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N El Ple s’ha compromès

a treballar per reduir
en un 40% les emissions
de CO2 a l’atmosfera
abans de l’any 2030

N Des de l’1 de gener,

tota l’electricitat que
consumeix l’Ajuntament
procedeix de fonts
100% renovables

Aposta per l’eficiència energètica
NUn ús més eficient de l’energia contribueix a lluitar contra el canvi climàtic i la pobresa energètica

1 Sant Boi, ciutat sostenible

L’Ajuntament va iniciar als anys noranta
del segle passat una aposta decidida per la
sostenibilitat. L’Agenda 21 Local va posar
els fonaments perquè la ciutat es desenvolupés de manera controlada i respectuosa
amb el medi. La preservació d’un entorn
natural privilegiat ha estat des d’aleshores
una prioritat màxima de les polítiques
municipals. La necessitat d’adaptar-se als
efectes del canvi climàtic planteja nous
reptes per seguir avançant per aquest camí.
.

2 El canvi climàtic, una realitat

El canvi climàtic ha esdevingut al llarg
d’aquest temps una realitat irreversible. En
el nostre entorn, l’augment de les temperatures i la probable modificacio dels règims de pluja comportaran probablement,
durant les pròximes dècades, un risc més
alt d’incendis forestals, la reducció de la
densitat de la vegetació i una major ines-

Sant Boi
treballa per
assolir una
energia

ambientalment
sostenible,
econòmicament
viable i
socialment justa

tabilitat del riu. L’Ajuntament ha començat
a dur a terme accions per adaptar-se a
aquest escenari de futur i treballa per mitigar i anticipar el canvi climàtic en les seves
polítiques de consum energètic, mobilitat,
recollida de residus, gestió forestal, control de la contaminació atmosfèrica, etc.

3 Les energies, renovables

Generalitzar l’ús de les energies renovables és un dels grans reptes en la lluita
contra el canvi climàtic. Des de l’inici de
2017, l’Ajuntament consumeix energia
elèctrica exclusivament procedent de
fonts renovables com el sol o el vent i dona
exemple comprometent-se amb l’ús d’una
energia ambientalment sostenible, econòmicament viable i socialment justa. Alhora,
incentiva que particulars i empreses optin
per la instal·lació de plaques solars o altres
fórmules de producció i consum d’energia
procedents de fonts netes i renovables.

4 Apostant per l’eficiència
.

L’altra gran aposta per mitigar el canvi climàtic és treballar per un ús més eficient de
l’energia a la ciutat. Sant Boi ha adoptat el
compromís de reduir en un 40% el consum
abans de l’any 2030 (també les emissions
a l’atmosfera de diòxid de carboni (CO2) i
l’ús d’energies renovables). En els darrers 4
anys, la factura energètica municipal s’ha
vist reduïda en 1 milió d’euros gràcies a
l’aplicació de diferents mesures d’estalvi.
En paral·lel, es duen a terme accions per facilitar eines a la ciutadania per un consum
més eficient a les llars.

5 Contra la pobresa energètica

L’Ajuntament prioritza destinar els estalvis
que genera en el seus consums d’energia a
una finalitat social: combatre la situació de
pobresa energètica que pateixen moltes famílies. S’ofereixen ajudes per pagar els rebuts i assessorament per millorar l’eficiència

L’enllumenat públic incorpora progressivament bombetes LED més eficients

i reduir el cost de les factures a les llars més
vulnerables. Es fan gestions i informes per
evitar talls de subministrament. En paral·lel,
s’exigeix públicament a les empreses subministradores una major sensibilitat amb les
situacions de dificultat i el compliment de la
Llei de pobresa energètica.

6 Mobilitat per a les persones

Els vehicles de motor són els principals responsables de l’anomenat ‘efecte hivernacle’.
L’emissió a l’atmosfera de gasos, principalment diòxid de carboni, contribueix en gran
mesura a la pujada de les temperatures del
planeta. Per aquest motiu, les polítiques
municipals aposten per un canvi progressiu
dels nostres hàbits de mobilitat. Cal prioritzar l’espai per a vianants (configuració d’un
gran eix cívic i comercial, ampliació i renovació de voreres, etc.), ‘pacificar’ el trànsit i
afavorir els desplaçaments amb bicicleta i
amb transport públic.

7 Menys contaminació

L’ús abusiu del vehicle privat, habitual en
les nostres societats, comporta també
perjudicis de tot tipus per a la salut de les
persones, principalment per l’alliberament

a l’atmosfera de quantitats excessives de
partícules en suspensió (PM) i diòxid de nitrogen (NO2). Sant Boi no excedeix els límits fixats per la normativa i gaudeix avui
dia d’una bona qualitat de l’aire. Malgrat
això, l’Ajuntament dona suport a les mesures extraordinàries recentment anunciades
per reduir les emissions i limitar la circulació dels vehicles més contaminants en
l’entorn metropolità.
.

8 La gestió dels residus

La brossa que generem i que no recollim ni
tractem adequadament contribueix en gran
mesura a la consolidació del canvi climàtic.
En especial, la matèria orgànica, que en descomposar-se als abocadors es transforma en
metà, un gas especialment contaminant. Un
dels principals objectius de la renovació global del sistema de recollida de residus feta a
Sant Boi l’any passat és millorar els índexs de
recollida selectiva per reduir el percentatge
de deixalles que van a parar a l’abocador. Si
es compleixen els objectius previstos, d’aquí
a l’any 2020 la ciutat deixarà d’alliberar a
l’atmosfera 2,3 milions de tones de CO2 (el
15% del total actual).
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Un equip d’agents municipals treballa contra la pobresa energètica
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9 Oxigenar el bosc

La riquesa de la massa forestal de Sant Boi
és una de les principals causes de la bona
qualitat de l’aire al municipi. L’Ajuntament,
amb el suport de diferents entitats i grups
de voluntariat, realitza als boscos de titularitat pública tasques de ‘gestió forestal sostenible’ que, a més de prevenir els incendis, tenen com a objectiu mantenir un bosc
sa, resistent i equilibrat, amb alts nivells
d’oxigen i, per tant, tenir una incidència positiva en la lluita contra el canvi climàtic.
Amb les restes vegetals es produeix biomassa que s’utilitza com a font d’energia.

10 Economia baixa en carboni

Sant Boi aposta per avançar cap a una
economia baixa en carboni que aprofiti el
compromís amb el futur del planeta per
explorar nous filons de desenvolupament
econòmic i creació d’oportunitats per a les
persones. L’estratègia de futur de la ciutat
es fonamentarà a llarg termini en l’objectiu
de la descarbonització (és a dir, la reducció
a nivells mínims de les emissions de CO2
en l’horitzó de l’any 2050), en sintonia amb
l’Acord de París assolit l’any 2015 durant la
XXI Conferència sobre el Canvi Climàtic.

Eficiencia
energética
Bombillas LED
¬Sustitución progresiva de bombillas
incandescentes por bombillas LED en
el alumbrado público, los semáforos y
los edificios municipales

Telecontrol de consumo
¬ Sistema centralizado de telemedida
y control de consumos de energía
en los edificios municipales. Futura
telegestión del alumbrado, el riego, la
recogida de residuos y la limpieza

Lamas motorizadas

Sant Boi ahorra un millón de
euros en consumo de energía
Desde hace años, el Ayuntamiento lleva a
cabo politicas de eficiencia energética que
cumplen con un doble objetivo. Por una
parte, disminuir el coste de la factura de
los consumos municipales, principalmente para reinvertir el ahorro conseguido en
la lucha contra la pobreza energética. Por
otra parte, reducir las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera para contribuir a la lucha contra los efectos del cambio climático.
En cuanto a la factura, en los últimos cuatro años se ha conseguido rebajarla en un
millón de euros (más de una cuarta parte del
coste total). Por lo que se refiere a las emisiones, el Ayuntamiento ya ha alcanzado sobradamente los objetivos que se había fijado
para el año 2020 y ha adoptado ahora un
nuevo compromiso para reducir en un 40%
sus emisiones de CO2 antes del año 2030.

Edificios municipales

La aplicacion de un plan director de eficiencia energética en 100 edificios municipales permitió entre 2013 y 2015 introducir

El Ayuntamiento
difunde entre
la ciudadanía
buenas prácticas
de consumo
energético

mejoras en sus sistemas de iluminación y
climatización e instalar sistemas de gestión
energética inteligente que contribuyeron
en gran medida a reducir en torno a un 10%
anual el consumo energético.
También se llevaron y se siguen llevando
a cabo acciones para difundir buenas prácticas de cultura energética entre la ciudadanía (en las escuelas, por ejemplo) y facilitar a las familias herramientas para poder
tener en sus hogares pautas y hábitos de
consumo de energía más eficientes.

Alumbrado público

En los últimos años, las acciones e inversiones más importantes se han centrado en la
introducción progresiva, en todo el sistema
de alumbrado público de Sant Boi, de lámparas LED con un consumo muy inferior al de
las lámparas convencionales. Se calcula que
a finales de este año se habrán sustituido ya
más de 700 puntos de luz. Estas y otras medidas han hecho de Sant Boi un referente en
cuanto a la aplicación de medidas de eficiencia energética en la gestión pública.

¬Planchas de metal motorizadas
inteligentes en la fachada de l’Olivera
para regular la entrada de luz en
funcion de la hora y la época del año

Auditorías del hogar
¬Auditorías en las viviendas para
analizar pautas de consumo y
proponer medidas y cambio de
hábitos para mejorar la eficiencia

Ayudas e incentivos

El Ayuntamiento invierte su ahorro en
luchar contra la pobreza energética
Las políticas contra la vulnerabilidad y la
pobreza energética se han situado en el primer plano de las prioridades del gobierno
municipal de Sant Boi. La crisis económica
ha hecho aumentar de forma considerable
el número de personas que tienen problemas para asumir el coste de sus facturas de
luz, agua y gas. En consecuencia, el Ayuntamiento ha incrementado en igual proporción sus actuaciones para dar respuesta a
esta situación.
En el año 2016, se destinaron 165.000
euros a financiar ayudas a familias vulnerables de Sant Boi para el pago de más de
2.000 facturas y los Servicios Sociales Municipales realizaron más de 300 informes
de exclusión para evitar cortes de servicio
por parte de las empresas suministradoras.

Agentes contra la pobreza

El pasado noviembre se puso en marcha, en
colaboración con el AMB, un proyecto innovador contra la pobreza energética que
está permitiendo a 150 familias de la ciudad incorporar mejoras sustanciales en sus

En 2016 se
destinaron
165.000 euros
a ayudas para el
pago de recibos
de agua, gas y luz

hábitos de consumo. 2 agentes energéticos
y 1 trabajadora social se ocupan de esta labor visitando a personas atendidas por los
Servicios Sociales para asesorarles sobre
las medidas de ahorro que pueden incorporar en sus domicilios y asegurarse de que
disponen de un adecuado grado de confort.

Maximizar la eficiencia

En febrero de este año, la ciudad participó
en la segunda edición de la Marató d’estalvi
contra la pobresa energètica. 5 escuelas
públicas aplicaron con éxito medidas de
ahorro para reducir sus consumos de energía gracias a la implicación del conjunto
de sus comunidades educativas. En las dos
ediciones celebradas de esta iniciativa,
el ahorro global generado ha ascendido a
18.000 euros que el Ayuntamiento invertirá
íntegramente en acciones contra la pobreza
energética. Es una suma simbólica que se
añade al conjunto de recursos que se destinan a esta finalidad en Sant Boi invirtiendo
en maximizar la eficiencia energética de los
consumos municipales.

