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Turisme a Sant Boi: orgull de ciutat  
i desenvolupament econòmic
NL’entorn natural, el patrimoni històric i la proximitat a Barcelona són els punts forts de la ciutat

Turisme a Sant Boi? La resposta de 
l’Ajuntament de Sant Boi és: “Sí”. Anys en-
rere, parlar de turisme en una ciutat com la 
nostra podia semblar estrany, gairebé una 
broma. Però els temps canvien.

L’activitat turística ha crescut -i conti-
nua creixent- de manera exponencial a les 
grans ciutats, fins a un punt de saturació, i 
els entorns metropolitans veuen crèixer les 
expectatives d’aprofitar les potencialitats 
turístiques dels seus propis territoris.

Una experiència agradable
Està clar que Sant Boi no és pròpiament 
una ciutat turística. Però està molt ben si-
tuada geogràficament (a prop de la gran 
ciutat, de l’aeroport, de la Fira de Barce-
lona, de les platges de la comarca, de la 
Colònia Güell, de Montserrat...) i compta 
amb prou atractius perquè visitar-la pugui 
ser una experiència agradable. En espe-
cial, el seu patrimoni històric i el seu en-

torn natural, però també la gastronomia, 
el Parc Agrari, l’activitat cultural o la pràc-
tica esportiva.

Un turisme de proximitat
L’Ajuntament de Sant Boi vol treballar en 
aquest període de govern per consolidar un 
turisme de proximitat, familiar, saludable 
i respectuós amb l’entorn. La intenció és 
oferir sobretot a les famílies una forma di-
ferent d’aprofitar unes hores o una jornada 
sencera sense haver de fer gaires quilòme-
tres i, si és possible, arribant-hi en trans-
port públic.

Es tracta de posar el nom de Sant Boi 
en el mapa a l’hora de triar què fer i on 
anar durant el cap de setmana. I de donar 
prou motius a les persones que per dife-
rents motius s’allotgen a la ciutat (feina i 
negocis, visites i esdeveniments familiars, 
competicions esportives, etc.) perquè 
aprofitin per conèixer una mica Sant Boi i 

omplir d’aquesta manera el temps que els 
queda lliure.

Assolir aquests objectius implicaria un 
efecte multiplicador sobre altres activitats 
de la ciutat, com ara la restauració o el co-
merç, i constituiria per tant un factor estra-
tègic per a la generació d’activitat econò-
mica, ocupació i noves oportunitats.

Caldrà segurament un esforç de difusió i 
de màrqueting, de senyalització de la ciu-
tat, de suport a noves iniciatives de perso-
nes emprenedores i de diàleg i treball en 
comú amb altres administracions, sectors 
econòmics i operadors turístics.

Una ciutat orgullosa d’ella mateixa
I caldrà, sens dubte, que els ciutadans i les 
ciutadanes de Sant Boi siguem els primers 
turistes de la nostra pròpia ciutat i els prin-
cipals ambaixadors seus per fer veure amb 
orgull, més enllà d’aquí, que val la pena 
visitar-la i conèixer-la. 

L’Ajuntament 
treballarà aquest 
mandat per 
generar activitat 
econòmica 
mitjançant 
el turisme de 
proximitat
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10 razones para visitar Sant Boi
NNaturaleza, deporte, gastronomía, patrimonio histórico, actividad cultural y deportiva, negocios...

1 Una naturaleza con encanto
La naturaleza es el principal reclamo 
turístico de Sant Boi. Probablemente ningún 
otro municipio tiene, tan cerca de Barcelona, 
su riqueza y su diversidad natural. El río 
Llobregat, la montaña de Sant Ramon y 
el parque agrario forman un triángulo de 
atractivos muy apreciado por la ciudadanía 
de Sant Boi y con gran potencial para atraer 
visitantes. El Anell Verd es el itinerario de 
más de 15 km que los conecta. Una red de 
equipamientos públicos (la ermita de Sant 
Ramon y las masías Can Julià, Can Palòs 
y Torre de la Vila) actúa como punto de 
referencia para difundir los valores naturales 
y los diferentes ecosistemas del municipio.

2 Senderismo de proximidad
La apertura, mejora y señalización de ca-
minos e itinerarios en los últimos años ha 
permitido que el senderismo, el running y el 
cicloturismo se hayan convertido en prácti-
cas habituales en el entorno natural de Sant 

Boi, especialmente los fines de semana. La 
ciudad cuenta con cinco itinerarios seña-
lizados (Anell Verd, Pedra Seca, Camí de 
l’Ermita, Camí Ral i Cordal de Sant Ramon) 
que constituyen una excusa perfecta para 
practicar deporte, mantenerse en forma y 
cuidar la salud. Las orillas del Llobregat se 
han recuperado para el uso público; hoy por 
hoy es posible, siguiendo su curso, llegar 
hasta la playa a pie o en bicicleta.

3 La alcachofa, un símbolo
Sant Boi es el municipio del Parc Agrari del 
Baix Llobregat con más hectáreas de terri-
torio agrícola. Los campos forman parte del 
paisaje local y constituyen un patrimonio 
digno de mostrarse que hunde sus raíces en 
nuestra historia reciente y remota. El pre-
sente de la producción agrícola de Sant Boi 
apuesta por la calidad y la proximidad del 
km.0. La alcachofa es su producto estrella 
y, cada vez más, un símbolo de la identidad 
santboiana. Cada primavera sus virtudes se 

Sant Boi 
apuesta por 
dar a conocer 
sus recursos
para atraer 
visitantes y 
generar actividad 
económica en la 
ciudad

exhiben en una gran fiesta popular, la Car-
xofada, que atrae a la ciudad a más de 1.000 
personas de otras localidades.

4 Placeres para el paladar
La alcachofa es también el producto más fa-
moso de la gastronomía de Sant Boi, que en 
los últimos años ha dado un salto de calidad 
impulsado por la asociación Degusta. Los 
mejores restaurantes locales trabajan para 
extender la cultura del ‘slow food’ y elaborar 
platos saludables con productos de proximi-
dad. Poder disfrutar de una buena comida es 
sin duda un aliciente más para elegir Sant 
Boi y no otro lugar como destino de una ex-
cursión, visita cultural o viaje de negocios. 

5 Una villa romana
Sant Boi cuenta con un patrimonio histórico 
y arquitectónico con múltiples atractivos. En 
pleno núcleo antiguo, unas termas con más 
de 2.000 años de historia -las mejor conser-
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nuestras calles durante los tres días del 
certamen, el segundo más antiguo del Baix 
Llobregat. El festival Altaveu (septiembre), 
la Carxofada (marzo-abril), la fiesta romana 
(junio), el Aplec de Sant Ramon (agosto) o 
los conciertos de música en directo de los fi-
nes de semana son también citas que traen 
habitualmente público foráneo a Sant Boi y 
generan actividad económica en la ciudad.

8 Tradición deportiva
Sant Boi es anfitriona de múltiples aconteci-
mientos deportivos: pruebas clásicas con al-
tos índices de participación -como la Cursa 
Popular o la Pujada a Peu a Sant Ramon-, 
competiciones de deporte escolar y federa-
do, partidos internacionales de diferentes 
disciplinas... La presencia en la ciudad de 
las personas que participan en ellas y de sus 
acompañantes es una oportunidad para dar 
a conocer Sant Boi: sus lugares de interés, 
sus restaurantes, su oferta comercial.

9 Ocio y negocio
La proximidad a Barcelona, al aeropuerto 
y a la Fira de Barcelona está haciendo de 

Sant Boi y del conjunto del Baix Llobregat 
un destino habitual del turismo de nego-
cios. El primer trimestre de este año, más 
de la mitad de las personas que se aloja-
ron en hoteles de la comarca lo hicieron 
por motivos relacionados con su trabajo. La 
ciudad trabaja para que este sector de la 
clientela -en buena medida procedente del 
extranjero- utilice parte de su tiempo para 
conocer Sant Boi y utilizar sus servicios.

10 Un objetivo compartido
La promoción del turismo en Sant Boi es ya 
un objetivo compartido por mucha gente. El 
Ayuntamiento, su primer impulsor, colabora 
con el Consorci de Turisme del Baix Llobre-
gat y otros organismos públicos para conso-
lidar la oferta existente. La ciudad cuenta 
con 6 establecimientos hoteleros y múltiples 
restaurantes interesados en atraer visitan-
tes. Empresas punteras del sector tienen su 
sede en la ciudad. Diversas entidades gestio-
nan servicios relacionados con el turismo. Y 
el laboratorio Coboi apoya la puesta en mar-
cha de iniciativas de negocio que, como Som 
Bici o La Petjada, buscan hacerse un hueco 
para desarrollar su actividad turística.

vadas de la época en Catalunya- constituyen 
un testimonio vivo del pasado romano de la 
ciudad, que contó en su día con una gran vi-
lla dedicada al cultivo de la vid. La torre de 
Benviure es, unos siglos más adelante en la 
línea del tiempo, un magnífico ejemplo de la 
arquitectura defensiva de la época medieval.

6 La figura de Rafael Casanova
La figura de Rafael Casanova, útlimo ‘conse-
ller en cap’ de la ciudad de Barcelona y sím-
bolo de las libertades de Catalunya, es otro 
elemento central del patrimonio histórico 
de Sant Boi. La masía Can Barraquer, donde 
vivió en el s.XVIII, es la sede del museo de 
la ciudad y alberga un espacio permanente 
dedicado a su memoria. En la iglesia de Sant 
Baldiri puede visitarse su tumba, donde cada 
Onze de Setembre se realiza una ofrenda flo-
ral. Sant Boi es siempre protagonista y punto 
de referencia de esa histórica jornada.

7 La Fira y otras actividades
La Fira de la Puríssima es el principal acon-
tecimiento festivo de Sant Boi y también el 
que atrae a más visitantes. Miles de veci-
nos y vecinas de otras localidades recorren 
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“Alojamos a todo tipo de 
clientes. Más de la mitad son 

gente que viene 
a trabajar por 
la zona. Los 
extranjeros 
valoran la 
tranquilidad 
de Sant Boi, el 
precio y la buena 
comunicación 
con Barcelona. 
En general hacen 

poca vida aquí. Los que más se 
interesan por la ciudad son los que 
vienen a ver a la familia por bodas, 
bautizos, etc.” Marcelo Vissio, 
Conserge de l’Hostal Rambla

“Faig un treball final de Grau 
amb una 
companya. 
Estudiem 
la viabilitat 
d’obtenir un 
segell oficial 
de Destinació 
Turística 
Esportiva. Sant 
Boi té bones 
condicions: 

l’Anell Verd, els poliesportius, un 
bon entorn per entrenar, oferta 
cultural complementària i proximitat 
a BCN en transport públic.” Andrea 
Martín, estudiant de Turisme

“Tinc un projecte de negoci 
d’educació ambiental i turisme 

familiar que estic 
preparant amb el 
suport de Coboi. 
Vull proposar 
activitats, tallers 
i visites guiades. 
La gent marxa 
lluny, però 
aquí mateix hi 
ha coses molt 
interessants. La 

pedra seca, el paisatge canviant, 
un ocell tropical que cria als 
nostres boscos...” Nahuel Osorio, 
Emprenedor (La Petjada)
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S ant Boi es quizás la única ciudad del área metropo-
litana de Barcelona que ha podido y ha sabido mante-
ner un entorno forestal, agrícola y fluvial de gran va-
lor. Durante años, el gobierno municipal ha dedicado 
esfuerzos y recursos a preservar y promover nuestro 
entorno natural, planteándose esta tarea como un 
factor estratégico de primer orden. De la misma ma-
nera se ha considerado una prioridad potenciar nues-
tro patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, sin 
duda otro de los principales activos de Sant Boi.

Los ciudadanos y las ciudadanas disfrutan hoy de 
los resultados de esa tarea (el Anell Verd, el río, los 
equipamientos ambientales, el Museo...). Creo que 
podemos sentirnos orgullosos. Y creo que haber 
apostado fuerte en el pasado por estos elementos 
singulares nos coloca en una buena posición para dar, 
ahora, un nuevo paso adelante como ciudad.

