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Sant Boi es vesteix de verd
pel futur del planeta
La ciutat es va sumar, del 20 al 27 de setembre, a la setmana de mobilitzacions
convocada arreu del món amb motiu de la
Cimera de l’Acció Climàtica de l’ONU. Diversos instituts i escoles de Sant Boi van fer
costat a la lluita pel futur del planeta que
encapçalen milers de joves mitjançant moviments com Fridays for Future, inspirats
per l’activista sueca Greta Thunberg.
L’Ajuntament també va donar suport a
aquesta lluita, en coherència amb la seva
aposta estratègica per un Sant Boi sostenible, respectuós amb l’entorn immediat i
conscient de la magnitud de l’emergència
climàtica mundial.
El divendres 27 de setembre, data clau
de les mobilitzacions, va tenir lloc la Vaga
Mundial pel Clima. Alumnat i personal de
molts dels centres educatius de la ciutat
van vestir simbòlicament durant la jornada una peça de roba verda, tot recollint

una idea inicial de l’Institut Joaquim Rubió
i Ors. El consistori va cridar la ciutadania
a implicar-se en aquesta causa col·lectiva
sumant-se a la manifestació que a la tarda va recórrer els carrers de Barcelona des
dels jardinets de Gràcia fins a la plaça de
Catalunya.
A Sant Boi també es va celebrar, al matí,
una concentració de treballadores i treballadors municipals. Joves de l’Institut Joaquim Rubió i Ors i de la Institució Balmes
van llegir a la plaça de l’Ajuntament el manifest de la jornada. Una pancarta reivindicativa va penjar tot el dia del balcó de la
Casa de la Vila.
El 26 de setembre l’Ajuntament va aprovar una moció per declarar l’emergència climàtica a Sant Boi i expressar el compromís
d’intensificar l’esforç per reduir l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle a la ciutat i fer
servir energies 100% renovables n
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La plaça
de Mercè
Rodoreda
va acollir un
acte públic

per presentar a les
famílies el
projecte Reciclos i
els seus avantatges

El projecte de recollida d’envasos 5.0
ja suma 700 persones usuàries
Més de 700 persones s’han registrat ja a
través del telèfon mòbil a la web app del
projecte Reciclos (santboi.reciclos.cat). La
prova pilot d’aquesta iniciativa, que té com
a objectiu millorar la recollida selectiva
dels envasos que van al contenidor groc,
es va presentar el dia 18 de setembre a la
plaça de Mercè Rodoreda mitjançant un
acte amb activitats per a les famílies.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, es va adreçar
a les persones assistents per explicar que
“des de l’Ajuntament volem seguir treballant amb els veïns i les veïnes per, mitjançant una adequada recollida selectiva,
ajudar a tenir una ciutat millor, a preservar
el nostre entorn i a lluitar contra el canvi
climàtic”. L’acte també va comptar amb la
presència de Gemma Arroyo, coordinadora
a Catalunya d’Ecoembes, l’organització que
impulsa aquest projecte.
El projecte s’ha començat a dur a terme a
Ciutat Cooperativa i Marianao i s’estendrà
ara a la resta de barris de la ciutat. És un
reconeixement als bons resultats aconse-

El projecte
Reciclos
permet...
-Col·laborar
amb la recollida
selectiva i amb
la lluita contra el
canvi climàtic
-Guanyar premis
en sortejos
setmanals i
mensuals
-Fer una aportació
a Metges sense
Fronteres
-Col·laborar al
barri amb la
campanya ‘Cap
nen sense joguina’
Informa-te’n a:

santboi.
reciclos.cat

guits per Sant Boi els darrers anys en la recollida selectiva d’envasos, que entre 2016
i 2018 s’ha incrementat en un 44%.

Com funciona?

Per participar al projecte cal registrar-se
al web app de Reciclos, fer una fotografia
a la llauna o a l’ampolla de plàstic que es
vulgui reciclar -on es vegi el codi de barres- i dipositar-la al contenidor groc mentre s’escaneja el codi QR que es trobarà allà
mateix. Un cop fetes aquestes accions, la
persona usuària rebrà uns punts o ‘reciclos’
que podrà bescanviar per premis i/o per
col·laborar amb una ONG o bé al barri amb
la campanya “Cap nen sense joguina”.
La iniciativa està impulsada per Ecoembes, l’organització mediambiental que coordina el reciclatge d’envasos, i la Generalitat
de Catalunya, i s’emmarca dins el projecte
pilot Reciclatge 5.0 que les dues organitzacions van donar a conéixer el mes d’abril i
que es desenvolupa des de TheCircularLab,
el centre d’innovació d’Ecoembes n
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La ciutat, per una
mobilitat urbana
més sostenible
El compromís de Sant Boi amb una nova
mobilitat urbana es va fer novament
palès aquest setembre durant la
celebració de la Setmana Europea de
la Mobilitat. L’activitat central va ser la
participació de la ciutat, un any més, en
la #BaixCicletada, una passejada ciclista
familiar organitzada per una desena
de municipis i orientada a promoure la
cura del medi ambient en l’àmbit del
transport, que és el principal agent de
contaminació atmosfèrica.
El dia 20 de setembre, el projecte
comunitari Marianao Té Cor va
organitzar una festa al carrer de
Montmany per sumar-se al Moviment
Park(ing) Day.

El futur del clima com a oportunitat
El futuro del clima como oportunidad
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M

iles de jóvenes de todo el mundo, siguiendo el
ejemplo de la joven activista sueca Greta Thunberg,
participaron el 27 de septiembre en la Huelga Mundial por el Clima y levantaron su voz para reclamar
actuaciones inmediatas y políticas firmes contra la
emergencia climática.
La respuesta de Sant Boi a ese llamamiento fue
ejemplar y movilizó a un gran número de jóvenes
con un conciencia clara de la importancia de esa
causa global.
También desde el Ayuntamiento nos sumamos sin
dudarlo a una reivindicación colectiva que entronca
con una de las prioridades estratégicas por la que
venimos trabajando estos últimos años. Me refiero
a la apuesta por una ciudad más sostenible.
Trabajar por un Sant Boi sostenible es avanzar
hacia una mayor eficiencia energética y hacia el uso
creciente de fuentes de energía renovables. Hacia
una gestión de los residuos eficaz y respetuosa con
el medio ambiente. Hacia una movilidad más saludable y menos contaminante. Y es, también, esforzarse para mantener como un tesoro la riqueza y la
diversidad de nuestro entorno natural.
Todos esos objetivos con los que nos hemos comprometido son además caminos privilegiados para la
innovación, para detectar nuevos oportunidades económicas e impulsar así el desarrollo de nuestra ciudad.
Como decía una de las consignas presentes en las
recientes movilizaciones por el clima, ‘No hay un planeta B’. En Sant Boi lo tenemos claro: nos jugamos
la supervivencia del planeta y el futuro de las próximas generaciones. Trabajamos para hacer de todo
ello una fuente de oportunidades para la ciudad.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NA Sant Boi fa anys
que treballem per
avançar cap a un futur
més sostenible
NEn Sant Boi hace años
que trabajamos para
avanzar hacia un futuro
más sostenible

Sant Boi vol evitar
que Endesa deixi
500 llars vulnerables
sense servei
El Ple municipal ha aprovat una moció
per demanar a la companyia elèctrica
Endesa que retiri l’amenaça de tallar
el subministrament a partir de l’1
d’octubre a les llars endeutades en
situació de vulnerabilitat i pobresa
energètica. L’Ajuntament ho considera
indispensable perquè es pugui iniciar
una negociació per solucionar aquest
assumpte en un clima de cooperació i
diàleg. Sant Boi és un dels 250 municipis
afectats per l’amenaça d’Endesa, que
podria deixar sense subministrament
500 famílies de la ciutat. La moció
del Ple reclama una acció conjunta
institucional per donar resposta a
la problemàtica. L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, que també és la presidenta
delegada de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar de la Diputació
de Barcelona, és una de les impulsores
d’un espai d’anàlisi i coordinació amb
els ajuntaments afectats, liderada
per la Generalitat de Catalunya com
a principal organisme competent en
matèria de serveis socials. Moret va
declarar en una compareixença amb la
presidenta de la Diputació, Núria Marín,
que “cal articular un front comú des
del món municipalista per donar una
resposta coordinada” i va reiterar la
necessitat que “Endesa retiri l’amenaça
cap als ajuntaments”.

Les persones ateses a la llar residència reben suport per a les activitats de la vida diària i per millorar la seva autonomia

La primera llar residència pública
de Sant Boi entra en funcionament
El 10 de setembre es va posar en funcionament la primera llar residència pública de
Sant Boi. Hi viuen des d’aleshores 6 persones amb discapacitat intel·lectual que no
poden viure soles (o no és aconsellable que
ho facin) i que gràcies a aquest recurs professional reben també assistència per dur
a terme les seves activitats bàsiques de la
vida diària i per millorar la seva autonomia:
alimentació, higiene, atenció a la salut, suport psicopedagògic, oci i lleure...

Places concertades

El funcionament d’aquest servei està concertat amb la Generalitat de Catalunya
mitjançant un conveni de col·laboració.
L’Ajuntament de Sant Boi hi aporta la gestió i el local (una llar de gran superfície
situat al barri de Marianao), mentre que
el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat n’assumeix
el finançament. L’empresa especialitzada
Suara s’ocupa de la prestació del servei
d’assistència.
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Les persones
amb
discapacitat
intel·lectual
compten amb un
nou recurs per
atendre les seves
necessitats

Pròximament està previst ampliar l’oferta
a un total de 12 places.
L’accés a la llar residència està regulat
amb els criteris que estableix la legislació
en matèria de serveis socials, que han de
ser valorats per professionals de la Generalitat. Les peticions s’han adreçar al Centre
d’Atenció per a Persones amb Discapacitat
Badal (rambla de Badal, 102, Barcelona).

La primera llar residència

La nova llar residència és el primer recurs
públic d’aquestes característiques que es
posa en marxa a Sant Boi.
Altres recursos adreçats a les persones
amb discapacitat intel·lectual són el Centre Ocupacional Sant Jordi (al Parc Sanitari
Sant Joan de Déu), la residència Los Sauces
(especialitzada en l’atenció a la pluridiscapacitat), el Servei Prelaboral municipal, la
Fundació Cassià Just, INTEC Serveis, Ilunion
Bugaderia, SERTEL o Igualssom.
La llar residència s’inaugurarà oficialment el pròxim mes de novembre n

Experiències
innovadores del
comerç de Sant Boi

Reforç de la Policia Local amb nous
perfils, més joves i més dones
”Volem una policia diversa en edats, amb
presència de dones i que aporti diferents
visions i perspectives”. L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, va adreçar aquestes paraules el dia
24 de setembre a les 19 persones escollides per l’Ajuntament, després d’un ampli
procés de selecció, perquè s’incorporin a la
Policia Local de Sant Boi.
Va ser durant una trobada celebrada a la
Comissaria de la Policia Local, on també
van ser presents el primer tinent d’Alcaldia
i responsable local de Seguretat Pública,
José Ángel Carcelén, i l’intendent cap de la
Policia Local, Albert Vilatarsana.