¬Ayudas para la rehabilitación de
viviendas por mejoras de la eficiencia
energetica. Bonificaciones por
la instalacion de placas solares.
Bonificaciones fiscales para coches
eléctricos o híbridos.

y ahí me enteré de la campaña y
me inscribí. Vinieron a casa y pude
visualizar los datos
de mi consumo
real de todo el
día, que no se ve
en las facturas.
Se puede ahorrar
más: contratar
menos potencia,
no encender varios
aparatos a la vez,
apagarlos del todo
cuando no estás en casa... Todo el
mundo debería tener esa información.”
Francisca González, demandant
d’una auditoria energètica a la llar

“Trabajamos para informar

y conscienciar a la gente respecto al
medio ambiente y la
recogida de residuos.
No todo el mundo
es sensible a estos
temas, pero algunas
personas sí que se
van convenciendo de
que merece la pena
subir los índices de
recogida selectiva
y tener una buena
influencia en el entorno en que vivimos.
Creo que hay que reforzar aún más el
civismo.” Cristina Aparicio, agent
cívica de medi ambient

“Tenim un forn de llenya

de sola de pedra. No cremem gasoil,
sinó pèl·lets, uns
macarronets de fusta
compactada. No
fan fums ni volves i
permeten estalviar
energia i contaminar
menys, perquè
eliminem l’emissió
de CO2 a l’atmosfera.
I, sobretot, ens
permeten oferir a la
clientela un pa de qualitat que és la
nostra prioritat.” Eva Sangiao,
Forn La Rosella

Euronet 50/50
¬Proyecto europeo para incentivar la
reducción del consumo en escuelas
y centros deportivos. Compensacion
del 50% del ahorro generado

Maratón de la energía
¬Campaña de 12 ayuntamientos para
incentivar durante un mes el ahorro
energético en edificios municipales.
5 escuelas públicas de Sant Boi han
participado en la última edición.
La crisis ha multiplicado el número de familias que no pueden hacer frente al pago de sus facturas
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“Sigo la web del Ayuntamiento
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“Las placas fotovoltaicas

se instalaron en la empresa en
2015. Este año
pondremos
más. Ahora nos
aportan un 10%
de la energía
eléctrica que
consumimos,
pero a la larga
queremos
llegar al doble
o el triple. Es un
tema de conveniencia económica
y también de responsabilidad
corporativa. Queremos aportar algo
al medio ambiente” Toni Mora,
Gerent de Carhaus (Volkswagen)

L’eficiència energètica, motor econòmic
La eficiencia energética, motor económico

“Hem participat a la Marató

per a la lluita contra la pobresa
energètica.
Incorporar el
component
social ha fet
que els nens
visquin amb més
força la seva
conscienciació
sobre l’estalvi
d’energia. Des
de 2016, formem
part del projecte Euronet 50/50.”
Núria Fernández, Professora de
l’Escola Antoni Gaudí

S

ant Boi manté des de fa temps un ferm compromís amb les polítiques d’eficiència energètica
i lluita contra el canvi climàtic. Hi apostem perquè
creiem en la necessitat de respectar el medi ambient i treballar per la sostenibilitat futura de la
nostra ciutat i del nostre entorn.
Però aquestes polítiques ens ofereixen a més,
en el context actual, interessants perspectives de
modernització i desenvolupament econòmic. La
previsible evolució d’alguns sectors emergents
pot ser en el futur immediat un motor per generar
activitat productiva en el territori i noves oportunitats per a les persones.
Un exemple n’és el sector automobilístic, que sens
dubte viurà canvis. En sintonia amb el que passa a
altres països, recentment s’han anunciat mesures
per restringir en l’entorn metropolità de Barcelona,
durant els propers anys, la circulació dels vehicles
més contaminants i menys eficients en el consum
d’energia. Sant Boi, que compta amb una envejable
oferta de concessionaris, està ben posicionat per
acometre, amb garanties i amb esperit innovador,
la pressumible renovació del parc automobilístic i el
creixement de la presència del cotxe elèctric.
Les polítiques municipals d’eficiència energètica
tenen també un component social que prioritzem
en tot moment. Any rere any, l’estalvi que generem
essent més eficients el destinem a combatre la pobresa energètica, un problema tristament vigent.
Creiem en un Sant Boi ambientalment sostenible,
econòmicament viable i socialment just.

“Els nostres boscos són un
patrimoni a conservar i que cal

reforçar com a font de recursos
econòmics,
ambientals i
socials. Una
gestió sostenible
dels boscos és
indispensable
per mitigar els
efectes presents
i futurs del canvi
climàtic i poder
llegar aquest bé a
les generacions futures.”
Víctor Osorio, associació de
voluntaris forestals de Sant Boi

S

ant Boi mantiene hace tiempo un firme compromiso con las políticas de eficiencia energética y lucha
contra el cambio climático. Apostamos por ellas porque creemos en la necesidad de respetar el medio ambiente y trabajar por la sostenibilidad futura de nuestra ciudad y nuestro entorno.
Pero estas políticas nos ofrecen además, en el contexto actual, interesantes perspectivas de modernización y desarrollo econòmico. La previsible evolución
de algunos sectores emergentes puede ser en el futuro inmediato un motor para generar actividad productiva en el territorio y nuevas oportunidades para
las personas.
Un ejemplo de ello es el sector automovilístico, que
sin duda va a vivir cambios. En sintonía con lo que ocurre en otros países, recientemente se han anunciado
medidas para restringir en el entorno metropolitano
de Barcelona, durante los próximos años, la circulación
de los vehículos más contaminantes y menos eficientes en su consumo de energía. Sant Boi, que cuenta con
una envidiable oferta de concesionarios, está bien posicionado para acometer, con garantías y espíritu innovador, la presumible renovación del parque automovilístico y el crecimiento de la presencia del coche eléctrico.
Las políticas municipales de eficiencia energética tienen también una componente social que priorizamos
en todo momento. Año tras año, el ahorro que generamos siendo más eficientes lo destinamos a combatir la
pobreza energética, un problema tristemente vigente.
Creemos en un Sant Boi ambientalmente sostenible,
económicamente viable y socialmente justo.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Els sectors emergents
ofereixen noves
oportunitats
per a les persones
N Los sectores
emergentes ofrecen
nuevas oportunidades
para las personas

La ciutat es va sumar
a l’Hora del planeta
La ciutat es va sumar un cop més a
la celebració de l’Hora del Planeta,
una iniciativa de l’organització
WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza). El dia 25 de març,
durant una hora (de 20.30 a
21.30 h), es van apagar els llums
de la façana de la casa de la vila,
l’Església de Sant Baldiri,
l’Ermita de Sant Ramon, la Torre
del Sol, la plaça dels Salesians i
la rotonda del carrer de Mossèn
Pere Tarrés cantonada amb
Bonaventura Calopa.

Vehicles elèctrics a la
flota municipal

La flota municipal compta
amb dos vehicles elèctrics que
s’utilitzen per a desplaçaments
laborals del personal. Aquests
vehicles s’han finançat
amb subvencions de l’AMB.
L’Ajuntament té la intenció
d’electrificar progressivament
la seva flota, ja que els vehicles
elèctrics contaminen menys i són
més silenciosos i més eficients
en l’entorn urbà. Els serveis
municipals de neteja en fan ús
des de fa temps. La Policia Local
també ha demanat recentment
una subvenció per poder comptar
amb un vehicle d’aquest tipus.

Nou èxit de la
Marató contra
la pobresa
energètica

Mobilitat i qualitat de l’aire

Sant Boi va participar el passat febrer
a la II Marató d’Estalvi contra la Pobresa Energètica, un compromís conjunt de 12 ajuntaments catalans per
estalviar energia als equipaments públics. En aquesta edició, hi van prendre part les escoles públiques Parellada, Rafael Casanova, Antoni Tàpies,
Ciutat Cooperativa i Antoni Gaudí.
Amb la implicació d’alumnes, docents i personal auxiliar, van aconseguir un estalvi global de 5.100 euros
en els consums d’electricitat, gas i aigua. L’Ajuntament destinarà el 100%
d’aquests diners a campanyes per auditar energèticament llars de la ciutat, en especial les que es troben en
situació de pobresa energètica.
Els resultats de la segona edició de
la Marató es van donar a conèixer en
un acte públic que va tenir lloc a Can
Massallera el 3 de març, només dos

Els resultats de la Marató es van presentar el 3 de març a Can Massallera
dies abans de la celebració del Dia
Mundial de l’Eficiència Energètica.

Menys consum

La reducció global dels consums
aconseguida durant la campanya
va ser del 32% en comparacio amb
la mitjana registrada el mes de febrer dels tres anys anteriors (-35%
en electricitat, -34% en gas natural i
-16% en aigua).
Amb aquest estalvi es va evitar
l’emissió a l’atmosfera de 12,64 tones

de CO2 i es va contribuir, per tant, a
mitigar el canvi climàtic.
Els municipis participants en
aquesta iniciativa s’han destacat en
els darrers anys per dur a termes
polítiques pioneres en l’àmbit de
l’eficiència energètica. Sant Boi va ser
un dels quatre municipis fundadors
de la iniciativa l’any 2016. La totalitat
dels estalvis assolits en aquella primera edició s’estan destinant al projecte Agents contra la vulnerabilitat i
la pobresa energètica n

Servei gratuït d’auditories energètiques a les llars
L’Ajuntament compta amb un servei gratuït per ajudar les famílies a
estalviar energia. Durant un mes,
s’instal·la al domicili un comptador
per analitzar els consums domèstics.
A la meitat d’aquest període, es fa
una visita per donar consells d’estalvi
i, més endavant, es comprova si
l’aplicació dels consells ha resultat
efectiva. Un cop retirat el comptador,
s’envia a cada llar un informe de revisió energètica amb les dades obtingudes i les mesures recomanades per
reduir l’import de la factura.

El canvi de petits hàbits diaris pot ajudar a reduir la factura energètica

Sol·licituds:
santboi.cat (apartat Tràmits)

màxim l’ús del vehicle privat i que
prioritzi en canvi els desplaçaments a
peu, amb bicicleta o transport públic.

Sant Boi va activar del 20 al 22 de
març les mesures previstes en el
protocol d’actuació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a episodis
d’alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2).
L’activació va tenir lloc amb caràcter d’avís preventiu amb la finalitat
de protegir la salut de la ciutadania,
atesos els alts nivells d’aquesta substància registrats durant aquells dies.
L’Ajuntament va realitzar una campanya de comunicació i sensibilització a través de la pàgina web municipal i les xarxes socials, tot difonent
consells a la població.
La majoria de les recomanacions
tenen a veure amb una gestió responsable de la mobilitat que eviti al

Menys emissions del trànsit

Al mes de març es va anunciar, d’altra
banda, un ampli acord institucional
que permetrà aplicar en els pròxims
anys mesures per reduir les emissions
vinculades al trànsit i millorar la qualitat de l’aire en l’entorn metropolità
de Barcelona, com ara la prohibició
de circular als vehicles de més de 20
anys d’antiguitat.
La majoria d’aquestes mesures no
afectaran Sant Boi, que no forma
part de les ‘zones d’especial protecció atmosfèrica’. L’Ajuntament, però,
comparteix els objectius de l’acord.