Hemos de saber poner en valor la tarea realizada. 
Nuestro entorno natural y nuestro patrimonio cultu-
ral han de servir para, añadiéndoles espíritu empren-
dedor, colaboración e ideas innovadoras, situarnos 
en el contexto del Baix Llobregat como un destino 
de turismo de proximidad, para captar visitantes de 
fuera de Sant Boi y generar así en la ciudad nueva ac-
tividad económica y nuevas oportunidades.

Trabajamos para que Sant Boi sea cada vez más una 
ciudad atractiva, con opciones reales de desarrollo 
económico y perspectivas de futuro. Un turismo sen-
sato, realista y sostenible, pero sin complejos, puede 
ser una ayuda más para avanzar por este camino. Una 
nueva razón para sentir orgullo de Sant Boi.

ant Boi és potser l’única ciutat de l’àrea metropo-
litana de Barcelona que ha pogut i ha sabut mantenir 
un entorn forestal, agrícola i fluvial de gran valor. Du-
rant anys, el govern municipal ha dedicat esforços i re-
cursos a la preservació i la promoció del nostre entorn 
natural, tot plantejant-se aquesta tasca com un factor 
estratègic de primer ordre. De la mateixa manera s’ha 
considerat una prioritat potenciar el nostre patrimoni 
històric, arquitectònic i cultural, sens dubte un altre 
dels principals actius de Sant Boi. 

Els ciutadans i les ciutadanes gaudeixen avui dels re-
sultats d’aquesta tasca (l’Anell verd, el riu, els equipa-
ments ambientals, el Museu...). Crec que ens en podem 
sentir orgullosos. I crec que el fet d’haver apostat for-
tament en el passat per aquests elements singulars ens 
col·loca en una bona posició per donar, ara, un nou pas 
endavant com a ciutat. 

Hem de saber posar en valor la feina feta. El nos-
tre entorn natural i el nostre patrimoni cultural han 
de servir per, afegint-hi esperit emprenedor, col·la-
boració i idees innovadores, situar-nos en el context 
del Baix Llobregat com una destinació de turisme de 
proximitat, per captar visitants de fora de Sant Boi i 
generar així a la ciutat nova activitat econòmica i no-
ves oportunitats.

Treballem perquè Sant Boi sigui cada cop més una 
ciutat atractiva, amb possibilitats reals de desenvolu-
pament econòmic i perspectives de futur. Un turisme 
sensat, realista i sostenible, però sense complexos, pot 
ser sens dubte una ajuda més per avançar per aquest 
camí. Una nova raó per sentir l’orgull de Sant Boi.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Hem d’aprofitar la 
feina feta per potenciar 
el nostre entorn natural 
i el patrimoni cultural

N Hemos de aprovechar 
el trabajo hecho para 
potenciar el entorno 
natural y el patrimonio

El turisme, una nova oportunitat 
El turismo, una nueva oportunidad

S
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El hilo conductor de la Fiesta Romana 
de Sant Boi será este año la vida coti-
diana del ejército romano en tiempos 
de paz. El sábado 11 de junio por la 
tarde y el domingo día 12 por la maña-
na se recrearán en la zona museística 
(Can Torrents, Can Barraquer y Termes 
Romanes) una colonia romana y un 
campamento de soldados. 

A su alrededor se organizarán acti-
vidades que mostrarán cómo vivían y 
trabajaban las personas de la Roma 
clásica, qué comían y que sentían. 
Se montará, por ejemplo, una cocina 
donde podrá degustarse comida de 
la época. Habrá también un espacio 
dedicado a la escritura y la educación 
infantil, un rincón sobre la ropa de 
los soldados y los tejidos más utiliza-
dos para su confección y talleres para 

hacer coronas como las de los césa-
res o redes para el pelo de las novias.

Un día antes, el 10 de junio, el 
músico Santi Arisa ofrecerá en las 
Termes Romanes el concierto Amor 
Roma, que fusiona textos de los gran-
des poetas latinos con música de per-
cusión y otros instrumentos.

La Casa degli Italiani
La fiesta romana de Sant Boi se pre-
sentará este año por primera vez a la 
comunidad italiana de Barcelona. La 

Un viaje en 
el tiempo 
para recrear 
la vida 
cotidiana 
romana

alcaldesa, Lluïsa Moret, asistirá el 9 
de junio a un acto público en la Casa 
degli Italiani para dar a conocer la 
actividad y difundir el pasado roma-
no de nuestra ciudad y los elementos 
patrimoniales que se han conservado 
hasta nuestros días, con las Termes 
Romanes a la cabeza. Las personas 
de nacionalidad italiana constituyen 
el colectivo extranjero más numero-
so en la ciudad de Barcelona.

www.santboi.cat 
Agenda Viure Sant Boi (pàg. 23)

Mejillones y cava en el Mercat de la Muntanyeta
El día 17 de junio, a las 11.30 horas, el 
Mercat de la Muntanyeta ofrecerá una 
degustación gratuita de mejillones de 
roca del delta del Ebre acompañada 
con una copa de cava. Está previsto 
que se repartan unas 1.200 raciones.  

El Mercat de la Muntanyeta se su-
mará así por primera vez a les “Revet-
lles d’Estiu amb Musclos i Cava” que 
organizan el Mercat Central del Peix 
de Mercabarna y el Gremi de Peixa-
ters de Catalunya en cuatro mercados 
de Barcelona (el Ninot, la Concepció, 
Sants i la Marina) con la colabora-
ción de la Federació de Productors de 

Mol·luscos del delta de l’Ebre. La de 
este año será ya la quinta edición.

La iniciativa pretende recuperar la 
tradición gastronómica de las ‘muscla-
des’ de verano típicas de los pueblos 
pescadores mediterráneos, sobre todo 
en las verbenas de Sant Joan, Sant Pere 
y Sant Jaume. El sabor del mejillón al-
canza sus condiciones óptimas durante 
los meses de calor. Como novedad de 
este año, las pescaderías sugerirán re-
cetas con mejillones elaboradas por el 
Campus de Turisme, Hoteleria i Gastro-
nomia CETT-UB.

assocome.com

“Es nota una certa presència, 
de públic no local al nostre 

restaurant, 
sobretot per la 
proximitat a dos 
establiments 
hotelers i per 
activitats 
com la Fira, 
la Carxofada 
o les sortides 
de Som Bici. 
El percentatge 

és petit i per tant hi ha recorregut 
per créixer. Cal bona informació 
turística al carrer i a Internet.” PERE 
ROMERO, Restaurant CAL VITUS

“El potencial gastronòmic de 
municipis com Sant Boi és immens. 

Explicar la 
intensa activitat 
agrícola a través 
del menjar és 
una oportunitat 
que no s’hauria 
de deixar 
passar. L’aposta 
per la carxofa 
com a eix de la 
producció i la 

identitat gastronòmica local em 
sembla un camí encertat i amb molt 
recorregut per endavant.” Josep 
Sucarrats, director revista 
Cuina, Premi Carxofa d’Or

“Treballem amb els municipis 
per fer valer els atractius, l’oferta 

turística i les 
activitats del 
territori. A Sant 
Boi destaquen 
l’oferta cultural, 
les propostes 
de natura al 
voltant del riu i 
la muntanya, un 
ampli calendari 
de festes i 

esdeveniments i la gastronomia, 
encapçalada per la reina de l’horta 
del Baix, la carxofa.” Laura Garcia, 
Consorci Turisme Baix Llobregat
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El Pla de Turisme dará sus 
primeros pasos el próximo 
mes de septiembre.
El Ayuntamiento tiene la intención 
de iniciar después del verano la 
elaboración del Pla 
de Turisme de Sant 
Boi. Del mismo modo 
que el Pla de Comerç 
2020 ha ordenado las 
prioridades del sector 
comercial para los 
próximos años, el Pla 
de Turisme recogerá 
los puntos de vista de 
los diferentes agentes implicados 
en el turismo local para 
consensuar objetivos y planificar 
acciones.

Un billete combinado del 
carrilet para visitar Sant Boi
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) se ha 
comprometido mediante un 
convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento a crear billetes 
combinados del carrilet con visitas 
incluidas al Museu de Sant Boi 
(Can Barraquer, Termes Romanes 
y Torre de Benviure) y a elementos 
de interés del medio ambiente 
local (Can Julià y la ermita de  
Sant Ramon).

La campaña del Supermes, 
un éxito de participación.
El Supermes, la programación 
especial de actividades 
organizada durante el mes de 
abril por el Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, concluyó 
con un gran éxito 
de participación. 
La página web de la 
campaña recibió más 
de 25.000 visitas. 
Las actividades 
organizadas en Sant 
Boi registraron casi 
300 descargas. Las 
más populares fueron 
“Anem a pasturar a Sant Ramon” y 
“Soldat Roc de Benviure”.

Sant Boi da a conocer su 
patrimonio agrícola
L’Agència Catalana de Turisme y la 
Diputación de Barcelona organizan 
para los días 17, 18 y 19 de junio la 
campaña “Benvinguts a Pagès. Des-
cobreix la nostra terra”, que pro-
mueve ‘escapadas’ de fin de semana 
hacia diversos lugares de Catalunya. 
Agricultores del país abren sus ex-
plotaciones al público esos días para 
mostrarlas mediante visitas guiadas. 
En paralelo se ofrece un programa de 
actividades en el que Sant Boi tendrá 
un destacado protagonismo. 
El 17 de junio se celebrará en la 
rambla de Rafael Casanova el cuar-
to aniversario del Mercat de Pagès, 
que incluirá una degustación de pro-

ductos locales de temporada y un 
showcooking de frutas. El 18 de junio 
se podrá visitar la finca santboiana de 
Can Xagó, situada en el Parc Agrari 
del Baix Llobregat, conocer las tareas 
agrícolas que en ella se realizan y 
participar en un taller gastronómico. 

El Parc Agrari, en bicicleta
Para el 19 de junio, Som Bici propone 
una salida en bicicleta para descubrir 
el Parc Agrari mediante un recorrido 
por los cultivos, una charla y la po-
sibilidad de ayudar en las tareas del 
campo y comprar productos km.0.

benvingutsapages.cat
sombici.cat 

La Cooperativa 
Agrària participa 
en el FadFest
El día 11 de junio tendrá lugar en la 
plaza de les Glòries Catalanes, en 
Barcelona, el ‘Ensayo General’ del 
FADfest 2016. El festival barcelonés 
del diseño abordará mediante esta 
actividad el problema de la sosteni-
bilidad alimentaria, planteando una 
acción colectiva para demostrar la 
capacidad del diseño y la implicación 
colectiva para modificar los hábitos 
de consumo y ‘rediseñar el gusto’.  
Una de las principales actividades 
previstas en el ‘Ensayo General’ es 
una ‘lechugada’ que servirá como 
aperitivo y permitirá catar lechugas 
de proximidad de múltiples proce-
dencias, variedades y fórmulas de 
cultivo. La Cooperativa Agrària Sant-
boiana aportará lechugas cultivadas 
por sus asociados. Además, participa-
rá en un reportaje sobre el tema que 
se podrá ver en la web del FadFest y 
se emitirá más adelante en BTV.

fadfest.com 

El sendero recorrería 186 km entre el nacimiento y la desembocadura del río

Sant Boi, en el Camí del Llobregat
La Diputación de Barcelona prepara un 
proyecto para acondicionar un sendero 
turístico de 186 km entre el nacimiento 
y la desembocadura del río. De acuerdo 
con un estudio previo presentado a los 
municipios de su recorrido, el Camí del 
Llobregat contaría en sus tramos más 
concurridos con carriles segregados 
para ir a pie o en bicicleta. El proyec-
to pretende aprovechar y dar continui-
dad a la red de caminos actual y a los 

recursos y las actividades turísticas ya 
existentes. 

