i Adults
Matrícula oberta. Places limitades
cancastellscentredart.wordpress.com

Xarxa de casals
Tallers i cursos de formació (Ajuntament,  
casals i entitats) www.santboi.cat

“L’institut de Camps Blancs és 
l’origen del 70% de la nostra plantilla. 
Des de fa 18 anys acollim estudiants 
als tallers. Comencen aprenent a 

reconèixer eines i 
alguns acaben fent 
servir màquines de 
diagnòstic d’avaries. 
Sempre els dic que 
és el primer contacte 
amb el món real, 
que han d’aprofitar 
la sort de treballar 
al costat de grans 
professionals. 

Ells són els nostres futurs mecànics.” 
Roberto Casas, cap de servei  de 
tallers Mercedes  (Autolica)

“Aixecar aquest país passa  
per la formació professional. Tenim 
molta gent sense qualificació i molta 

amb estudis 
superiors. Però al 
mercat hi calen 
professionals, gent 
ben preparada per 
adaptar-se a les 
necessitats reals 
de les empreses. 
Cal anar cap a un 
model amb més 
implicació del 

teixit empresarial. Hem fet avenços els 
darrers anys.” Fina Garcia, directora 
de l’Institut Marianao

“El perfil de l’alumnat de català va 
canviar a partir de 2002, amb l’arribada 
de persones d’altres països, sobretot de 
Sud-Amèrica. Vam fer plans especials 

per atendre la 
demanda de cursos 
bàsics. Ara moltes 
persones ja han 
progressat en l’ús 
del català, fins i tot 
algunes han passat 
per tots els nivells. 
A tots els nivells hi 
ha alumnes que no 
tenen el català com 

a primera llengua.” Oriol Rocosa, 
director del CNL Eramprunyà

OFERTA FORMATIVA A SANT BOI
http://formacio.santboi.cat
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N No ens val qualsevol 
futur, volem un futur 
amb oportunitats  
per a tothom

N No nos vale cualquier 
futuro, sino un futuro 
con oportunidades 
para todos y todas

La formació, garantia d’un  
futur en igualtat
La formación, garantía de un  
futuro en igualdad

AD  nte los retos que se nos plantean como ciudad y como 
país en este nuevo curso, no hemos de olvidar la im-
portancia de la formación como garantía de un futuro 
en igualdad de oportunidades para todos y todas.
Comienza el nuevo curso escolar y también una nueva 
temporada formativa para los santboianos y las sant-
boianas que se esfuerzan por prepararse para afron-
tar el presente y el futuro en la sociedad. Es cierto que 
la educación de las personas se inicia en la etapa de 0 
a 3 años y continúa con la escolarización obligatoria. 
Pero la formación no finaliza ahí, va más allá, sigue a 
lo largo de la vida, es una necesidad y un derecho por-
que garantiza el bagaje y los recursos necesarios para 
caminar por la vida.
Con esta realidad bien presente, el Ayuntamiento si-
gue priorizando y consolidando políticas que apues-
tan por fomentar las capacidades de las personas, por 
ayudarlas a ser buenos y buenas profesionales, con 
todas las competencias necesarias para aspirar a unas 
condiciones de trabajo dignas. 
Son políticas que, a menudo, se dirigen especialmen-
te a la gente joven, para que los chicos y las chicas 
puedan prepararse, tener expectativas y proyectos 
sólidos. Pero no solo les queremos ayudar a formarse 
profesionalmente, también es básico que tengan acti-
tudes abiertas e innovadoras, inquietud por aprender 
y ganas y capacidades para adaptarse a los cambios. 
Y con el mismo espíritu, trabajamos para hacer llegar 
estos objetivos al conjunto de la comunidad.
Solo apostando por una formació continuada, iguali-
taria y de calidad podremos plantar cara a las incer-
tidumbres y disfrutar de nuevas oportunidades para 
ahora y para el futuro.

 avant dels reptes que se’ns plantegen com a ciutat 
i com a país en aquest nou curs, cal que no oblidem 
la importància de la formació com a garantia d’un 
futur amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 
Comença el nou curs escolar i també una nova 
temporada formativa per als santboians i les sant-
boianes que s’esforcen per estar ben preparats per 
afrontar el present i el futur a la societat. És cert que 
l’educació de les persones s’inicia a l’etapa de 0 a 3 
anys i continua amb l’escolarització obligatòria. Però 
la formació no s’acaba aquí, va més enllà, segueix al 
llarg de la vida, és una necessitat i un dret, perquè 
garanteix el bagatge i els recursos necessaris per ca-
minar per la vida.
Amb aquesta realitat ben present, l’Ajuntament se-
gueix prioritzant i consolidant polítiques que apos-
ten per fomentar les capacitats de les persones, per 
ajudar-les a ser bons i bones professionals, amb totes 
les competències que calen per aspirar a unes condi-
cions de treball dignes.
Són polítiques que, sovint, van especialment adreça-
des a la gent jove, perquè els nois i les noies puguin 
preparar-se, tenir expectatives i projectes sòlids. Però 
no només els volem ajudar a formar-se professional-
ment, també és bàsic que tinguin actituds obertes i 
innovadores, inquietud per aprendre i ganes i capaci-
tats per adaptar-se als canvis. I amb el mateix esperit, 
treballem per fer arribar aquests objectius al conjunt 
de la comunitat.  
Només si apostem per una formació continuada, 
igualitària i de qualitat podrem plantar cara a les 
incerteses i gaudir de noves oportunitats per ara 
i el futur. 
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El Servei d’Informació Juvenil El Punt organitza cursos d’accés a formació professional

L’empresa municipal CORESSA ofereix un 
nou curs de formació ocupacional adreçat a 
persones joves d’entre 16 i 29 anys d’edat. 
Les classes són una iniciació a la llengua 
alemanya (240 hores) i s’adrecen exclusiva-
ment a persones inscrites en el Programa 
de Garantia Juvenil, una iniciativa pensada 
a escala europea per contribuir a la reduc-
ció de les xifres de l’atur juvenil. 

El curs “Alemany des de zero!” és gratuït 
i està subvencionat per la Generalitat. Es 
planteja com una millora de les compe-
tències professionals dels participants per 
augmentar les possibilitats de trobar un 
lloc de treball. Les classes es faran a l’aulari 
de CORESSA entre octubre i febrer en hora-
ri de matins. En acabar, els alumnes rebran 
un certificat acreditatiu.

L’alemany, una inversió de futur

L’hotel NH acull  
classes de cuina  
i càtering
L’hotel NH acollirà a partir d’aquest mes 
un Programa de Formació i Inserció 
(PFI) de cuina i càtering organitzat 
per la Fundació Educat. Els PFI són 
programes adreçats a joves d’entre 16 i 
21 anys sense certificat d’ESO que volen 

millorar les opcions 
d’accedir al mercat 
laboral. L’hotel 
aportarà una aula 
i la cuina, on els 
alumnes faran les 
pràctiques.  
Sant Boi és la 
segona ciutat on es 
du a terme un curs 

d’aquestes característiques, després de 
Poblet, on el percentatge d’inserció de 
l’alumnat ha estat del  90 %.  
Actualment s’ofereixen a Sant Boi sis 
cursos de PFI, a càrrec de l’Ajuntament 
(3), l’Institut Camps Blancs, la Fundació 
Marianao i l’hotel NH.

FP dual a l’institut 
Marianao 
L’Institut Marianao farà aquest any 
per primer cop un cicle formatiu en la 
modalitat dual, amb la col·laboració 
de l’empresa Leroy Merlin i altres que 

vulguin sumar-
s’hi. Una part de 
l’alumnat del cicle 
de grau superior de 
Gestió de vendes i 
espais comercials 
cursarà també hores  
de teoria i  
adquisició de 

competències fora de l’institut, al  
centre de treball mateix, amb 
reconeixement acadèmic de la formació. 
D’altra banda, l’institut de Marianao 
farà aquest curs el tercer conveni en 
alternança amb l’empresa Rücker Lypsa 
per col·laborar amb el cicle superior de 
Disseny de fabricació mecànica.

Nou curs de preparació de l’accés a cicles formatius de grau mitjà. L’Ajuntament ha ampliat 
l’oferta destinada a facilitar el retorn dels joves de Sant Boi al sistema educatiu. La novetat és un curs 
de preparació de les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, arts plàstiques 
i disseny i ensenyaments esportius. Les classes tindran lloc de setembre a maig, amb una durada 
global de 330 hores. Les competències que es cursaran són: llengua catalana i castellana, llengua 
estrangera, competència social i ciutadana, matemàtiques, interacció amb el món físic i competència 
tecnològica. A partir de gener s’oferiran també classes de reforç escolar i iniciació a idiomes per a joves.  
(Més informació: joventutsantboi.cat) 

Les classes s’adrecen a joves d’entre 16 i 29 anys
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Servei prelaboral per a 
persones amb trastorn mental
El Servei Prelaboral de Sant Boi és 
una oferta formativa adreçada a les 
persones afectades de trastorn men-
tal greu. L’objectiu és dur a terme un 
procés de rehabilitació i capacitació 
de competències laborals, personals i 
socials que els permeti poder ocupar 
i mantenir un lloc de treball en em-
preses protegides (CET) o, fins i tot, 
en alguna empresa ordinària.
Aquest setembre, el Servei Prelabo-
ral incorporarà un taller de neteja  a 
la seva oferta, que també inclou for-
mació en jardineria, manipulats, sol-
dadura, cuina i mosso de magatzem. 
Les activitats i els tallers del Servei 
Prelaboral sempre es dissenyen en 

Taula de formació 
permanent
Sant Boi compta des de fa dos 
anys amb una Taula de Formació 
Permanent. L’Ajuntament, els 
instituts públics i el Centre de 
Formació de Persones Adultes 
Lluís Castells hi treballen  
de manera 
coordinada amb 
l’objectiu d’evitar que 
la manca de formació 
de la població adulta 
de la ciutat sigui un 
factor d’exclusió 
social. La Taula de 
Formació Permanent 
és una de les taules 
sectorials previstes 
en el marc del Pacte 
local per la inclusió social de Sant 
Boi, un compromís que suma 
esforços de 110 agents locals. 
La pròxima reunió de la Taula de 
Formació Permanent està prevista 
per al dia 8 de setembre; hi són 
convidats els Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat 
de la Generalitat de Catalunya.