L’Ajuntament
consumeix
energia elèctrica
100% renovable
Des de l’1 de gener d’enguany,
tota l’electricitat que consumeix
l’Ajuntament de Sant Boi procedeix
de fonts d’energia 100% renovables.
L’enllumenat públic, els semàfors,
els sistemes de bombeig d’aigua, els
equipaments públics i els edificis
municipals fan servir energia elèctrica que no està produïda en una
central tèrmica de carbó o en una
nuclear, sinó en instal·lacions hidroelèctriques o parcs eòlics.
Aquesta fita en la lluita contra el
canvi climàtic s’ha aconseguit gràcies a la compra conjunta de l’energia
per part de més de 600 ajuntaments
catalans, que han signat un nou contracte de subministrament.
El contracte redueix en un 15% el
cost del subministrament a Sant Boi
i garanteix que les empreses comer-

Sant Boi coordina des del
passat mes de desembre la
Comissió d’Intermodalitat i
Accés al Treball d’aquesta xarxa
estatal. El 17 de març van tenir
lloc a Sevilla una reunió de la
junta directiva i sessions de les
tres comissions. de treball. La
presència en aquest organisme és
un instrument per impulsar l’ús de
la bicicleta a la ciutat, en tant que
vehicle silenciós, net, assequible
i sostenible. Una bona alternativa
al cotxe i a la moto en en els
desplaçaments curts.

Sant Boi coordina un grup
de treball a la Red Española
de Ciudades por el Clima

La instal·lació de plaques solars ajuda a combatre el canvi climàtic
cialitzadores tinguin certificada oficialment la seva energia com a neta.

l’economia socialment responsable,
l’Ajuntament preveu incrementar la
col·laboració amb cooperatives de
consum d’energia verda i seguir bonificant el 50% de l’IBI a particulars i
empreses que realitzin instal·lacions
tèrmiques o electriques. En el futur,
es crearà una xarxa de calor amb
biomassa als equipaments de la Parellada i s’instal·laran plaques solars
a la Biblioteca JRiB i a L’Olivera n

Clàusules socials

A més, fixa condicions de responsabilitat social, ja que obliga les empreses a complir amb els requisits de la
Llei de pobresa energètica i sanciona
els possibles incompliments.
Per fomentar l’ús i la implantació
d’energies renovables i impulsar
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Sant Boi coordina un grup
de treball a la Red de
Ciudades por la Bicicleta
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L’Ajuntament coordina el Grup
de Rehabilitació i Eficiència
Energètica de la Red Española
de Ciudades por el Clima.
19 municipis i províncies formen
part d’aquesta xarxa. Els grups
de treball constituïts a Madrid
el 8 de març compartiran
experiències i bones pràctiques
de gestió. Sant Boi va ser
escollit per l’àmplia experiència
i les iniciatives endegades
els últims anys en el camp de
l’eficiència energètica i la lluita
contra el canvi climàtic.

Control de los
excrementos
de animales en
la vía pública
La Policía Local ha realizado una
campaña de vigilancia intensiva en
relación a la tenencia responsable de
animales de compañía, con especial
atención a la presencia de excrementos
en la vía pública. Es una primera
actuación para incidir sobre este
problema, una preocupación expresada
de forma
reiterada por la
ciudadanía.
La Policía Local
ha destinado a
esta campaña
718 horas
de trabajo
en turnos de
mañana y tarde
durante el mes
de febrero,
mediante la
participación de
patrullas, agentes de barrio y también
agentes no uniformados. La actividad
desarrollada ha supuesto un total de 170
denuncias. El Ayuntamiento tramitará
los correspondientes expedientes para
sancionar las infracciones detectadas.
El incumplimiento de las ordenanzas
municipales en cuanto a las medidas
higiénicas relativas a la orina y los
excrementos de los animales se han
traducido en 41 denuncias. Las zonas
donde más se han concentrado las
infracciones han sido el Parque de
la Muntanyeta y la parte del barrio
de Marianao más próxima a Ciutat
Cooperativa.
Otras circunstancias que han motivado
intervenciones policiales durante esta
campaña han sido el hecho de que
los animales no estuvieran censados 
o identificados con chip o que fueran
desatados. También se han cursado
denuncias relacionadas con la tenencia
de animales potencialmente peligrosos
(licencia, seguro, chip, bozal ...).

Mejoras de las aceras de
la plaza de la Generalitat

Campaña
para mejorar
la recogida
de residuos
orgánicos

El Ayuntamiento está llevando a cabo una
campaña para mejorar la recogida de residuos orgánicos. Así, se entregará un kit de
recogida selectiva de la orgánica en cada
hogar. El kit está formado por un cubo ventilado, un paquete de bolsas compostables
y un imán de nevera con información sobre cómo hacer bien la separación en casa.
Los kits se repartirán en diferentes puntos
informativos distribuidos en la ciudad. La
utilización del cubo en combinación con el
uso de bolsas compostables facilita que los
malos olores desaparecen completamente. Con la entrega del kit, la separación en
casa se puede realizar de forma más fácil y
cómoda.
La orgánica (los restos de comida que
generamos cuando cocinamos o lo que nos
queda en el plato después de las comidas)
es la fracción más importante de los residuos que generamos (entre el 30 y el 40%).
Sin embargo, es el residuo que menos tenemos la costumbre de separar.
Estos residuos, si los separamos correctamente, se pueden reciclar fácilmente. La

orgánica se convierte en abono que se puede utilizar en los campos de cultivo. También se crean puestos de trabajo y se evitan
penalizaciones al cumplir la normativa.

Mejorar la recogida

Está demostrado que, aquellos municipios
que mejor separan esta fracción, se obtienen mejores índices de recogida selectiva.
Sant Boi está todavía a la cola de los municipios metropolitanos. En este sentido, el
Ayuntamiento trabaja para incrementar los
índices de recogida de residuos orgánicos
para alcanzar los mínimos que exige la normativa. En cambio, si no la separamos, en
vez de aprovechar este recurso tan valioso para el suelo, lo que estamos haciendo
es generar problemas e impactos ambientales. Problemas en las plantas de tratamiento, ya que genera olores y reduce la
eficiencia y, sobre todo, el impacto ambiental que se produce en los vertederos debido
a la producción de metano, que es un gas
que contribuye 25 veces más que el C02 al
calentamiento global n

El calendario de
distribución del kit
se puede consultar
en la web
sbrenova.cat

El Ayuntamiento comenzará a finales de
abril las obras de reforma de las aceras de
la plaza de la Generalitat. El objetivo principal de la propuesta de reurbanización es
mejorar y potenciar su uso peatonal y el
carácter comercial que debe tener esta
zona. El proyecto contempla la ampliación de los espacios destinados a estos
usos mediante la ampliación de las aceras
perimetrales de la plaza, aprovechando el
sobrante de espacio dedicado actualmente a la calzada.
Las nuevas alineaciones de las aceras y
chaflanes incrementará hasta 4 metros la
superficie actual destinada a los peatones
tras la modificación del espacio de la calzada.
La actuación urbanística dotará de una
nueva pavimentación unificada las zonas
de acceso a la plaza y dignificará las áreas
dañadas estéticamente.

mejora del alcantarillado y la sustitución
del arbolado y del alumbrado público con
nuevos elementos LED. Las obras tendrán
una duración aproximada de 7 meses.
El presupuesto de la reforma asciende a
778.753 euros.

Mejora de la accesibilidad

A finales de marzo comenzaron, por otra
parte, las obras para convertir la calle Lluís
Pascual Roca en un paseo urbano que formará un eje cívico y comercial junto con la
nueva plaza de la Generalitat n

Además, se mejorará la accesibilidad en
los cuatro cruces de la plaza, suprimiendo barreras arquitectónicas. La nueva situación urbanística comportará también la

Sin afectaciones en la circulación

Los trabajos se harán por fases para permitir el mantenimiento de la circulación de
vehículos, tanto los particulares como los
del transporte público.
Respecto al estacionamiento de vehículos, se mantendrán los estacionamientos
en semibatería interiores. En cambio, se
modificará la modalidad de aparcamiento
en las aceras de las calles Joaquim Auger
y Llibertat, que pasará de semibatería a fila
para mejorar la accesibilidad peatonal.

Obras en Lluís Pascual Roca

Acuerdo para el traslado de la
Gasol Foundation a Sant Boi
La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, y la
directora de la Gasol Foundation, Cristina
Ribes, firmaron el 14 de marzo un convenio
de colaboración que permitirá trasladar en
Sant Boi la sede de la Gasol Foundation
(calle Jaume I, 26-28, edificio de los Cines
Can Castellet).
El Ayuntamiento y la Gasol Foundation
tienen la intención de colaborar en la promoción comunitaria de la salud y el fomento de hábitos saludables (la actividad
física, la práctica del deporte, la alimentación equilibrada, el descanso y el bienestar
emocional), especialmente para prevenir
y combatir la obesidad infantil. La Gasol
Foundation quiere dar un paso adelante en
el compromiso con la comunidad de Sant

Boi y tirar un programa piloto de salud comunitaria para niños, jóvenes y familias en
colaboración con el Ayuntamiento y otras
instituciones del municipio.

Agita’t Sant Boi

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, la Gasol Foundation y el Ayuntamiento se suman a la campaña de Agita
Mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para celebrarlo se hará el 9 de
abril en el Parc de la Muntanyeta la jornada
comunitaria Agita’t Sant Boi en la que se
contará con la participación de familias de
Sant Boi (adultos, niños y niñas de 3 a 14
años) y de entidades del territorio (más información: página 23, Agenda).
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Campanya en
defensa de totes
les identitats
de gènere i
orientacions
sexuals
Amb el lema “Sant Boi és diversa”
l’Ajuntament posa en marxa una campanya
sobre la diversitat d’identitats de gènere i
opcions sexuals a la ciutat per fer un diagnòstic sobre les realitats de les persones
LGTBI i demostrar que Sant Boi no és una
ciutat binària només basada en la dicotomia de dos sexes: home i dona.
Una de les accions de la campanya ha estat incorporar la imatge de difusió a un dels
autobusos de la línia SB1 durant el mes
d’abril. La campanya “Sant Boi és diversa”
es va presentar el dilluns 27 de març en una
roda de premsa que va tenir lloc a la parada
del carrer de Torras i Bages de la línia.
Durant la presentació, l’alcaldessa va fer
referència a l’autobús tot dient que “Sant
Boi té un bus que no genera odi ni discriminació, sinó la igualtat, perquè cal seguir
traballant per guanyar una lluita que ha
de ser de tothom”. Així mateix, Lluïsa Moret va dir que la iniciativa vol mostrar Sant
Boi com a ciutat que “aposta clarament
per la diversitat sexual, que incorporarà la
mirada de diversitat de gènere a tota la

tasca municipal. En aquest sentit, el consistori està elaborant un pla amb la finalitat de garantir el respecte a la diversitat
sexual i propiciarà un pacte social entorn
a aquesta qüestió”.
Un dels objectius principals de la campanya és elaborar un diagnòstic, a partir del qual es podran impulsar propostes polítiques que ajudin a visibilitzar el
col·lectiu LGTBI (persones lesbianes, gais,
bisexuals, transsexuals i intersexuals) a la
nostra ciutat.