Procés de selecció

L’Ajuntament ha dut a terme un procés de
selecció innovador i molt obert per escollir
aquestes persones, mitjançant una oposició en què han participat 1.252 candidats
i candidates. Per arribar al final del procés
ha calgut passar proves culturals i de continguts, proves físiques, proves psicotècniques, una entrevista i una revisió mèdica.

L’Ajuntament
ha dut a
terme un
ampli procés
de selecció.

Més de 1.200
candidats i
candidates han
optat a les places
vacants que
s’oferien

L’Ajuntament està fent una aposta de futur
per diversificar, rejovenir i feminitzar la Policia Local. L’edat mitjana de les persones
finalment seleccionades ha estat de 30
anys. 13 de les 19 tenen entre 20 i 30 anys
(el 68%). Hi ha 15 homes i 4 dones, que representen un augment en el percentatge de
dones en relació amb la plantilla actual. La
majoria han cursat estudis superiors i procedeixen de sectors professionals diversos.

Formació i pràctiques

De novembre a juny, assistiran a les classes
de formació a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya. Després faran pràctiques a la
Policia Local durant un any. La incorporació
definitiva al lloc de treball es produirà a partir de juliol de 2020. L’alcaldessa i els responsables de la seguretat local els han convidat
a “comprometre’s amb Sant Boi” per estar “a
disposició de la ciutadania” i contribuir a “generar seguretat i percepció de seguretat” des
de la consciència que treballen en “un servei
clau per a la comunitat” n

Viure Sant Boi
N octubre 19

7

La botiga de barbacoes Weber i la
de vestits de núvia i festa Atelier
Mireia Balaguer tindran un paper
protagonista a la quinzena edició del
Fòrum del comerç de Sant Boi. Les
persones que hi assisteixin coneixeran
de primera mà com treballen aquests
negocis per donar visibilitat als seus
productes per diferents canals de
venda, més enllà de la botiga física.
La taula d’experiències es completarà
amb l’exemple de proximitat de la
botiga en línia Ulabox.
La periodista Xantal Llavina conduirà
la sessió del Fòrum del comerç 2019,
que tindrà lloc el dimarts 22 d’octubre
a Cal Ninyo. Al final de l’acte es
lliuraran diplomes als comerços que
han obtingut ajudes públiques del
Programa Millora.

El Casal de Gent Gran
de Ciutat Cooperativa,
a la recta final

Les obres de condicionament del
nou Casal de la Gent Gran de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou són ja a la
recta final. El nou casal de gent gran
està a l’edifici que ocupava l’antic
centre d’assistència primària (CAP)
del barri. Al novembre, el servei es
posarà en funcionament i se celebrarà
una jornada de portes obertes
adreçada a tot el veïnat.
Responsables polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Sant Boi hi van fer
una visita de seguiment de les obres el
passat dia 23 de setembre.

La empresa Insmun,
seleccionada por su
responsabilidad social

Impulso municipal al talento de las
empresas locales innovadoras
La alcaldesa, Lluïsa Moret, participó el día
1 de octubre, en Madrid, en el IV Encuentro
de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación,
organizado por la Red INNPULSO de ciudades de la ciencia y la innovación en el marco de la en Feria South Summit 2019. Este
evento reúne anualmente a las más de 70
localidades integrantes de la red.
Alcaldes y alcaldesas acuden a él en compañía de una pyme, micropyme o start-up
de su municipio que, con menos dos años
de existencia, destaque por disponer de un
alto componente de innovación y por aportar soluciones innovadoras para su crecimiento empresarial.

Escaparate del talento empresarial

En el encuentro, cada empresa dispone de
3 minutos para dar a conocer su actividad y
sus fortalezas, de modo que el conjunto de
las intervenciones se convierte en un escaparate del talento innovador de las ciudades.
La empresa elegida en esta ocasión por el
Ayuntamiento de Sant Boi para protagonizar esta presentación fue EVARM, compa-

La empresa
de Sant Boi
EVARM destaca
por el uso de
combustibles
alternativos en
sus vehículos.
Es una empresa
de reciente
creación que
suministra
camiones y
furgonetas
para trabajos
profesionales

ñía local dedicada a suministrar vehículos
profesionales a medida, especialmente vehículos de altas prestaciones y/o vehículos
que deben someterse a duras condiciones
de trabajo. El director y fundador de EVARM,
Xavier Ribas, explicó que los 600 camiones
y furgonetas de la empresa utilizan combustibles alternativos (GNC, GNL y GLP), con el
fin de contribuir a reducir la contaminación
del aire y el crecimiento el efecto invernadero. También participan en proyectos de I+D.
En anteriores ediciones de este mismo
encuentro, el Ayuntamiento había presentado a empresas innovadoras de nuestra ciudad como DNA Family Book, PremiumLab o Ruw.
.

Nuevas ciudades Innpulso

El 19 de octubre, la Red INNPULSO celebró
en Castellón una sesión en la que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,
Pedro Duque, hizo entrega de nuevos distintivos a ciudades como Barcelona, Vigo,
Castelló o Benidorm. Sant Boi forma parte
de la red desde el año 2010 n
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Insmun es una empresa de Sant Boi
especializada en la instalación de
sistemas de electricidad, climatización
y fontanería. Desde hace años, su
estrategia empresarial se enfoca
hacia la incorporación de valores
añadidos relacionados con la eficiencia
energética y la economía circular.
Insmun ha sido seleccionada ahora
para participar en el programa de
formación Responsabilitat Social
Empresarial 2019 (RSE Pime) que
ofrece el organismo Respon.cat con
el apoyo del Departament d’Empresa
de la Generalitat. El programa de
formación consta de seis sesiones a lo
largo del próximo medio año.
“Nos ayudará”, afirma el gerente
de Insmun, Josep Maria Mas, “a
consolidar protocolos en cuestiones
tan importantes para nosotros como
la conciliación laboral y familiar de
nuestros empleados, la captación
y retención de nuevos talentos
o la priorización del reciclaje de
los productos para fomentar la
preservación del medio ambiente y la
reducción de los residuos”.
Una docena de pequeñas y medianas
empresas catalanas con sensibilidad
social, ambiental y ética han
accedido este año a este programa
de acompañamiento. Respon. cat,
el organismo que lo impulsa, es el
principal referente en Catalunya en
materia de Responsabilidad Social
Empresarial. Entre sus integrantes se
cuentan empresas como Aigües de
Barcelona, BBVA, Pascual, Mango o
Mercadona y la Universitat Oberta de
Catalunya.

Sant Boi, una de las ciudades de
Catalunya con menor deuda
Sant Boi de Llobregat es la segunda ciudad
de Catalunya mayor de 40.000 habitantes
con menos nivel de endeudamiento, según
datos publicados por el diario económico
Expansión referidos al año 2018. La deuda
de Sant Boi asciende a 71 euros por habitante. Las otras 28 ciudades que superan
esa dimensión tienen una deuda por habitante más alta -excepto el Prat de Llobregat- y la gran mayoría triplican como mínimo esa cantidad.
Los buenos resultados de Sant Boi son fruto de toda una década de esfuerzo por reducir las cifras de endeudamiento, que de 2008
a 2018 pasaron de 612 a 71 euros por habitante. Una deuda baja permite destinar más
recursos a mejorar los servicios públicos, ya
que se pagan menos intereses a los bancos.

Pago ágil de las facturas

El Ayuntamiento también registra buenos números en cuando a los plazos de pago de facturas a las empresas y personas autónomas

proveedoras de servicios. La ley fija un período de 60 días como tope para hacer efectivos
esos pagos, pero este Ayuntamiento tarda
como media 30 días, es decir, la mitad. En
este caso, son datos del primer semestre de
2019. Un informe de la Federación Nacional
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA) muestra que Sant Boi necesita tres veces menos tiempo para pagar que la media de
los ayuntamientos españoles.

Garantía de solvencia

Un pago ágil de las facturas es signo de
solvencia de las arcas municipales y de un
buen funcionamiento de los procedimientos de validación, fiscalización y pago. También es una garantía para las personas autónomas, para quienes un retraso excesivo
puede comportar una serio contratiempo.
Por último, los datos más recientes del Ministerio de Hacienda sitúan a Sant Boi fuera
de la lista de ciudades que cobran importes
más altos en los recibos del IBI n

Repensar el urbanismo del área
metropolitana de Barcelona
El Área Metropolitana de Barcelona está impulsando el PDU metropolitano, el plan director que ordenará el futuro urbanismo de
los 36 municipios de la conurbación de Barcelona. Con el lema “Repensar l’urbanisme
de la metròpolis. Què hi tens a dir?”, se ha
puesto en marcha un proceso de participación para divulgar sus principales contenidos e incorporar los puntos de vista de la
ciudadanía y de colectivos profesionales.

Sesiones participativas

Para el proceso participativo, se organizan
encuentros de debate en diferentes municipios, donde se recogen aportaciones de mejora. El encuentro de nuestra zona será el 8
de octubre, a las 18.30 horas, en el Cèntric
Espai Cultural, en el Prat. Allí también puede visitarse la exposición itinerante ‘Metrò-
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polis de ciutats’, que acerca a la ciudadanía
los principales aspectos del futuro urbanismo metropolitano.
En paralelo, se han habilitado dos canales
de participación ‘on line’: un espacio para la
recogida de sugerencias y una encuesta.
El PDU metropolitano comportará en la
práctica la revisión del Plan General Metropolitano (PGM), vigente hace más de 40
años, para acercar el territorio a las necesidades actuales de la población de toda el
área metropolitana.
El cambio climático, las energías renovables, las redes de infraestructuras de alta
capacidad, la vivienda, la accesibilidad, el
mosaico agroforestal o la regeneración urbana son algunas de las temáticas vinculadas a este estratégico documento.
urbanisme.amb.cat/participa

La Unión Extremeña celebra
su 60º aniversario
La Unión Extremeña celebra este
año su 60º aniversario (1959-2019).
Una mesa redonda sobre la incidencia de la comunidad extremeña en
la sociedad local de Sant Boi a lo
largo de todo ese tiempo dio inicio
a las actividades conmemorativas el
pasado mes de junio.