Tallers per a la 
gestió positiva 
dels conflictes als 
instituts
El Servei Municipal de Mediació 
Ciutadana col·labora cada any 
amb els centres de secundària per 
fer tallers de mediació i  
gestió positiva de 
conflictes adreçats 
a l’alumnat. Aquests 
tallers estan vinculats 
amb la temàtica 
específica que es 
treballa a la Xarxa 
d’educadors i alumnes per la 
convivència. El tema d’aquest 
curs serà “Stop feixime”. En 
edicions anteriors van ser “Stop 
homofòbia” i “Stop a l’estigma” 
de les malalties mentals.

Taller de cuina

funció de la demanda del mercat de 
treball i les necessitats de les perso-
nes usuàries.

Atenció personal i grupal
CORESSA gestiona aquest servei a Sant 
Boi. Les persones usuàries participen 
en activitats de grup (teòriques i pràc-
tiques) i reben atenció individualitzada 
en forma de tutories personals i fami-
liars. Un equip de professionals de la 
psicologia, el treball social i l’educació 
social i el monitoratge fa el seguiment 
de l’evolució d’aquestes persones al 
llarg del procés de formació i inserció.

Informació i sol·licituds: 
coressa.cat, spl@coressa.cat

Cursos  per 
refrescar les 
matemàtiques
La Universitat Nacional d’Educació 
a Distància (UNED) posa en marxa 
al Campus 365 de Sant Boi un ‘curs 
zero’ de matemàtiques bàsiques. Els 
‘cursos zero’ són intensius pensats 
per refrescar els coneixements d’una 
matèria que són necessaris per seguir 
assignatures d’altres titulacions. 
Aquesta oferta formativa, per tant, 
proporciona ajuda principalment a 
les persones que reprenen els estu-
dis universitaris després de molt de 
temps. Les classes es faran del 28 
d’octubre al 20 de novembre dues 
tardes la setmana. Una classe al Campus 365 de Sant Boi

Curs a distància de ‘nivell D’ de català. El Servei Local de Català 
(CNL L’Eramprunyà) realitza per primer cop un curs a distància de nivell 
superior C2 (anteriorment, ‘nivell D’). Les persones participants en aquest 
curs no tenen cap obligació d’assistir a classe, ja que s’utilitza la plataforma 
visual d’aprenentatge Aula mestra. Des d’aquest mes de setembre, el 
Servei Local de Català ofereix per primer cop formació semipresencial 
o a distància per a tots els nivells de llengua. (Més informació: cpnl.cat/
xarxa/cnleramprunya)
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Festival de tapas en el 
Mercat de Torrelavila
El 19 de septiembre tendrá lugar 
una nueva edición del Festival 

de Tapas del Mercado de 
Torrelavila. Los tickets de 5 
degustaciones estarán a la 
venta (6 euros) del 2 al 19 
de septiembre en el mismo 
mercado y en la Oficina 
Municipal de Atención al 
Público (OMAP). También se 
podrán comprar tickets el 
mismo día de la celebración 

con un precio de 1,5 euros por 
degustación.

Boiclàssic: 2a Fira i Mercat 
del Vehicle Clàssic 
Els Amics de Vehicles Clàssics 
de Sant Boi de Llobregat, en 

colaboración con el 
Ayuntamiento, organizan 
esta feria el 19 de 
septiembre entre las 10 
y las 17 h, en la plaza de 
la Agricultura. El evento 
contará con un mercado 
de compraventa de piezas 
y accesorios, y exposición 
y venta de vehículos. Las 

personas inscritas harán una ruta 
con los coches y una visita a las 
Termas Romanas.

Fuente de agua en la ermita 
de Sant Ramon
El Ayuntamiento ha instalado una 
fuente junto a la ermita de Sant 

Ramon, dando respuesta 
a una petición ciudadana 
realizada mediante una 
recogida de firmas. Cabe 
señalar que sólo es una 
fuente para refrescarse ya 
que no es de agua potable. 
La ermita de Sant Ramon 
no dispone de conexión a 
la red general de agua ni a 

ninguna fuente natural, por eso 
el suministro se hace mediante 
camiones cisterna. 

La 79ª edición de l’Aplec de Sant Ramon se celebró los días 29 
y 30 de agosto. Como novedades más destacadas, se hicieron talleres 
medioambientales, una cena al aire libre y la primera subida con perros. 
La celebración se ha ampliado al fin de semana y se ha transformado en 
un evento dirigido al público familiar. Unos 600 corredores participaron 
en la Cursa a San Ramon del día 29. 

El Clúster se 
instala en 
el Palau de 
Marianao
El Ayuntamiento de Sant Boi ha cedi-
do temporalmente parte del Palacio 
de Marianao como sede del Clúster 
de Salut Mental de Catalunya, con-
cretamente un espacio de 280 m2 en 
las plantas baja y primera del emble-
mático edificio. La nueva sede, inau-
gurada el 1 de julio, acogerá cursos 
y otras acciones formativas. También 
se facilitarán espacios a proyectos 
de emprendeduría que apliquen las 
nuevas tecnologías en el campo de la 
salud mental.

Un total de 38 empresas, centros 
universitarios, entidades e institucio-
nes públicas forman parte del Clúster 
de Salut Mental de Catalunya, que se 
constituyó en el año 2013. El Ayunta-
miento de Sant Boi impulsa este pro-
yecto con el apoyo de los centros de 
salud mental del municipio. 

Se mantienen las líneas para 
el curso escolar 2015-2016
El curso escolar 2015-2016 empezará 
en Sant Boi con total normalidad. El 
mantenimiento del total de las líneas 
de primaria es el dato destacado en 
la vuelta a clase. La pérdida de una 
línea en el colegio Amata Verdú se ha 
visto compensada con el aumento de 
una línea en el colegio Parellada. 

11.000 escolares
El próximo día 14 de septiembre, más 
de 11.000 escolares volverán a las 
aulas. En cuanto a la enseñanza obli-
gatoria, 2,557 alumnos son de edu-
cación infantil, 5.425 de primaria y 
3.614 de ESO. Todo este alumnado se 
distribuye entre 19 centros públicos 

y 13 centros privados concertados. A 
estas cifras hay que añadir el número 
de escolares que pertenecen al pri-
mer ciclo de educación infantil de 0 
a 3 años: 800 alumnos (más informa-
ción en las páginas 12-13). 

Mantenimiento y mejoras
El Ayuntamiento ha invertido más de 
400.000 euros para mejorar la efi-
ciencia energética de las escuelas, 
sustituir los elementos desgastados, 
rehabilitar las instalaciones deterio-
radas y pintar. También se han remo-
delado algunos patios escolares y se 
han adecuado las zonas y los juegos 
ya instalados.  
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El dia 11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, l’església de Sant Baldiri torna-
rà a acollir la tradicional ofrena floral a la 
tomba de Rafael Casanova. L’Ajuntament hi 
ha convidat representants de les principals 
institucions i forces polítiques del país i de 
la societat civil catalana. Entre altres, s’ha 
convidat representants de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i la Delegació 
del Govern a Catalunya, a més dels trenta 
alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat i 
representants dels grups parlamentaris ca-
talans, els partits polítics, els sindicats, les 
organitzacions empresarials i més d’un cen-
tenar d’entitats locals. A les 10 hores tindrà 
lloc l’ofrena floral a l’interior de l’església 
de Sant Baldiri. Tot seguit, a les 11.30 h es 
farà a la plaça de l’Ajuntament  una ballada 
de sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell. 

Hissada de la senyera
La tradicional hissada de la senyera tindrà 
lloc a la plaça de l’església. L’acte protocol-
lari se celebrarà abans de l’ofrena floral. El 
lliurament de la senyera a les autoritats ho 
faran els gegants de Sant Boi, Baldiri i Ramo-
na, amb motiu de les seves noces de plata.  