Un punto estratégico
La ciudad de Sant Boi aspira a tener 
un papel estratégico en el Camí del 
Llobregat aprovechando la proximi-
dad al río de su núcleo histórico y la 
cercanía de la estación del carrilet y 
de servicios complementarios de res-
tauración y alojamiento. entre otros. 
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L’Ajuntament i la comunitat educativa han 
mostrat el seu desacord davant la reducció 
de noves línies de P3 al municipi, que s’ha 
fet desoint una resolució aprovada al Parla-
ment. L’actuació conjunta de l’Ajuntament 
i la comunitat educativa ha aconseguit re-
duir l’impacte de les retallades en les línies 
de P3. De les 5 línies que la Generalitat 
preveia tancar a Sant Boi, només es tanca-
rà una línia a l’Escola Barrufet i es crearà 
un grup amb un programa educatiu de ci-
cle (P3-P4) a l’Escola Cooperativa. D’altra 
banda, l’Escola Parellada i l’Escola Rafael 
Casanova recuperen una línia de P3 gràcies 
al procés de preinscripció. A l’ESO, l’INS Ra-
fael Casanova guanya un grup mentre que 
l’INS Camps Blancs perd un grup.

Opció pública
El procés de preinscripció ha posat de ma-
nifest l’aposta de les famílies per l’opció pú-
blica a l’ensenyament. Així, el 60 % de les 
inscripcions han triat els centres públics.

Més del 95 % s’han resolt en primera op-
ció a l’oferta de P3. Pel que fa al resultat de 
l’assignació a 1r d’ESO  ha estat del 94 % en 
primera opció.

Moció al Parlament
La Comissió d’Ensenyament del Parlament 
va aprovar una proposta de resolució sobre 
el sistema educatiu al Baix Llobregat, que 
instava el govern de la Generalitat a incre-
mentar els recursos en despesa educativa, 
a no suprimir cap aula de P3 de manera 
unilateral, tot i la davallada de natalitat, i 
a reduir la ràtio de nombre d’alumnes per 
aula. Li van donar suport tots els grups par-
lamentaris excepte el de Junts pel Sí.

La proposta assenyala que s’han d’in-
crementar progressivament els recursos 
destinats al sistema educatiu, fins situar la 
despesa com a mínim en el 6% del producte 
interior brut els propers cinc anys. També, 
s’insta la Generalitat que no suprimeixi cap 
línia de forma unilateral i sense diàleg. 

Sant Boi, contra el tancament de  
les línies de P3 a l’escola pública

El procés de 
preinscripció ha 
posat de manifest 
l’aposta de les 
famílies per 
l’opció pública a 
l’ensenyament. 

Suport a l’Estudi 
per a l’ESO i 
batxillerat,  
també a l’estiu
L’Ajuntament oferirà al juliol espais 
d’estudi tutelats a 600  alumnes d’ESO 
i batxillerat que es presentaran a les 
proves extraordinàries de setembre, 
tant a centres de secundària com a 
les PAU. La  continuitat del servei de 
suport a l’estudi servirà per treballar 
la realització dels dossiers que han 

de lliurar els 
alumnes quan 
es presentin 
a les proves 
extraordinàries, 
tot posant 
en pràctica 
les tècniques 
d’estudi 
necessàries. 
El professorat 
ajudarà a 
preparar els 
exàmens de 
selectivitat 
mitjançant 

tècniques de preparació i planificació 
d’exàmens i la realització de proves 
d’anys anteriors.
El projecte es durà a terme, en 
col·laboració amb els centres de 
secundària participants al projecte, 
a dos equipaments municipals, 
Can Massallera i L’Olivera. A cada 
equipament hi haurà  dos espais: un 
àmbit de treball col·lectiu i de resolució 
de dubtes al qual es destinaran 6 
professionals (3 Massallera, 3 Olivera) i 
un “espai silenci” per a estudi individual 
o per acabar les tasques iniciades a 
la sessió de tutoria on hi haurà un 
professional. Les sessions es faran del 
4 de juliol al 5 d’agost de 10 a 14 hores. 
Cada professional donarà suport a un  
màxim de 10 alumnes. La inscripció es 
farà del 27 al 30 de juny (del 13 al 18 de 
juny per a l’alumnat que ja participa).
Més informació: 93 654 89 56/
suportestudisboi@gmail.com.

Concentració 
de protesta
Un centenar de 
persones es van 
manifestar el 18 
de maig davant la 
seu dels Serveis 
Territorials 
d’Educació del 
Baix Llobregat per 
reclamar que no 
es tanqui cap grup 
de P3 a les escoles 
públiques de la 
comarca.
La concentració 
va comptar 
amb el suport 
de la Federació 
d’Associacions 
de Mares i Pares 
d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC)
i els sindicats. 
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Noves ajudes municipals a la 
rehabilitació d’habitatges
L’Ajuntament obrirà en breu la convo-
catòria de subvencions per a la reha-
bilitació d’edificis i habitatges per a 
l’exercici 2016. La presentació de sol-
licituds s’iniciarà a partir de mitjan de 
juny i tancarà el 22 de juliol.

La convocatòria municipal (dotada 
amb 152.500 euros) subvenciona tant 
les actuacions de rehabilitació en les 
zones comunes dels edificis (façana, 
instal·lacions, coberta, col·locació 
d’ascensor, etc.) com les actuacions 
de millora a l’interior dels habitat-
ges. Les bases es podran consultar 
a l’apartat de Tràmits del web muni-
cipal. En el cas dels habitatges, les 
actuacions subvencionables són les 

destinades a millorar l’habitabilitat, 
l’adaptació per a les persones amb 
mobilitat reduïda, l’eficiència ener-
gètica i l’arranjament d’habitatges 
desocupats per destinar a masoveria 
urbana.  Pel que fa als edificis, la con-
vocatòria preveu dos programes: un 
adreçat a la millora de l’accessibili-
tat en edificis plurifamiliars i un altre 
destinat a la conservació. 

En el cas d’habitatges desocupats, 
les persones que participin a la bor-
sa de lloguer social de l’Ajuntament, 
amb una renda entre 400 i 550 euros, 
tindran una puntuació de 50 punts. 

Per informar-se sobre els requisits 
cal trucar al telèfon 93 635 12 23.

CoBoi FEST, 
economia social  
i innovació 
El dia 14 de juny se celebra el pri-
mer CoBoi Fest, festival de petit for-
mat d’innovació i economia social 
i solidària de Sant Boi. Els projec-
tes participants en la 3ª Llançadora 
d’Emprenedoria de CoBoi es presen-
taran en una fira de projectes on hi 
haurà també tallers, concerts i altres 
activitats. 

La plaça de la Generalitat es trans-
formarà durant la tarda en una fira 
de projectes d’economia i innovació 
social que treballen en els àmbits 
de la infància, la identitat, el medi 
ambient, la gent gran, la cultura, els 
negocis o l’esport. El festival tindrà 
lloc entre les 16 i les 20 hores i la 
presentació de projectes començarà 
a les 18h. 

Amb el lema CoEvolucionem Sant 
Boi, CoBoi Fest reivindica la neces-
sitat de treballar de forma col·labo-
rativa i oberta mentre es fomenta 
un desenvolupament econòmic més 
sostenible i centrat en les persones, 

d’acord amb la filosofia de treball ca-
racterística de Coboi. 

Els projectes que es presentaran 
durant el festival han estat acompa-
nyats per CoBoi per fer realitat inici-
atives que aportin valor social i eco-
nòmic. Tenen en comú el fet d’haver 
nascut a CoBoi, que proposen soluci-
ons innovadores mitjançant la col·la-
boració de diferents col·lectius i que 
busquen un impacte directe i sosteni-
ble per millorar la realitat social. 

Coboi és una aposta de l’Ajunta-
ment de Sant Boi per impulsar el co-
operativisme i l’emprenedoria social 
a la ciutat. Des de l’any 2012, du a 
terme múltiples projectes i activitats 
que tenen com a espai de referència 
el Casal de Casablanca, un antic ca-
sal de barri transformat per ser la seu 
d’una comunitat innovadora genera-
dora de coneixement compartit i de 
noves dinàmiques, relacions i inicia-
tives socials.

Sant Boi 
celebra el Dia 
Mundial del 
Comerç Just
Sant Boi va celebrar el Dia Mundial 
del Comerç Just. ‘Desconnecta’t 
del capitalisme, instal·la’t les 
alternatives’ va ser el lema 
d’aquesta nova edició que va 
comptar amb una fira d’entitats 
i productes de comerç just, 
entre altres activitats. Així, amb 
l’objectiu de promoure models 
de consum 
alternatius al 
capitalisme, 
el 14 de maig 
va tenir lloc a 
Sant Boi una 
nova edició de 
la fira d’entitats 
i productes de 
comerç just que 
ha canviat de 
nom aquest any 
per anomenar-
se ‘Som Comerç 
Just i Banca 
Ètica ‘.
Durant la 
jornada va 
tenir lloc una 
exposició i venda de productes 
de comerç just que va comptar 
amb la presència d’associacions 
del món de la cooperació local 
com l’Associació Compassió i 
Vida, l’Associació d’Amistat San 
Miguelito-Sant Boi, Cooperacció, 
la Creu Roja, DESOS Opció 
Solidària, Ensenyament Solidari, 
Fundació Kassumay i Grup de 
Suport al Col·lectiu de Dones de 
Matagalpa.
El missatge directe de la 
campanya arriba en un any 
especial per al moviment del 
comerç just, que compleix el seu 
30 aniversari al nostre país. Des de 
1986, les vendes han superat els 
33 milions d’euros a Espanya.
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Los ayuntamientos de Castelldefels, Gavà, 
Sant Boi y Viladecans, junto con la UPC, PI-
MEC, AEBALL, CCOO, UGT y la Cámara de 
Comercio, presentaron, el día 10 de mayo, 
en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, 
en Castelldefels , la plataforma para la pro-
moción y el fomento de una movilidad y un 
transporte público eficiente y sostenible en 
la Plana del Delta del Llobregat. La alcal-
desa, Lluïsa Moret, aprovechó el acto para 
reclamar la mejora del transporte público 
en la zona dado que “es una reivindicación 
histórica de la comarca”.
La presentación se realizó en el salón de 
actos de la Escuela de Ingeniería de Teleco-
municación y Aeroespacial de Castelldefels 
(EETAC). El proyecto recoge tanto las ne-
cesidades económicas y urbanísticas de la 
Plana del Delta como las de salud pública y 
de calidad de vida de la ciudadanía.

Reclamación conjunta
Las alcaldesas de Castelldefels, Candela 
López; de Gavà, Raquel Sánchez; de Sant 
Boi, LluÏsa Moret; y el alcalde de Vilade-
cans, Carlos Ruiz, expusieron la propuesta 
de acciones y actuaciones para la mejora de 
la movilidad, accesos, transportes y cone-
xiones para superar un déficit histórico de 
transportes públicos de la zona delta del 
Baix Llobregat.

La alcaldesa, Lluïsa Moret, destacó la 
prioridad de esta reivindicación histórica 
por la necesidad urgente de contar con 
un transporte público que responda a las 
demandas de movilidad de la ciudadanía 
y de los sectores económicos. La alcalde-
sa también puso de relieve que se trata de 
una reclamación conjunta de los agentes 
sociales y económicos de la comarca he-
cha “con voluntad de acuerdo y de diálo-
go”. La alcaldesa remarcó el carácter de 
motor económico de este territorio “no sólo 
de nuestra comarca, sino también del área 

metropolitana de Barcelona y del país, que 
aglutina centros referentes y, en el caso de 
Sant Boi, la oferta sanitaria y sociosanitaria 
más importante del Barcelona y de buena 
parte del área metropolitana, más la sede 
del Clúster de Salud Mental de Cataluña “.