Concurso de fotografía

En septiembre, la sede de la entidad
acogió una exposición en la que se
mostraban las instantáneas ganadoras de los primeros premios de las 33
ediciones del Concurso Estatal de Fotografía. Y a finales del mismo mes,
tuvo lugar un concierto del grupo
Llares de Folk.

La conmemoración proseguirá durante los próximos meses con actividades como la entrega del Premio
Buena Gente a la Fundació la Caixa
(23 de octubre) o la proyección del
histórico documental de Luis Buñuel
Tierra sin pan, sobre la comarca extremeña de Las Hurdes (14 de noviembre).

La clausura, en diciembre

Para el día 20 de diciembre está
previsto el acto de clausura de este
60º aniversario, en el que se pondrá de manifiesto una vez más el
destacado papel que ha tenido la
Unión Extremeña en la historia reciente de una ciudad como Sant Boi.

En septiembre se organizaron una exposición de fotografía y un concierto de folk

El públic de
Sant Boi es fa seu
el festival Altaveu
L’Altaveu va tornar a omplir Sant Boi
de bona música del 6 al 8 de setembre. L’organització ha valorat molt
positivament l’afluència registrada
als concerts i, en especial, la nombrosa presència de públic de Sant
Boi i el Baix Llobregat. En qualsevol
cas, en el balanç de la darrera edició
destaca, per sobre de tot, l’alt nivell
de qualitat artística de les propostes
presentades.
El festival ha seguit consolidant un
model que vol despertar la curiositat
del públic amb propostes sempre singulars i reivindicar el paper de la veu
com a vehicle per transmetre idees a
través de la música.

Qualitat musical

El trio Delgres, que barreja sons caribenys i de Nova Orleans, va ser una de
les revelacions d’enguany. John Paul
Keith va viatjar des de Memphis a la

Els ‘Punt Lila’,
referents contra les
violències masclistes

Concert de la banda de rock Deltonos, a la plaça de l’Ajuntament

nostra ciutat per fer una única actuació a Europa. I també van ser protagonistes Wilko Johnson, Trovadores de
las Tres Culturas, Javier Bergia, Elena
Setién, Marem Ladson, Deltonos, The
Manil-Las, Enric Montefusco...
L’Altaveu va tornar a donar veu a
les bandes emergents més interessants del moment gràcies a la secció
Altaveu Frontera, que aquest cop van
guanyar els santboians Sockets.

Seccions paral·leles

Més enllà de les actuacions en directe, l’Altaveu va tornar a ser un esdeveniment dedicat a la cultura musical en un sentit ampli, amb diverses
seccions paral·leles com espectacles i
tallers familiars, la Fira del Disc, projeccions de documentals i converses
al voltant de fenòmens tan actuals
com el ‘trap’ o el paper de la dona a
la indústria musical n
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Més de 60 persones van contactar
durant l’Altaveu amb els ‘Punt
Lila’, espais de suport contra
les agressions sexistes i les
lgtbifòbies. N’hi havia un a la plaça
de l’Ajuntament, un altre a Can
Massallera i un tercer d’itinerant.
Els tres dies de festa, s’hi van
repartir polseres amb el missatge
‘Només sí és sí’. La majoria de les
persones que s’hi van apropar ho
van fer per demanar informació o
comentar experiències del passat.
Moltes noies i dones van afirmar
que amb els
‘Punt Lila’ se
sentien més
tranquil·les.
L’Ajuntament
treballa per
unes festes
lliures de
violències
masclistes i
lgtbifòbies.

Un ‘scape
room’ a l’aire
lliure promou
el nucli antic
“L’empresari hoteler Sergi Prat ha
aparegut mort al lavabo d’una pizzeria. No hi ha signes de violència,
però un home amb poder i diners pot
haver-se guanyat més d’un enemic...”.
Aquesta és la intriga que presenta
un joc de detectius (scape room) del
més pur gènere negre que tindrà lloc
el dissabte 19 d’octubre als carrers de
la ciutat. Per unes hores, les persones
que hi participin es convertiran en investigadors i investigadores i hauran
de descobrir què hi ha darrere del
crim del “Cas de la Pizzeria Tomassi”.
Per aconseguir-ho, seran testimonis de les recreacions de l’escena del
crim que es faran a Can Barraquer i a
les Termes Romanes (punts on trobaran les proves físiques del cas), i en
podran fer fotografies.
També disposaran de pistes, informes forenses, declaracions de “testi-

La Festa dels 18 anys

Qui descobrirà la veritat?
monis directes” i vídeos de càmeres
de seguretat.

Promoció turística

“El Cas de la Pizzeria Tomassi” és una
nova iniciativa que té com a objectiu
la promoció turística del centre històric de Sant Boi, especialment de la

zona museística. Aquest divertit joc
compta amb la col·laboració d’alguns
comerços, que seran els encarregats
de lliurar pistes als equips de les
persones participants (majors de 12
anys). La bona acollida de la convocatòria ha fet que ja n’hagi una altra
prevista per al 16 de novembre n

Comença una nova temporada de
ràdio de proximitat al 89.4 FM
Ràdio Sant Boi (89.4 FM) ha començat
la temporada 2019-2020 amb força
novetats i una programació que continua apostant fermament per la ràdio de proximitat.
El magazín matinal La República Santboiana ha estrenat un espai de natura i ha incorporat noves
veus a la tertúlia política diària (com
l’exalcalde Jaume Bosch i l’exregidor
Luis Perez) i a la tertúlia esportiva
dels dilluns. Totes dues inclouen ara
una segona part de temàtica local i
comarcal. El reporter de carrer ‘El
Nano’ continua sorprenent amb interessants novetats. L’altre matinal de
l’emissora, Dies de Ràdio, reforça la

vocació per l’actualitat i el teixit associatiu de Sant Boi. Torna a acollir
les escoles de la ciutat com a colofó de la seva visita a l’Ajuntament de
Sant Boi (els dijous a les 11 h) i reprèn
un dels grans encerts de la temporada anterior, l’espai amb els emprenedors i les emprenedores de Sant Boi
Empresarial (els dimecres, a les 11 h).
A la tarda, els nois i les noies del
programa El Momento Inútil no només han començat nova temporada, sinó moltes sorpreses, entre les
quals hi ha una pàgina web, un nou
logo i noves cares i veus, sense deixar
de banda les seves entretingudes
‘frikades’ marca de la casa.
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L’Ajuntament organitza per al
dia 18 de setembre la festa de les
persones joves de Sant Boi que
fan 18 anys en 2019 (a la foto, els
participants de l’any passat). Van
rebre informació tot convidant-los
a participar en l’esdeveniment
i han de recollir les invitacions,
amb el DNI, al Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera
(c/Mallorca, 30). La festa tindrà
lloc a Can Massallera, de 20.30 h
a 00 h. Amb animació de Sergio
Marín i Alex Gris, hi haurà una
“impro”, ball, sortejos de dos
patinets elèctrics i dos packs per
treure el carnet de conduir (teoria
i 10 pràctiques), aperitiu, regals i
altres sorpreses.

Les dones, a la Trobada
d’Estudiosos d’Eramprunyà

A la XII Trobada d’Estudiosos i
Centres d’Estudis d’Eramprunyà
(dia 19, al Museu-Can Barraquer)
les dones seran enguany les
protagonistes. El seu paper en
diferents etapes històriques
a Sant Boi i altres punts del
territori que l’envolta i l’especial
contribució a la societat de
mestres, llevadores i treballadores
de fàbriques seran punts centrals
de la jornada. També hi haurà
ponències dedicades al treball fet
des del feminisme, com és el cas
de la promoció del rugbi femení i
la relació de les dones amb el món
de l’ensenyament.

III Setmana del Cor

Dia Mundial de l’Alzheimer

Rett Race 4

Projecte Basket4all

Zumba Pas a Pas (27 octubre)

Jornada Amfeima Salut Mental Catalunya

Cros Solidari per la Salut Mental (20 octubre)
Viure Sant Boi
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La ciutat es bolca amb la salut
durant la tardor
Els mesos de setembre i octubre, Sant Boi
demostra la seva voluntat de ser una ciutat
compromesa amb la salut. Les commemoracions del Dia Mundial de la Salut Mental
(amb una quinzena d’activitats programades, inclòs el ja tradicional Cros Solidari
per la Salut Mental), la Setmana del Cor,
el Dia Mundial de l’Alzheimer, jornades i intercanvis relacionats amb aquesta temàtica i altres activitats que tenen a veure amb
la promoció d’hàbits saludables i la lluita
contra malalties greus i minoritàries ocupen bona part del calendari de tardor a la
ciutat fan ben visible aquesta voluntat.
Sant Boi ha adquirit un compromís amb
la salut i la sostenibilitat. L’Ajuntament
dona suport a totes aquelles iniciatives que
ajudin a posicionar la ciutat en aquest sentit i ha adoptat una perspectiva transversal perquè les polítiques municipals dels
diferents àmbits (mobilitat, medi ambient,
gent gran, esport, hàbits alimentaris, etc.)
tinguin en compte quina és la seva incidència en la salut de les persones.

Ment, obesitat i cor

Exemple d’aquesta voluntat és la
col·laboració municipal amb les institucions i entitats que treballen en el marc
de la salut mental, la vinculació històri-
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1950

persones
participen a
les activitats
ludicoesportives
relacionades amb
la salut

ca de la ciutat a aquest àmbit l’ha dotat
d’institucions amb una solvència i gestió
reconegudes, i moltes altres que contribueixen amb el seu esforç a millorar i garantir la qualitat de la salut del conjunt de
la comunitat.