Diada històrica
La ciutat és un dels punts de trobada habi-
tuals de l’Onze de Setembre a causa de la 
vinculació amb la figura històrica de Rafael 
Casanova (que hi va viure els darrers anys 
de la seva vida) i per haver estat escenari 
de la multitudinària diada de 1976 n

L’ofrena floral davant la tomba de Rafael 
Casanova, cita ineludible durant la Diada

El dia 11 de 
setembre, 
Diada Nacional 
de Catalunya, 
l’església de 
Sant Baldiri 
tornarà a acollir 
la tradicional 
ofrena floral 
a la tomba de 
Rafael Casanova. 
L’Ajuntament 
hi ha convidat 
representants 
de les principals 
institucions i 
forces polítiques 
del país i de la 
societat civil 
catalana.
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L’Ajuntament és a hores d’ara l’administra-
ció que suporta la despesa principal de les 
tres escoles bressol, les úniques de titula-
ritat municipal. La Generalitat va promoure 
l’any 2004 una llei de creació de llars d’in-
fants i va establir les necessitats de creació 
de places escolars per a infants de 0 a 3 
anys. L’oferta pública i privada de places 
escolars a Sant Boi era totalment insufici-
ent, segons les previsions del govern, per 
la qual cosa l’Ajuntament va complemen-
tar l’oferta existent amb la construcció de 

tres nous centres i la creació de més de 
200 places. Malgrat el seu compromís ini-
cial de contribuir a pagar un terç del cost 
de manteniment dels centres escolars de 
primer cicle d’educació infantil, la Genera-
litat ha retallat considerablement la seva 
participació de manera que el finançament 
d’aquest servei ha quedat a càrrec de les fa-
mílies i de l’Administració local, principal-
ment (vegeu quadre a la pàgina 13). Per tal 
de no augmentar el rebut de les famílies, 
l’Ajuntament va decidir assolir el deute dei-

xat per la Generalitat que, a data de 2010, 
pujava a més de 600.000 euros.

5 centres públics i 10 privats
Sant Boi compta amb 5 centres públics (3 
de l’Ajuntament i 2 de la Generalitat) i 10 
privats que ofereixen places de primer ci-
cle d'educació infantil. En total, més de 800 
nens i nenes del municipi estan matriculats 
en aquesta xarxa de centres públics i pri-
vats. L’oferta pública assoleix aproximada-
ment un 50% de la matriculació. En el cas 

El joc és una eina 
clau en el procés 
educatiu dels nens i 
nenes més petits.

L’Ajuntament aposta per l’educació 
des de l’etapa de 0 a 3 anys
NLes escoles bressol municipals ofereixen 270 places del primer cicle d’educació infantil
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de les escoles bressol municipals l’oferta 
de places és de 270. Els dos centres depe-
nents de la Generalitat acullen 130 infants. 

Una oferta de qualitat
Les 3 escoles bressol de Sant Boi (La Mar-
ta, La Mercè i La Susa) han estat una peça 
clau per absorbir bona part de la deman-
da de places escolars del municipi. L’oferta 
d’aquests centres es defineix per la qualitat 
del servei. La tasca educadora va a càrrec 
d’un equip de treball molt implicat format 

per 36 persones (3 directores, 18 educado-
res/tutores i 15 educadores de suport) que 
depenen de l’empresa municipal CORESSA. 
Les instal·lacions disposen de tots els ele-
ments necessaris per dur a terme la tasca 
pedagògica i atendre les necessitats dels 
infants. L’horari de funcionament dels cen-
tres és els dies laborables de 9 a 12 h i de 
15 a 17 h. També ofereixen servei de men-
jador i serveis d’acollida i permanència. Les 
escoles bressol obren 10 mesos durant el 
curs escolar, de setembre a juliol.

Compromís amb l’educació 
El concepte de Ciutat Educadora resumeix 
l’aposta del govern municipal per l’educa-
ció durant tot el cicle vital. Bona part de 
l’esforç econòmic de l’Ajuntament es dedica 
als ensenyaments no obligatoris: l’Escola 
Municipal de Música i les Escoles Bressol 
són un exemple d’aquest compromís. Així, 
l'Ajuntament preveu una revisió del model 
de les escoles bressol per tal de millorar els 
espais i els aspectes organitzatius amb la 
intenció d’oferir un millor servei n

L’oferta pública 
de 0 a 3 anys 
representa el 
50% de les places 
disponibles en 
aquesta etapa

0-3 anys: etapa clau per al 
desenvolupament
Les escoles bressol són els únics centres 
escolars on l’Ajuntament manté una 
oferta pròpia, amb tres escoles (La 
Marta, La Mercè i La Susa) i 270 places. 
El primer cicle 
d’educació 
infantil (0 a 
3 anys) que 
s’ofereix a les 
llars d’infants 
i a les escoles 
bressol 
públiques és 
de caràcter no 
obligatori. No 
obstant això, 
el currículum 
d’aquest cicle 
té objectius 
totalment 
educatius ja que aquestes escoles 
esdevenen una peça clau per al 
creixement dels infants. Per a la gran 
majoria dels nens i nenes, aquesta és 
la primera ocasió de participar en un 
context social fora de la seva família. 
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“Ho deixaràs tot per escoltar-nos” és l’es-
lògan de la campanya que anuncia la nova 
programació de l’emissora municipal Ràdio 
Sant Boi (vegeu quadre amb la graella), que 
començarà el 14 de setembre. La propera 
temporada de la ràdio arriba amb la nove-
tat d’una pàgina web que informarà de la 
programació i de l’actualitat dels diferents 
programes.

L’emissora municipal es pot escoltar als 
aparells de ràdio al 89.4 de la FM. L’altra 
forma de seguir la programació és a través 
d’Internet, fent servir l’enllaç disponible al 
nou web (radiosantboi.cat). 

Nova programació
El més destacat de la nova programació 
de Ràdio Sant Boi serà l’emissió, a partir 
de mitjans de setembre, del nou magazine 
matinal  “La república santboiana”, de 8 a 
11 del matí, a càrrec d’Amadeu Alemany. 
L’Associació Do It farà un magazine de tar-
da (de dilluns a dijous, de 18 a 20 h), “El 
moment inútil”, dedicat a la gent jove. El 
programa “Bogeria esportiva”, conduit per 
Cecília Martínez, oferirà els diumenges l’ac-
tualitat esportiva del municipi i retransmis-
sions dels diferents esdeveniments.

El web de la ràdio
Coincidint amb la nova temporada, Ràdio 
Sant Boi estrenarà un web amb el domini 
radiosantboi.cat. Aquesta nova eina oferirà 
la possibilitat d’escoltar en directe la pro-
gramació de l’emissora i també recuperar 
els programes emesos mitjançant un servei 
de ràdio a la carta. El web de la ràdio tindrà 
un apartat dedicat a la informació local i 
també a l’actualitat dels diferents progra-
mes de l’emissora. També disposarà d’una 
secció que acollirà els blocs dels diferents 
programes i comptarà amb els principals 
canals de comunicació en xarxa com Face-
book, Twitter i Youtube. 

radiosantboi.cat

Ràdio Sant Boi presenta nova imatge, 
nova programació i nova pàgina web
NL’emissora municipal es pot escoltar al 89.4 de la FM i a Internet

Ràdio Sant Boi va convocar totes aquelles persones que, de manera voluntària i amb esperit de 
participació, volguessin intervenir com a figurants en el rodatge d’un espot per promocionar la nova 
programació de Ràdio Sant Boi. El rodatge de l’espot es va fer el 12 d’agost a la plaça de l’Ajuntament. 
L’anunci es projectarà als cinemes Can Castellet i es difondrà a les xarxes socials. La campanya vol posar  
de relleu els valors de la nova etapa de la ràdio: útil, propera, participativa, innovadora i de qualitat.

Graella de la nova programació de Ràdio Sant Boi.
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El 8 de julio tuvo lugar en los Jardines del 
Ateneu Santboià el acto oficial de reconoci-
miento a la temporada 2014 a 2015 del de-
porte de Sant Boi. 33 equipos de la ciudad 
y 71 deportistas a título individual recibie-
ron galardones de manos de la alcaldesa,  
Lluïsa Moret, y la concejala de Deportes, 
María Antonia Barragán. 

En el apartado individual, 71 deportistas 
consiguieron una medalla por los méritos 
obtenidos durante la temporada. En cuan-
to a los equipos, 33 lograron un reconoci-
miento por los resultados de la temporada 
(integrando un total de 548 deportistas). 
Por otra parte, 16 modalidades deporti-
vas consiguieron triunfos en las diferentes 
competiciones (Cataluña, España e inter-

nacionales) gracias a la labor de 21 entida-
des. También se reconoció la labor de las 
entidades que realizan acciones de interés  
social y deportivo: Fundació Privada Joan 
Bardina (promoción del deporte y los valo-
res educativos), Tots som Santboians (pro-
moción del deporte adaptado), Mª Carmen 
Sequedo (promoción del deporte femeni-
no), Álvaro Carrascal (mejor técnico depor-
tivo), Jesús Ruiz (mejor directivo), Carlos 
Nasarre (por su implicación en el deporte 
santboiano) y Javi León (premio especial al 
fair-play).

El deporte 
local 
recibe sus 
galardones

El Ayuntamiento ha 
reconocido la labor 
de deportistas  
y entidades 
deportivas del 
municipio

Pau Capell torna a conquerir un 
títol d’ultramaratons  
de muntanya
L’esportista santboià 
Pau Capell va fer-se, el 
passat 18 de juliol, amb 
el títol de campió del 
circuit d’ultramaratons 
de muntanya Spain Ultra 
Cup Aml SportHG 2015. A 
finals d’agost va quedar 
6é a la prestigiosa cursa 
internacional UTMB de Montblanc. 