Campanya pionera i provocadora

La iniciativa és pionera i planteja com a reclam una sèrie de preguntes acompanyades
d’imatges provocadores amb la intenció de
cercar respostes i comentaris de la ciutadania. Un cop estiguin recollides les dades, un
treball que es realitzarà durant els propers
mesos, començarà la fase d’estudi. S’espera
que els resultats finals es puguin donar a
conèixer a l’hivern.
La campanya pretén contribuir al desplegament de la Llei per garantir els drets de

Les preguntes Carn
o peix?, Blau o
rosa?, Pit o cuixa?
i Dolç o salat?
són el cor de la
campanya i volen
cridar l’atenció dels
els ciutadans i les
ciutadanes perquè
hi diguin la seva.

Un autobús per
a la igualtat
i contra
l’homofòbia.

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia aprovada pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
intersexuals i persones trans. La campanya vol servir també per donar a conèixer
obertament les diferents maneres de viure
la identitat de gènere i la sexualitat, saber com és el dia a dia de les persones del
col·lectiu LGTBI i si han patit o han presenciat algun tipus de descriminació.

Un vehicle de la
línia d’autobús
SB1 portarà
retolada la imatge
de la campanya
“Sant Boi és
diversa” durant
el mes d’abril
pels carrers
de la ciutat.
El recorregut
d’aquest
transport públic
urbà de Sant
Boi enllaça els
diversos barris
santboians i
transporta cada
any al voltant
d’un milió de
persones.

Moció i Pla de Govern

El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi va aprovar a l’octubre de 2015 una moció contra
l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament
escolar al col·lectiu LGTBI. Així mateix el
Pla de Govern 2015-2019 inclou mesures
vinculades al desplegament de polítiques
adreçades especialment a la visibilització
d’aquestes persones. La campanya “Sant
Boi és diversa” forma part de les accions
i iniciatives que es realitzen en el marc
d’aquests compromisos n
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El ‘delta’ reclama a Rajoy millores en
transport públic i infraestructures

La 18a edició de la
Carxofada acaba
amb un èxit de
participació
L’edició d’enguany de la Carxofada va
tancar amb la participació de 3.000
persones. La festa va omplir novament
d’animació la plaça de l’Ajuntament
i la rambla de Rafael Casanova i va
mostrar la vitalitat de la carxofa com
a producte estrella i d’identitat de la
ciutat. La Carxofada està organitzada
per l’Ajuntament i l’associació de
restauradors Sant Boi Degusta amb la
col·laboració de la Cooperativa Agrària
SantBoiana i el Parc Agrari del Baix
Llobregat.
Per cuinar els 1.800 àpats que es van
servir es van necessitar 1.050 kg de
carxofes. En total, es van degustar 9.000
plats. El menú degustació va consistir
en cinc plats que els restaurants de Sant
Boi Degusta van cuinar en directe i de
manera col·lectiva. Els panets que es
van lliurar van estar cedits gratuïtament
pel forn Panet i les carxofes amb les
que es van preparar els plats eren de
producció ecològica i van ser conreades
i collides per Desos, un projecte de
formació i inserció laboral de persones
en risc d’exclusió social. Durant tota
la jornada es van vendre 1.000 kg
d’aquesta hortalissa, a la plaça de
l’Ajuntament. La Carxofada ha estat la
culminació del Mes de la Carxofa, una
campanya de promoció de la carxofa de
Sant Boi que es va desenvolupar durant
el mes de març.

L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret; l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez; l’alcalde
de Viladecans, Carles Ruiz, i l’alcaldessa de
Castelldefels, Candela López, exigeixen al
Govern Central que prioritzi les inversions
per millorar la mobilitat a la cornisa del
delta del Llobregat. Davant l’anunci del
president del govern espanyol, Mariano
Rajoy, de destinar 4.000 milions d’euros a la
xarxa de Rodalies de Catalunya, els alcaldes reclamen que aquesta inversió inclogui
un impuls definitiu a l’anomenat “metro del
delta”, és a dir, un transport ferroviari soterrat. Les quatre ciutats han tornat a exigir a
l’Estat que recuperi i prioritzi els projectes
per dotar el delta del Llobregat d’una xarxa
de transport públic eficient i sostenible.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha manifestat
que “en aquest moment en què el Govern
Central està comprometent inversions
de millora de les Rodalies a Barcelona,
el delta no pot quedar fora. La construcció d’aquesta línia de ferrocarril soterrada

La UPC,
patronals i
sindicats
formen part de
la plataforma
impulsada pels
ajuntaments,
el passat mes
de maig, per
reivindicar la
millora de la
mobilitat al
territori.

entre Castelldefels i Cornellà, que està
concretada des de fa anys, és vital per als
nostres ciutadans i ciutadanes. Ha arribat
l’hora del delta”.
Ara fa un any, els quatre alcaldes reclamaven conjuntament a la Generalitat i al
govern central que traguessin del calaix
projectes cabdals per posar fi al dèficit
històric en la mobilitat, i sobretot en el
transport públic de passatgers, que pateix
el delta. Entre aquests projectes estratègics paralitzats o ajornats des de fa anys,
destacaven el nou transport ferroviari, una
infraestructura que inicialment estava concebuda com una nova línia de metro i que
es va redefinir l’any 2006 com a nova línia
de Rodalies Cornellà-Castelldefels.
El nou projecte (d’una longitud aproximada de 22,4 km i amb 11 estacions, quatre
de les quals de nova construcció) va ser
sotmès a consultes ambientals. L’any 2010
s’aprovava provisionalment però des d’aleshores, no hi ha hagut cap avanç n

Nou
ambulatori

El 13 de març
va obrir les
portes l’ABS Molí
Nou. Les noves
instal·lacions
tenen dues
plantes (amb una
superfície de 800
m2). L’ambulatori
atén una població
de referència de
14.000 persones.
L’equip mèdic
està format per 8
metges de família,
2 pediatres, 1
odontòloga,
9 infermeres,
2 auxiliars i 8
professionals
d’atenció a la
ciutadania.

Aprovat definitivament
el Pla Local de Joventut
El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla Local de Joventut
a la sessió celebrada el 30 de març.
El Pla ha comptat amb la participació
de més de 500 joves (que han respost
enquestes), 2 sessions participatives
(on van col·laborar uns 60 joves), 2
sessions amb professionals de l’àmbit
de la joventut (amb la participació
d’uns 60 professionals) i 16 entrevistes individuals a joves de diferents
edats i perfils.

5 eixos

El Pla ha treballat 5 eixos: informació,
formació, ocupació, igualtat d’oportunitats i participació. Fruit d’aquest

Núria Salán rep el Premi
Dona i Tecnologia

La santboiana Núria Salán ha estat
guardonada a la segona edició
del Premi Dona i TecnologiaFundació Orange, un
reconeixement que
distingeix i premia
anualment dones que
destaquen per la seva
tasca en els àmbits
de la tecnologia i
la innovació social.
L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, i la tinenta
d’alcaldia d’Igualtat
i Drets Socials, Laura Solís, van
rebre Núria Salán (al centre de
la imatge) per reconèixer la seva
trajectòria.

procés s’han avaluat els serveis que
l’Ajuntament ofereix a la població
jove. També es plantegen diverses
propostes com la instauració d’un
carnet jove municipal, la potenciació
de circuits culturals per treballar la
igualtat de gènere i la identitat sexual o la creació d’un programa de
corresponsals als instituts. El Pla ha
impulsat la Taula Jove com a eix de
debat i construcció de polítiques que
afecten els joves de la ciutat, així
com una taula de professionals de la
joventut per coordinar les polítiques
per a joves que es desenvolupen al
territori.
joventutsantboi.cat

Recepció a tres joves
investigadores

L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, va rebre, el
14 de març, tres
noies de Sant Boi
que participaran a
la fira internacional
Exporecerca Jove, del
6 al 8 d’abril.
Emma, Maria i Júlia
han fet un treball sobre els
dretans i els esquerrans, és a
dir, com influeix la lateralitat en
la vida quotidiana. Al desembre
ja van participar a Salamanca
al Encuentro de Jóvenes
Investigadoras.

Crida per anar a
la final de rugbi
a Valladolid
L’Ajuntament i la Unió Esportiva
Santboiana fan una crida per animar
els santboians i santboianes a acompanyar el primer equip de rugbi a la
final de la Divisió d’Honor que es disputarà a Valladolid el dia 30 d’abril.
El club ha preparat un dispositiu per
facilitar els desplaçaments. Així, hi
ha un pack a 70 euros (socis) i 95
euros (no socis) que inclou viatge,
allotjament i esmorzar, entrada, un
tiquet per al bus turístic de Valladolid i una samarreta de regal. El preu
de l’entrada general és de 10 euros i
de 2 euros per als menors de 16 anys
(els menors de 12 anys no paguen).
D’altra banda, Ràdio Sant Boi farà la
retransmissió del partit.
La Unió Esportiva Santboiana i
l’Ajuntament de Sant Boi van fer,
el 20 de març, una roda de premsa
conjunta per valorar la decisió de la
Federació Espanyola de Rugbi que la
final de la Copa del Rei es disputi a

Imatge de la roda de premsa de l’Ajuntament i la UES.

Concurs de talents
l’estadi José Zorrilla de Valladolid. El
president de la Santboiana, Miquel
Martínez, va dir que “la decisió ens
desil·lusiona molt perquè jugar a Valladolid és un greu desavantatge per
a nosaltres”. En la seva opinió, “els
criteris esportius i de neutralitat que
hem defensat no s’han imposat” i s’ha
perdut una oportunitat de “fer créixer
aquest esport” i de poder dir que “hi
ha rugbi més enllà de Valladolid”. La
UE Santboiana ha defensat en tot

moment, amb el suport de l’Ajuntament, l’elecció d’un camp neutral situat a una distància intermèdia entre
les ciutats de Valladolid i Sant Boi,
per garantir la igualtat de condicions.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va afegir
que des de l’Ajuntament “hem treballat per buscar una seu adequada per
a la final i, tot i que no estem satisfets amb la decisió final, fem una crida a tots els santboians i santboianes
perquè hi donin suport”.
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La botiga Pleniluni Musical
(c/Oviedo, 21) organitza el
I Concurs de Joves Intèrprets
Ciutat de Sant Boi (Sons de
Sant Boi 2017), obert a totes les
persones nascudes entre el 30 de
desembre de 2000 i l’1 de gener
de 2010. Hi haurà dues categories:
de 7 a 11 anys i de 12 a 18 anys.
La data límit d’admissió serà el 23
d’abril de 2017. El lliurament dels
premis tindrà lloc el 17 de juny.