Hàbits saludables

El municipi està desenvolupant estudis
d’important transcendència sobre la incidència de l’obesitat infantil als nens i les
nenes en edat escolar. Des del programa
municipal Sant Boi Sa, l’Ajuntament aposta
per la prevenció i la promoció dels hàbits
saludables en persones de totes les edats
i, molt especialment, entre la població infantil i adolescent. Cada any es realitza un
estudi per conèixer de ben a prop els índexs d’obesitat i sobrepès en infants de la
majoria d’escoles del municipi.
A més, Sant Boi és una ciutat cardioprotegida, gràcies a la instal·lació d’aparells
desfibril·ladors (DEA), en punts estratègics
del municipi, que faciliten una ràpida intervenció en cas d'una aturada cardíaca extrahospitalària i ajuden a reduir la mortaldat
per aquest causa. Cal tenir en compte que
la mort sobtada cardíaca causa entre 3.000
i 4000 decessos l’any a Catalunya, aproximadament 10 al dia n

El millor jazz clàssic visita
els barris de la ciutat
El calendari musical de tardor a la nostra ciutat es vesteix de jazz. Aquest mes
d’octubre la Mostra de Jazz de Sant Boi
presenta la 28a edició amb un repertori
del més pur jazz clàssic. La vocació de la
programació gira entorn de dos aspectes
essencials: oferir qualitat i varietat estilística i portar el jazz a cadascun dels barris
de la ciutat. A més, els darrers anys també
s’hi afegeixen activitats paral·leles adreçades al públic familiar, amb la clara voluntat
d’arribar al màxim de seguidors.
La Mostra es desenvoluparà els mesos
d’octubre i novembre. S’han programat set
concerts que desplegaran una bona varietat d’estils i personalitats. La innovació dels
santboians A 4 cordes obrirà la programació
el dia 11 d’octubre a can Massallera, però
les persones amants del jazz no es poden
perdre la trompeta del Valery Ponomarev
Quintet (15 nov., al Casal de Camps Blancs),
la sensibilitat de Quasi el Millor Trio de la
Teva vida (18 oct., Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou), el bugui-bugui de Lluís
Coloma Trio (25 oct., Casal de Casablanca),
la veu versàtil de Magnolia (22 nov., Casal

de Marianao) i la visceralitat del saxo de
Los Saxofonistas salvajes, que tancaran la
programació el 29 de novembre.

Jazz per a tothom

Paral·lelament als concerts, la Mostra recupera les actuacions al carrer de les escoles de música de la ciutat, que portaran
la música de jazz a diferents racons de
l’espai urbà (vegeu l’Agenda). L’objectiu, tot
seguint el mateix esperit d’altres activitats
culturals a la ciutat, és donar oportunitats a
les persones joves de Sant Boi que estudien
música perquè se sentin acollides a la vida
cultural de la població i es puguin donar
a conèixer, al mateix temps que s’apropen
aquests estils musicals a públics que habitualment no els escolten.
També està programat un concert familiar a càrrec de Masnou Orleans Jazz Band
(24 nov., al Casal de Marianao), una banda d’artistes de carrer de Dinamarca, Xile,
Argentina, Itàlia, Suïssa i Espanya que fan
música i gresca per fer viatjar el públic a
la Nova Orleans de principi del segle XX a
ritme de jazz n

Ella Fitzgerald,
una de les grans
veus del jazz, és
una de les imatges
de la Mostra de
Jazz d’enguany.

Música i teatre de km.0 als
escenaris de Sant Boi
1

2

Aquesta tardor, Sant Boi podrà gaudir
d’espectacles teatrals de producció pròpia,
una aposta ferma pel talent artístic local
i de km 0. Laura Orri i Joana M. Comas,
components de la companya santboiana Teatre et Alia, són autores i directores
d’Esguerrades (foto 1. L’obra es va representar el dia 22 de setembre, a Can Massallera), una peça teatral amb segell santboià
inclosa a la programació de la Temporada
d’Arts Escèniques i Música d’aquesta tardor. L’espectacle, que ja es va presentar al
març en el marc del Dia Internacional de les
Dones, recull una mirada en clau de dona
sobre la guerra civil, dignifica la visió femenina d’aquell temps de la guerra i aprofundeix en la realitat de com aquest fet
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traumàtic va incidir en les vides de tantes
dones de pobles i ciutats.
A més de teatre, la tardor inclou musical
local i original. L’orquestra de cambra de
l’Escola de Música Blai Net, A4 Cordes (foto
2), presenta per primer cop un espectacle
de jazz. Amb influències de rock, flamenc
i música centreeuropea, el compositor i
pianista Juanjo Fernández, autor de l’obra,
s’ha endinsat en aquest ritme de la música
popular afroamericana fusionant estils de
manera especial i diferent. La formació instrumental, integrada per músics santboians
i dirigida pel professor de l’Escola Blai Net,
Càndid Rodríguez, obrirà amb Jazz per tu la
Mostra de Jazz d’enguany el divendres 11
d’octubre, a Can Massallera.

Cosmocasa reflexiona sobre
la tasca de les dones a la llar
Can Castells Centre d’Art recull
l’exposició Cosmocasa. La mostra,
que es podrà veure fins al 28 de desembre, està dedicada a les tasques
de llar i de cura familiar que han fet
tradicionalment les dones. El projecte proposa, en el marc del Laboratori
d’Art Contemporani, una reflexió sobre l’entorn domèstic, amb la voluntat transformadora d’oferir altres mirades. El LAC treballa d’art de manera
participativa amb col·lectius vinculats a la salut mental, entitats de la
ciutat, centres educatius i artistes. En
aquesta ocasió el treball ha estat un
projecte, en clau de gènere, en què
han participat dones artistes que són

Nou arbrat al parc
de la Muntanyeta

Les pluges del setembre van
donar lloc a la caiguda d’alguns
pins del parc de la Muntanyeta i a
què les arrels d’altres quedessin
molt afectades. Per aquest motiu
s’han hagut de tallar diversos
pins que aquest hivern seran
substituïts per alzines. També es
faran treballs de sembra de prat
i, a la carena superior del parc, es
plantaran garrofers.

de Sant Boi o hi fan la seva tasca
professional: Rosa Satoca, Laura del
Valle, Mónica Ballesteros, Mònica
Díaz, Nien Boots, Helena Garcia, Zita
Rodríguez i Andrea Martínez. Hi han
col·laborat prop de 400 persones dels
grups d’artistes de carrer de l’àrea de
diversitat funcional del CASM Benito
Menni, Clínica San Juan Grande de
Sant Joan de Déu, Col·lectiu Suma de
la Fundació Marianao, Centre Obert
Don Bosco, Tots som Santboians,
Llar d’Avis Sant Josep, Fundació Cassià Just, Escola Joan Bardina, Institut
Camps Blancs, Escola Pedagogium
Cos, La Gàl·lia i el Sistema de Salut
Mental de Buenos Aires (Argentina).

Professorat de suport

El 25 de setembre l’alcaldessa,
Lluisa Moret,
va rebre els
professors i les
professores
que donaran
suport a
l’alumnat de
cinc instituts
i una escola de Sant Boi en el
marc del projecte municipal
Suport a l’estudi. Tu pots. La
feina d’aquests professionals vol
contribuir a ajudar l’alumnat a
superar el curs escolar.

Grans autors
del còmic
parlen de salut
Antonio Altarriba, premi nacional de
comic 2010, serà a Sant Boi per participar en la taula rodona La mirada de
l’autor en relació amb institucions de
la salut i al constructo salud-malaltia,
en el marc de la I Jornada de Còmic i
Salut que tindrà lloc el 18 d’octubre,
organitzada pel Parc Sanitari Sant
Joan de Déu de Sant Boi. Aquest dibuixant de primera línia estarà acompanyat d’altres autors també reconeguts: Miguel Ángel Giner i Cristina
Durán parlaran de la relació entre les
històries i els personatges del món
de la il·lustració amb les teràpies de
salut. Una segona taula rodona (El
còmic com a mitjà narratiu en primera persona) comptarà amb la participació de Miguel Fuster, Abel Carrasco
i Montse Badia, tots tres amb importants trajectòries professionals. Al
col·loqui final (Els superherois com
a exemple de superació personal?),
està convidat el col·laborador de
Marvel Comics, Sergio Ariño.

La història dels noms dels
carrers de la ciutat

Un detall de la imatge anunciadora de la I Jornada de Còmic i Salut
La jornada està oberta a la ciutadania i compta amb la col·laboració
de diverses entitats com Activament i editorials com Norma Comics
i Escobar. Al llarg de tot el matí aniran passant per l’auditori del centre
sanitari dibuixants, il·lustradors,
autors, psicòlegs i professionals sanitaris de diversos àmbits.

Activitats familiars gratuïtes

La jornada es completarà el dissabte 19 d’octubre, de 10 a 14 hores, als
jardins del Parc Sanitari, amb tallers
infantils i la “visita” d’una rua intergalàctica de personatges de Star Wars,
Star Treck, V i altres universos del
món del còmic.
www.pssjd.org
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Com han anat sorgint i
evolucionant
els noms
dels carrers
i espais
públics de
Sant Boi?
La resposta
a la pregunta és a “Història dels
nostres carrers”, un nou apartat
del web de l’Arxiu Històric
(santboi.cat/arxiuhistoric/carrers.
html). El treball, que es pot
seguir a Facebook, vol compartir
amb la ciutadania la història del
nomenclàtor, els canvis que s’hi
han anat produint i les anècdotes
que s’hi amaguen. La informació
recollirà dubtes o possibles
errades amb l’aportació de
comentaris.

La María ’de
los helados’
de la Coope
se jubila
Caminata de la
‘gent gran’ por
un envejecimiento
activo
El miércoles 2 de octubre más
de un centenar de personas
participaron en la Marxa
de la Gent Gran, actividad
conmemorativa del Dia
Internacional de la Gent Gran
en Sant Boi. Las personas
asistentes se encontraron a
las 9 de la mañana en la plaza
de l’Ajuntament para dirigirse
hacia la zona de ocio del Prat a
través del Camí del Sorral y el
parque fluvial del río Llobregat.
Previamente, tuvo lugar la lectura
de un manifiesto conmemorativo.
El texto llamaba a la necesidad
de difundir una imagen activa de
la vejez y a reivindicar que todas
las personas mayores puedan
vivir con dignidad y libres de
explotación y maltrato. La lectura
del manifiesto fue a cargo de
la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa
Moret, la regidora de Gent Gran,
María Antonia Barragán, y el
presidente de la Coordinadora
d’Associacions de Gent Gran de
Sant Boi, Manuel Entrena.

Se llama María Villar Pérez, pero
en el barrio de Ciutat Cooperativa
y Molí Nou todo el mundo la conoce como María ‘la de los helados’, ‘la
de la Camy’ o ‘la del quiosco’. Abrió
el primero de sus establecimientos
dedicados a la venta de helados y
chucherías en 1976 y desde entonces
ha continuado incansable a su cargo
todos los veranos, hasta este mismo
año en que ha decidido jubilarse.