Reivindicación histórica
La Plana del Delta del Llobregat es un terri-
torio en el que viven más de 250.000 perso-
nas y es cercana a grandes infraestructuras 
de transporte de pasajeros y mercancías, 
como el aeropuerto del Prat, el puerto, es-

taciones de ferrocarril de media y larga dis-
tancia e importantes vías terrestres (AP-7, 
C-32, A-2, AP-2). Sin embargo, este territorio 
mantiene un déficit histórico en la movili-
dad y, sobre todo, en el transporte público 
de pasajeros, con importantes proyectos es-
tratégicos paralizados o aplazados durante 
años por las administraciones del Estado y 
de Cataluña. La plataforma reclama la am-
pliación y mejora del servicio ferroviario, la 
creación de un carril bici-bus segregado en 
la carretera C-245 o la interconexión en au-
tobús de los parques empresariales n

Los municipios del Delta del Llobregat 
reclaman la mejora de la movilidad

La “Plataforma per 
al foment d’una 
mobilitat i un 
transport  públic 
sostenible a la 
Plana del Delta 
del Llobregat” 
se presentó en la 
sede de la UPC en 
Castelldefels.

NSindicatos, patronales y la UPC se suman a la reivindicación
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Reivindicación conjunta  
del “Metro del Delta”
Las alcaldesas de Gavà, Raquel 
Sánchez; Castelldefels, Candela 
López; Sant Boi, Lluïsa Moret, y el 
alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz, han valorado 
positivamente el proyecto 
de integración urbana y de 
mejora de la movilidad de 
la C-245 pero han advertido 
que se trata de un primer 
paso en las actuaciones que 
deben hacerse. Los alcaldes 
consideran que se da 
respuesta a una antigua reivindicación 
del territorio, que los ajustes 
presupuestarios de la Generalitat 
habían impedido. La cohesión 
territorial del Delta, su conexión con 
el resto de la comarca y un sistema 
ferroviario soterrado son otras de las 
demandas de los municipios del Delta.

Presentación de la propuesta de mejora 
de la movilidad en la carretera C-245
El conseller de Territori y Sostenibilitat 
de la Generalitat, Josep Rull, y el vicepre-
sidente de Movilitat y Transport del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni 
Poveda, presentaron, el 13 de mayo, el nue-
vo proyecto de integración urbana y mejora 
de la movilidad de la carretera C-245, un eje 
viario de alta densidad que conecta Corne-
llà, Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castellde-
fels, cinco municipios metropolitanos del 
delta del Llobregat donde viven, en total, 
más de 350.000 personas.

La remodelación y reurbanización del eje 
viario de la C-245 integraría un nuevo carril 
bici, que formaría parte de la red ciclable 
metropolitana, así como la creación de un 
carril bus segregado y continuo de 13 kiló-
metros entre Cornellà y Castelldefels. Esta 
plataforma reservada para los autobuses 
permitiría aumentar la velocidad comercial 

al menos en un 25% en los tramos urba-
nos y ganar puntualidad en los horarios. Se 
calcula un recorte de casi 15 minutos en el 
tiempo del trayecto de punta a punta.

 Gracias a la puesta en marcha de este 
proyecto, la AMB podrá implantar en este 
tramo del eje viario una nueva línea de au-
tobús de altas prestaciones y empleo cono-
cido internacionalmente como Bus Rapid 
Transit (BRT) o autobús exprés. 

Se trata de un sistema de autobús rápi-
do con un diseño y unas características es-
peciales para mejorar su funcionamiento 
y evitar las causas que contribuyen a los 
retrasos. Con la implantación del BRT, la 
AMB espera un incremento de viajeros y 
de demanda del servicio en torno al 10% y 
calcula que esta nueva línea podría ser uti-
lizada, aproximadamente, por 2,5 millones 
de pasajeros anuales.
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Les persones i entitats guanyadores van rebre les distincions de mans dels representants municipals.

Marc Gasol (Premi Especial), l’AEG Sant Ra-
mon Nonat (Premi d’Honor), l’ACA Casa de 
Sevilla (Cultura), el Club Gimnàstic Sant Boi 
(Esports), la Fundació Marianao (Acció Cí-
vica) i Turiauto (Economia) van ser els gua-
nyadors dels VIII Premis Ciutat de Sant Boi. 
L’acte oficial de lliurament es va fer el 18 de 
maig a Can Massallera.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va presidir l’ac-
te i va destacar els valors i el compromís 
amb la ciutat de les persones, entitats i ini-
ciatives guanyadores.

El Premi Ciutat de Sant Boi de la Cultura 
ha correspost a l’Associació Cultural Anda-
luza Casa de Sevilla, que enguany celebra el 
30è aniversari. L’entitat regional organitza 
activitats que han esdevingut referències 
obligades del calendari de la cultura local 
(com la Cruz de Mayo o el Día de Andalucía) 
i participa activament en la vida local.

El Club Gimnàstic Sant Boi, que compta 
amb esportistes de primera talla estatal i 
internacional, va aconseguir el Premi Ciutat 
de Sant Boi de l’Esport en reconeixement a 
la seva tasca de promoció de l’esport com a 
eina formativa i educativa en valors.

El Premi d’Acció Cívica Ciutat de Sant Boi 
va recaure en la Fundació Marianao, un re-
ferent del treball social i educatiu al muni-

cipi, que des de fa més de 30 anys promou 
programes i activitats especialment adre-
çats a la població en situació de risc.

L’empresa familiar Turiauto, fundada l’any 
1965, va aconseguir el Premi Ciutat de Sant 
Boi d’Economia per haver estat capaç de 
superar moments difícils tot comprome-
tent-se amb els treballadors i les treba-
lladores d’una plantilla formada per 160  
persones.

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon 
Nonat, una entitat que enguany celebra 50 
anys de trajectòria, va rebre el Premi d’Ho-
nor Ciutat de Sant Boi per ser una escola 
de valors i pel compromís permanent amb 
la ciutat.

Finalment, el jugador de bàsquet Marc 
Gasol, internacional absolut amb la selec-
ció espanyola des de fa una dècada i mem-
bre de la plantilla dels Memphis Grizzlies a 
l’NBA, va obtenir el Premi Especial Ciutat 
de Sant Boi per la seva rellevant trajectòria 
esportiva.

El jurat va concedir dues mencions espe-
cials a títol pòstum a Vanesa Martínez, fun-
dadora de l’Associació de Joves Discapaci-
tats de Sant Boi (categoria Premi d’Honor), 
i a Nicolau Osete per 75 anys de dedicació 
incansable a l’esport (categoria Esport) n

Marc Gasol guanya el Premi 
Especial Ciutat de Sant Boi 2016

8a edició
Els Premis Ciutat 
de Sant Boi es 
van instituir l’any 
2006 i actualment 
tenen periodicitat 
biennal.

Cap a un nou 
model de 
participació 
ciutadana
L’Ajuntament ha posat en marxa un 
procés de participació ciutadana per 
convidar la ciutadania a implicar-se en la 
construcció col·lectiva de la ciutat. Amb 
l’eslògan “ParticiPASSIÓ. Comencem 
de nou”, es pretén avançar cap a un nou 
model. Amb l’aval d’una reconeguda 
trajectòria en l’impuls de la participació 

ciutadana, 
el govern 
municipal vol 
donar resposta 
a la demanda 
creixent de la 
ciutadania de 
comptar amb 
noves maneres 

de relacionar-se amb els seus governs i 
de ser part activa en la millora social i en 
la resolució de conflictes.
La participació en aquest procés es 
facilitarà mitjançant diferents fórmules. 
Una d’elles seran les converses 
ciutadanes, espais informals de 
relació on, en petits grups,  tothom 
tindrà l’oportunitat d’expressar com li 
agradaria prendre part en els assumptes 
col·lectius de la ciutat. Les persones que 
vulguin participar, de forma individual 
o en grup, es poden inscriure a través 
de l’apartat “ParticiPASSIÓ” del web 
municipal (santboi.cat). El procés també 
tindrà visibilitat al carrer, on es recollirà 
l’opinió de veïns i veïnes a les places 
i espais dels diferents barris i en els 
principals esdeveniments públics.
L’Ajuntament comptarà amb l’opinió de 
les entitats i realitzarà una revisió dels 
actuals òrgans de participació per fer-
los més oberts, flexibles i útils.
En una segona fase, es constituiran 
grups de treball per definir un nou 
model i un nou reglament.
Per poder compartir amb tothom el 
treball, les idees, l’esforç i la feina feta, 
l’Ajuntament ha organitzat la PartiFEST 
el 7 de juliol a les 19 h a Can Torrents.
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Sant Boi Ciutat 
Refugi: 1a Mostra 
Local de Cinema i 
Convivència 
El dissabte 28 de maig va tenir lloc a Can 
Massallera la 1a Mostra Local de Cinema 
i Convivència. El certamen va mostrar 
14 curtmetratges com a resultat dels 
treballs audiovisuals realitzats per 150 
nois i noies de 12 centres educatius de la 
ciutat al voltant del dret a l’asil i la crisi 
de les persones refugiades. 
Els curtmetratges que es van veure 
van ser el fruit de les reflexions dels 
alumnes sobre la situació actual de les 
persones refugiades des de diverses 
perspectives. D’aquesta manera van  
conèixer les tècniques i el llenguatge 
del cinema i van crear audiovisuals, 
alguns dels quals partien d’històries de 
ficció i altres des del documental. Així, 
els curts aprofundeixen en àmbits com 
l’acollida de persones refugiades, la 
memòria històrica, el qüestionament 
de les polítiques europees i les històries 
personals. 
Aquesta iniciativa s’emmarca en la 
tasca que realitza la Xarxa d’Educadors 
i Alumnes per la Convivència. Hi han 
col·laborat el Pla d’acollida a persones 
refugiades i la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat.

Vegeu els audiovisuals a:
youtube.com/user/CanalSantBoi

Campanya  
de neteja
L’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va 
participar en una 
nova acció de 
la campanya de 
neteja als barris 
que va tenir lloc 
el 12 de maig a 
Vinyets i  
Molí Vell. Dins del 
marc de l’Alcaldia 
als Barris, un 
col·lectiu de 
persones del 
Casal d’Avis 
de Vinyets va 
col·laborar en les 
tasques de neteja 
seguint el lema 
de la campanya 
“Amb tu, un barri 
més net”

L’Ajuntament organitza una festa adreça-
da a joves de Sant Boi que fan els 18 anys 
durant el 2016 per celebrar la seva majoria 
d’edat.  Les persones joves rebran una car-
ta d’invitació de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, 
i podran anar a la festa amb un/una acom-
panyant. Aquest any 2016 celebren el seu 
aniversari 700 nois i noies de Sant Boi. 

Una nit divertida i lúdica
La Festa dels 18 tindrà lloc el dia 18 de 
juny, de 21 a 1 h, al Camp de Futbol del 
Marianao-Poblet. Amb animació del grup 
santboià Tricomedy, les persones que as-
sisteixin a la festa gaudiran d’una variada 
oferta d’activitats per passar una nit d’estiu 
divertida i lúdica (vegeu programa)  n

700 nois i 
noies podran 
gaudir de la 
Festa dels 18

PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DELS 18

21.00 h Festa Holi
22.00 h Sessió Dj’s Sendo
23.30 h Festa de l’escuma

*Animació a càrrec de Tricomedy
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El riu, a la 
mostra de  
Venècia
La recuperació 
ambiental del riu 
Llobregat és un 
dels projectes 
seleccionats 
per l’Institut 
Ramon Llull per 
formar part de 
la XV Mostra 
Internacional 
d’Arquitectura 
de Venècia.  
L’objectiu és 
convertir el riu 
i el seu entorn 
en un gran jardí 
metropolità, que 
propiciï un ús 
públic i social i 
que comuniqui sis 
municipis. 

Global cities, global scholars és un projecte 
que  s’ha posat en marxa aquest curs com 
a prova pilot a Catalunya i que permet con-
nectar joves d’entre deu i tretze anys d’ar-
reu del món per debatre sobre qüestions 
d’interès global. En la iniciativa –que pro-
mou la Fundació Bloomberg Philanthropies 
de Nova York des de fa tres anys– hi parti-
cipen vint centres educatius catalans (en-
tre els quals l’Escola Benviure), que tenen 
la possibilitat d’intercanviar experiències a 
través d’una aula virtual amb 7.000 alum-
nes d’una cinquantena de ciutats de tots els 
continents per tenir una perspectiva global 
del món on viuen. 