Joana Ros, campiona d’Espanya 
sub12 d’escacs
La jugadora del Club d’Escacs Sant 
Boi, Joana Ros Alonso, va aconseguir 
la primera posició de les 
noies, medalla d’or al 
Campionat d’Espanya 
sub 12 que es va celebrar 
durant el mes de juliol 
a Salobreña (Granada). 
Joana va finalitzar amb 
6,5 punts dels 9 possibles, 
després de fer un brillant 
campionat. Aquest títol 
dóna accés a la Joana a 
participar al Campionat 
mundial sub 12 que es jugarà 
a Halkidiki-Porto Carras (Grècia)  
del 25 d’octubre al 5 de novembre.

Cristina Lara, campiona 
d’Espanya d’atletisme
L’atleta santboiana Cristina Lara  
(FC Barcelona) es va proclamar 
campiona d’Espanya 
absoluta en la prova dels 
100 metres llisos i a la 
prova de relleus 4x100 
(amb el seu equip) a la 
competició celebrada a 
Castelló durant el primer 
cap de setmana del mes 
d’agost. Enguany ha 
obtingut també el títol 
de campiona d’Espanya 
absoluta en 60 metres llisos en pista 
coberta.

El Club de Beisbol i Softbol celebra sus triunfos 
en la Copa del Rey y la Copa de la Reina
Los equipos masculino y femenino del Club 
de Béisbol y Softbol Sant Boi celebraron, el 
27 de julio, sus victorias en la Copa del Rey 
y la Copa de la Reina 2015. La alcaldesa, 
Lluïsa Moret, y otros miembros del Consis-
torio recibieron oficialmente a los ganado-
res. Unas 300 personas asistieron a la cele-
bración. Ambos equipos participarán en el 
European Cup 2016.

Subcampeonas de Europa
El primer equipo femenino del Softbol Sant 
Boi ha logrado una histórica segunda pla-
za en el European Cup Women B 2015 tras 
perder por 3 a 2 ante Les Comanches de 
Francia. Se trata de la primera final euro-
pea de softbol en la que participa el club 
de Sant Boi después de conseguir mantener 
la plaza en la Winner Cup del año pasado. 



Viure Sant Boi
N setembre 15

16

+ info 
festivalaltaveu.cat
culturasantboi.cat

Del 10 al 12 de setembre, el Festival Alta-
veu tornarà a portar el bo i millor del pa-
norama musical en el marc de la 27a edició 
del certamen. El concert, únic a Catalunya, 
dels americans Howe Gelb (30 anys de ca-
rrera, líder dels Giant Sand) i M. Ward (amb 
una sòlida carrera en solitari) i els de Sido-
nie (presentaran el treball Sierra i Canadà), 
Nacho Vegas (un dels millors cantautors 
dels darrers anys), Christina Rosenvinge 
(presentarà les cançons de Lo nuestro) i 
Joan Miquel Oliver (fundador dels Antònia 
Font) aplegaran alguns dels noms propis 
del programa d’enguany.

Artistes nous i consagrats 
L’Altaveu és el festival de música degà a 
Catalunya, sempre amb l’ull posat en les 
propostes catalanes, tant noves com con-
sagrades, i pendent de les bandes i solistes 
més interessants de l’escena estatal i inter-
nacional. Als noms consolidats s’hi afegiran 
els representants d’un planter que porta 
temps oferint propostes de molt alt nivell. 
És el cas d’Obeses, els santboians Riu i Sè-
nior i el Cor Brutal. Juntament amb ells, 

gaudirem dels finalistes de l’Altaveu Fron-
tera (secció competitiva per a noves ban-
des emergents): Slack Time, Anna Moliner, 
Ella Speed i Malvendidos. I per segon any 
consecutiu, tindrà lloc l’espectacle Sant Boi 
Urban Dance, un projecte de creació comu-
nitària al voltant de les danses urbanes en 
el qual joves i escoles de dansa participen 
en la creació d’un espectacle de hip hop. 
El dia 9 es lliuraran els Premis Altaveu a ar-
tistes, entitats i iniciatives que han aportat 
talent i riquesa cultural a la música produï-
da a Catalunya durant el darrer any. 

27è
Festival
Altaveu

ARTISTES

HOWE GELB § 
M. WARD
JOAN MIQUEL 
OLIVER
NACHO VEGAS
DORIAN WOOD
SIDONIE
AMPARO SÁNCHEZ
SÈNIOR I 
EL COR BRUTAL
CHRISTINA 
ROSENVINGE
RIU
OBESES
SANTBOI URBAN 
DANCE
SLACK TIME
MALVENDIDOS
ELLA SPEED
ANNA MOLINER

ESCENARIS

PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT
CAL NINYO
JARDINS DE 
L’ATENEU 
SANTBOIÀ

Venda d’entrades
On line  
web del festival i ticketea.com
Punts de venda  
Anticipada: Can Massallera. Els dies 
dels concerts, als diversos escenaris, 
hora i mitja abans de les actuacions.
Preus
Cal Ninyo: 8 €, anticipada, i 10 €, 
taquilla. Jardins de l’Ateneu Santboià:  
6 €, anticipada, i 8 €, taquilla.  
Pl. Ajuntament: gratuït.
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Un món per a tothom,  lema del 
Dia Internacional de la Pau
Sant Boi commemora enguany el Dia 
Internacional de la Pau, tot recordant 
el 70è aniversari de l’alliberament 
dels camps de concentració nazis, 
amb el lema “Un món per a tothom”. 

En aquesta ocasió, l’objectiu és  
sensibilitzar-nos i reflexionar al vol-
tant de la barbàrie de l’holocaust, el 
resorgiment d’actituds que promouen 
la intolerància i la necessitat de tre-
ballar per la convivència, la pau i 
un món on tothom tingui el seu es-

pai. Amb  l’esperit d’apropar-nos als 
conflictes i a les diverses formes 
de violència que des de fa deu anys 
impregna la commemoració, s’han 
programat una conferència, un ci-
nefòrum i dues exposicions (pàg. 
22) amb la col·laboració d’Amical 
Mauthausen. L’acte central serà la 
conferència que el president del Mo-
vimiento contra la Intolerancia Este-
ban Ibarra i l’historiador José Calvo 
oferiran, a Can Massallera, el dia 18.

Una 
Temporada 
de comèdia
La comèdia i la música seran els 
grans protagonistes de la nova Tem-
porada d’Arts Escèniques i Música.  La 
programació començarà el diumenge 
dia 20 de setembre a Can Massallera 
amb Cremats, una divertida obra di-
rigida per Roger Peña i interpretada 
pel televisiu Guillermo Toledo (Siete 
Vidas, El Club de la Comèdia...) i fi-
nalitzarà el 20 de desembre amb un 
espectacle de gran format, la prime-
ra versió en català que es realitza 
del musical Somriures i llàgrimes (és 
famosa la versió de Robert Wise per 
a les pantalles de cinema, interpre-
tada per Julie Andrews). A Sant Boi, 
l’espectacle comptarà amb la col·la-
boració de la Coral Pedres Blanques. 

Bons espectacles
La programació ha volgut recollir una 
bona mostra de la millor producció 
teatral que es realitza a hores d’ara 
als escenaris catalans, com és el cas 
de Cremats, Tortugues, T’estimo, però 
no tant (dirigida pel santboià Miquel 
Murga) i Petits monstres. 

Per segona temporada consecuti-
va dues de les funcions programades 

El Dia Mundial de 
l’Alzheimer, a Sant Boi
A més de sensibilitzar 
i informar sobre la 
malaltia, enguany la 
commemoració farà 
referència a què podem 
fer quan es perd una 
persona malalta i quins 
mitjans tenim per 
localitzar-la. Aquest 
serà el tema de la taula 
rodona que tindrà lloc el dia 24 a 
Can Massallera, on participaran 
responsables de salut, dels cossos 
de seguretat i dels bombers 
(vegeu pàg. 23). 

L’escola Loida Grau, a la 
Dance World Cup 
Vuit membres de l’escola de dansa 
Loida Grau van formar part de la 
delegació espanyola al certamen 
Dance World Cup, celebrat a 
Bucarest del 28 
de juny al 4 de 
juliol. La parella 
María Lamuela 
i Carla Ruíz 
va aconseguir 
una medalla 
d’or en dansa 
contemporània. 
Rubén Moreno va tornar amb 
dues d’argent, una en folklore 
en solitari i l’altra, amb Esther 
Serrano, per parelles de la 
modalitat. Mencions especials van 
aconseguir Lorena Molina, Marina 
Rivelles i Alejandro Molina. 

Roland Fosso presenta el 
llibre La última frontera
Fruit del seu pas per la llançadora 
d’ocupació d’Acción contra el 
Hambre de Sant Boi i d’una 
campanya de crowfunding, Roland 
Fosso va presentar 
el 2 de juliol, a Can 
Massallera, el volum 
autobiogràfic on relata 
el seu periple migratori 
per trobar millors 
oportunitats. 

van adreçades específicament al pú-
blic familiar (L’endrapasomnis i Bom-
bolles de paper). I, així mateix, en el 
plànol musical el programa ha previst 
quatre espectacles de música clàssi-
ca, jazz, ballet i valsos i teatre musi-
cal (L’arlesienne, Aupa Quartet, el Fes-
tival de Valsos i Danses de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, i el ja esmentat 
Somriures i Llàgrimes). 