Fiesta sorpresa

El domingo día 22 de septiembre, su
familia y el vecindario le organizaron
una fiesta sorpresa con la colaboración del Casal de Ciutat Cooperativa
i Molí Nou.
Fue un acto entrañable en el que
una gran cantidad de personas se
volcaron para ofrecerle un merecido
homenaje, acompañado de un ramo
de flores y otros obsequios conmemorativos. Una rondalla hizo una pe-

La familia y el vecindario le organizaron una fiesta sorpresa junto al quiosco
queña actuación, se leyeron poemas
y se le dedicó una canción.
La fiesta tuvo lugar junto al establecimiento regentado por María,
que tras varios cambios de ubicación
se halla actualmente en la calle Pare
Carles Masó i Blanch, entre el mercado y la iglesia. El quiosco de los
helados ha sido a lo largo de todos
los veranos un auténtico punto de referencia para varias generaciones de
vecinas y vecinas del barrio, y ha hecho de María una persona muy apreciada y popular.

Lágrimas de emoción

“No me lo esperaba en absoluto”, ha
explicado María Villar a Viure Sant
Boi. “Hacía mucho tiempo que no lloraba así, porque sé que llevo muchos
años con el quiosco, pero no pensaba
que la gente fuera a volcarse de esta
manera”. María afirma que ha llegado
“la hora de descansar”, ya que no es
un trabajo físicamente pesado, pero
“se pasa mucha calor y no puedes irte
de vacaciones ni parar un solo día”.
“Y que la edad”, añade, “no perdona”.
“Lo necesito.”

Nuevo césped, primer título de la temporada
La UE Santboiana consiguió el pasado 8 de septiembre el primer trofeo
de la temporada al vencer al Barça
Rugbi por 31-14 en la Supercopa Catalana Vueling. El partido se disputó
sobre el nuevo césped artificial del
estadio Baldiri Aleu, remodelado
este verano. También se ha ampliado
la superficie del campo para acoger
partidos internacionales, entre otras
mejoras que han supuesto un salto
de calidad en las instalaciones. Las
obras han tenido un coste global de
600.000 €, financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona y la Generalitat.
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Can Massallera
se llenó para
ver ganar el
Mundial a
Marc Gasol
Marc Gasol volvió a alcanzar la gloria, en forma de medalla de oro, el
pasado mes de septiembre. El pívot
de los Toronto Raptors conquistó en
China un nuevo Mundial de baloncesto con la selección española tras una
impecable competición que se saldó
con un pleno de victorias en los ocho
partidos disputados.
En la final, el equipo dirigido por
Sergio Scariolo se impuso a Argentina por un claro 75-95. Centenares
de vecinos y vecinas de Sant Boi se
reunieron en Can Massallera el 15
de septiembre para ver ese partido
y apoyar al ídolo local en su camino
hacia el título.
Marc, referente de la selección
junto a Ricky Rubio, tuvo un papel
relevante en la gran final (14 puntos,
7 rebotes y 7 asistencias) y fue inclui-

do como uno de los integrantes del
quinteto ideal del torneo.

Un palmarés de ‘crack’

Era la segunda medalla de oro de
Marc Gasol en un Mundial, tras la
conseguida trece años antes en Japón a una edad muy temprana y con
un papel más secundario. Su palmarés no deja lugar a dudas: dos platas

olímpicas, dos oros en el Mundial,
cinco medallas en el Eurobasket y,
también, el anillo de oro de la NBA
conseguido esta misma temporada.
El de Sant Boi se convertía así en el
segundo jugador de la historia capaz
de ganar el Mundial y la NBA en una
misma temporada (tras Lamar Odom,
de Los Angeles Lakers). Sin duda alguna, un deportista de leyenda.

Can Massallera vibró como nunca con
la actuación del pívot de Sant Boi, que
cerró su participación en la final con
una estadística brillante: 14 puntos,
7 rebotes y 7 asistencias

viure
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Sergio Garrote, doble medalla
de plata en el Mundial 2019
Sergio Garrote, handbiker del Club
Ciclista Sant Boi, ganó dos medallas
de plata en el Mundial de Ciclismo
Adaptado disputado a mediados de
septiembre en Emmen (Holanda), en
la categoría H2. Una caída en la última vuelta le privó del oro en la carrera en línea, donde obtuvo una meritoria segunda posición, repitiendo así
el resultado cosechado dos días antes
en la prueba contrarreloj, tras el italiano Luca Mazzone.

Siete medallas

Con estos resultados, el corredor de
la selección española de ciclismo

adaptado suma siete medallas mundialistas. Anteriormente había alcanzado ya un total de cinco bronces en
Sudáfrica 2017 y Maniago 2018.

Copa del Mundo

El deportista afincado en Viladecans
ha dominado durante dos años consecutivos en su categoría la clasificación de la Copa del Mundo, competición que suma los puntos obtenidos
en pruebas internacionales disputadas a lo largo del año.
La categoría H2 está reservada a
personas con tetraplejía o afectaciones en los miembros superiores.
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N Dar la voz
a la ciudadanía

N Set presos polítics més

N En marcha

F

E

E

inalmente habrá elecciones. No es fácil para
quien ha ganado unas elecciones tener que volver a convocarlas.
Pero el bloqueo permanente de unos y la
ambición personalista de otros lo han hecho
inevitable. Antes que un gobierno frágil, condicionado y previsiblemente de vida corta, mejor
dar nuevamente la voz a la ciudadanía.
Los retos que nos aguardan requieren un gobierno estable, con capacidad de acción y mirada a medio y largo plazo.
Me refiero a la batalla contra el cambio climático, la recuperación de derechos, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la lucha
contra la violencia machista, la defensa de los
valores democráticos y de la memoria histórica, la necesidad de hacer frente a la amenaza
del Brexit, el abordaje desde la ley y el diálogo
del conflicto político en Catalunya, el fomento
de una nueva economía más justa, sostenible e
innovadora...
Son todos ellos retos que afectan a Sant Boi,
como al conjunto de ciudades del país.
Con una singularidad. Nunca antes habíamos
tenido la oportunidad de contar con una santboiana en el Congreso de los Diputados, que
pudiera velar por que se dé respuesta a las viejas demandas y a las nuevas necesidades que
tenemos como ciudad.
En nuestras manos está de nuevo el futuro
que queremos para Sant Boi y para el conjunto
de España.

scric aquest article l’endemà que l’Audiència
Nacional dictés presó per a set independentistes més. Ja van 16 presos i preses polítiques,
comptant les 9 persones que ja fa més de 700
dies (els que més) que esperen sentència en
breu.
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ho
va ser el 20-S de fa dos anys, busca generar un
clima d’avís a les portes de la sentència, i és un
nou intent de construir un relat, inexistent, de
violència tot lligant independentisme amb terrorisme. Amb aquestes accions i les anteriors,
la maquinària de l’Estat espanyol vol atemorir
i desmobilitzar el conjunt del moviment republicà català, divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic.
L’operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i
que busca, davant l’opinió pública, contribuir
a criminalitzar idees polítiques legítimes avalades a les urnes de forma reiterada.
Ahir mateix, al Ple Municipal, el nostre Grup
Municipal vam defensar la seva llibertat immediata. Alguns grups van demanar-nos que ens
havíem d’escoltar més. Nosaltres, que som
uns ferms defensors del diàleg vam dir que era
molt difícil escoltar-se quan ens estan empresonant a companys i amics tan sols pel fet de
defensar les seves idees. Però ni la repressió
més ferotge ens farà renunciar ni desviar-nos
del nostre objectiu -la República Catalana- ni,
evidentment, de les vies pacífiques i democràtiques per assolir-lo. Llibertat presos i preses
polítiques catalanes.
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l inicio de la legislatura 2019/23 coincide con
el final de las vacaciones y la vuelta a la actividad política. No ha sido un inicio fácil, con la
salida voluntaria del Grupo Municipal de Ciutadans de la concejala Olga Puertas. Es obvio que
no compartimos sus motivos pero lamentamos que no los hubiera planteado antes de las
elecciones, para ahorrarnos esta situación no
deseada. Solo esperamos que en cumplimiento de su compromiso ético, firmado por ella
misma también de forma voluntaria, devuelva
el acta de concejala para que otra compañera
de la lista pueda defender los postulados de
nuestro partido, razón única que explica los
apoyos obtenidos en las pasadas elecciones de
mayo. Dicho esto, buena suerte, Olga.
El Grupo Municipal de Ciutadans no para y
estamos visitando entidades, particulares y
participando en actividades de diversos ámbitos para pulsar en primera persona inquietudes y necesidades de la ciudadanía de Sant
Boi. Y cómo no, también asistimos a la histórica victoria de la UE Santboiana en la final de
la Supercopa Catalana, después de levantar
un marcador en contra que parecía definitivo.
Una tarde para el recuerdo, sin duda.
Pero no todo son buenas noticias. Comprobamos in situ como el fenómeno de la ocupación vinculado a la delincuencia sigue castigando a muchos vecinos de la ciudad. Sin
duda el acuerdo entre PSC y SB En Comú en el
gobierno municipal no ayuda para nada a dar
una solución favorable a las vecinas y vecinos
afectados. Seguiremos comprometidos con
todos ellos hasta la solución de sus problemas
de convivencia.

Alba Martínez
tinenta d’Alcaldia

Jorge Romero
regidor

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

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

N Tardor solidària
a Sant Boi

N Eleccions anticipades

D

V

eia Eduardo Galeano que “la caritat és humiliant perquè s’exerceix verticalment i des
de dalt: la solidaritat és horitzontal i implica
respecte mutu”. Precisament, des de la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau dediquem el Barrejant d’enguany (dies 4, 5 i 6
d’octubre a Can Massallera i Plaça Teresa Valls
i Diví) a la solidaritat i, com a símbol, el seu
cartell ens mostra unes mans que s’ajunten
per fer força.
A Sant Boi, societat civil i ajuntament també
unim les nostres mans i els nostres recursos
per defensar els projectes de cooperació que
executem a diversos països del sud i l’educació per al desenvolupament i promoció de
la cultura de pau que difonem, com la millor
inversió per aconseguir un món més segur i
habitable. I no ho fem per caritat, com deia
Galeano, fer-ho és invertir en justícia global.
L’aposta històrica de Sant Boi per una política
pública de cooperació valenta i transformadora també ens ha de situar al capdavant dels
municipis compromesos amb la consecució
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’anomenada Agenda 2030 de Nacions
Unides; una oportunitat per reorientar i fer
més coherents les nostres polítiques locals
per aconseguir una reducció de les desigualtats a escala nacional i global.
Us animo a aprofundir en aquests, i altres
temes, i a passar de la informació a l’acció
participant en el Barrejant i en el projecte
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019
(ciutatsdretshumans.cat).
Que la solidaritat sigui la protagonista de la
tardor santboiana.