Tot el programa es desenvolupa en an-
glès i tant el material que es publica a l’aula 

virtual com les videoconferències amb al-
tres alumnes es fan en aquesta llengua. La 
temàtica que s’ha abordat en aquesta edi-
ció té l’objectiu d’aconseguir fer les ciutats 
més sostenibles.

Després d’una visita a la Masia Torrela-
vila, l’alumnat va decidir fer quatre projec-
tes finals: un hotel per a insectes i  3 horts 
verticals (un fet amb palets reciclats, un fet 
amb ampolles de plàstic i un altre fet amb 
canonades de PVC i que a la vegada té un 
aquari amb peixos que s’alimenten amb els 
nutrients de les plantes (aquapònia) n

L’Escola 
Benviure, 
al Global 
Scholars

El projecte Global 
Scholars ha estat 
desenvolupat per 
les dues classes de 
sisè de primària 
amb el suport de 
tres mestres: José 
Luís Matilla, David 
Ciércoles i Iolanda 
Orduña..

El 18 de juny es farà l’acte 
central de l’aniversari del “Cau”
L’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Ramon Nonat (el “Cau”) celebrarà 
el 18 de juny l’acte central del seu 
50è aniversari. Per aquest motiu, 
els organitzadors fan una crida  a la 
participació del màxim de membres 
i exmembres de l’Agrupament. Per a 
informació i reserves, cal enviar un 
correu electrònic (actecentral50@
gmail.com).
 

1a Trobada d’Animals & Cia 
Coincidint amb la celebració de la 
Festa Major de Sant Boi, el 22 de 
maig, el parc de 
la Muntanyeta va 
acollir la 1a Trobada 
d’Animals & Cia, 
que va comptar 
amb la participació 
d’entitats del 
sector, botigues 
especialitzades i 
serveis veterinaris. 
Durant la jornada 
es van fer diverses 
activitats infantils i 
per a tots els públics.

Homenatge a una  centenària
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar 
Rosa Puig, una àvia centenària, que el 
19 de maig va complir els 100 anys de 
vida. Filla de Benet Puig i Maria Rabella 
és natural de Sant Boi, on ha viscut 
tota la vida, i mare de Maria i Mercè 
Petit i del Pau, que va morir a l’edat 
de 54 anys. Té 6 nétes i un nét i dos 
besnéts i 6 besnétes. 
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Nou centres educatius del municipi han 
participat a la setena edició del Concurs 
de podcast Contes del Món. Així, hi han 
participat l’Institut Camps Blancs, l’Insti-
tut Rubió i Ors, l’Escola Pedagogium Cos, 
la Fundació Llor, l’Institut Rafael Casano-
va, l’Institut Marianao, l’Escola Salesiana, 
el Col·legi Sant Josep i el Servei Local de 
Català. Sant Boi ha estat el municipi més 
participatiu en totes les edicions del certa-
men i amb més presència al llibre-cd que es 
publicarà properament.
Comsoc ha rebut 154 relats de les comuni-
tats educatives de parla catalana que han 
pres part en el concurs. El jurat ha triat els 
50 contes semifinalistes. 

Contes populars
Durant l’actual curs escolar 2015/16 in-
fants, joves i adults santboians han recu-

perat contes populars, tradicionals o han 
creat nous relats que parlen sobre realitats 
socials presents a casa nostra i a diferents 
pobles del planeta. 

En total, han estat 22 contes els pre-
sentats des de Sant Boi al certamen 
d’audiocontes organitzat per Comsoc–Co-
municació Social i d’aquests, 5 han quedat 
finalistes i seran publicats en un llibre i disc 
que recollirà les 24 històries finalistes del 
7è Concurs de Podcast Contes del Món. 

Comsoc–Comunicació Social impulsa a 
través del seu web (comsoc.cat) una cam-
panya de micromecenatge per poder editar 
el 7è llibre i disc del Concurs de Podcast 
Contes del Món n

Sant Boi,  
a la final  
de Contes  
del Món

Tots els instituts 
de San Boi han 
participat a Contes 
del Món, també 
el Servei Local de 
Català i  Ràdio 
Sant Boi, que ha 
enregistrat els 
contes.

Esteller, guardonat amb el  
Premi Nacional de Recerca  
El Premi Nacional de Recerca ha 
recaigut enguany en Manel Esteller, 

santboià i 
professor 
d’investigació 
d’ICREA i 
director del 
Programa 
d’Epigenètica 
i Biologia 
del Càncer 
de l’Institut 
d’Investigació 

Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Els 
Premis Nacionals de Recerca són les 
màximes distincions que s’atorguen 
en l’àmbit de la recerca a Catalunya i 
amb les quals el Govern, a través de la 
Fundació Catalana per la Recerca i la 
Innovació (FCRi), reconeix l’activitat 
investigadora dels científics.

El santboià Pau Capell s’imposa 
a l’Ultra Trail Austràlia 
Pau Capell ha estat el vencedor de 
l’Ultra Trail Austràlia celebrada al 
maig. L’atleta santboià va completar 
els 100 quilòmetres del recorregut 
amb un temps de 9 hores i 20 minuts. 
Entre el palmarès més recent de Capell 
destaca la victòria a la Vibram Hong 
Kong 2016, també de 100 quilòmetres 
(10:06:42 hores).

Homenatge 
a Bruce 
Hemara
La Unió 
Esportiva 
Santboiana 
(UES) va 
organitzar un 
homenatge 
al tècnic 
neozelandès 

Bruce Hemara. L’acte va tenir lloc el 
15 de maig coincidint amb el partit de 
quarts de final Play Off pel títol de lliga 
Divisió d’Honor de rugbi entre la Unió 
Esportiva Santboiana i el Cisneros.

L’equip educatiu de l’Escola Fernández Lara 
(futura Escola Casablanca) participarà du-
rant el mes de juny en una formació sobre 
diversitat i convivència en l’entorn escolar 
impartida per la cooperativa Fil a l’agulla. 
D’una banda els monitors i les monitores 
de menjador faran dues sessions de tre-
ball sobre eines i estratègies de gestió de 
la diversitat. D’altra banda, el claustre de 
mestres participarà en dues sessions sobre 
diversitat a les aules i gestió positiva del 
conflicte. A partir d’aquestes formacions es 
planificarà la continuïtat del projecte de 
cara al curs vinent i les formes d’implicació 
de la resta de la comunitat educativa.

Programa d’activitats
Els dies 7 i 15 de juny tindrà lloc la formació 
a mida per als educadors i educadores del 
menjador i de les activitats extraescolars. 
Els dies 27 i 28 de juny es farà la forma-
ció a mida per al claustre sobre convivèn-
cia, inclusió i gènere per tal de donar-los 
eines i, alhora, perfilar el projecte d’escola  
inclusiva. 

Escola inclusiva
L’Ajuntament de Sant Boi ha donat resposta 
d’aquesta manera a una demanda de l’esco-
la del barri de Casablanca per tal d’avançar 
cap a una escola inclusiva.

L’Escola Fernández Lara participa en 
un projecte d’inclusió i gènere

Canvi de nom 
La comunitat 
escolar de l’Escola 
Fernández Lara 
ha proposat que 
el centre passi 
a anomenar-
se Escola 
Casablanca.



Viure Sant Boi
N juny 16

18

E l març de 2014, l’aleshores regidor 
d’Educació, Luis Pérez, titulava el 
seu article en el Viure així: “No, con-
sellera Rigau”, i avui jo replico títol i 
contingut ja que si bé la persona al 
capdavant de la conselleria d’Ense-
nyament de la Generalitat ha canviat, 
no ho han fet les polítiques d’atac a 
l’escola pública, també a Sant Boi. 

Davant el fet innegable d’una dis-
minució del nombre d’alumnes a es-
colaritzar, les solucions adoptades 
pel Departament d’Ensenyament 
provoquen que l’escola pública, un 
cop més, assumeixi l’impacte. Si bé 
hi ha variacions entre la proposta 
inicial, que plantejava el tancament 
de 5 línies de P3 a la nostra ciutat per 
al curs 2016-17 i l’actual, que fixa una 
disminució de dos grups, un a l’es-
cola Barrufet i la creació d’un grup 
cíclic a Ciutat Cooperativa, hem ma-
nifestat, i ho continuarem fent, el 
nostre desacord institucional, a les 
taules mixtes de planificació, i polí-
tic mitjançant mobilitzacions, rodes 
de premsa, cartes a la consellera i  
treball conjunt amb els nostres grups 
al Parlament i amb la comunitat  
educativa. 

El 26J tornarem a votar i és ales-
hores quan convé pensar en allò que 
defensa cadascuna de les forces po-
lítiques, quins interessos represen-
ten i quin model de serveis públics 
propugnen. Nosaltres ho tenim clar, 
votar En Comú Podem és també 
votar per una educació pública i de  
qualitat. 

Alba Martínez, 
tinenta d’alcaldia

N No, consellera Ruiz

L  a reunión concluyó: sin pisos de al-
quiler (3 habitaciones por 700 euros 
al mes) para los refugiados. Habría 
un técnico para ellos pero sin lo nece-
sario: viviendas. Ni las de los bancos, 
ni las municipales, tras largos meses. 
En el balcón del Ayuntamiento se de-
claraba: ciudad de acogida. 

¿No habría foto con los refugiados?
Semanas después, la prensa publi-

caba fotos en que algunas alcaldesas 
metropolitanas protestaban contra 
leyes sociales recurridas por el gobier-
no en funciones. Muy bien. ¿Habían 
apurado todas las posibilidades muni-
cipales para paliar las crecientes de-
mandas de los nuevos pobres? ¿Dónde 
las medidas de firmeza con los bancos 
y su stock de viviendas vacías? ¿Por 
qué la pasividad ante la “okupación” 
de viviendas en mal estado, en lugar 
de remozarlas y entregarlas según cri-
terios de necesidad? Y los bancos de 
alimentos… aún en manos de ONG y 
beneficencias en su mayor parte.

Somos austeros y de poco gasto en 
estas nuevas elecciones que fueron 
evitables, C’s lo intentó vía el acuer-
do negociado con todos hasta las úl-
timas; sería la mejor foto de estos 6 
meses fallidos, porque este talante 
sereno nos hará falta otra vez el 27 
de junio, acabadas las elecciones.

Premie al conciliador, no al crispa-
do. En C’s se hará una sobria campa-
ña, nos importan más los resultados y 
la eficacia.

Olga A. Puertas, 
regidora

N La foto

A  quest 24 de maig va fer un any de les 
eleccions municipals. Unes eleccions 
que, malgrat permetre que es repe-
tís el mateix govern que en el mandat 
passat, canviaven força el panorama 
polític santboià. El govern local pas-
sava de tenir una oposició liderada 
per la dreta més rància -competint 
en populisme amb l’extrema dreta- 
a tenir una oposició des de l’esquer-
ra, que planteja debats i propostes, 
que qüestiona el fons i les formes de 
l’acció política i que ho fa des d’una 
perspectiva de progrés i justícia  
social. 

Davant d’això, el govern podria ha-
ver aprofitat per valorar les diferents 
aportacions que es fan, però ens 
hem trobat que ha decidit situar-se 
a la defensiva, prenent-se la majoria 
de propostes en positiu com un atac 
frontal i, fins i tot, acollint-se a inter-
pretacions de les normatives molt 
curtes de mires per vetar segons 
quins debats al consistori. 

Des del republicanisme d’esquer-
res i independentista seguirem tre-
ballant per incidir més en les políti-
ques que es fan en aquesta ciutat, 
perquè estem convençuts que la 
nostra visió és necessària en aquests 
moments que corren i, sobretot, 
perquè és el compromís que vam ad-
quirir amb tots vosaltres. I per des-
comptat seguirem recordant, sem-
pre que sigui necessari, que el País 
es troba en un període constituent i 
que volem que la nostra ciutat hi di-
gui la seva.

Miquel Salip, 
regidor

N Un any al  
vostre servei

 uan parlem de turisme a Sant Boi, 
parlem d’un turisme de proximitat, 
sostenible, amb valor afegit i familiar.

Vol dir que som una ciutat metro-
politana amb característiques histò-
riques, culturals, tradicions i entorn 
natural que bé valen una visita.