Una comèdia 
esbojarrada obrirà 
la Temporada 
d’Arts Escèniques.

+ info
culturasantboi.cat

Venda d’entrades
www.ticketea.com 
i Can Massallera



Aquest mes de setembre, iniciem un  
nou curs escolar íntimament lligat 
amb l’inici del curs polític en què el 
nou equip de govern renova la seva 
aposta per fer de Sant Boi una ciu-
tat més educadora. Defensem l’edu-
cació com a dret fonamental, amb 
accés universal i en totes les etapes 
de la vida, però sobretot defensem 
l’educació com a eina emancipadora 
i garantia d’igualtat.

Una ciutat viva i transmissora de 
valors com la nostra ha d’obrir la 
mirada cap a tots els actors que de-
senvolupen una acció educativa i 
incorporar-los en aquest concepte 
de Ciutat Educadora. Són moltes les  
visions que cal aportar si volem acon-
seguir que els santboians i santbo-
ianes del futur siguin persones més 
lliures, crítiques i amb plenes oportu-
nitats per desenvolupar-se. 

En aquests moments en què cal 
treballar des de la proximitat i la im-
mediatesa, per donar resposta a les 
necessitats quotidianes de moltes 
famílies, no podem oblidar els noms 
i cognoms -i les sigles a les quals re-
presenten- d’aquelles persones que a 
base de retallades han posat en perill 
el nostre sistema públic educatiu. 

Davant l’històric de retallades dels 
darrers anys, el proper 27 de setem-
bre serà un bon moment per reparar 
la dignitat del nostre sistema educa-
tiu i recuperar l’aposta, des de l’àm-
bit nacional, per la l’educació com a 
motor de canvi i transformació. I tant 
si es pot!

Alba Martínez, 
tinenta d’alcaldia

N L’educació com a 
motor de canvi

AGaudí le acabarán su magna obra 
gracias al 3D, los nuevos materiales 
y las limosnas. En el pleno del 23.7.15 
surgió, con los 3 concejales de ur-
banismo, el renacer inmobiliario de 
Sant Boi. Reformas de planes, de-
seos e inconcreciones aparecieron 
por momentos. Sabrán que de un or-
ganigrama municipal, el urbanismo y 
la hacienda son lo más importante. 
No ignoran que, con la reciente cri-
sis, muchos economistas han aban-
donado su críptico lenguaje, hacien-
do entender las causas del deterioro 
último. Creemos que el urbanismo 
cortijero para iniciados debe acabar. 
Se impone la información asequible, 
inmediata y abierta a reformas de los 
ciudadanos. La tecnología lo permite 
con mínimo gasto. El primer Hiper 
esta en Sant Boi cerrado desde 1976, 
casi 40 años para reaprovechar sus 
restos. El tren al aeropuerto expropia-
rá terrenos del Parc Agrari y seguirán 
otras…por la falta de previsión mu-
nicipal, incapaz -no como el Prat- de 
aminorar la presión metropolitana.  
Hubo excesiva preocupación ani-
malista y una intrusión indepen-
dentista sin mayor eco en el Pleno.  
Coressa sigue con sus excesos conta-
bles: la grúa esta vez. El Ateneo cedi-
do y en ruinas. Si Gaudí lo viera. 

Olga A. Puertas, 
regidora

N Pegados al terreno

Estatut. Llei d’horaris comercials. 
Impost sobre dipòsits bancaris. Crea-
ció d’una Banca Pública. Llei de pro-
tecció dels animals. Dació en paga-
ment i segona oportunitat. Decret 
contra la pobresa energètica. Llei de 
Consultes. Referèndum del 9N.

Aquests són alguns exemples de 
normes que el Parlament ha aprovat 
els darrers anys i que el Govern espa-
nyol o el Tribunal Constitucional han 
retallat, rebutjat o suspès.

No és un tema d’identitat, ni tan 
sols de disposar dels propis recur-
sos. El debat que afrontem el 27S és 
sobre si tenim o no les eines per fer 
front a les necessitats de la nostra 
gent. Alguns acusen l’independen-
tisme de tapar els problemes socials 
amb l’estelada. Són els mateixos que 
amaguen que sense eines d’Estat no 
es poden resoldre molts d’aquests 
problemes.

És per això que gent provinent de 
costats oposats del ventall ideològic, 
i d’àmbits socials ben diferents, han 
abandonat la seva comoditat per 
convertir les eleccions del 27 de se-
tembre en el referèndum que no ens 
han deixat fer, per obtenir el man-
dat que ens permeti iniciar el procés 
constituent d’una República catalana 
d’homes i dones lliures, políticament 
neta i socialment justa. El 27S Junts 
pel Sí, doncs, perquè sense la inde-
pendència, no es pot. 

Miquel Salip, 
regidor

N Sense la 
independència,  
no es pot

‘any comença dos cops: al gener i al 
setembre. Aquest darrer dóna inici al 
curs escolar, mesos plens d’aprenen-
tatges i experiències que afavoreixen 
el desenvolupament integral dels es-
tudiants. L’escola és un agent educa-
tiu molt significatiu i important, però 
l’educació en pot traspassar les pa-
rets; i ho ha de fer. L’educació ha de 
vincular les persones, les entitats i el 
territori de la comunitat local.

La formació ha d’estar present al 
llarg de la nostra vida. Les coorde-
nades que marcaven fins ara les nos-
tres vides, els tradicionals compar-
timents entre formació, feina i oci, 
s’han transformat profundament i 
així, per exemple, la continuïtat en 
una professió requereix processos 
permanents de reciclatge i renova-
ció. Fomentar la capacitat d’adapta-
ció és fonamental. El PSC aposta per 
la formació ocupacional com a políti-
ca activa per lluitar contra l’exclusió i 
afavorir la integració i la cohesió so-
cial. És l’eina que permet el desenvo-
lupament personal i professional i la 
inserció en el món laboral.

L’educació i la formació permanent 
ens fan més crítics i enforteixen un 
dels valors dels quals els i les socialis-
tes fem bandera: la igualtat i la igual-
tat d’oportunitats. 

Per això, el proper dia 27 està a  les 
nostres mans apostar pel model de 
societat que sempre hem defensat, 
on el dret a una educació i una forma-
ció de qualitat sigui la garantia d’un 
futur en igualtat.

L

Laura Solís, 
tinenta d’alcaldia

N La formació al  
llarg de la vida

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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Al darrer ple municipal, el PSC i ICV-
EUiA van voler vetar l’entrada de 
tots els partits de l’oposició al consell 
d’administració de l’empresa muni-
cipal Igualssom, emparant-se en els 
seus estatuts. No sembla gaire cohe-
rent crear un àrea de Qualitat Demo-
cràtica i alhora voler assegurar-se el 
control d’una empresa pública. Prè-
via  reclamació per part de l’oposició, 
haurem d’esperar fins al setembre 
per saber si aquesta àrea fa honor al 
seu nom, o si es manté la composició 
actual de 6 membres de l’equip de 
govern per 3 de l’oposició.

D’altra banda, en els propers dies  
caldrà parar atenció a l’avanç i aplica-
ció del Pla Director Urbanístic (PDU) 
del Delta del Llobregat, que suposarà 
una nova agressió al que ens queda 
del  Delta. Cal fer un nou ramal ferro-
viari entre l’Estació de Sants i l’Aero-
port?  Agressions comeses amb total 
connivència del govern municipal. I 
es diuen ecologistes. De debò?

Per últim, un missatge: el masclis-
me mata. I un record a totes les vícti-
mes assassinades per violència mas-
clista en el que portem d’any, que 
són 66 a l’Estat espanyol el dia que 
redactem aquest escrit. A totes elles: 
no us oblidem.

Joan Domènech, 
regidor

N Opacitat i  
destrucció del  
territori

Este mes de septiembre tocan elec-
ciones plebiscitarias con la intención 
de poder proclamar desde una candi-
datura única la declaración unilateral 
de independencia de Cataluña.

La independencia supondría una 
caída del PIB en torno al 25% porque 
toda la producción y lo que se venda 
fuera estaría gravado por aranceles 
y nuestros productos serían más 
caros. Estaríamos fuera de la Unión 
Europea y de un mercado formado 
por 28 países. La consecuencia inme-
diata: cierre de empresas, aumento 
del paro, mayor déficit público al 
disminuir la recaudación fiscal y au-
mentos de impuestos a los ciudada-
nos para compensar la pérdida de 
ingresos por el hundimiento de la 
actividad productiva y comercial. Se 
perderán todos los fondos y ayudas 
europeas al desarrollo, así como la 
garantía actual de nuestros depósi-
tos bancarios. Los bancos catalanes 
no tendrán financiación del BCE y 
Cataluña tendría una deuda impa-
gable sin poder obtener liquidez 
en los mercados internacionales. 
Los créditos hipotecarios y présta-
mos se encarecerán de la noche a 
la mañana como consecuencia de la 
devaluación de la nueva moneda al 
decir adiós al euro. Se acaba la libre 
circulación de personas y se necesi-
tará pasaporte para ir a Sevilla o a 
París para poder ver a un familiar, 
ir de vacaciones o buscar trabajo.  
Estas son las consecuencias más in-
mediatas de ser independientes. 