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

oldria fer alguna reflexió davant les eleccions
convocades pel pròxim mes de novembre. És
ja típic i tòpic el dir que aquesta situació mostra
un fracàs del parlamentarisme, ara bé, podem
pensar que aquest fracàs es queda en això o té
unes arrels més profundes?
Per començar dir que una situació puntual
pot considerar-se una anomalia però una situació recurrent cal començar a considerar-la
d’una altra manera. E
n l’Estat ens comencem a trobar amb una seqüència de repeticions electorals -amb l’excepció del món municipal, que per les seves característiques no pot avançar cap elecció- gairebé
a tots els nivells institucionals. Així des de l’any
2015 fins a l’actualitat ens trobem amb tres
eleccions generals i dues catalanes, que passaran a ser quatre generals i ja veurem si altres
catalanes. És a dir, gairebé sortim a una o dues
eleccions per any.
Quan una situació excepcional deixa de ser
una excepció ens trobem davant una pauta. Al
marge del que es pugui dir dels protagonistes
polítics amb noms i cognoms -de persones i de
partits-, al marge de la responsabilitat que se’ls
pugui adjudicar per la seva incapacitat negociadora, trobem la qüestió estructural.
Així, des d’aquesta segona perspectiva el primer que podem dir és que estem davant una
crisi del sistema, el “turnisme” establert en la
transició -calcat del de la restauració borbònica de finals del segle XIX- sembla que ja no és
vàlid, ara bé, el cas és que per ara no hi ha res
que el substitueixi. Crec que ens podem preguntar, estem davant d’un canvi de paradigma
o merament davant un “impasse”?
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N Santboyanismo

N

uestra ciudad destaca con dos deportes minoritarios en España, el rugby y el béisbol, en
ambos deportes Sant Boi consigue una proyección singular; los dos nacen entre nosotros con
Baldiri Aleu y Antonio Hervás dos hombres notables.
Con ellos y otros muchos Sant Boi destacará
evitando la “invisibilidad” metropolitana que
denuncia Marc Andreu en su libro.
La ciudad, con casi 90 mil habitantes de hecho, tiene un presupuesto de 95 M de euros,
son datos notables; por ello cuando se aspira
a gobernarla deben evitarse las marrullerías y
a los candidatos “paracaidistas” es decir a los
sobrevenidos de otros lugares que desconocen hasta el callejero de Sant Boi.
Ha ocurrido con Cs. He hecho campaña en
primera fila y después he sido “ninguneada”
aún habiendo aguantado 4 años con dos ediles
“recordmans” de absentismo en todo el Pleno.
He decidido pasar a la condición de concejala
independiente, procurando mantener la proximidad a la ciudadanía a pesar de la modestia
de medios.
Creo que hasta por el lugar; estaré más atenta a los ruegos del ciudadano cualquiera, que
al final de los plenos expone: quejas y deseos
de manera libre. Son los 15 minutos de Andy
Warhol mejores de los Plenos. También en una
ciudad de deportes minoritarios sé que habrá
respeto y colaboración, como ha sido por parte de Alcaldía cuando una mujer, docente y librepensadora, encuentra hostilidad por haber
servido a Sant Boi en la oposición. Sé que Sant
Boi, con sus deportes singulares, valora al que
elige servirla aunque esté en minoría.

Tauler
OFERTES
DE TREBALL

Ajuda per obrir una empresa

Fins al 31 de desembre hi ha temps
per optar a la subvenció de la
Generalitat per adquirir una empresa
per tirar endavant un negoci. Les
ajudes poden arribar als 5.000 euros.
Informació: http://bit.ly/
reempresasubvencio.

Assessorament per exportar

El 15 d’octubre tindrà lloc una sessió
informativa, en el marc del projecte
ExportMetropolis de l’AMB, per a
empreses que vulguin promocionarse en mercats internacionals.
Inscripció: https://agenciaeconomica.
amb.cat/internacionalitzacio-iinversions/exportmetropolis.

Programa 30 Plus

Està oberta una nova convocatòria
del programa per a la inserció de
persones desocupades majors de 30
anys (Programa 30 Plus). La iniciativa
identifica les necessitats de les
empreses i ofereix formació a mida i
subvencions per a la contractació.

Formació ocupacional

Està obert el procés de preinscripció
als cursos de formació ocupacional
2019-2020,adreçats prioritàriament a
persones en situació d’atur inscrites a
l’Oficina de Treball de la Generalitat.
Els cursos es desenvoluparan entre
desembre d’enguany i març de 2020.

Distribució i logística

Aquest mes es reprèn Logística
i Indústria 4.0, curs del projecte
Distribució i logística com a motor
de competitivitat de la zona Delta,
adreçat a persones inscrites al SOC.
Informació: Masia de Torre Figueres
(Pau Claris, 14), tel. 93 6351245 i
ocupacioiempresa.santboi.cat.

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)

‘Residències’ per a projectes de ciutat. Coboilab, el Laboratori d’Innovació Social de Sant

Boi (ctra. Sta. Creu de Calafell, 33), obre una convocatòria per oferir espais d’estada gratuïta a persones
que vulguin desenvolupar un projecte innovador (sostenibilitat, salut, igualtat de gènere, entre altres)
per a la ciutat, a canvi que participin en les línies de treball que està realitzant el centre. Estan programades dues sessions informatives sobre la convocatòria: els dies 11 i 25 d’octubre, de 10.30 a 11.30 h.
Informació i inscripcions: residencies.coboi.cat.

Orientació juvenil

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 6351246).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

No us perdeu el sorteig

A Sant Boi ser jove té avantatges i també
premi. Les persones de 16 a 30 anys de Sant
Boi només cal que tinguin el carnet SB Jove
activat per participar el dia 28 d’octubre en el
sorteig d’un val de 100 € per fer compres als
establiments que participen en la campanya.
On fer el carnet: http://www.santboi.cat/
carnetsbjove. On activar el carnet: al SIJ El
Punt, a la Factoria Jove de Can Massallera
(carrer Mallorca 30).

Puc més és un projecte pensat per informar i
orientar joves de 16 a 24 anys sobre estudis
i cerca de feina.
Poden rebre
informació
personalitzada i
participar en tallers
o activitats en grup.
Inscripcions: Servei
d’Informació Juvenil
El Punt (c/Mallorca,
30), tel. 93 6529843, pucmes@gmail.com.

Mercat d’art jove

Celebrar la majoria d’edat

El dia 18, a Can Massallera, tindrà lloc la Festa dels
18, en què l’Ajuntament convida els joves a celebrar
l’arribada a la majoria d’edat. Hi haurà bona música,
amb ball sortejos, aperitiu, regalls i sorpreses. (vegeu
pàgina 11)
Informació i inscripcions: amb el DNI,
inscripcions al SIJ (c/ Mallorca, 30). Més
informació, a www.facebook.com/jovessantboi
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A la Fira de la Puríssima tornarà el Mercat
d’Art Jove, un espai de venda i exposició per a
joves artistes. Per participar, cal tenir de 16 a
35 anys. Hi ha temps fins al 25 d’octubre.
Sol·licituds: Presencialment o per correu
postal, al SIJ El Punt, c/Mallorca, 30-34,
08830 Sant Boi, tel. 93 6529843, o a
programadejoventut@santboi.cat

Octubre’19
Universitat a distància

La matrícula per als
Graus i l’accés per a
majors de 25 i 45 anys
de la UNED finalitza
el 23 d’octubre. La
matrícula dels cursos
d’idiomes a distància es pot fer fins al 8 de
novembre.
Més informació: unedbarcelona.es. Horari
d’atenció UNED Sant Boi, de dl. a dj., de 16 a
20 h, i dv., de 10 a 13 h.

Seguir les obres ‘on line’
Inscripcions ludoteca. Obertes les inscripcions a la Ludoteca In-

fantil L’Olivera, un servei municipal que té com a objectiu principal garantir el dret dels nens i les nenes al joc i al lleure educatiu. És un espai
amb una clara vocació lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva.
Informació: L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 1), telèfons 93 6529844 i 93
6529840 i ludotecaolivera@santboi.cat

Formació per a joves

A l’octubre, La Akademia comença
un nou curs gratuït d’educació
emocional per a joves de 18 a 24
anys. La Akademia és un projecte
educatiu gratuït vinculat al Borja
Vilaseca Institute
Inscripcions: http://www.
laakademia.org/es/que_es_la_
akademia

L’Ajuntament disposa d’un portal web que
ofereix informació,
a través del web
municipal, per seguir
les obres que es
fan a l’espai públic
urbà i a l’entorn
natural, mostrar
on són, les dates
d’inici i finalització,
l’estat d’execució i el
pressupost. L’eina es veu al telèfon mòbil i la
tauleta. Vol ser un instrument d’informació i
transparència de la gestió municipal.
Per accedir al visor d’obres: bit.ly/visorobres

Converses feministes

Prevenció d’incendis

Fins al dia 15 està prohibit encendre foc en
els terrenys forestals a tot el territori català.
La normativa diu que en les zones forestals
i en la franja de 500 metres que els envolta
no es pot encendre foc excepte si s’autoritza
de manera expressa. Mentre estigui vigent
la prohibició, no es poden cremar restes de
poda i aprofitaments forestals, agrícoles
o de jardineria, ni marges pròxims a zones
forestals. Tampoc es poden fer focs d’esbarjo
o relacionades amb l’apicultura. A les àrees
d’acampada o les urbanitzacions cal utilitzar
barbacoes amb mata guspires. No es poden
llençar objectes encesos o abocar escombraries
i restes vegetals i industrials que puguin ser
causa de l’inici d’un foc.
Sol·licitar autorització: a Tràmits (Sol·licitud
d’activitats amb risc d’incendi forestal) del web
municipal (santboi.cat).

Obertes les inscripcions a les Converses
feministes, un espai de reflexió sobre
feminisme, igualtat, LGTBIQ+ i altres aspectes
relacionats amb la lluita de la igualtat real
i el respecte a la diversitat. Hi haurà tres
sessions: 24 d’octubre, 14 de novembre i 12 de
desembre, a Can Massallera.
Inscripcions. CRDD (Can Jordana) i
igualtatsantboi.cat.