Vol dir que Sant Boi és una ciutat 
per gaudir-la, perquè som una po-
blació festiva i cohesionada, que or-
ganitzem moltes activitats d’interès 
general i, especialment, culturals, es-
portives i familiars.

Per això cada cap de setmana són 
moltes les famílies i grups d’amics i 
amigues que s’acosten a Sant Boi a 
gaudir de l’anella verda, de les activi-
tats mediambientals, del camí del riu, 
a visitar les nostres termes romanes, 
el museu, la torre medieval o partici-
par de les nostres fires i festes, com 
la Carxofada, la Puríssima i tantes 
altres que fem durant tot l’any. I és 
per això que en els últims anys estan 
sorgint moltes iniciatives de turisme 
social que apropen el visitant de ma-
nera respectuosa a la nostra història 
i al nostre paisatge, com les sortides 
en bicicleta pel parc agrari i d’altres.

I no podem deixar d’esmentar la 
bona gastronomia, els bons restau-
radors i els bons productes de proxi-
mitat que ens garanteixen una bona 
experiència al paladar i que cada dia 
tenen més reconeixement.

Per tot això i més, val la pena visitar 
Sant Boi.

 Q  

Elena Amat, 
regidora

N Vine a Sant Boi!

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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M entre esperem que el govern local 
acompleixi el seus compromisos i 
faci el seu informe sobre remunici-
palització de serveis públics, que es-
perem que sigui un informe seriós i 
no com el que acabem de rebre per 
declarar “no rendible” la banca ètica, 
ens hem posat mà a l’ obra i hem es-
tudiat la municipalització del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD).

Tenint en compte la informació 
proporcionada per l’Ajuntament, la 
memòria del servei i el conjunt de 
despeses derivades de la municipa-
lització (contractació de personal 
per gestionar el servei, convenis, 
inversió en material electrònic i cost 
de la formació i contractació de tre-
balladors) el servei deu tenir un cost 
aproximat d’1.866.563 euros enfront 
els 2.444.860 que té el servei exter-
nalitzat. Aquestes xifres no només 
constaten el malbaratament actual 
sinó que també conviden a pensar 
en la possibilitat d’augmentar la co-
bertura social a través de la munici-
palització. 

I no tan sols això, prioritzar els 
guanys socials per damunt dels in-
teressos privats permetria, a més 
d’una millora del servei a través de 
la contractació de més personal, su-
perar la precarietat en les condicions 
laborals dels treballadors que, a data 
d’avui, cobren tan sols el 50% del que 
es queda l’empresa per cada hora 
treballada. Ni un cèntim més del que 
marca el conveni. En el millor dels ca-
sos, 7,69 euros bruts l’hora.

Lucía Pérez, 
regidora

N Donem respostes, 
bastim alternatives

¿E s necesario subir o crear nuevos 
impuestos para pagar las pensiones 
como se está planteando? La res-
puesta es no.

España gasta más de lo que ingre-
sa y, por tanto, lo que se debe hacer 
es gastar menos y mejor. El “chirin-
guito” que tenemos montado de 
Estado, Comunidades Autónomas, 
Regímenes Forales, Diputaciones, 
Consejos Comarcales e Insulares y 
Ayuntamientos se come la recauda-
ción de los impuestos que pagamos 
y más. Es deficitario y para cubrir el 
agujero y seguir manteniendo este 
despropósito, el Tesoro Público ha de 
pedir dinero prestado en los merca-
dos financieros. De ahí, que cada año 
sigamos aumentando nuestra deuda 
sin parar para cubrir este déficit.

Así pues, si queremos mantener 
nuestras pensiones y mejorarlas, 
tener unas prestaciones sociales de-
centes, una sanidad y una educación 
de primera, ya sabemos dónde hay 
que meter la tijera. Todo lo que no 
sea esto es demagogia barata y en-
gaño al ciudadano. Aquí no hay siglas 
que valga, es una cuestión de gestión 
y de priorizar.

La única solución es hacer un plan-
teamiento valiente como este. De lo 
contrario, seguiremos manteniendo 
el dispendio y el despilfarro de nues-
tras administraciones públicas a par-
tir de más endeudamiento, recortes 
en sanidad, educación, pensiones, 
prestaciones sociales y aumentando 
más los impuestos.

Marina Lozano, 
regidora

N Pensiones con  
más impuestos

Jordi Garcia, 
regidor

N Sant Boi aturat

ciu.cat  |   twitter: @ciusantboi  |  @jordistboi
facebook.com/ciusantboi

ppsantboi.com

S  ant Boi s’atura, fa un any de les elec-
cions i no hem vist cap millora que 
Sant Boi necessita!  

Un any per fer un pla de govern 
modern i real a les necessitats del po-
ble. Lluny de fer noves aportacions i 
millores a la vila, tan sols hem acon-
seguit mantenir l’elevat cost de l’IBI 
i i de la taxa de d’escombraries, tenir 
accessos d’entrada i sortida saturats 
dia rere dia, tenir un comerç de pro-
ximitat decadent i pobre, tenir l’anti-
ga biblioteca de Can Castells sense 
usuaris, un oci nocturn escàs i sense 
vida, carrers i places brutes i sense 
manteniment, parcs infantils poc se-
gurs i no aptes per a infants, obres 
del Casal Parroquial aturades, una 
Torre del Sol desaprofitada i d’esque-
na al poble, un nucli antic sense vida.

És aquest el Sant Boi que volem? 
És aquest el model de política que 
necessitem per avançar? Necessitem 
resultats i millores i ho necessitem ja.

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’Ajuntament posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi (89.4 
FM) emet cada segon 
i quart dijous de mes 
un programa sobre 
ofertes de treball  
a les 10.30 hores.
Informació: 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): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 652 98 30).

Viure Sant Boi

Tauler Juny’16

Universitat
Del 5 de juliol al 20 d’octubre, tindrà lloc 
el període de  
matrícula pel curs 
2016-2017 de la 
UNED a graus (el 
19 de juliol a les 
19 h es farà una 
sessió informativa) 
i al Curs d’Accés 
Directe (el 5 de 
juliol a les 19 h 
es farà una sessió informativa). La matrícula 
al CUID (idiomes) tindrà lloc del 18 de juliol al 
31 d’octubre.  Matrícula: UNED Sant Boi-Edifici 
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 
936545333, unedbarcelona.es 
 

Igualtat 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes de juny pel  Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones: “Massatges per 
a tota la família” (dies 1, 8 i 15 al Casal de 
Camps Blancs o Casablanca), “La resiliència” 
(dies 7 i 21 a Can Jordana), Grup de lectura 
dramatitzada (dies 7, 14 i 21 a Casal de 
Marianao) i Grup de suport a l’alletament 
matern i criança (dia 6 a Can Jordana). Altres 

activitats: Punt de suport informàtic  des de 
les 17 a les 20 h  (tots els dimarts, dimecres 
i dijous) i Punt de consulta a internet dins 
l’horari d’obertura del CRDD (Can Jordana),  
c. Ebre, 27 / 93 6351200 ext.156 /  
crdones@santboi.cat / igualtatsantboi.cat)
 
 

Aules d’estudi per a joves  
Les aules 
d’estudi de 
Can Massallera 
estaran obertes 
en horari nocturn 
durant l’època 
d’exàmens de 
final de curs. 
Can Massallera:  
fins al 5 de juliol 
(23 i 24 de juny 
tancat), de 21  
a 1 h.

 
Hipertensió i diabetis 
Continua la campanya de prevenció de la 
hipertensió i del control de la glucosa a la 
sang, organitzada per l’Ajuntament i la Creu 
Roja. Una unitat mòbil realitza les analítiques 

Accelera el creixement
Ja està oberta la 5a edició de 
l’Accelera el Creixement, un programa 
de suport a empreses amb alt 
potencial de creixement promogut 
entre la Diputació de Barcelona 
i PIMEC i en el qual l’Ajuntament 
de Sant Boi participa com a agent 
referent del teixit empresarial del 
territori. Les candidatures es podran 
presentar fins al 6 de juny de 2016 
per correu electrònic, fax o en mà, a 
la seu o delegacions de PIMEC o a la 
Masia Torre Figueres (C/ Pau Claris, 14 
de Sant Boi) mitjançant el formulari 
d’inscripció. 

Formació ocupacional
Els santboians i les santboianes 
inscrits a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) com a demandants 
de feina poden cursar gratuïtament 
formació ocupacional i aconseguir un 
certificat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). Al juny començarà 
el curs Organització i gestió de 
magatzems (400 h de juny a octubre) 
en horari de 9 a 15 h de dilluns a 
divendres (oberta la inscripció).  

Per posar en marxa un negoci
Les persones emprenedores que 
vulguin desenvolupar una idea de 
negoci poden estar interessades en 
la següent acció formativa gratuïta 
de curta durada: “Coaching per a 
persones emprenedores (2a edició)” 
(dies 14 i 16 de juny).
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 652 98 30 / santboi.cat   

Eleccions Generals 2016. El 26 de juny 61.409 ciutadans i ciutadanes de Sant Boi podran 
exercir el dret al vot a les Eleccions Generals. Les sol·licituds de vot per correu es podran fer fins al 
16 de juny. Sant Boi habilitarà 110 meses repartides en 15 col·legis electorals (sense cap variació 
respecte a les eleccions anteriors). Cal recordar que l’horari de votacions serà de 9 a 20 h. L’escrutini 
dels resultats es podrà seguir en directe al web municipal (santboi.cat).
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Formació de persones adultes 
La preinscripció al Centre de Formació 
d’Adults Lluís Castells (L’Olivera) tindrà 
lloc del 20 al 28 de juny (de 16 a 19 h). El  
15 de juny es farà una jornada de portes 
obertes (d’11 a 18 h). Ensenyaments 
que s’imparteixen al CFA Lluís Castells: 
Graduat en Educació Secundària, 
informàtica (ACTIC),   anglès, curs 
d’accés directe a CFGM ipreparació a 
la prova d’accés de CFGS i universitat 
(majors de 25 i 45 anys). El proper curs 
escolar 2016-2017, el CFA Lluís Castells 
actuarà també com un del punts de 
suport de l’Institut Obert de Catalunya.
Més informació: 93 640 16 76/ plaça 
Montserrat Roig, 1 (Edifici L’Olivera, 2a 
planta).

Primera Oportunitat
El projecte Primera Oportunitat és una 
iniciativa de l’Ajuntament, prevista en 
el Pla de Govern actual, que té com 
a objectiu prioritari proporcionar la 
primera oportunitat laboral a joves 
santboians i santboianes amb formació 
superior acabada.
En el marc d’aquest projecte, 
l’Ajuntament selecciona joves 
del municipi, de fins a 35 anys, 
amb formació superior acabada, 
prioritàriament sense historial laboral 
contractual previ. En segona opció, que 
no hagin tingut contractació laboral 
prèvia relacionada amb el seu àmbit 
formatiu, que estiguin en situació 
d’atur i siguin demandants d’ocupació. 
L’objectiu és cobrir 15 llocs de treball 
de tècnic i tècnica auxiliar a diferents 
departaments municipals. 
Més informació: santboi.cat/
primeraoportunitat

dos dies a la setmana.  
Llocs i horaris al maig: els dimarts, al Mercat 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, d’11 a 13 h, 
i els dijous, al Mercat de la Torre de la Vila, 
d’11 a 13 h.  
Preu: gratuït.
 

Cursos de català 
Curs intensiu de català de nivell Bàsic 1 (per 
començar a entendre i parlar el català). Durada 
del curs: del 27 de juny al 20 de juliol (45 
hores). Dies i horari de classe: de dilluns a 
dijous, de 9.30 a 12.30 h Inscripcions:  fins al 
23 de de juny  durant els matins de 9 a 13 h 
(Servei Local de Català, 936529585, cpnl.cat). 
Places: 30. Preus: variables (amb reduccions).