ANY ROIG

Dijous 20 d’abril
20.30 h I Espectacle: Roig. La narradora Mònica
Lucchetti i la cantant Llúcia Vives interpretaran
amb Carles Beltrán cançons que agradaven a
l’escriptora. Lloc: Casal de Casablanca

Sant Jordi:
un programa
de qualitat
per viure
la diada a
Sant Boi

Sant Boi acull
una jornada de
debat sobre la
reforma horària

PRESENTACIONS

Dimecres 19 d’abril
19 h I La salida 52, de Loudes Rizo. Lloc: Abacus
Dijous 20 d’abril
19 h I El càtar proscrit, de Jaume Clotet.
Lloc: Llibreria Les Hores
Divendres 21
d’abril
19 h I Restes
mortals, de Donna
Leon. Presentació
de les traduccions
al català i el
castellà. Amb
inscripció: Bibl. J.
Rubió i Balaguer,
fins al dia 10. Lloc:
Can Massallera
Dissabte 22 d’abril
18.30 h I L’Espiral Literària presenta Dies de
vària llum, de Josep Ros, Quasi haikus, d’Andrés
Castro, i Històries del metro i Veritats o
mentides, falses expectatives. Homenatge a
Gloria Fuertes. Lloc: Cal Ninyo

DIADA DE SANT JORDI
Més informació:
santboi.cat/
santjordi i
culturasantboi.cat

Aquest és el mes de Sant Jordi, la jornada
dedicada als llibres i les roses. La nostra
ciutat ha preparat activitats que conviden
a gaudir d’aquesta commemoració i de les
propostes que tindrem a l’abast durant els
dies previs a la festa: llibres, presentació de
novetats, conferències i activitats diverses
ompliran de vida cultural espais i carrers.

La llibreries

Pel que fa a l’oferta literària, per adquirir
les darreres novetats d’aquest Sant Jordi, la
ciutat posa a disposició de la ciutadania la
producció editorial que surt al mercat amb
motiu de la diada. En aquest sentit, les llibreries de Sant Boi oferiran descomptes
especials en la compra de llibres els dies
22 (a les botigues) i 23 d’abril (als estands
que tindran instal·lats a la rambla de Rafael
Casanova). A més, les llibreries Les Hores,
Barbús i Abacus i l’editorial Espiral Literària
organitzen sessions de presentació i de signatures de llibres amb l’assistència dels autors i les autores de les obres.

Donna Leon i Montserrat Roig

El dia 21 d’abril visitarà Sant Boi l’escriptora
americana de novel·la negra Donna Leon
(Nova Jersey, 1942) per presentar a la comarca del Baix Llobregat les traduccions al
català i al castellà de l’obra Restes mortals,
un relat on el personatge del comisari Brunetti s’enfronta a un nou repte, en aquest
cas de caire ecològic.
Sant Jordi és una festa ciutadana, propera i molt popular. Per això, la ciutat es
vol sumar a l’Any Roig i retre homenatge a
Montserrat Roig en el 25è aniversari de la
mort de l’escriptora i periodista feminista.
Per aquest motiu, el dia 20 hi ha programat
un espectacle consistent en la interpretació d’aquelles cançons que més agradaven
a l’artista catalana.
El dia 23 d’abril la rambla de Rafael Casanova i la plaça de l’Ajuntament tornaran
a viure l’ambient de festa i cultura popular
d’aquesta diada amb les tradicionals paradetes i activitats (signatures i venda de
llibres i roses, tallers i moltes altres coses).

Les llibreries
participants
ISART

Pl. Presas, 6
papareria@isartvalls.cat

CROQUIS

Ll. Pascual Roca, 77
croquis@croquis.cat

BARBÚS

Ramon Llull, 116

llibreriabarbus@yahoo.es

LES HORES

Torre Figueres, 8

llibreria@leshores.com

ABACUS

Indústria, 16

stboi@abacus.coop

CÒMICS ROYMAC

Baldiri Déu i Priu, 39
tienda@
golosinasycomics.com

Diumenge 23 d’abril
De 10 a 20 h I Fira del Llibre, amb les
llibreries Isart, Barbús, Croquis, Les Hores,
Abacus i Còmics Roymac. Book Face, a l’Espai
Biblioteques. Miquelets. Recreació històrica.
Play it again, Sant Jordi, Interpretacions
improvisades amb piano de cua. 11.30 h I
Presentació del Colectivo VIO, amb Blaikorus
i Coral Renaixença i lectura de textos de
residents als camps de refugiats. D’11 a 13.30
h I El meu frikillibre de Sant Boi, a partir de
jocs de taula, de Frikigames. 18 h I Final de la
Llobregat Slam Poetry. 18.30 h I Sardanes,
amb la Cobla Sabadell

SIGNATURES. Llibreria Les Hores: 11 h I Raquel
Gu, Més que mascotes. 17 h I Emilio Moreno,
El vater cósmico. Llibreria Barbús: 17 h I Víctor
Jurado, No s’hi enterra cap traidor. Espai Cultura:
12 h I Raquel del Castillo, Relatos de Hada.
Sant Jordi per la coeducació. D’11 a 13 h i de
16.30 a 18.30 h I Tallers infantils coeducatius.
Publicacions i espai infantil de lleure
Sant Jordi Solidari. Fira d’entitats: Amizade
Junts amb Moçambic, Kassumay, Amistat
San Miguelito-Sant Boi, Compassió i Vida,
Fundación Vicente Ferrer, Grup de Suport
al Colectivo de Mujeres de Matagalpa,
Cooperacció, Colectivo Vio (Letters Project) i
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Venda
de llibres de segona mà, roses i artesania per
als projectes de cooperació de les entitats.
11.30 h I Taller infantil: Actuem per construir
un món millor. El camí de les granotes. De
16.30 a 19.30 h I Tallers infantils solidari
Lloc: pl. Ajuntament i rbla, Rafael Casanova

Les Muses de Casablanca, un
projecte cultural per a la ciutat
L’espai cultural Les Muses va néixer l’any
2014 com un projecte d’oci i difusió cultural. La seva vocació és organitzar i oferir
activitats per a tota la ciutat des del Casal
de Casablanca. Des de l’inici ha programat
concerts amb cantants i grups d’estils molt
diversos tots els caps de setmana. L’espai
ofereix servei de bar.

Festivals consolidats

Fruit de seu treball, ha portat a terme tres
edicions del cicle Sant Boi Rewind, amb
l’objectiu d’ajudar grups de música santboians. Aquest mes d’abril comença la
tercera edició de Sant Blues (vegeu programació a la pàg. 23), el primer festival
de blues de Sant Boi. Enguany el festival
ha programat quatre concerts i una sessió
homenatge a les dames del blues. Divas y
luchadoras és un espectacle visual i sonor
que fa un reconeixement a aquelles dones
i recorre la vida de les esclaves afroamericanes que van lluitar per la llibertat. Elles

Transformar
els casals

Les Muses de
Casablanca és un
espai amb nom
propi que s’inscriu
en la voluntat
municipal d’anar
transformant
progressivament
els casals en
espais de difusió
cultural des
d’iniciatives
associatives.

es van convertir en les primeres feministes
negres i van ser pioneres en el món dels
negocis, l’educació, les arts i altres disciplines de la societat on van viure.

Projectes propis i col·laboratius

Com a promotors de la cultura a la ciutat, Les
Muses col·labora amb altres iniciatives que
estan fent tasques en aquesta línia i també
posen en marxa projectes propis. En aquest
sentit, han començat a treballar La Colmena dice sí, un projecte que agafa la idea dels
ruscos, unes comunitats que es dediquen
a connectar consumidors i productors de
proximitat a través d’Internet i, de manera
presencial, mitjançant mercats efímers. Les
Muses col·labora amb l’associació Feinart,
tot cedint un espai per a la realització de
tallers de coaching individual i de grup amb
l’objectiu d’ajudar persones a buscar feina i
reforçar la seva autoestima.
facebook.com/EspaiCulturalLesMuses
@LesMusesCsb
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La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer va
acollir la celebració de la jornada La
reforma horària, una oportunitat per a
la igualtat. L’acte es va fer el 21 de març
i va comptar amb la participació de
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el president
del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
Josep Perpinyà. Durant la jornada es
va tractar sobre la situació de les dones
en el mercat de treball i sobre la nova
organització social del temps. També
es van presentar les experiències de
l’àmbit del comerç vinculades als nous
usos del temps.
L’alcaldessa va
remarcar que
l’Ajuntament
va començar
a treballar
les polítiques
d’usos del
temps, durant
el mandat 20072011, perquè
es tenia clar que el temps és un dret
de ciutadania, però també perquè la
distribució del temps està vinculada a
les desigualtats, sobretot la desigualtat
entre homes i dones. També va recordar
que Sant Boi ha estat una ciutat pionera
en aquesta matèria amb la signatura
del Pacte per a l’ús del temps al març de
2011 i amb la incorporació, l’any 2014, a
la Iniciativa per la Reforma Horària.
L’objectiu de la jornada era reflexionar
sobre els canvis concrets en la
gestió dels horaris quotidians per tal
d’adequar-los a estils de vida que facin
compatibles els temps de treball, els
temps de cura, els temps personals, els
de participació comunitària i, també,
sobre el rol del comerç de proximitat
en aquest procés de canvi. A banda de
l’Ajuntament de Sant Boi i el Consell
Comarcal, la iniciativa va comptar amb
la col·laboració del Consell de Dones del
Baix Llobregat i la Diputació.

viure

Sant Boi

Juan A. Tamayo,
tinent d’alcaldia

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

N La plusvalía

E

n las últimas semanas han aparecido
gran cantidad de artículos, comentarios e informaciones más o menos
confusas en relación al impuesto conocido como plusvalía. Todo ello derivado de una sentencia del Tribunal
Constitucional a raíz de la demanda
de una empresa contra la Diputación
Foral de Guipúzcoa.
Por este motivo, el Pleno Municipal aprueba una moción para que el
Gobierno cambie la ley de una vez
y poder exonerar las plusvalías que
afectan a ventas con pérdidas y a
daciones en pago directas o encubiertas. Es manifiestamente injusto
mantener leyes que se ha demostrado que perjudican gravemente a
familias con importantes dificultades
económicas. Por eso, el Ayuntamiento ha solicitado desde hace tiempo
que se revise la plusvalía que grave
los casos de beneficio económico y
que el Estado compense la pérdida
de ingresos de los Ayuntamientos.
A día de hoy, la ley es la que es y la
administración tiene la obligación de
aplicarla y no puede elegir entre aplicar leyes o aplicar sentencias.
La competencia y la obligación moral de cambiarla es del Gobierno de
Rajoy. Esperamos que haga más caso
del Tribunal Constitucional que de los
Ayuntamientos. Pedimos que sea rápido para evitar más confusión y para
que los Ayuntamientos y los ciudadanos sepan si hay que devolver impuestos cobrados, desde cuándo y en qué
casos.

Olga A. Puertas,
regidora

Josep Puigdengolas,
tinent d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Sant Boi, una ciutat
amb futur

“S

N Bravo, Abel

ant Boi, nou coordinador de la Red
Española de Ciudades por el Clima.”
Amb aquest titular diferents mitjans
de comunicació es feien ressò d’una
bona notícia. Sant Boi coordinarà ciutats d’arreu d’Espanya en l’intercanvi
d’experiències i coneixement en un
dels àmbits clau en el present i futur:
l’eficiència energètica.
En un context on les ciutats d’arreu
d’Europa es transformen per millorar
la qualitat de vida de la seva ciutadania vinculada a la salut i la sostenibilitat, Sant Boi té tots els elements per
ser ciutat referent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La preservació de l’entorn natural, la qualitat de l’aire que respirem,
l’impuls i conservació del Parc Agrari,
la qualitat del nostre entorn forestal,
fluvial i dels nostres parcs urbans,
així com les millores previstes en les
nostres connexions viàries i de transport públic amb Barcelona i la comarca, fan preveure que podem ser un
pol atraient d’activitat econòmica
i de població que cerqui millorar la
seva qualitat de vida.
L’impuls del teixit comercial, l’impuls o la transformació, si s’escau,
de la nostra activitat industrial, el
desenvolupament urbanístic sostenible a l’interior de la ciutat, l’atracció de turisme sostenible i de proximitat i el desenvolupament de
polítiques d’atenció sociosanitària
poden ser elements que acabin
de dibuixar el Sant Boi del futur.
Un futur esperançador.