Marina Lozano, 
regidora

N Elecciones 
autonómicas

Jordi Garcia, 
regidor

N El 27 de setembre 
fem història
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Abans d’exposar la meva opinió us 
repto que poseu en dubte les meves 
paraules i que en finalitzar-les feu les 
comprovacions oportunes.  

Des de fa massa temps se’ns titlla 
als catalans de tenir la voluntat de 
trencar un país, de no ser democrà-
tics, i per explicar-ho fan al·lusió a 
antics règims dictatorials. És penós i 
inacceptable que persones amb res-
ponsabilitats polítiques no coneguin 
la història d’Espanya ja que compa-
ren la nostra crida al dret a decidir 
amb el feixisme i el nazisme.

Que el Partit Popular fes campa-
nya a tot l’estat per recollir finalment 
quatre milions de signatures contra 
l’estatut d’autonomia del poble de 
Catalunya és posar de manifest el 
seu nul esperit demòcrata i el seu 
rebuig total a la llibertat d’expressió. 
Catalunya va aprovar el desig de se-
guir formant part d’Espanya, es re-
clamaven millores i reformes econò-
miques per als catalans i catalanes i 
el traspàs de competències bàsiques 
de l’estat al poble de Catalunya. El 
referèndum volia igualar les oportu-
nitats i els drets de tots els catalans 
amb els ciutadans d’altres comuni-
tats autònomes; no volíem privilegis, 
tan sols equitat. Catalunya aporta el 
22% del PIB total de l’estat essent la 
comunitat que més aporta i la que 
menys rep. 

El 27 de setembre tens l’oportuni-
tat de canviar el present i el futur del 
teu poble, tens la clau per retornar a 
Catalunya la dignitat que es mereix. 

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’empresa municipal 
CORESSA posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi  
(89.4 FM) emet cada 
segon i quart dijous 
de mes un programa 
sobre ofertes de 
treball a les  
10.30 hores.
Informació:  
coressa.cat,  
santboi.cat  
i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia): Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 652 98 30)

Ofertes de feina 
(tramesa de dades 
de contacte): correu 
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 93 652 98 30

Tauler Setembre’15

Entrades Altaveu 2015
La venda d’entrades en línia anticipada per als 
concerts del Festival Altaveu ja està activa i 
operativa, així com l’opció de comprar-les a 
la recepció de Can Massallera. Per accedir als 
concerts dobles que es realitzen als Jardins 
de l’Ateneu, cal comprar una entrada de 6€ si 
és anticipada i 8€ si es compra a taquilla el 
mateix dia. Per a les actuacions de Cal Ninyo, 
el cost és de 8€ anticipada i 10€ en la taquilla. 
Les persones que tinguin entrada per als 
concerts dobles de Cal Ninyo podran accedir 
sense pagar als concerts que es facin als 
Jardins aquell mateix dia (vegeu pàg. 16). 
Venda a Internet: ticketea.com. 
Més informació: festivalaltaveu.cat.

Matrícula escolar
Les famílies amb nens o nenes que s’hagin 
d’escolaritzar poden presentar la sol·licitud 
corresponent. Només s’atendran casos de nous 
empadronaments i circumstàncies excepcionals 
segons la normativa vigent.  
Sol·licituds: Oficina Municipal d’Escolarització 
(Torre del Sol) i centres educatius (escola, 
institut o centre concertat preferit com a 
primera opció). 
Consultes presencials: cal demanar cita prèvia 
a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1, 93 635 12 00).

Eleccions al Parlament 2015. El 27 de setembre 61.289 ciutadans i ciutadanes de Sant 
Boi podran exercir el dret al vot a les eleccions del Parlament de Catalunya. Les persones residents a 
Espanya tenen temps fins al dia 17 de setembre per votar per correu. Sant Boi habilitarà 110 meses 
repartides en 15 col·legis electorals (sense cap variació respecte a les eleccions anteriors). Cal recor-
dar que l’horari de votacions serà de 9 a 20 h. 

VIII Premi Literari Delta
Els ajuntaments de Begues, Castelldefels, el 
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, Sant 
Boi, Sant 
Joan Despí, 
Sant Vicenç 
dels Horts i 
Viladecans, 
amb la 
col·laboració 
de les 
biblioteques 
municipals i 
amb el suport 
del Consell 
de Dones 
del Baix 
Llobregat i de 
la Diputació 
de Barcelona, 
convoquen 
el VIII Premi 
Literari Delta. 
Concurs de 
narrativa escrita per dones.   
El termini de presentació finalitza el dia 21. 
Més informació:  
elbaixllobregat.net/premisdelta.

Beques per a ensenyaments 
postobligatoris 
Les beques per a ensenyaments 
postobligatoris no universitaris 
mantenen el termini de sol·licitud 
fins a finals de setembre. L’apartat 
de tràmits de la web de la Generalitat 
de Catalunya (gencat.cat/ca/tramits) 
ofereix informació sobre aquests 
ajuts. Les beques van dirigides a les 
persones que cursen aquests estudis:

– Primer i 
segon curs de 
batxillerat
– Formació 
professional de 
grau mitjà i de 
grau superior
– Ensenyaments 
artístics 
professionals
– Ensenyaments 
esportius
– Ensenyaments 
artístics 
superiors
– Estudis 
d’idiomes en 
escoles oficials 
(inclosa la 
modalitat a 
distància)
– Cursos d’accés 
i cursos de 

preparació per a les proves d’accés a 
la formació professional i cursos de 
formació específics per a l’accés als 
cicles formatius de grau mitjà i de 
grau superior
– Programes de qualificació 
professional inicial
– Formació professional bàsica / 
Programes de formació i inserció
– Estudis religiosos i militars
Les beques i ajuts per a ensenyament 
universitari ja estan obertes. 
Es pot formalitzar la matrícula 
universitària sense fer el pagament 
previ dels preus públics. El termini 
de sol·licitud és del 7 de juliol al 15 
d’octubre. Trobareu tots els ajuts a 
la web de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR).
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Ajudes a l’habitatge de l’AMB
L’Àrea Metropolitana subvenciona la 
rehabilitació dels habitatges de residència 
habitual per millorar-
ne l’habitabilitat i 
l’eficiència energètica, 
adequació de 
les instal·lacions 
existents i adaptació 
de l’habitatge per 
a persones amb 
problemes de 
mobilitat. La subvenció 
màxima és de 3.000 
euros. L’Ajuntament 
s’encarrega de gestionar a Sant Boi  
aquestes ajudes. La tramitació s’ha de 
realitzar abans del començament de les 
obres. Primer, cal demanar un informe 
d’idoneïtat i, un cop realitzat aquest tràmit, 
es podrà demanar la subvenció.
Sol·licituds per a l’informe d’idoneïtat: 
abans d’iniciar les obres, fins al 31  
d’octubre, a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1.  
tel. 93 635 12 14). 

3a Llançadora d’Emprenedoria
L’Ajuntament de Sant Boi, en el marc 
del programa CoBoi-Laboratori Cívic 
d’Emprenedoria Social, ha obert la 
convocatòria de la 3ª edició de la Llançadora 
d’Emprenedoria 
per seleccionar 
projectes o idees 
amb vocació 
d’impacte social. 
Els projectes 
escollits rebran 
suport per definir, 
concretar i fer 
viables les seves 
idees de negoci 
a l’hora que es 
capacitaran les 
persones o equips emprenedors amb eines 
de gestió pròpies de la cultura emprenedora, 
des d’una òptica col·laborativa i social. La 
convocatòria compta amb el suport  
econòmic de la Diputació de Barcelona.
Informació: coboi@santboi.cat i t 
el. 93 635 12 14.
Inscripcions: durant el mes de setembre  
(fins a cobrir el numero de places) a  
santboi.cat/coboi.

Mercat d’art jove
Durant la Fira de la Puríssima 2015 (del 6 al 
8 de desembre) se celebrarà el Mercat d’Art 
Jove. El mercat té com a activitat protagonista 
l’espai de venda i exposició per a 
joves artistes. Així, les persones 
que tenen entre 16 i 35 anys 
i inquietuds artístiques poden 
participar en aquesta iniciativa.  
Cal presentar el full de sol·licitud, 
DNI/NIE, currículum vitae i una 
mostra de les creacions. 
Sol·licituds: entre el 21 de 
setembre i el 31 d’octubre; en 
persona o per correu postal  
(El Punt-La Factoria Jove de Can Massallera,  
c/ Mallorca, 30, 93 652 98 43) o al correu 
electrònic programadejoventut@santboi.cat.

Cartell del Mercat d’art jove
El cartell del Mercat d’Art Jove s’escollirà 
mitjançant un concurs. Per participar-hi, cal 
tenir entre 16 i 35 anys.  
Informació: El Punt (c/Mallorca, 30,  
tel. 93 652 98 43) i joventutsantboi.cat 
Presentació d’originals: fins al 18 de  
setembre a El Punt-Factoria Jove de  
Can Massallera, OMAP (pl. Ajuntament, 1)  
o elpunt@santboi.cat.