Viatgeteca
El Servei d’Informació Juvenil El Punt ha 
actualitzat 
les guies de 
viatge que 
ofereix per 
planejar les 
vacances. 
Són de 
consulta 
i també 

estan en préstec. També s’hi pot obtenir el 
carnet d’alberguista i el carnet d’estudiant 
internacional. El servei ofereix gratuïtament 
les guies antigues per endur-se-les a casa.
Informació: joventutsantboi.wordpress.com
 

Avís enterovirus 
El Departament d’Ensenyament, conjuntament 
amb el 
Departament 
de Salut de la 
Generalitat, 
ha facilitat un 
enllaç envers 
la prevenció de 
l’Enterovirus, 
per tal que es 
coneguin les mesures de prevenció i control 
de l’esmentat virus (canalsalut.gencat.cat/
ca/home_ciutadania/salut_az/e/enterovirus).
És molt important que, per qualsevol indici 
de malaltia, els centres escolars que puguin 
trobar-se davant un possible cas s’adrecin 
al CAP més proper i també ho comuniquin 
a través de l’adreça de correu electrònic: 
prevencio_risc_lab_baix.ensenyament@
gencat.cat.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piscina d’estiu 
El dia 18 de juny obre la temporada la piscina 
d’estiu de La Muntanyeta  
Dies i horaris: del 18 de juny al 4 de setembre, 
entre les 11 a les 19 hores.  
Preus: entrada piscina menors de 16 anys i 
majors de 65 anys, 3,90 euros, entrada piscina 
majors de 16 anys, 4,60 euros.  
Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta 
si van acompanyats d’un adult amb entrada.  
Abonament quinzenal: menors de 16 anys i 
majors de 65 anys, 19,40 euros, majors de 16 
anys ,25,75 euros, familiar (pare, mare, fills/
es menors d’edat i ascendents, dins la mateixa 
unitat familiar), 67,50 euros,  
família monoparental (progenitor i fills 
menors d’edat,dins la mateixa unitat familiar), 
42,50 euros.

Activitats d’estiu per a infants i adolescents. A l’estiu 
existeixen un munt de casals i campus a la nostra ciutat adreçats als in-
fants i adolescents. L’oferta de casals d’estiu municipals és de 640 places 
distribuïdes per quinzenes durant els mesos de juliol i agost. 
Més informació: santboi.cat/activitatsestiu
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Toca jugar
Dia 6. De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h. I Portes obertes Pequeteca. D’1 a 3 anys. 
Dia 7. De 17.15 a 18.30 h I Descobrim Frida Kahlo. Nens de 4 a 11 anys inscrits a la 
ludoteca. De 18.30 a 19.45 h I Activitat per a famílies amb infants de 4 a 11 anys.  
Dia 8. de 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h. Jo també jugo? Joc entre mares, pares i fills 
i filles. Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys. Dia 9. de 17.15 a 18.45 h I Taller: Com 
fomentar una bona autoestima, amb servei de ludoteca per a infants de 4 a 11 anys.  
Dia 10. de 17.15 a 18.30 h. i de 18.30 a 19.45 h. Portes obertes ludoteca, de 4 a 11 anys. 
Dia 11. d’11 a 14 h. I Fes-te gran! Jocs per a la família amb Quiràlia. Llocs:  L’Olivera i pl. 
M. Roig. Cal fer reserva: a la ludoteca o al  tel. 93 652 98 44. Organització: Ajuntament

Esport a la Plaça 
Del 27 de juny a l’1 de juliol. De 19 a 21 h I Per a nens i nenes de 5 a 14 anys. Lloc: 
plaça al costat del c. Mestre Lluís Millet. Continuarà al juliol a altres places. Gratuït. 
Organització: Ajuntament

Diumenge 5 de juny
12 h I Espectacles familiars. Música, 
animació i festa de l’escuma amb Laundry 
el Rumbero. Lloc: c. Pau Casals. Gratuït 
Organització: Ajuntament 

Divendres 10 de juny
18 h I Festa. L’Aurèlius, el pagès de les lectures. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. 
 

Diumenge 12 de juny 
10 h I Taller. Orientem-nos i no ens despistem. Joc de pistes per l’entorn de la vall del 
Llor. A partir de 8 anys. Punt de trobada: Urb. Cesalpina. Reserves: info@centrescoltes.
cat i tel. 93 590 27 00 (Can Palós) fins al 6 de juny. Org.: Ajuntament

Agenda infantil

De l’1 al 19 de juny
Art. Treballs dels alumnes de l’acadèmia Villadelprat. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: Acadèmia Villadelprat i biblioteques
 

Del 4 al 20 de juny 
Fotografia. La meva cultura en un clic. Lloc: Casal Marianao. Organització: Fundació 
Marianao en el marc de Marianao Té Cor

Fins al 9 de juny
Solidaritat. Convenció sobre els drets dels infants. A càrrec d’Unicef Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Fins al 10 de juny
Fotografia. 8è Premi de fotografia Vila de Sant Boi. Mostra de les fotografies 
presentades. Entrada gratuïta. Lloc: Centre d’Art Can Castells. Organització: Afoboi

Del 17 del juny al 23 de juliol
Art. Un tast d’art. Treballs dels participants als cursos del Taller Municipal d’Arts 
Plàstiques. S’inaugura el dia 16, a les 19 h. Lloc: Can Castells Centre d’Art

Fins al 18 de juny
Gastronomia. Temps de cireres. Exposició del Parc Agrari Baix Llobregat. Activitat de la 
campanya De l’Hort a la Biblioteca. Lloc:  Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
  

Del 27 de juny al 14 de juliol 
Fotografia. Retorn als orígens: viatge a la vall de l’Omo, al sud d’Etiòpia. A càrrec de 
Quaderns de Bitàcora. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Fins al 2 de juliol
Art. Ferran Soriano i les lletres. Mostra del constant diàleg i contacte de 
l’autor amb la literatura. Lloc: La Saleta de Can Castells. Gratuït. Organització: 
Ajuntament

Exposicions

Divendres 3 de juny
22 h I Música. Biel Ballester Trio (Gipsy Jazz). En el 
marc de Sant Boi Jazz Club. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Ajuntament

Diumenge 5 de juny
11 h I Esport. 35a Passejada amb bicicleta. Amb 
spinning, circuit BMX, 
Iniciació al roller (patins) i 
circuit de bicicleta. Menors 
de 7 anys, acompanyats. 
Sortida: Parc Ciclista Sant 
Boi. Informació: sbesports.
cat. Inscripció, fins a 800 
participants. Organització: 
Ajuntament, C Ciclista Sant 
Boi i Decathlon
 
11.30 h I Història. Visita guiada amb Roc de Benviure, 
un soldat “atrapat” en el temps. Per conèixer millor 
la Torre de Benviure i el seus secrets. Lloc: Torre de 
Benviure. Gratuït. Organització: Ajuntament

Dimarts 7 de juny
19.30 h I Literatura. Club de Lectura amb Orgullo y 
prejuicio, de Jane Austen. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 8 de juny
19 h I Xerrada. Els processos electorals a l’estat 
espanyol, amb la professora Marta Berini. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 9 de juny
18 h I Taller. Cuinar una novel·la. Amb Gemma Lienas 
aprendrem el procés d’elaboració de les seves novel·les
 

Divendres 10 de juny 
De 17.30 a 20.30 h I Esport. 
V Trobada Sant Boi Boig per 
l‘Esport Femení. Les participants 
practicaran diferents disciplines 
esportives. Activitat gratuïta. 
Inscripcions, fins al 6 de juny a 
www.fcsantboia.cat. Lloc: Estadi 
Joan Baptista Milà. Organització: 
FC Santboià, Club Beisbol i 
Softbol Sant Boi, Unió Esportiva 
Santboiana, Club Voleibol Sant 
Boi, Centre Recreatiu Ciutat 
Cooperativa i Ajuntament 
 
20 h I Xerrada. Com fer fotos a la muntanya. Activitat 
gratuïta. Lloc: Can Massallera. Organització: Centre 
Excursionista Sant Boi amb la col·laboració d’Afoboi. 
 
22 h I Concert. Santi Arisa presenta Amor Roma. 
Música i poesia dels clàssics, en els Ludi Rubricati. Lloc: 
Termes Romanes. Gratuït. Org.: Ajuntament

Dissabte 11 de juny
9 h I Esport. XXV Trofeu de Petanca per a persones 
discapacitades intel·lectuals Vila de Sant Boi. Lloc: 
Pistes de Torrelavila. Organització: Tots Som Santboians 
i CP Unió Casablanca.
 
17 h I Campionat de futbol femení VPK, amb la 
participació de 12 equips. Informació: Inscripció: vpk.
cat. Organització: Fundació Marianao
 
17 h I Literatura. Club de lectura. Amb recomanacions 
per llegir a l’estiu. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Diumenge 12 de juny 
Tot el dia I Excursió a la Serra de Pàndols i Cavalls 
(Terra Alta). Organització: Centre Excursionista Sant Boi
  
19 h I Teatre. You say 
tomato. Comèdia intensa i 
profundament humana on 
el diàleg còmic i la música 
lleugera construeixen una 
reflexió desacomplexada 
sobre el sentit real de 
l’art en el món on vivim. 
Preu: 14 €, anticipada, 
i 15 €, immediata. 
Venda, a ticketea.com 
i Can Massallera. Lloc: 
Can Massallera. Org. : 
Ajuntament

Dimarts 14 de juny
De 16 a 20 h I Festa. CoBoi Fest. Presentació dels 
projectes de la 3a llançadora d’emprenedoria de 
CoBoi. Amb tallers i concerts. Lloc: pl. Generalitat 
Organització: Laboratori Cívic d’Emprenedoria i 
Economia Social CoBoi
 
19 h I Taller. Reconstrucció d’un crim: Assassinat a 
la biblioteca. Veurem quin és el procés d’aixecament 
d’un cadàver. A càrrec de l’escriptor local Vicente 
Corachán. Gratuït. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 15 de juny
18 h I Tertúlia poètica. Poemes japonesos, tankes 
i haikus fets pels participants a les tertúlies. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Dijous 16 de juny 
18.30 h I Conferència. Parlem de Salut Mental. A càrrec 
de David Elvira, director del Servei Català de la Salut. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
Clúster de Salut Mental de Catalunya
 

Divendres 17 de juny 
11 h I Gastronomia. Revetlles d’Estiu amb Musclos i 
Cava. Degustació gratuïta de tapes amb musclos i copa 
de cava. Lloc: Mercat de la Muntanyeta. Organització: 
Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i 
Gremi de Peixaters de Catalunya.  (Vegeu pàg. 8)
 
De 17.30 a 19 h I Aniversari 
Mercat de Pagès. Tast 
de productes locals i de 
temporada i showcooking 
de fruites. A la campanya 
benvingutsapages.cat. 
Gratuït. Lloc: rbla. R. 
Casanova. Org.: Ajuntament
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Festa del Corpus Christi
Dies 4 de juny. 21 h I 
Festival flamenc amb els 
grups de la Casa de Granada 
i de la Casa de Sevilla del 
Prat. Dia 5 de juny. 12 h 
I Missa rociera amb el cor 
rociero Bruma del Rocío. 
Lloc: pl. Ciutat Cooperativa. 
Organitza: Casa de Granada

VII Memorial Dani Jarque
Dies 4 i 5 de juny. De 9 a 20 h I. Llo: Camp Municipal de 
Futbol Dani Jarque. Organització: C F Ciutat Cooperativa
 

Ludi Floràlia 
Dies 7 i 8  de juny. De 10 a 12.30 h I De Roma al 
Rubricatum. Amb nens i nenes de les escoles públiques. 
Lloc: Estadi Joan Baptista Milà. Org.: Ajuntament

Ludi Rubricati. La festa romana
Dies 10 i 11 de juny. A la festa romada de Sant Boi, 
la vida quotidiana de 
l’exèrcit de l’antiga Roma. 
Representació del dia a dia 
d’un campament, tallers 
d’escriptura, corones i 
vestits de soldat romà, 
entre altres, i molt ambient 
romà. Horari: dia 10, de 
17 a 21 h, i dia 11, de 10 
a 14 h. Lloc: Museu (Can 
Barraquer, Can Torrents i 
Termes Romanes. Gratuït 
Organització: Ajuntament
 

Dia Mundial de les Persones Refugiades 
Dia 18. Performance, acció participativa, punt 
d’entitats, testimonis i mostra de clips per a la 
convivència. Lloc: pl. Ajuntament. Dia 20. Documental: 
To Kyma i col·loqui. Lloc: Cinemes Can Castellet. 
Del 13 al 30 de juny: Exposició de fotografies: 
Shameful Island.Lesbos, la porta d’entrada l’Europa, 
de Raül Clemente i Xavi Herrero. Lloc: Can Barraquer. 
Organització: Ajuntament
 
Campionat d’Europa de Beisbol 
Sènior Cup Qualifier Federation 
Del 20 al 25 de juny. Més informació: 
beisbolsantboi.com. Lloc: Estadi de 
Beisbol Sant Boi. Org.: Federació Europea 
de Beisbol, Real Federación de Beisbol y 
Softbol, Federació Catalana de Beisbol i 
Sofbol i Ajuntament

10è aniversari de Vente Pa’Ka
Dia 1 de juliol: de 19 h a 1 h I Batucada, tallers i 
campionats esportius. Dia 2 de juliol: 21 h I Gala 
amb exhibicions. Llocs: pl. T. Valls i Diví (dia 1) i pl. 
Ajuntament (dia 2). Més informació: tel. 93 630 30 62  
Gratuït. Organització: Fundació Marianao.