E

l alcalde de Vigo, Abel Caballero,
ha considerado que el impuesto de
“plusvalías” está mal aplicado y debe
corregirse. Su dilatado curriculum vitae (catedrático, ex ministro, diputado) incluye el de ser presidente de la
Federación Española de Municipios.
Abel, buen gestor y ex compañero
de estudios, reconoce lo evidente.
El impuesto de plusvalías (IIVTNUabreviados) se nos venía aplicando
aún sin beneficio en la compraventa
inmobiliaria. Por ello cuando el Tribunal Constitucional falló en su contra
(16.2.17), ya se nos facilitó la reclamación del impuesto indebido en las
compraventas, daciones, herencias
y transmisiones. En concreto: Dos
Hermanas, del PSOE, con 130 mil habitantes y Vitoria, del PNV, con 242
mil habitantes han suspendido su
cobro ¿ Será pronto en Sant Boi? los
ediles socialistas, rehúyen la medida
cuando ya deben aprovisionarse sobre los 2 millones de euros y es previsible que en 2017 se incrementen las
reclamaciones sobre el IIVTNU. Sería
muy prudente crear una reserva para
ello y moderar ya el gasto superfluo,
como primera cautela. Porque a un
Sant Boi sin Interventor, aunque con
Síndica, le faltará rigor. ¿ Se nos facilitará la devolución del cobro? o ¿ será
un lugar de máximo retraso en suspenderlo y en compensarlo? ¿Habrá
“cash” suficiente en el presupuesto?

Jorge Romero,
regidor

Miquel Salip,
regidor

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

N Uns pressupostos
més socials i per
decidir el futur

F

inalment, el Parlament de Catalunya
ha aprovat el pressupost del Govern
de la Generalitat per a aquest 2017.
Uns pressupostos que incrementen
en 1.170 milions d’euros la despesa social, on 3 de cada 4 euros es destinen
a polítiques socials. On les principals
partides (i les que més creixen) són
Salut, Ensenyament i Afers Socials,
elements bàsics per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Uns pressupostos on s’han cercat
ingressos extres amb noves figures fiscals, més justes, verdes i equitatives,
fent pagar a qui més té. On comprovem que l’economia catalana és forta
i que, malgrat la por que alguns volen
vendre, veiem que la inversió estrangera a Catalunya ha crescut en més d’un
60% respecte de l’any anterior. Elements, tots ells, que permeten afrontar el futur amb més garanties, amb el
repte que aquest repunt de l’economia
es percebi a les llars catalanes.
Sí. També són els pressupostos
que ens permetran decidir el nostre
futur polític col·lectiu. Perquè el 27S
de 2015 les urnes van donar un mandat clar. I el 6 d’octubre de 2016 el
Parlament el ratificava amb una resolució que ens comprometia a fer un
referèndum. Primer, esgotant totes
les vies possibles d’acord amb l’Estat. Però amb el compromís de fer-lo
igualment si l’acord no era possible.
Com digué el president: o referèndum o referèndum.

Marina Lozano,
regidora

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi
facebook.com/gentdesantboi

N Mesures davant
del problema de
l’habitatge

L

’atur, l’exclusió social, els salaris de
misèria, els problemes del subministrament dels serveis essencials ens
comencem a semblar “normals”,
també succeeix això amb l’habitatge,
però per fortuna moviments socials
com la PAH ens recorden la falsedat
d’aquesta “normalitat”. La PAH ha
pres novament la iniciativa i ens presenta una acció legislativa davant
el Congrés per posar fi als desnonaments i posar les bases per garantir
el dret real a un habitatge digne.
Reproduïm els blocs de mesures
que recull la proposta de llei de la
PAH, que són: dació en pagament
retroactiva, lloguer assequible, estop desnonaments, habitatge social,
subministraments garantits.
Per falta d’espai material no entrem al detall de totes les mesures
que s’inclouen en aquests blocs, val
a dir que totes són assenyades i que
inclouen coses com la inembargabilitat de l’habitatge habitual d’avaladors, l’eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica per a
aquestes, la moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge,
l’increment del parc públic d’habitatge o l’aplicació del Principi de Precaució per garantir que no es tallin
els subministraments bàsics d’aigua,
llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació dels afectats.
Gent de Sant Boi dona suport a la
PAH en la seva lluita, en general, i
en aquesta iniciativa legislativa, en
particular.

Jordi Garcia,
regidor

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

N El Partit Demòcrata:
Stop okupes

N Conflicto con los
estibadores

L

a liberalización de la estiba impulsada por la Unión Europea pretende
desmontar uno a uno todos los privilegios de los estibadores.
Fruto de esta liberalización, la sociedad española dejará de pagar los
sobrecostes injustificados por la gestión de nuestros puertos y que durante décadas hemos estado pagando. En España los costes de estiba
suponen un 53% de los costes de manipulación de las mercancías mientras que en el resto de puertos europeos el coste se sitúa en el 38,8%.
La medida pretende crear un registro de estibadores para acabar con el
hecho de que ningún ciudadano que
no sea estibador, tenga familiares o
pertenezca al sindicato no pueda acceder a un puesto de trabajo en la estiba. No puede seguir siendo un coto
cerrado y protegido para amigos y
familiares a modo de sistema hereditario.
Y, por otro lado, ningún barco tendrá que pagar un sobreprecio por la
carga o descarga de su mercancía
por el simple hecho de que los estibadores le den prioridad y celeridad
a su trabajo. El no acceder a este
chantaje obliga a muchos barcos a
permanecer anclados fuera de los
puertos para evitar pagar tasas de
amarre innecesarias por la espera
a la que les obligan los estibadores
como medida de penalización por no
haber accedido a sus pretensiones
económicas.

E

l PDECAT ha presentat una proposició de llei al Congrés dels diputats
per poder fer desallotjar de manera
exprés els okupes que s’instal·lin en
un habitatge de particulars.
Des del Partit Demòcrata volem
precisar i concretar que la mesura
presentada no pot ser vàlida ni utilitzada per realitzar desnonaments
a persones amb impagaments de
lloguers o quotes hipotecàries.
La nostra proposta afecta només
l’ocupació il·legal de domicilis o espais particulars, d’aquesta manera
defensem i protegim pisos i cases
dels nostres veïns i veïnes, i alhora
busquem una solució i alternativa,
que no passi per la il·legalitat, per a
totes les persones mancades d’un
habitatge.
L’ocupació il·legal no pot ser mai
una forma establerta i tolerada
d’accés a un habitatge, aquest concepte és el que des del partit demòcrata de Catalunya defensem. Tothom té dret a un habitatge digne,
però el camí per aconseguir-ho no
ha de passar per l’ocupació il·legal,
és imprescindible que governs i administracions treballin per garantir
aquest dret de manera àgil , eficaç
i legal a través d’habitatges socials o
altres prestacions socials, amb l’objectiu de poder normalitzar la situació de totes aquelles persones que
ho necessitin.
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Tauler Abril’17
Cursos persones emprenedores

L’Ajuntament posa en marxa accions
formatives dirigides a persones
emprenedores que tenen una
idea de negoci i volen posar-la en
funcionament així com persones
promotores d’una empresa ja creada.
Els continguts estan dissenyats per
donar una formació empresarial
complementària a les accions
d’assessorament que s’ofereixen des
de la Unitat d’Atenció a Empreses i
Emprenedors. Les accions formatives
es faran entre els mesos de maig i
novembre de 2017.
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Ajudes a noves empreses

L’Ajuntament ha aprovat les bases
de les subvencions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per al
foment de l’autoocupació de les
persones empadronades a Sant Boi
i/o amb nova empresa domiciliada al
municipi. Podran ser beneficiaris de
les ajudes econòmiques autònoms i
empreses de qualsevol forma jurídica
(s’exclouen associacions i fundacions)
que hagin iniciat la seva activitat
entre l’1 de gener de 2016 i el 30
d’abril de 2017. Se subvencionaran
una part de les despeses que hagin
estat necessàries per posar en marxa
l’empresa (segons bases). Termini de
presentació fins al 30 d’abril de 2017.
Informació i inscripcions:
ocupacioiempresa.santboi.cat

Cooperativisme

El 26 d’abril, a les 12 h, es farà una
acció formativa de la CAE Calidoscoop
a Centreserveis (Ctra. Santa Creu
de Calafell, 33). La Cooperativa
d’Activitats i Emprenedoria (CAE) és
una cooperativa de i per a persones
emprenedores que vulguin formar
part d’un projecte empresarial
col·lectiu d’innovació social inspirat
en un model d’èxit amb més de 20
anys d’existència a França.
Informació i inscripcions:
ocupacioiempresa.santboi.cat

Programa Garantía Juvenil

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 dins el
programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 936529830).

Preinscripció escolar. Continua el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018.

AMBMobilitat: si tens el mòbil a mà, pots canviar la manera de mou-

Escoles bressol públiques, 2-12 maig. Presentació de sol·licituds: batxillerat, els cicles de grau mitjà
de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, 16-24 de maig. Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, 25-31 maig. Programes de formació i inserció, 15-26
maig. Ensenyaments professionals de música i dansa, fins al 7 d’abril. Ensenyaments esportius, 16 al
29 de maig. Més informació: santboi.cat/curs17-18 i l’aplicació SantBoiApp.

re’t. Ara, desplaçar-te per l’àrea metropolitana és molt més fàcil. AMBMobilitat és una app gratuïta que et permet planificar el teu viatge en transport públic i bicicleta segons les necessitats del teu recorregut. Aquesta
app està disponible per a iPhone i Android. La nova app substitueix l’anterior aplicació anomenada AMBtempsbus.

Portes obertes 0 a 3 anys

Ajudes al lloguer

Les escoles rressol municipals i les llars
d’infants públiques organitzen les seves
jornades de portes obertes durant el mes
d’abril: La Marta (dia 24 de 17.30 a 19 h), La
Mercè (dia 25 de 17.30 a 19 h), La Susa (dia 26
de 17.30 a 19 h), Llar d’infants Bambi (dies 19
i 27 de 17 a 19 h) i Llar d’Infants Mare de Déu
de la Immaculada (dies 20 i 28 de 10 a 11.30 h
i de 17.15 a 18.15 h).

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà una xerrada
el 6 d’abril, de 17.30 a 19 h, a l’Escola Rafael
Casanova titulada “Com acompanyen la por i
la vergonya”, que anirà a càrrec del centre de
psicologia infantil i juvenil MIM Psicologia.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, tel. 93 6351212 i a l’OMAP
(pl. Ajuntament,1).

Curs de català

Curs intensiu de català de nivell Bàsic 1 (per
començar a entendre i parlar el català). Durada
del curs: del 26 de juny al 20 de juliol. Dies i
horari de classe: de dilluns a dijous, de 9.30

a 12.30 h Inscripcions: del 3 al 7 d’abril, cal
demanar dia i hora d’inscripció al Servei Local
de Català, 936529585, cpnl.cat.
Preus: variables (amb reduccions).