10è Cros solidari de salut mental. Se celebrarà el diumenge 
18 d’ octubre de 2015 a partir de les 10 hores, al Parc Metropolità de La 
Muntanyeta de Sant Boi. Les inscripcions a les diferents categories fina-
litzen els dies 12 (Promoció), 13 (Salut mental) i 14 (Popular) d’octubre. 
Més informació:  santboi.cat  i pssjd.org.

OMIC 
A partir de setembre es poden realitzar  
consultes o tramitar queixes, reclamacions i 
denúncies a l’Oficina Municipal d’Informació 
del Consumidor (OMIC) mitjançant la pàgina 
web de l’Ajuntament.  
Més informació: santboi.cat/tramits. 

Falses revisions del gas 
Arran alguns possibles casos d’estafa detectats 
a Sant Boi, l’Ajuntament recomana a les 
persones usuàries de gas natural i gas butà  
que desconfiïn de les visites inesperades 
d’empreses instal·ladores al domicili per 
realitzar la revisió, si no han sol·licitat 
expressament i prèviament el seu servei 
o no ha estat notificat per les empreses 
corresponents. S’ha de demanar que qui faci la 
revisió s’acrediti com a empresa instal·ladora 
de gas inscrita al RASIC. Si s’ofereix la revisió, 
i no és una empresa de confiança que s’hagi 
contractat prèviament, convé no obrir la porta 
del domicili.  
Més informació: consum.cat. 

Poliesportius municipals
La matrícula dels poliesportius L’Olivera, 
Can Massallera i La Parellada és gratuïta 
al setembre. Hi ha cursos oberts a tothom 
de: hip hop, funky, psicomotricitat, aikido i 
natació (escolar, extraescolar i adults). Per a 
les persones abonades, accés lliure a piscina, 
sauna, hidromassatge i bany de vapor, fitnes, 
cardiovascular i pes lliure, i activitats dirigides 
d’aiguagim, zumba, pilates, spinning, ioga,  
tai-txi, aeròbic… 
Informació i inscripcions: L’Olivera  
(c/ Antonio Machado, 1-3, tel. 93 654 50 00), 
Can Massallera (c/ Mallorca, 30,  
tel. 93 661 70 19) i La Parellada (Mossèn  
Pere Tarrés, 35, tel. 93 654 10 03). 
Preus: variables segons modalitat.
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Del 4 al 29 de setembre
Història: Resistents i deportades. 
La deportació femenina al camp de 
Ravensbrück. Dins de la programació 
del Dia Internacional de la Pau. 
Lloc: Can Massallera. Organització: 
Ajuntament

Del 7 al 29 de setembre
Fotografia: XVIII Premi Internacional 
de Fotografia Humanitària Luís 
Valtueña. Dins del programa del Dia 
Internacional de la Pau. Lloc: Museu-
Can Barraquer.(Pont, 7). Organització: 
Ajuntament

Del 14 de setembre al 15 d’octubre
Fotografia: Lectura i presó. Selecció de fotografies presentades al II Concurs de 
Fotografia de Centres Penitenciaris que vol donar a conèixer com la pràctica artística 
amb les persones privades de llibertat pot ajudar a la seva reinserció. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió  Balaguer. Organització: Unitat de Programes d’Intervenció Generalista de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat i biblioteques de Sant Boi
 

Del 17 de setembre 
al 21 d’octubre 
Dibuixos: Urbansketching. 
Mostra dels alumnes del curs 
realitzat entre febrer i juny 
sobre la tècnica de reproduir 
i compartir observacions 
de la realitat mitjançant 
diferents tècniques i estils. 
Inauguració: dia 16, a les 19 h. 
Lloc: LaSaleta de Can Castells 
Centre d’Art. Organització: 
Ajuntament

Del 18 de setembre al 7 de novembre
Pintura: Llindars en el punt 
immòbil del món que gira.  
De Jordi Fulla. La relació de l’ésser 
humà amb la natura a través de 
les construccions de l’antiguitat 
a la Mediterrània. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art. Organització: 
Ajuntament
 

Fins a final d’any 
Història: Sant Boi de Llobregat 1874-1923. El pas d’una societat rural a una d’industrial. 
Sant Boi entre els segles XIX i XX. Preu: 2 €. Gratuït per a jubilats, aturats, menors de 12 
anys i ICOM. Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament
 
Dones: De Natura Muliebri. La salut de la dona romana. Els mites històrics al voltant 
d’una visió de la dona com a ésser malaltís, feble i inferior a l’home provocats per la falta 
de comprensió del funcionament del cos femení. Preu: 1 €. Gratuït per a jubilats, menors 
de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Termes Romanes. Organització: Ajuntament

Exposicions Dimecres 2 de setembre
18.30 h I Literatura: Tertúlia amb, Filomeno, a mi pesar, 
de Gonzalo Torrente Ballester, amb Déborah Auqué. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Dissabte 5 de setembre
De 10 a 13 h I Esports: 
Portes obertes al 
Parc Ciclista Sant 
Boi. Podeu venir amb 
la bici o els patins. 
Informació: www.
parcciclistasantboi.
com. Organització: 
Ajuntament
 

Diumenge 6 de setembre 
11.30 h I 
Història: 
Visita guiada 
amb Roc de 
Benviure, 
un soldat 
“atrapat” en el 
temps. Aquest 
personatge 
medieval ens 
acompanya 
cada primer 
diumenge 
de mes pels 
racons de 
“casa seva”, 
aquesta torre de guaita, amb la finalitat que poguem 
saber de primera mà com i perquè es va construir la 
Torre de Benviure de Sant Boi i quins secrets guarda. 
Activitat gratuïta. Lloc: Torre de Benviure. Organització: 
Ajuntament
 
12 h I Espectacle: Les Supertietes, amb Les Bianchis, 
basada en Contes infantils contra tot pronòstic d’Empar 
Moliner, dins dels 
Espectacles Familiars 
als Barris. La Queralt, 
una investigadora 
peculiar, serà tieta i 
descobrirà amb els 
contes, la màgia i les 
seves amigues com ser 
una supertieta… Per a 
nens i nenes, a partir de 
4 anys. Preu: 3 €, majors 
de 2 anys, i descomptes 
a les famílies. Lloc: 
Cal Ninyo. Entrada 
per c/ Joan Bardina. 
Organització: 
Ajuntament

Dimarts 8 de 
setembre
19 h I Conferència: 
Resistents i Deportades. 
A càrrec de la historiadora 
i membre de la junta 
d’Amical Mauthausen, 
Rosa Torán. Hi haurà una 
visita guiada a l’exposició 
instal·lada amb motiu del 
Dia Internacional de la Pau. 
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament 

Divendres 11 de setembre
10 h I Diada: 
Ofrena floral 
a la tomba de 
Rafael Casanova. 
Tradicional acte de 
compromís amb els 
drets nacionals.  
11.30 h I Sardanes 
amb la Cobla 
Sabadell.  
Llocs: església 
de Sant Baldiri i 
plaça de Catalunya. 
Organització: 
Ajuntament

Dijous 17 de setembre
19 h I Pel.lícula i 
debat: La solució final 
(Conspiracy). Film de 
Frank Pierson, en VOS. 
El debat comptarà 
amb la participació 
del president d’Amical 
Mauthausen, Enric 
Garriga. Dins de la 
programació del Dia 
Internacional de la Pau. 
Lloc: Cinemes Can Castellet. Organització: Ajuntament

Divendres 18 de setembre
19 h I Conferència: 
Un món per a 
tothom. Amb Esteban 
Ibarra, president del 
Movimiento contra 
la Intolerancia i 
l’historiador i membre 
de la Junta d’Amical 
Mauthausen Joan Calvo. 
Dins de la programació 
del Dia Internacional 
de la Pau. Lloc: Can 
Massallera. Organització: Ajuntament
 
22 h I Música: 
Alex Zayas. 
Actuació del 
guitarrista 
barceloní 
dins del cicle 
Sant Boi Jazz 
Club. Preu: 
8 €. Lloc: 
Cal Ninyo. 
Organització: 
Ajuntament

Divendres 18, 25 de setembre i 2 d’octubre
18 h I L’Hora del Conte. Biblioteca M. Aurèlia Capmany: 
Els tres porquets i Contes sobre herois i heroïnes 
(dia 18, amb Isa Sánchez, i dia 2 d’octubre, amb Sara 
Genovart). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: Els contes 
d’Eli, històries de pirates ben barbuts (dia 25, amb Elisa 
Mostazo). Organització: biblioteques de Sant Boi

Agenda infantil
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Cartellera  
i venda d’entrades: 
www.cinemessantboi.com
Carrer de Jaume I, 32
Telèfon: 93 6616114
info@cinemessantboi. com

LAGENDA, a santboi.cat 
#agendaSB 

Dijous 24 de setembre
11 h I Literatura: En veu alta, tots llegim. Lectures 
en veu alta 
amb No hay 
que morir 
dos veces, 
de Francisco 
González 
Ledesma. 
Lloc: 
Biblioteca 
Jordi Rubió 
i Balaguer. 
Organització: 
biblioteques 
de Sant Boi
 
17.30 h I Taula 
rodona: Per 
què és perd 
un malalt 
d’Alzheimer? 
Es pot 
prevenir? 
Quins mitjans 
tenim a 
Sant Boi per 
localitzar-
lo? Sessió 
al voltant 
d’aquesta 
malaltia 
degenerativa 
del sistema 
neuronal, 
en commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer a 
Sant Boi Lloc: Can Massallera. Organització: AFA Baix 
Llobregat i Ajuntament

Divendres 25 de setembre
19 h I Taller: 
reflexions sobre 
temes de la vida 
quotidiana dins 
del Cafè dels 
filòsofs, a càrrec 
d’Humberto 
Ruiz. Lloc: 
Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. 
Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Dissabte 26 de setembre
De 9 a 21 h I Esports: 12 Hores d’Handbol Vila de Sant 
Boi. Lloc: Complex Esportiu Pau Gasol.  