Subvencions al comerç

Fins al 31 de desembre els comerços poden
demanar, en el marc del Programa Millora,
ajuts per canviar la imatge externa i interna
de l’establiment, millorar-ne l’accessibilitat i
adequar-lo a les exigències del mercat.
Informació i tràmits: santboi.cat/millora
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Pisos de promoció oficial

Fins al 18 d’octubre està obert el
termini per optar a la promoció pública
de 75 habitatges de venda en règim
de protecció oficial. En tots els casos
tindran preferència les persones que
resideixen a Sant Boi almenys fa cinc
anys. Els requisits d’accés determinen
un mínim i un màxim d’ingressos bruts
anuals i exigeixen no ser titular de
cap altre habitatge, ni de preu lliure ni
protegit (excepte casos molt específics). A més, les persones que vulguin
presentar la sol·licitud han d’estar
inscrites al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial de
Sant Boi. Aquesta promoció reserva
habitatges per a persones amb mobilitat reduïda (3), gent gran (2), famílies
monoparentals (2), famílies nombroses
(2) i persones amb discapacitat psíquica
o malaltia mental amb possibilitats
de vida autònoma (2). 20 dels habitatges estan destinats a persones menors
de 35 anys.
Sol·licituds (amb cita prèvia): santboi.
cat/promocioimpsol.
Inscripció al Registre HPO:
registresolicitants.cat.
Informació i resolució de dubtes:
impsol.amb.cat

Borsa de lloguer social

L’Ajuntament gestiona una borsa de
lloguer social per allotjar famílies que
no troben habitatge en el mercat lliure.
Per a les persones propietàries, cedir
un habitatge a la borsa comporta renda
assegurada, assegurança gratuïta per a
rendes impagades, tramitació gratuïta
dels contractes i un seguiment de l’ús de
l’habitatge, entre altres avantatges.
Informació: al telèfon 93 6351223 i
olhsantboi@santboi.cat.

agendasb
Oci familiar
Taller familiar de fotografia

De 17 a 18.30 h I Dt. 8, 15 i 22 d’octubre. Sessions independents, tot i que tenen una
continuïtat. A càrrec del col·lectiu de dones Las Pibas Rec. En el marc de Fes Kiosk.
Gratuït. Lloc: plaça de la Generalitat. Organització: Circula Cultura

L’Hora del conte

18 h I Dv. 11 Quin dia de contes més animal, amb Sara Genovart. Lloc: Biblioteca
M. Aurèlia Capmany. Dv. 18 La gallina dels contes d’or, hora del conte per a nadons
a càrrec dels Contes d’en Momo. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.:
biblioteques de Sant Boi

Jugateca ambiental

Tallers familiars de natura. 11.30 h I Dg. 13 Les 4 estacions de La Muntanyeta. Dg. 20
El regne dels bolets. Dg. 27 El perfum de La Muntanyeta. Lloc: parc de la Muntanyeta.
Org.: Ajuntament, Fundació Marianao i AMB

Diumenge 13 d’octubre

10 h I Taller. Fem ciència ciutadana. Les persones participants faran seguiment de
caixes niu i enregistraran les troballes mitjançant aplicacions de ciència ciutadana.
Preu: fins a 3 anys, gratuït. De 4 a 12 anys, 5 €. Majors de 12 anys, 10 €. Inscripcions:
fins al 7 d’octubre, a info@centresescoltes.cat o 93 590 27 00. Lloc: Masia Can Palós.
Org.: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Fundació Josep Sans

Dilluns 14 d’octubre

Diumenge 6 d’octubre

19 h I Teatre. Yo sobreviví
a la EGB. L’actor Jordi
Merca presenta aquest
espectacle d’humor sobre
aquells adolescents
que van viure els anys
vuitanta. En el marc de
la Temporada d’Arts
Escèniques. Preu: 14 €, entrada normal, i 10 €, reduïda.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dilluns 7 d’octubre
18 h I Cinefòrum. Gente
Corriente, dirigida per
Robert Redfort. En el marc
del Dia Mundial de la Salut
Mental. Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Associació Equilibri

Dimarts 8 d’octubre

Dimecres 16 d’octubre

19 h I Presentació de l’Associació Catalana d’Atenció
Precoç (ACAP). en el marc del Dia Mundial de la Salut
Mental Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
CDIAP Sant Boi

Estonetes familiars

21 h I Documental. Anem a la plaça. Documental
que aplega centres educatius, processos artístics i
participació en el barri de Marianao. Hi haurà debat amb
les persones responsables del projecte. Lloc: Kiosk de la
pl. Generalitat. Org.: Circula Cultura

18 h I Taller infantil. Art de la diferència. Perquè els nens i les nenes, fins a 6 anys
expressin les seves emocions. En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. Gratuït.
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: CDIAP i Ajuntament

De 18.30 a 19.30 h I Dc. 16 i 30 d’octubre Taller. Art a la taula. Alimentació i
creativitat. A càrrec de l’espai Bolita & Co. Inscripcions: des del 9 d’octubre, a partir de
les 17.15 h. Per a famílies amb nens i nenes d’1 a 3 anys. Lloc: L’Olivera. Organització:
Ajuntament

Dissabte 19 d’octubre

12 h I Taller familiar. Hort d’hivern. Sembra de plantes per collir-les al desembre o
gener. Recomanat a partir de 3 anys. En el marc de De l’Hort a la Biblioteca. Gratuït
amb inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
17 h I Club infantil. Com adormir un lleó i altres
cròniques verídiques, de Mar Benegas. Una sessió
per descobrir el personatge de l’Anna, que vol ser
periodista com la seva àvia. L’Anna enregistra
totes aquelles coses increïbles que li passen i en
fa cròniques fabuloses. Activitat gratuïta. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Divendres 25 d’octubre

17.30 h I Conte. Las Zapatillas amarillas. Un conte fantàstic, obert a la participació
del públic. Una oportunitat per sensibilitzar, conèixer i acceptar les diferències. En
el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: Grup Teatre Imagina.

Dimarts 29 d’octubre

De 17 a 18.30 h I Festa Fes Kiosk. Dies de Kiosk obert a la tardor. Gratuït. Lloc: pl.
Generalitat. Organització: Circula Cultura
17.30 h I Taller. Frida Khalo. Icona mundial i
referent de l’art i la pintura mexicana, Khalo
és la protagonista d’aquest taller creatiu on la
tolerància, la igualtat i la diversitat es donen
la mà amb l’art, la màgia i la imaginació. En el
marc dels tallers Bibliolab de la Diputació de
Barcelona. Gratuït amb inscripció. Per a nens
i nenes, de 8 a 16 anys. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de
Sant Boi

Dijous 10
d’octubre

17.30 h I Cinefòrum:
Quédate conmigo. Del
director Michael McGowan.
En acabar, hi haurà debat
moderat per Alba Naval,
psicòloga de l’AFA Baix
Llobregat. En el marc del
Dia Mundial de l’Alzheimer. Lloc: Unión Extremeña (Mn.
Jacint Verdaguer, 161). Org.: Ass. de Familiars de Malalts
d’Alzheimer del Baix Llobregat
18 h I Acte central del dia Mundial de la Salut Mental.
Amb presentació del taller. El públic crearà missatges
que es onvertiran en poesia als vidres de la biblioteca.
Amb Cysko Muñoz i Ivan Castro. En el Marc del Dia
Mundial de la Salut Mental. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Org.: biblioteques

Divendres 11 d’octubre

20.30 h I Música. Jazz
per tu. Concert inaugural
de la Mostra de Jazz a
càrrec de l’orquestra de
cambra de Sant Boi A 4
Cordes. Preu: 8 €, general,
6 €, entrada reduïda. Lloc:
Can Massallera. Org.:
Ajuntament

21 h I Música. Blether i Palos de ciego. Blether, nou
projecte musical del santboià Raúl Thovar de versions
dels anys 90, i la banda de Bilbao, Palos de ciego. En
el marc del Club Elias. Preu: 6 €, anticipada, i 8 €, a la
taquilla. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Cal Ninyo i Weller

Viure Sant Boi
N octubre 19

22

20 h I Presentació del llibre
Con fina desobediencia. Amb
l’assistència de l’autor, el
periodista i exjugador de rugbi,
Fermín de la Calle; Albert Malo,
gerent de la Unió Esportiva
Santboiana; Bruce Hemara,
entrenador i jugador de rugbi, i
Santi Giménez, director del diari As a Barcelona. Lloc:
Cal Ninyo. Org.: llibreria Isart

Dimarts 15 d’octubre

18.30 h I Presentació llibre.
Imbatibles: La edad de las
mujeres. Llibre sobre la
maduresa femenina. En aquest
treball, un grup de dones
amigues i professionals actives,
expressen els seus punts de
vista sobre els obstacles que
la societat imposa a les dones
en l’edat adulta i gran i com cal
transformar-los en oportunitats. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 16 d’octubre

19 h I Llibres. Reading club. Club de lectura en anglès
amb l’obra A tale of two cities, de Charles Dickens.
Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dijous 17 d’octubre

19 h I Club de cinema. El lado bueno de las cosas.
Torna el club Rebobinats amb els santboians Per Koniec
i Raul Garcia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Org.: biblioteques de Sant Boi

Divendres 18 d’octubre

18.30 h I Teatre. Tornados transtornados. Sobre els
sentiments d’angoixa i el treball emocional per seguir
fent camí a la vida. En el marc del Dia Mundial de la
Salut Mental. Gratuït. Lloc: L’Olivera. Org.: Grup de
teatre Imagina i Tornados Transformados Teatre
20 h I Xerrada. La castanyada i haloween. Una de les
activitats dinamitzadores que organitza l’entitat. Gratuït
Lloc: Casal de Marianao. Org.: Amicitia, associació de
gent separada, divorciada o vídua
21.30 h I Música. Miqui Puig.
L’excantant de Los Sencillos,
acompanyat de la seva banda,
presentarà 15 canciones de amor,
barro y motocicletas, el darrer
treball del grup, per celebrar el
5è aniversari de Weller. En el
marc del Club Elias. Preu: 10 €
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller
22 h I Música. Quasi el millor trio de la teva vida. Un
grup que aporta personalitat al jazz tradicional, un estil
sempre vigent sentit i interpretat des d’una sensibilitat
i tècnica actual. En el Marc de la XXVIII Mostra de Jazz.
Preu: 8 €, general, i 6 €, reduïda. Venda a entrapolis.
com i Can Massallera. Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa
i Molí Nou. Org. Ajuntament

Dissabte 19 d’octubre

D’11.30 a 13.30 h I Skape romm. El cas de la pizzeria
Tomassi. Activitat a l’aire lliure per promocionar el nucli
antic de la ciutat. Lloc: zona museística i diversos espais
del centre de Sant Boi. Org.: Ajuntament