Igualtat

Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i Documentació de
les Dones. Aquest mes: Taller de risoteràpia
(Casal de Marianao: dies 5, 19 i 26, de 18.30
a 20 h), Com posar límits (Can Jordana: dies 4
i 18, de 17 a 18.30 h) i Càpsula TIC: Youtube
(Can Jordana: dia 27, de 17 a 18.30 h). Les
inscripcions per a les activitats del mes de
maig començaran el dia 25 d’abril.
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat
Tel. 93 6351200 ext.156

Mercat Torre
de la Vila

El Mercat Torre de la
Vila disposa de parades
lliures. L’Ajuntament
t’ajuda a fer el pla
d’empresa.
Informació: 93 635 12 46 ext. 147 i 165 (de 8
a 15h), promociociutat@santboi.cat

Nova convocatòria de subvencions per al
pagament de lloguer per a l’any 2017 per a
aquelles persones titulars d’un contracte
de lloguer d’habitatge que compleixin els
requisits. El termini per presentar la sol·licitud
i documentació annexa s’iniciarà l’endemà de
la publicació de les bases i la convocatòria
corresponent romandrà oberta durant un
termini de dos mesos. Podran obtenir els
impresos al web municipal o recollir una còpia
impresa a l’OMAP. Per lliurar la documentació
cal tenir cita prèvia: les persones joves menors
de 35 anys poden concertar visita trucant al
telèfon 93 652 98 43 (SIJ El Punt) i la resta
-majors de 35 anys- poden trucar al telèfon 93
635 12 23 (Habitatge).
Informació: santboi.cat

Formació TIC

Torna la formació en TIC (programes Apropa’t,
Avança’t i Prepara’t) a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. El 26 d’abril es farà
un test de nivell, seguit d’una formació
presencial de 12 hores i 3 mesos d’accés
a una plataforma de preparació de les
proves.
Més informació: santboi.cat/apropat

Els nous requisits per participar són tenir
més de 16 anys i menys de 30 anys en el
moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
(indispensable per a poder participar en la
majoria de programes d’ocupació i altres
adreçats als joves). No poden participar les
persones que hagin treballat ni rebut accions
educatives ni formatives el dia natural anterior
a la data de presentació de la sol·licitud. D’altra
banda, cal tenir nacionalitat espanyola o ser
ciutadà de la Unió o dels estats que formen
part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu
o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de
la lliure circulació i residència. També podran
inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una
autorització per residir en territori espanyol
que habiliti per treballar. És indispensable estar
empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
Cal presentar una declaració expressa de tenir
interès a participar en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 652 98 43), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat

Taller d’autoestima

L’Assessoria Psicològica del SIJ El Punt et
proposa un taller teòricopràctic adreçat a joves
d’entre 16 i 35 anys. El taller tindrà lloc el 19
d’abril a les 17 h a La Factoria Jove de Can
Massallera, c. Mallorca, 30.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 652 98 43), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat i whatsapp 673 036 495.

Homenatge a la Gent Gran

El proper 20 de maig a la tarda es farà, en el
marc de la Quinzena Cultural de la Gent Gran,
la Festa Gran de la Gent Gran. L’Ajuntament
ret homenatge a totes les persones que han
complert els 80 anys
en el període que va
del 21 de maig de
2016 al 20 de maig de
2017. Totes aquelles
persones que reuneixin
aquest requisit poden
inscriure’s a l’acte a
través del telèfon 93 635 12 26 o de l’adreça
electrònica protocol@santboi.cat.

Viure Sant Boi

Viure Sant Boi

20

21

N abril 17

N abril 17

Clàusules terra

Totes les persones que vulguin
informació sobre les anomenades
clàusules sòl o terra o les que estiguin
interessades a iniciar el procediment
de reclamació per la via extrajudicial,
es poden adreçar a l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor amb cita
prèvia (tel. 93 635 12 12 de dilluns a
dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 8.30
a 14 hores). Un cop el consumidor hagi
presentat la seva reclamació, l’entitat
bancària tindrà un termini de 3 mesos
per resoldre-la. Fins i tot els clients
que ja han finalitzat la seva hipoteca
podran reclamar si el seu contracte
incorporava una clàusula terra abusiva.
Els consumidors que vulguin iniciar la
reclamació per via judicial hauran de
tenir en compte que han d’assumir les
despeses del procediment si prèviament
no han intentat arribar a un acord
i si el resultat obtingut mitjançant
sentència judicial no supera l’oferta que
proposava extrajudicialment l’entitat
bancària.
Les clàusules terra o clàusules sòl són
unes disposicions establertes en els
contractes de préstec hipotecari a
interès variable que preveuen que, tot i
que el tipus d’interès baixi per sota d’un
determinat llindar establert per l’entitat
bancària, la persona consumidora
seguirà abonant el que correspon a
aquest límit sense beneficiar-se de la
baixa del tipus d’interès de referència,
habitualment l’Euríbor.
El Tribunal Suprem va dictaminar que
les clàusules terra són perfectament
legals, sempre que siguin transparents
i es mantingui l’equitat entre les parts.
Així, les causes que comporten que
siguin nul·les són la manca d’informació,
l’opacitat i la inexistència d’una
advertència prèvia, clara i comprensible
sobre les seves conseqüències.
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Agenda
infantil
OCI FAMILIAR
Estonetes familiars

De 18.30h a 19.30h I Dia 5: El monstre petit diu no. Per a famílies amb infants d’1 a 3
anys. Dia 20: Vermell. Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys. Dia 4 de maig: Conte
Cua de sirena. Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys (inscripcions, a ppartir del 26
d’abril fins a omplir les places ofertes). Sessions de contes coeducatius a càrrec de Fil a
l’Agulla. Màxim 15 famílies per sessió. Lloc: Ludoteca L’Olivera.

Divendres 7 d’abril

17.30 h I Taller. La Cuina Divertida. Amanida
d’espinacs amb parmesà i pinyons. Receptes
divertides per als més menuts amb els productes
de temporada. Activitat en el marc de La primavera
al Mercat de Pagès. Lloc: Rambla Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament

Jugateca ambiental

11.30 h I Dia 8: Qui viu a l’estany. Dia 22: Les
plantes que fan olor. Dia 29: Boscos de ciutat
Tallers a càrrec de la Fundació Marianao. Lloc: Parc
de la Muntanyeta. Organització: AMB, Fundació
Marianao i Ajuntament

Divendres 7 d’abril
22 h I Música. Wom.
Diferents estils de jazz
fets amb sensibilitat i
talent. Actuació en el
marc de Sant Boi Jazz
Club. Preu de l’entrada:
8€. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Ajuntament

Dissabte 8 d’abril

12.15h I Cinema infantil en Català
(CINC): Charlie Brown i Snoopy. Una
iniciativa de la Generalitat per fer
créixer l’oferta i el consum del cinema
infantil en català en col·laboració amb
el Consorci per a la Normalització
Lingüística. Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Organització: Consorci
per a la Normalització Lingüística

De 10h a 14h I Taller.
Iniciació al tapís. Amb
@casachinchilla.
Aprendrem a treballar
amb el teler les
tècniques, materials i
nusos per fer la nostra
peça. Per a tots els
públics. Preu: 40 €, no socis, i 36 €, socis (inclou tot el
material i esmorzar). Places limitades i inscripció prèvia.
Lloc: Espai We Art ( c/ Lluís Castells 25). Organització:
We Art

Divendres 28 d’abril

Diumenge 9 d’abril

Diumenge 9 d’abril

18 h I Lectura en família. Laboratori de lectura amb 4 caixes i un univers, a càrrec de les
MariAurèlies. Per a nens i nenes de 4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia. Lloc: Bibl. M. Aurèlia
Campmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 29 d’abril

12 h I Taller. Posem en marxa de nou l’hort urbà de la
biblioteca, tot descobrint quines són les espècies adequades
per a aquesta època i les seves propietats. Activitat familiar.
Places limitades amb inscripció a partir del 3 d’abril. En el marc
de De l’hort a la biblioteca. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 30 d’abril

De 10 a 13 h I Joc de geopistes amb bicicleta.
Preu: 20 € per família. Sortida: estació d’FGC
de Sant Boi. Més informació i inscripcions:
www.sombici.cat.
Organització: Som Bici

Diumenge 7 de maig

12 h I Teatre familiar: La Dàmaris, en
concert. Un espectacle perquè tota la
família pugui gaudir de divertides cançons
que molts nens i moltes nenes canten
diàriament a casa a l’escola. Preu: 8 €,
entrada anticipada, i 10, el mateix dia. Lloc:
Can Massallera. Organització: Ajuntament

18 h I Teatre. 1a Marató d’Arts Escèniques. Amb
la participació d’una quinzena
d’entitats i companyies de diferents
disciplines relacionades amb les arts
escèniques de la ciutat. L’espectacle
commemora el Dia Internacional
del Teatre Entrada: 3 €, recaptació
destinada a AFANOC. Lloc: Can
Massallera. Organització: Espai Lúdic

Dimecres 19 d’abril

18 h I Presentació del
llibre. Proezas: juegos
del azar. Amb la poeta
Tirupathamma Rakhi,
d’origen indi. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant
Boi

Dissabte 22 d’abril

De 10 a 14 h I Taller.
Iniciació de bastidors
creatius amb estoreta. Per
aprendre la tècnica bàsica
per poder decorar i donar
una nova vida als antics
bastidors de brodar. Preu: 35
€, no socis, 31,50 €, socis
(el preu inclou tot el
material i esmorzar). Places
limitades i inscripció prèvia. Lloc: Espai We Art.
Organització: We Art

Agenda
Agenda
Setembre’
Abril’14
17

Dg
De 19 a 22.30 h I XVII Trobada de Dracs Amb els
dracs Rufino, Pepitu i
Rubricatus i sis colles més
convidades. Tabalada i
percussió (20 h), cercavila
(20.45 h. Pl. Catalunya, av.
Onze de Setembre, carrers
F. Macià i Marià Fortuny
i parc de la Muntanyeta),
escenificació de l’alumnat
de l’Escola Montbaig
(21.45 h) i ball de
dracs “espurnejant”.
Organització: Garrofers
i Diables de Sant Boi,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Diumenge 23 d’abril

De 10 a 20 h I Jornada de Sant Jordi amb venda de
llibres i roses i activitats (vegeu pàg. 16). Lloc: Rambla
de Rafael Casanova i plaça de l’Ajuntament

Dimecres 26 d’abril

19 h I Literatura. Tant de gust de conèixer-lo senyor
Llull, de M. Carme Bernal en el marc del Club de
Lectura Fàcil. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 27 d’abril

18.30 h I Taller. El Príncep de Maquiavel. En el marc
del Tast de Filosofia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Setmana de la Salut de
Marianao Té Cor