Els dijous
11 h I Literatura. En veu alta, tots llegim: La marinada 
sempre arriba, de Ll. Foix. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Els divendres
De 15 a 21 h I Mercat de Pagès. Productes del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, activitats i tallers de 
cuina saludable. Lloc: rambla de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament i Parc Agrari

 
MARIANAO. Del 10 al 12 de juny
Dv. 10. Jocs familiars, berenar i contacontes i cançons en directe. Sopar (reserva prèvia de 2€), ball amb 
orquestra i torneig d’escacs. Ds. 11. VI Trobada de Puntaires, exhibició de tai-txi, activitats familiars, taller 
Pintem la plaça, jocs tradicionals, concert de les escoles Pilar Villanueva i Blai Net, concert coral, espectacle 
de varietats, encants solidaris i de segona mà, dansa del ventre, holly party, cercavila carnaval solidari, 
actuació d’Antonio Morales “Chiclanita”, concert dels 80 i 90 i discomòbil dels 70 i 80. Dg. 12. Cercavila, fira 
infantil amb Inflables, jocs i tallers i festa de l’escuma, activitats participatives i de reflexió, sardinada (preu: 
3 €), ball country, havaneres i rom cremat i ball de diables. Llocs: Casal de Marianao, places de T. Valls i Diví, 
M. Roig, Generalitat i Assemblea de Catalunya. Org. : Comissió de Festes de Marianao

CAMPS BLANCS. Del 17 al 19 de juny
Dv. 17. Cinema a la Fresca. Ds. 18. Festa de l’escuma, holly festa, sopar comunitari i ball de festa major. 
Dg. 19. Espectacle de circ, correfoc i piromusical al casal. Llocs: places d’Euskadi i d’Ernest Lluch i carrer de 
Salvador Seguí. Organització: Comissió de Festes de Camps Blancs
 

CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Del 23 al 26 de juny 
Dj. 23. Sopar i Revetlla de Sant Joan passeig de Pau Casals (reserva de taula, del 3 al 20 de juny. Preu: 30 
€) Dv. 24. VIII Trobada de Puntaires, lliurament de premis del Club de Futbol Ciutat Cooperativa, actuació 
del cor de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa, havaneres i rom cremat, cinema a la Fresca i sessió amb 
dj. Ds. 25. Gran gimcana, espai infantil i per a nadons de 0 a 3 anys, animació a càrrec de Noè Rivas, 
taller Assassinat al casal, sessió amb dj, actuació de l’escola de ball Luisa Fernando, mostra de tallers de 
l’Associació de Dones Esclat, actuació del cor musical Els Bons Amics de Cooperativa i Molí Nou, sopar 
popular i discomòbil. Dg. 26. Matinada de percussió amb PercuCoope i Bum Bam Boi, Holly Coope, mostra 
de Retalls d’Art i Dones Emprenedores de la Coope, sardinada popular, ball i fi de festes amb pirotècnia 
aèria. Llocs: pg. Pau Casals, casal i pati de la parròquia. Durant els dies de les festes, podeu guarnir els 
balcons amb banderins; més informació, al casal. Org.: Comissió de Festes de Ciutat Coopertiva i Molí Vell
 

CASABLANCA. De l’1 al 3 de juliol 
Dv. 1. Correfoc infantil pel barri. Ds. 2. Passejeda ciclista, festa de l’escuma, correfoc i castell de focs i 
ball de festa major. Dg. 3. Passejada de gegants pel barri, teatre, circ i havaneres i rom cremat. Lloc: plaça 
L’Olivera i diversos indrets del barri. Organització: Comissió de Festes de Casablanca
 
Al tancament de l’edició d’aquest Viure Sant Boi les 
programacions de les festes estaven encara obertes. 
Podeu consultar el detall de les activitats a www.santboi.
cat/festesdebarri i als programes de mà que trobareu als 
casals i equipaments municipals 
 
Aquesta agenda pot patir modificacions. Consulteu: 
santboi.cat 
culturasantboi.cat 
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat 
sbesports.cat 

19 h I Xerrada. Al voltant de l’obra de Ferran Soriano. 
Lloc: Centre d’Art Can Castells. Org.: Ajuntament

Dissabte 18 de juny
De 9 a 21 h I Esport. II Torneig Ciutat de Sant Boi de 
Voleibol. Amb equips femenins infantils, cadet i juvenil. 
Lloc: Pol. La Parellada. Org.: C Voleibol Sant Boi.
 
12 h I Festa. Vermut musical i paella popular. Amb 
PercuCoope, Cysco Muñoz, DESA.M.P.A.RADOS i 
Brigada Cobalto. T iquets per a la paella, el mateix dia. 
Organització: AMPA Escola Josep M. Ciurana
 
18 h I Festa. 50è aniversari de l’Escola Cooperativa. 
Batucada i concert de TresKuaranta. Organització: 
Escola Cooperativa
 
22.30 h I Esport. VII Nit sobre Rodes. Passejada oberta 
a totes les edats amb un únic recorregut urbà de 10.000 
metres pels principals carrers de la ciutat. Lloc: pl. 
Mercè Rodoreda. Organitza: Fundació Marianao
 
18 h I Història. Nit Medieval. Espectacle i tallers 
relacionats amb el món medieval i la torre de Benviure 
Lloc: Torre Benviure. Gratuït. Organització: Ajuntament

Diumenge 19 de juny
11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb la 
“besnéta” de Rafael Casanova. L’activitat es repetirà 
cada tercer diumenge de mes. Lloc: Museu Can 
Barraquer. Gratuït. Organització: Ajuntament
 
De 10 a 13.30 h I Bicicletada. Per descobrir el Parc 
Agrari i conèixer els productes de temporada. En el 
marc de la campanya benvingutsapages.cat. Reserves: 
sombici@sombici.cat i al tel. 626 456 674. Preu 15€ per 
persona, infants gratuït. Lloguer de bicis: 9 €. Sortida: 
l’estació dels FGC de Sant Boi. Organització: SomBici
 
11 i 12 h I Taller. Diumenges astronòmics. Observació 
solar i planetari digital. Reserves a reserves@
explora360.com. Preu: 2€ (nens fins a 7 anys); 4€, la 
resta. Lloc: Can Julià. Organització: Ajuntament

Dijous 23 de juny
17 h I Revetlla. 13a 
arribada de la Flama del 
Canigó i revetlla de Sant 
Joan. Lectura del manifest, 
actuacions, encesa de la 
foguera i sopar popular 
amb música. Lloc: pl. 
Mossèn Jaume Oliveras. 
Organització: Òmnium 
Baix Llobregat

Dissabte 25 de juny 
22 h I Esport. Torneig Handbol VPK. Inscripció: vpk@
marianao.net o al tel. 93 630 30 62. Organització: 
Fundació Marianao.

Diumente 26 de juny
10 h I Esport. Torneig futbol 7 VPK. Inscripció: vpk@
marianao.net o al tel. 93 630 30 62. Lloc: Camp de 
Futbol Marianao Poblet. Org.: Fundació Marianao

Dimecres 29 de juny  
19 h I Literatura. Club de lectura fàcil amb La volta 
al món en 80 dies, de Juli Verne. Lloc: Biblioteca M. 
Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi
 
19 h I Xerrada. Viatjar Low Cost. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi



Fira, el Palau Sant Jordi i el Palau de Congressos. 
També tenim espais complementaris com els 
recintes firals de l’Hospitalet i Cornellà. Un dels 
factors clau que converteixen Barcelona en una 
bona destinació és el seu clima. 

Queda espai per al turisme a la comarca?
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa una 
gran tasca de promoció.  L'oferta gastronòmica, 
el turisme de natura i la situació estratègica són 
elements que atreuen el turisme a la comarca n

vehicles, entre autocars, minibusos i “minivans” 
de luxe amb conductor

Quin percentatge d’activitat ocupa el turisme de 
negocis en la vostra empresa?
L’activitat de la nostra empresa està dedicada 
en bona part a la mobilitat de persones que es 
desplacen per participar a congressos, fires i 
convencions. Només el Mobile World Congress 
porta a Barcelona més de 100.000 persones, entre 
delegats i persones dedicades a l’esdeveniment. 
El sector turístic és un motor de l’economia. 

I pel que fa al turisme de lleure?
Estem especialitzats en el trasllat de creueristes. 
De fet, el 80 % de les companyies de vaixells 
treballen amb nosaltres perquè aprecien la 
qualitat del nostre servei, reconegut amb els 
certificats ISO i SICTED.

Això té a veure amb el potencial turístic de la 
ciutat de Barcelona?
Evidentment, les marques Barcelona i Catalunya 
tenen molta tirada. Barcelona compta amb una 
infraestructura turística que ofereix diversitat 
d’opcions. Disposem de molts espais que 
permeten fer esdeveniments massius com la 

Des de quan esteu ubicats a Sant Boi?
Ens hi vàrem establir l’any 2004 després de la 
integració empresarial de dues companyies 
familiars dedicades, des de fa 50 anys, al transport 
de viatgers i que ara formen Avant Grup: Bardet 
Autocars i Autocars Canals. Es va establir a Sant Boi 
la central corporativa, tot i que es mantenen dues 
bases operatives a la Zona Franca i a Sabadell. 

Com us sentiu a Sant Boi?
Ens sentim molt còmodes i ben acollits. Tenim 
molt bona relació amb entitats i organismes 
públics de l’entorn. Amb l’Ajuntament de Sant Boi 
tenim molta fluïdesa i col·laboració.  
 
Quins serveis  doneu?
Avant Grup ofereix una àmplia proposta de 
serveis de mobilitat entre els quals destaquen: el 
transport escolar, empreses, circuits i excursions, 
el transport per a congressos i convencions, 
serveis de transport per a creuers, el transport 
privat amb conductor i el transport per a entitats 
esportives i culturals. Oferim un servei de reserves 
durant 24 hores tots els dies de l’any.

Quin valor afegit aporteu com a empresa del 
sector del transport?
Entre els nostres punts forts cal destacar que 
tenim una imatge corporativa uniforme, una 
gran capacitat de resposta, molta experiència 
en logística i un ampli coneixement del territori. 
La nostra empresa compta amb prop de 200 

N El Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat fa una  
gran tasca de promoció 
del turisme local

N Només el Mobile 
World Congress porta 
a Barcelona més de 
100.000 delegats   

ANTONI MUÑOZ és el responsable de màrqueting i comunicació de l’empresa d’autocars Avant 
Grup, ubicada a Sant Boi. Amb 25 anys de servei a la companyia, la seva experiència en aquest camp 
el converteix en un referent en transport de passatgers i en el sector turístic.

“El sector turístic és un 
motor de l’economia”