Organització: Handbol Cooperativa Sant Boi

Comunicació entre pares i 
fills adolescents
Dies 17, 21, 23 i 25 de setembre. De 18 h a 20 h I Taller 
familiar a càrrec de Procesos de cambio. Lloc: Biblioteca 
M. Aurèlia Capmany. Activitat gratuïta. Organització: 
Biblioteques de Sant Boi

Laboratori d’Art Comunitari
Del 25 de setembre al 15 de novembre. El LAC aplega 
propostes d’art de diferents col·lectius i persones 
des del llenguatge de l’art contemporani. Enguany 
els treballs 
s’emmarquen al 
voltant de les 
dones, al seu pas 
per les diferents 
èpoques i la seva 
manera d’entendre 
el món. Al llarg 
d’un mes i mig hi 
haurà exposicions 
a l’entorn dels 
espais museístics, 
Can Castells 
Centre d’Art i la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Tots som 
Santboians, Fundació Balmes, Fundació Cassià Just, IES 
Rafael Casanova, IES Ítaca, Escola Pedagògium Cos, 
Grup El Carreró, Fundació Llor, Llar d’Avis Sant Josep, 
CASM Benito Menni, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
presó Model i diferents grups i tallers  de l’Ajuntament 
relacionats amb la creació artística i l’alfabetització

Curs amb Oleg Kopievskiy 
Del 7 al 21 de setembre. Curs, a càrrec d’aquest 
professor de prestigi internacional, de dansa folklòrica 
russa, hungaresa, moldava i ucraïnesa per a diferents 
edats i grups. Adreçat especialment a professors de 
ballet clàssic. Informació: loidagrau.com i loidagrau@
hotmail.com. Lloc: Escola de Dansa Loida Grau  
(ptge. Santa Teresa, 6, tel. 93 630 39 52). Organització: 
Escola de Dansa Loida Grau 

Mercat de pagès
Els divendres. 15 h I Productes 
del Parc Agrari. Lloc: rbla. Rafael 
Casanova. Organització: Ajuntament i 
Parc Agrari del Baix Llobregat

Dissabte 19 de setembre
De 10 h a 20 h I 
Mercat: We Art 
market. Venda 
d’art local fet a 
mà. També estan 
previstes activitats 
infantils a preus 
populars. Lloc: 
plaça de Catalunya. 
Organització:  
We Art
 
De 10 a 17 h I Fira: Boiclàssic.  
2a Fira i Mercat 
de Vehicle Clàssic. 
Compra i venda de 
vehicles clàssics i 
peces de recanvi. 
Lloc: plaça de 
l’Agricultura. Organització: Amics del Vehicle Clàssic de 
Sant Boi i Ajuntament
 
De 19 a 24 h Gastronomia: I Festival de tapes. Preu: 5 
degustacions, 6 €, del dia 2 al 19, al mateix mercat i a 
l’OMAP. El mateix dia, 1,5 € per degustació. Lloc: Mercat 
de Torre de la Vila. Organització: paradistes del mercat 
i Ajuntament
 
De 20 a 22 h I Taller: Des d’Arquímedes fins a Einstein. 
Tot un espectacle 
sobre la història de 
la ciència a càrrec del 
divulgador de TV3 Dani 
Jiménez. Reserves: 
torrelavila@santboi.
cat. Lloc: Masia de Can 
Julià. Organització: 
Ajuntament

Diumenge 20 de setembre
De 10 a 12 h I 
Esports: 26è 
Campionat 
Comarcal 
de Ciclisme 
Cadet del Baix 
Llobregat, Gran 
Premi Diputació 
de Barcelona. 
Lloc: pels carrers 
de la ciutat. Organització: Club Ciclista Sant Boi 
 
19 h I Teatre: Cremats. Sota la direcció de  
Roger Peña i amb Guillermo Toledo, producció 
d’Entresòl de Produccions dins de la Temporada  
d’Arts Escèniques i Musica.  

Preu: 18 €, venda anticipada a www.ticketea.com. Lloc: 
Can Massallera. Organització: Ajuntament

... dies 2, 3 i 4 d’octubre

27è Festival Altaveu
Del 10 al 12 de setembre. 27a edició del Festival Altaveu. Howe Gelb & M. Ward, Sidonie, Nacho Vegas i  
Joan Miquel Oliver, entre altres artistes, actuen enguany al certamen. Informació i venda d’entrades:  
www.festivalaltaveu.cat. Llocs: Cal Ninyo, plaça de l’Ajuntament i jardins de l’Ateneu Santboià 
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concedeix, més de 60 per curs. Des de fa uns anys 
ha minvat també l’abandonament dels estudis.

Quina és la clau de l’èxit?
Aplicar una metodologia diferent, ensenyar per 
competències i introduir les noves tecnologies. 
Cal aplicar sistemes d’autoformació i formar grups 
d’estudi. És primordial compartir amb l’alumnat 
els criteris d’avaluació des del primer dia i que 
tinguin clar que l’avaluació és contínua, s’avalua el 
seu procés d’aprenentatge de forma global n

Quin és el principal repte a l’hora d’afrontar la 
relació amb alumnes majors d’edat?
Les normes que ha de complir l’alumnat són 
imprescindibles per crear un bon clima de treball 
a l’aula i per tenir dret a l’avaluació contínua, que 
els permetrà obtenir la titulació o l’acreditació 
corresponent en funció dels ensenyaments que 
estiguin cursant.

Quins avantatges ofereixen els centres de 
formació d’adults?
Les escoles d’adults són els únics centres públics 
que imparteixen aquestes matèries, la resta 
són privats. L’alumnat valora poder seguir una 
formació de forma gratuïta i de forma presencial. 
En el cas del graduat en ESO, la titulació s’obté 
de forma directa ja que no cal anar a fer cap 
examen extern. Per a les proves d’accés s’emet 
un certificat que millora la nota obtinguda en la 
prova (a partir de 4 punts).

Quins resultats esteu obtenint?
Després del trasllat a l’Olivera, el nombre de 
matrícules es va duplicar. En l’últim curs es van 
matricular 660 persones. El percentatge d’aprovats 
a la nostra escola és el 65%. Som el centre del 
Baix Llobregat que més títols de graduat escolar 

Quins van ser els teus inicis en la formació de 
persones adultes?
Vaig començar a fer classes de matemàtiques 
i ciències naturals a l’aula d’adults que estava 
al col·legi Amat Verdú. Llavors hi havia a Sant 
Boi tres aules, les altres dues estaven a Ciutat 
Cooperativa i a Camps Blancs. En el curs 1998-99 
ens van traslladar a l’antic col·legi Lluís Castells i 
es van unificar les tres aules. Ens vam convertir 
en un centre de formació d’adults i me’n van 
nomenar directora. Deu anys després, el 2010, ens 
van ubicar a l’equipament de l’Olivera per poder 
disposar de més espai. 

Com has vist l’evolució de l’alumnat durant 
aquests 27 anys de servei?
La tipologia de l’alumnat ha anat variant en 
funció de l’oferta d’estudis. Al principi depeníem 
del departament de Benestar de la Generalitat; 
s’oferia el graduat escolar (que ja no té vigència) 
i el certificat d’estudis primaris. En aquesta època 
el 75% de l’alumnat eren persones grans. El canvi 
es va produir a partir de l’any 2003 quan les escoles 
d’adults vam passar a dependre del departament 
d’Ensenyament. L’oferta formativa va canviar i es 
van començar a impartir cursos d’accés a grau 
mitjà i superior, accés a la universitat i graduat de 
l’ESO. A partir d’aquí es va invertir la tendència i 
en l’actualitat el 85% dels que es matriculen a 
l’Escola d’Adults són persones joves, la mitjana és 
de 30 anys. També els ensenyaments d’anglès  i 
d’informàtica s’han incorporat a l’oferta formativa.

N La tipologia dels 
estudiants ha anat 
variant en funció de 
l’oferta d’estudis

N És primordial 
compartir amb 
l’alumnat els  
criteris d’avaluació  

ROSA FERNÁNDEZ porta 27 anys dedicada a l’educació. Va començar a impartir classes d’adults 
el 1990 a Sant Boi i 9 anys després va ser nomenada directora del centre que es va obrir a l’antiga 
escola Lluís Castells. El seu actual destí és el Servei d’Ordenació Curricular de Formació d’Adults.

“660 persones  
es van matricular 
a l’Escola d’adults 
l’últim curs”