Agenda Octubre ’19
19 h I Esport. 34a Caminada
Popular Nocturna. Pels paratges
propers a la muntanya de Sant
Ramon. L’organització proveirà
d’aigua i avituallament. Cal portar
llanterna. Inscripcions: https://
tinyurl.com/caminada2019.
Sortida: aparcament de Sant Ramon (al costat de Can
Xixol). Org.: Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon
Nonat, Ajuntament i CAP de Vinyets i Molí Vell

Diumenge 20 d’octubre

De 10 a 13 h I Esport. 14è Cros Solidari per la Salut
Mental Tradicional
cursa solidària al voltant
de la commemoració del
Dia Mundial de la Salut
Mental. Sortides Open
Promoció, a partir de les
9.30 hores. Sortida Volta
Solidària per la Salut
Mental, a les 12 hores.
Sortida Open Popular
5K i 10K, a les 12.30
hores. La Volta Solidària es pot fer corrent o caminant i
és oberta a tothom, sense inscripció prèvia. Lloc: parc de
la Muntanyeta. Org.: Parc Sanitari de Salut Mental, Club
Atletisme Sant Boi i Ajuntament
11.30 h I Visita teatralitzada.
M. Lluïsa Casanova, ¨besneta¨
de Rafael Casanova, explica
la vida quotidiana del Sant
Boi dels segles XVIII i XIX.
Gratuït amb inscripció. Lloc:
Museu Can Barraquer. Org.:
Ajuntament
12 h I Arts escèniques. Magia Family. Espectacle de
màgia d’Isaac Jurado, amb
més de 15 anys d’experiència
pels millors teatres d’arreu.
En el marc dels espectacles
familiars de la Temporada
d’Arts Escèniques. Preu: 4 €.
Lloc: Casal de Cooperativa i
Molí Nou Org.: Ajuntament

Divendres 25 d’octubre

22 h I Música. Lluís Coloma Trio. Bugui-bugui ballable
i contagiós amb un especialista del gènere. En el marc
de la XXVIII Mostra de Jazz. Lloc: Casal de Casablanca.
Concert gratuït Org.: Ajuntament
22 h I Música. Sentido. Actuació del grup del santboià
José Mª Moreno en el marc del Club Elias. Preu 6 €, ant.,
i 8 €, taquilla. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Cal Ninyo i Weller

Dissabte 26 d’octubre

De 9.30 a 14 h I Salut. Jornada sobre l’Autisme. En el
marc del Dia Mundial de la Salut Mental. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Grup Teatre Imagina

Diumenge 27 d’octubre

De 10 a 14 h I Solidaritat. IV Zumba Pas a Pas amb el
Càncer de Mama. Inscripcions: pasapascm.cat. Lloc:
parc de la Muntanyeta. Org.: Pas
a Pas amb el Càncer de Mama.
Col·laboren Alma&Baile, Áccura
Sant Boi, Complex Esportiu Baldiri
Aleu, Poliesportiu la Parellada,
Poliesportiu l’Olivera, Poliesportiu
Can Massallera, Turycar i Mas
Corominola

Dimarts 29 d’octubre

19.30 h I Cinema. Push.
Un documental que revela
els secrets més foscos
de l’entramat mundial de
l’especulació immobiliària
i posa de manifest com la
inversió de fons voltors en
actius immobiliaris és, en
gran manera, la culpable
de la gentrificació (procés de transformació d’espais
urbans) que pateixen els barris de moltes ciutats. En
el marc d’El Documental del Mes. Preu: 4,5 €. Lloc i
organització: Cinemes Can Castellet

A l’escenari

20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 10 Poliamor. Dj. 17 He matao
a Paco. Dj. 24 Companys. Espectacles de micro teatre
de 15 minuts. Es fan tres sessions. Preu: 3 € amb
consumició. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Weller

Poesia contra l’adversitat

De 18 a 19.30 h I Els dilluns, del 14 oct. al 25 nov.
Amb la poesia com a catalitzador, en aquest taller
Cysko Muñoz i Ivan Castro treballaran pautes, eines
i veu per acompanyar les persones que necessitin
superar moments difícils. En el marc del Dia de la Salut
Mental. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Concerts a l’octubre

Dv. 11 I 20.30 h Jazz per tu. Preu: 8 €. Lloc: Can Massallera
Dv. 18 I 22 h Quasi el millor trio de la teva vida. Preu: 8 €. Lloc: Casal Cooperativa
Dv. 25 I 22 h Lluís Coloma Trio. Concert gratuït. Lloc: Casal de Casablanca
+ info: vegeu cronologia, agendasb.info i culturasantboi.cat

En veu alta, tots llegim

11 h I Els dijous. Lectura literària en veu alta. Amb
La llibreria ambulant, de Cristopher Morley. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb
capacitats diverses

18 h I Els dijous. Aquesta activitat està adreçada a
aquelles persones que tenen capacitats intel·lectuals
diverses i diferents capacitats lectores. Amb La isla del
tesoro, de Robert L. Stevenson. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Exposicions
Fins al 18 d’octubre

Fotografia. Les veus de l’aigua. Imatges del llibre del
mateix nom del fotògraf Pepe Navarro realitzades a
Burkina Faso, en col·laboració amb l’ONG Aigua per
al Sahel. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.:
biblioteques

Fins al 19 d’octubre

Mercat de pagès
De 15 a 21 h I Els
divendres. Venda de
verdures i de productes
artesanals. Lloc: rambla
de Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament

Art. Qué me cuent@s? Nien Boots, artista holandesa
establerta a Sant Boi, presenta contes de fades, una
forma antiga de compartir valors i educar. Els contes
ajuden a reconèixer el perill, empoderen, ensenyen
la importància de l’empatia i estimulen la fantasia i
la creativitat. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art
(CCCA). Organització: Ajuntament

Roc de Benviure

Fins al 28 de desembre		

11.30 h I Primers diumenges
de mes. Visita guiada amb el
personatge Roc de Benviure,
un soldat “atrapat” en el
temps, per conèixer millor la
història de la torre i els seus
secrets. Inscripció: telèfon 93 6309642. Gratuït. Lloc:
Torre de Benviure. Organització: Ajuntament

+ Info:
agendasb.info
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Art comunitari. LAC: Cosmocasa. Nova proposta del
Laboratori d’Art Comunitari (#LAC19) de Sant Boi,
aquesta vegada dedicada a les mares, àvies i cuidadores
que des de l’inici de la humanitat s’han fet càrrec de la
cura de les persones i de la llar. En el LAC, col·lectius
socials amb una especial situació de risc i artistes
treballen plegats per obrir camins, des de l’art i la
creativitat, cap a una societat més justa i cohesionada.
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA).
Organització: Ajuntament

Fins al 23 de desembre		

Poesia. Centenari de Joan Brossa. Amb la col·laboració de Laia Masó. Inclou algunes de
les obres d’aquesta artista inspirades en l’imaginari Brossa. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques

Viure Sant Boi
N octubre 19
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“Este planeta es
el único que tenemos”
¿Qué opinión tenéis sobre la emergencia
climática de la que tanto se habla estos días?
ALICIA CARMONA- “Creo que la emergencia
climática existe desde hace mucho tiempo, pero
la gente no la había querido aceptar porque
preferían seguir con el mismo ritmo de vida que
llevaban. Ahora ha llegado un punto en que si
ignoramos más el problema, no podremos salvar
este planeta. Y es el único que tenemos.”
¿Qué debería hacerse para aumentar el grado de
conscienciación de todas las generaciones?
YI SUE LIN- “Si no quieren participar, no se debe
forzar, pero sería de gran ayuda que se sumaran.
En mi opinión, la gente habría de votar a partidos
que sean sensibles a estos temas. En general, si no
te obligan, mucha gente no hace las cosas. Así que
se necesitan leyes e iniciativas políticas.”
¿Cómo habéis vivido estos días de movilizaciones?
OMAR EL ALLALY- “Todos somos conscientes de
la gravedad de la situación. Aun así, yo veo día
a día que a muchos compañeros este tipo de
movilizaciones les dan igual. Para la mayoría, es una
excusa para hacer huelga. ‘Así, piensan, no vamos
al instituto, no hacemos clase y nos relajamos’. No
valoran que esto son actos simbólicos que ayudan
a luchar contra lo que está sucediendo.”
¿Qué se ha organizado en vuestro instituto?
JAN SANTIAGO- La semana anterior a la huelga
estuvimos preparando y colgando carteles en

CARLOS TRANCA, JAN SANTIAGO, ALICIA CARMONA, OMAR EL ALLALY y YIXUE LIN

acaban de comenzar 4º de ESO en el instituto Joaquim Rubió i Ors. El 27 de septiembre, leyeron en
la plaza del Ayuntamiento, junto a compañeros de la Institución Balmes,. el manifiesto de la Huelga
Mundial por el Clima convocada por el movimiento Fridays for Future.
el centro para que la gente viese los problemas
que causa el cambio climático. Un día antes de la
huelga, nos reunimos en el patio, todos con una
prenda de color verde, formamos un corro y nos
sacaron una fotografía. Y el día de la huelga leímos
el manifiesto, tal como nos propusieron”.
¿Por qué vías recibe la gente de vuestra edad
información sobre estos temas: la emergencia
climática, Greta Thunberg, Fridays for Future...?
ALICIA CARMONA- “Sobre todo por las huelgas. Y por
algunos profesores. La de Naturales, por ejemplo,
nos dio una charla. Yo creo que el año pasado no
teníamos una idea clara del motivo de las huelgas,
simplemente las hacíamos. Ahora la gente está más
conscienciada. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo
que va a acabar mal si no actuamos.”
¿Cómo veis el futuro del planeta?
CARLOS TRANCA- “Como hemos leído en el
manifiesto del 27-S, hemos reducir un 50% en
11 años nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero para evitar que esta crisis se convierta
en irreversible. Por eso necesitamos la ayuda
de todo el mundo; si no, dentro de esos 11 años
la gente no podrá vivir como nosotros ahora.
Estamos perjudicando a las generaciones futuras.”

N “Los actos simbólicos
ayudan a luchar
contra lo que le está
sucediendo a la Tierra”
N “Si no actuamos,
estaremos perjudicando
a las personas de las
generaciones futuras”
¿Qué otras causas consideráis prioritarias?
OMAR EL ALLALY- “Estamos ahora mismo en
un punto en que se empieza a intentar cambiar
cosas. La violencia de género y la discriminación
machista se deben solucionar. Conceptos como
la brecha salarial o el techo de cristal me parecen
inconcebibles. También problemas de exclusión
social como el racismo, que solo por ser extranjero
o no ser de sangre de este país no te tomen en
cuenta para la toma decisiones, no te contraten o
incluso te digan cosas desagradables por la calle”.