18 h I Dia 3. Punt de mitja, costura, ganxet i
patchwork. Amb servei de guarderia. Lloc: Casal de
Barri Marianao. Dia 4. Caminada urbana per Marianao.
Per a tots els públics, amb obsequi per als participants.
Lloc: Casal de Barri Marianao. Dia 6. Masterclass de
ball (zumba, balls tropicals…). Lloc: Pl. Assemblea de
Catalunya. Dia 7. Showcooking de menú setmanal
equilibrat. Lloc: Casal de Barri Marianao.
Dia 8. 9.30 h I Caminada popular de Marianao a la
Colònia Güell-FGC. St. Boi (9.5 km - aprox. 3 hores).
Avituallament i obsequis per als participants. Lloc de
sortida: Casal de Barri Marianao.
Organització: Marianao Té Cor

Fem MemoriArt

Els dimarts. 17 h I Procés de recuperació col·lectiva
de la memòria social, cultural,
política i urbanística de la
plaça de la Generalitat. Lloc:
pl. Generalitat. 18 h I Dt. 4 i 18.
Xerrada. Marianao Conversa.
Xerrades quinzenals al voltant
dels temes que interessen al
barri. Lloc: Casal Marianao

Microteatre: A l’escenari

Dj. 6 i 27. Un escenari i una funció de 15 minuts per a
15 persones. 3 representacions a cada funció: 20, 20.30
i 21 h. Dia 6: Bebé para llevar
(a la foto). Dia 27: El Espejo.
Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €,
amb consumició. Organització:
Espai Weller del bar de Cal
Ninyo

Sant Blues 2017

21 h I Dv. 21. Big
Dani Pérez organic
quartet (foto 1). Un
dels saxofonistes
més interessants
de l’actual escena
1
catalana del
rythm’n’blues. Ds. 29.
Sweet Marta & The
blues Shakers (foto
2), tribut a Hadoo Man
blues de Junior Wells.
2
Ds. 6 de maig. The
Black Snakes (foto
3), formació jove amb
un directe enèrgic i
dinàmic dedicat al
primer blues amb
3
sonoritats tradicionals
del Mississippí, Texas
o Nova Orleans. Dv.
12 de maig. 20.30 h
I Conferencia: Les
4
Divas y luchadoras.
Homenatge a les
dones pioneras afroamericanas i senyores del blues.
Amb imatge i música en directe. 22h I Los Tres Cerditos
Cantan al Lobo (foto 4). Alan Bike, Daniel Nunes i MA
Lonesome fan un homenatge al gran Howlin’ Wolf, als
40 anys de la seva mort. Entrades: als concerts, 7€,
amb consumició; a la conferència, 3€ amb consumició,
i conferència i concert, 8€, amb consumició. Lloc: Casal
de Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca

La reforma protestant,
500 anys després

Dv. 21. 19.30 h I Conferència. El protestantisme
català, història i aportació, a càrrec de Josep Lluís
Carod-Rovira. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Ds. 22 I 19 h I Conferència. L’impacte social de la
reforma protestant, a càrrec del Dr. Pau Martínez.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Dg. 23. Estand
de llibres per la diada de Sant, Jordi. Lloc: plaça de
l’Ajuntament Dc. 26. 19 h I Conferència. Ens podem
refiar del escrits del Nou Testament? per Jaume Llenas.
Ds. 29. 18 h I Concert amb Groove Barcelona, grup de
gòspel. Lloc: Amfiteatre parc de la Muntanyeta.
Del 21 al 29. Exposició: Bíblia i Cultura. Quina ha estat
la influència d’aquest llibre en la cultura occidental.
La mostra inclou més de 90 bíblies en diferents
idiomes i de diferents èpoques. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: esglésies evangèliques
Llibertat, Rey de reyes, Bethel i Vida y Libertad amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Campionats de
Pentatló Modern

De 9 a 20 h I Dies 29 i 30 . XXIII Internacional Vila
de Sant Boi i Copa
d’Europa Juvenil de
Pentatló Modern.Amb la
participació d’esportistes
juvenils d’una desena de
països i les seleccions
de categories menors de
França, Portugal, Itàlia,
Suècia i EspanyaLloc:
Escola Esportiva Llor.
Organització: Federació
Catalana Pentatló Modern

Taller de tango

Exposicions

Els dilluns, a partir
del 10 d’abril. 19.30
h I L’oportunitat de
conèixer el ball més
elegant a prop de casa.
Informació i inscripcions:
tallerdetangoateneu@
gmail.com. Lloc: Ateneu
Familiar. Organització:
Taller de Tango Ateneu

Del 7 al 28 d’abril

Gastronomia. Producte fresc, a càrrec del Parc Agrari
del Baix Llobregat. En el marc del projecte De l’Hort a
la Biblioteca. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.

De l’11 al 25 d’abril

En veu alta, tots llegim

Els dijous. 11 h
I Estem llegint:
El callejón de los
milagros, de Naguib
Mahfuz. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer

Fins al 15 d’abril

Mercat de Pagès

Els divendres. De 15 a 21 h I Venda de productes
artesans i del ParcAgrari. Lloc: rambla de Rafael
Casanova.

Dibuixos i dissenys. Alex y
su perro que habla. De Dani
Campoy. Dibuixos i pàgines
des que es va crear la sèrie
al desembre de 2007 fins al
2015, tot i que la sèrie sobre el
personatge continua. Gratuït.
Lloc: La Saleta del CCCA (Can
Castells Centre d’Art). Org.:
Ajuntament

Del 24 d’abril al 12 de maig

Educació. Mostra de treballs dels alumnes de
batxillerat artístic de l’INS Camps Blancs.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc
Agrari del Baix Llobregat

L’abril de les famílies

El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat organitza elsupermes.cat.
- Concurs. Les famílies que participin
a la promoció poden guanyar l’accés
gratuït a les activitats durant un any.
Activitats “Supermes” a Sant Boi
- Divendres 7. 17 h I L’esquirol Pinyol
i les seves cançons. Contes per a nens
i nenes de 0 a 3 anys. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
- Diumenge 23. 11.30 h I Visita
teatralitzada amb la “besnéta” de
Rafael Casanova, M. Lluïsa Casanova.
Gratuït. Lloc: Museu Can-Barraquer
- Divendres 28. 18 h I Laboratori de
lectura amb 4 caixes i un univers. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany
- 2x1 Entrada combinada al Museu
Informació: tel: 93 6351250 i
elsupermes.cat

Fins al 28 d’abril

Art. Mostra de Francesc Baiget. En el marc del
Vestíbul, espai d’art. Vegeu més informació a l’exposició
del mateix autor instal·lada a Can Castells Centre d’Art.
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Anem a Pasturar

Fins al 29 d’abril

Els dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12 h I Per conèixer
la feina del pastor del corral de la muntanya de Sant
Ramon. Preus: 5 €, adults, i 3 €, nens i nenes fins a 12
anys (menors de 3 anys, gratuït). Inscripció: Associació
Ramadera Ecosocial La Gaiata, lagaiata@gmail.com.
Organització: Ajuntament

Art. La pràctica de
l’alè. Quina mena d’art
trobarem aquí. De
Francesc Baiget, pintor,
gravador, dibuixant
i santboià d’adopció.
Format a diferents
escoles d’art, als
setanta va treballar per
a diferents mitjans de
comunicació com Teleexprés, El Viejo Topo, El Papus
o Serra d’Or, on va crear il·lustracions de caire polític i
social. Gratuït. Lloc: CCCA (Can Castells Centre d’Art).
Org.: Ajuntament

Diumenge 9 d’abril
De 9.30 a 13.30 h I Agita’t Sant Boi.
Activitats en família per commemorar
el Dia Mundial de l’Activitat Física.
Inscripcions: www.gasolfoundation.
org/agitatsanboi Lloc: parc de la
Muntanyeta. Org. : Gasol Foundation

Fins al 20 de maig
Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat
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Fotografia: XX
Premi Internacional
de Fotografia
Humanitària Luís
Valtueña. Una
iniciativa de Metges
del Món. Lloc:
Museu de Sant
Boi. Organització:
Ajuntament

N abril 17

I·lustració. Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya
des de 1895 fins a avui. La mirada de dibuixants i
humoristes sobre la història
d’aquest esport a Catalunya
mitjançant cartells, cromos,
pòsters i especialment
diaris i revistes. Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament
amb el suport de la
Diputació de Barcelona

DIADA DE SANT JORDI 2017
Informació: pàg. 16, santboi.cat/
santjordi i culturasantboi.cat

“La pujada del preu
de la llum ha fet
créixer el nombre
de cooperativistes”

Què és Som Energia?
Som una cooperativa que té la finalitat de canviar
el model energètic. Busquem alternatives a
l’oligopoli elèctric oferint l’opció de contractar la
llum amb nosaltres amb el compromís que tota
l’electricitat que comercialitzem procedeix de
fonts renovables i està certificada per la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Quan va néixer la vostra cooperativa?
Som Energia es va crear l’any 2010. La fundació
va comptar amb l’empenta de 150 persones
associades. En només 7 anys hem crescut fins a
les 34.000 persones. Al Baix Llobregat tenim 1.308
persones associades i a Sant Boi, 94.
Quin ha estat el motiu d’aquest creixement?
La gent està cada vegada més compromesa
amb la necessitat de transformar l’actual model
energètic, insostenible i profundament injust. Al
gener, amb la pujada de la llum, va créixer molt
el nombre de cooperativistes. Hi ha gent que està
molt emprenyada per les pràctiques de les grans
companyies degut a l’opacitat de les tarifes i com
actuen davant la pobresa energètica.
Competiu amb preus amb les grans companyies?
Nosaltres no oferim el preu més econòmic ni
tampoc el més car. La nostra opció és que la
gent s’apunti per participar en un projecte de
transformació social. Apostem per un consum
responsable i volem demostrar que tenir energia
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comercialitza electricitat d’origen renovable. Aquesta iniciativa social vol contribuir a canviar el
model energètic basat en el lucre per un altre que aposti per la sostenibilitat.
verda no és car. De fet, l’eficiència energètica
influeix més en la factura que la comercialitzadora
que es tria.
Com us doneu a conèixer?
Som una cooperativa molt arrelada al territori.
Participem a la majoria de fires d’economia
social. També tenim molta presència a les
xarxes socials. D’altra banda, gent voluntària
dels grups locals fan xerrades divulgatives.
Oferim assessorament a comunitats de veïns i
a empreses amb tarifes 3.0 (superiors a 15 kW).
També fem difusió sobre l’eficiència energètica.
Les persones que s’associen acaben fent-se
prescriptors de la cooperativa.
No us adreceu només al mercat domèstic...
Així és, hem anat augmentant el mercat potencial
partint del mercat domèstic i ampliant els
consumidors amb tarifes 3.0. Alguns també
estem presents al sector públic. Una trentena
d’ajuntaments s’han fet socis i alguns d’ells també
han contractat la llum amb nosaltres.
Què ha passat amb les energies renovables?
A Espanya tenim una de les legislacions més
restrictives del món. La retirada de les ajudes a les

N A Som Energia
busquem alternatives
a l’oligopoli de
l’energia elèctrica
N L’eficiència influeix
més en la factura que
la comercialitzadora
que es tria
energies renovables ha generat moltes dificultats
al sector. L’últim cop ha estat la imposició d’una
taxa a l’autoconsum. És una llàstima perquè
disposem de condicions excel·lents per aprofitar
un recurs gratuït: l’energia solar.
Quin futur tenim en endavant?
En aquesta generació veurem les conseqüències
de l’esgotament de les fonts d’energia
tradicionals. Les energies renovables són, per
tant, l’únic futur possible n

