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El Ayuntamiento invertirá 2 millones € 
para mejorar las áreas de juego infantil
Las primeras actuaciones ya se están llevando a cabo en plazas y parques de la ciudad

La ciudad de Sant Boi cuenta en la actuali-
dad con 71 áreas de juego infantil. El Ayun-
tamiento invertirá 2 millones de euros en 
los próximos 5 años para mejorarlas e in-
crementar su número. 

El Plan de mejora de áreas de juegos in-
fantiles 2017-21 se plantea dar respuesta 
a la demanda ciudadana de renovar estas 
zonas de recreo, con los objetivos principa-
les de mejorar su estado de conservación, 
instalar elementos de juego más vistosos, 
integrarlos mejor en las plazas y parques 
en los que se encuentran y minimizar los 
riesgos de seguridad.

Para hacerlo posible, se han señalado 25 
zonas de intervención prioritaria, distribui-
das a lo largo y ancho de toda la población, 
en las que se crearán nuevas áreas de juego 
o se renovarán las existentes. Este mismo 
año se están ya llevando a cabo algunas de 
las actuaciones previstas (en la plaza de 
Catalunya, por ejemplo).

Como criterio general, el Plan de mejora 
de áreas de juegos infantiles contempla que 
el suelo de las zonas nuevas o renovadas 
sea de arena de río, un material que hace 
compatible una óptima amortiguación en 
caso de caída con un coste razonable de 
mantenimiento; en determinados casos, so-
bre todo cuando las áreas de juego se ha-
llen sobre aparcamientos subterráneos, se 
optará también por otro material, el caucho. 

Vallas de protección
En cuanto a las vallas de protección circun-
dantes a estas áreas, las que se instalen a 
partir de ahora serán de madera y metal, 
más resistentes a las roturas y a posibles 
robos, y con cantos redondeados protegi-
dos con un material plástico para reducir el 
riesgo de lesiones.

La tipología de juegos será diversa, aun-
que se pretende instalar en algunos pun-
tos de la ciudad elementos más vistosos y 

espectaculares, destinados a niños y niñas 
más mayores (varias tirolinas y alguna cú-
pula de escalada, por ejemplo), pues la gran 
mayoría de los existentes son para menores 
de 7 años. Otros criterios preferentes serán 
que los juegos aporten valores pedagógicos 
para potenciar la capacidad de aprendizaje 
y que las áreas, además de ser accesibles 
a las personas con discapacidad, incluyan 
elementos de juego inclusivos.

En todos los barrios
A día de hoy, la inmensa mayoría de los do-
micilios de Sant Boi tienen un área de juego 
infantil con columpios, toboganes u otros 
elementos a menos de 150 metros de dis-
tancia. Esta buena cobertura territorial se in-
crementará a lo largo de los 5 próximos años 
al tiempo que las áreas existentes en todos 
los barrios mejorarán sensiblemente gracias 
a un plan de actuación priorizado y dotado 
de recursos por el gobierno municipal.

Más áreas  
de juego
Más juegos
Para todas 
las edades
De calidad 
En buen 
estado
Seguros
Accesibles
Pedagógicos

►

►
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La renovació prevista al Pla de millora 
d’àrees de jocs infantils s’ha iniciat durant el 
darrer tram de 2017. Al setembre i l’octubre 
s’han fet obres a la plaça de Catalunya per 
remodelar en una primera fase la zona de 
jocs: s’han instal·lat 10 elements nous (més 
segurs i inclusius) en substitució dels exis-
tents, s’ha repavimentat amb cautxú el terra 
i s’han solucionat els problemes que ocasio-
nava el creixement de les arrels de l’arbrat. 

També a la plaça dels Focs de Sant Joan 
s’ha creat una àrea nova de jocs aprofitant 
la intervenció de jardineria realitzada en 
aquest indret del barri de Casablanca. I al 
carrer de Mossèn Pere Tarrés, a Vinyets, 
s’han col·locat 6 elements de joc nous du-
rant les obres de reurbanització de l’entorn 
de La Parellada.

A més, durant l’octubre es van posar en 
marxa actuacions destacades a la plaça de 
Ferrer i Guàrdia i a l’espai situat entre els 
carrers Girona i Joaquim Auger. Totes dues 
s’havien dissenyat prèviament en el marc 
del Consell de la Infància i l’Adolescència 
de Sant Boi (més detalls, a la pàgina 6). 

Finalment, en el que queda d’any s’han 
d’iniciar les obres de dos projectes que in-
clouen la renovació d’àrees de joc infantil 
i que es finançaran mitjançant les partides 
del Pressupost Participatiu. És el cas de les 
àrees de joc del parc de Marianao (on hi 
haurà una tirolina) i el carrer de les Mun-
tanyes de Prades, a la zona de Can Pau-
let. En conjunt, totes aquestes actuacions 
suposen una inversió global superior als 
500.000 euros amb càrrec al Pressupost 
Municipal 2017.

Projectes de futur
Per a 2018 restaran, com a projectes més 
emblemàtics, la segona fase del projecte 
de la plaça de Catalunya (amb la col·locació 
d’una cúpula d’escalada), la nova àrea de 
jocs dels jardins de l’Astasieta (a prop del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu), la renova-
ció dels jocs de la plaça de l’Olivera o la 
racionalització de les àrees de joc del barri 
de Camps Blancs. Més endavant també es 
crearà una nova àrea de jocs al Parc de la 
Muntanyeta, entre d’altres.

La renovació de les àrees de jocs 
infantils ja ha començat 

A la plaça de 
Catalunya (a dalt) 
s’han col·locat 10 
nous elements 
de joc. En una 
segona fase, s’hi 
posarà una cúpula 
d’escalada 

Més inspeccions 
de manteniment
L’Ajuntament ha multiplicat per dos 
el nombre d’inspeccions que realitza 
per al manteniment preventiu de les 
àrees de joc infantil. Fins a l’any passat, 
aquestes inspeccions rutinàries es 
duien a terme amb una periodicitat 
mensual, però a partir d’enguany 
se’n fa una cada quinze dies per tal de 
millorar l’estat de conservació, la neteja 
i, sobretot, la seguretat dels espais de 
joc. També s’ha augmentat la freqüència 
de les inspeccions que es fan més en 
profunditat per detectar problemes 
estructurals i arranjar desperfectes de 
major importància, que han passat a 
ser bimestrals en lloc de trimestrals. La 
quantitat destinada globalment a totes 
aquestes tasques ha passat de 20.000 
euros el 2016 a 46.000 euros l’any 2017. 
Un dels resultats observables d’aquest 
esforç ha estat la disminució del nombre 
de jocs que s’han hagut de substituir per 
haver-se trencat.

Noves àrees de joc 
també a les escoles
Per a finals d’any està prevista la 
col·locació de 20 nous elements de joc 
infantil a 8 escoles de Primària i a les 
3 escoles bressol municipals de Sant 
Boi. Les obres per instal·lar aquests 
elements es faran majoritàriament 
durant les vacances de Nadal i tindran 
un cost global 
pròxim als 
80.000 euros. 
L’Ajuntament 
i la comunitat 
educativa han 
posat en comú 
criteris per 
repensar els 
patis i els seus 
elements de joc 
com  a espais educatius dels centres, 
amb una funció pedagògica, i repensar-
los també com a espais oberts a l’ús 
present o futur dels respectius barris en 
el marc del projecte Patis Oberts. 
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Nens i nenes de Sant Boi participen en el disseny del futur laberint de joc que hi haurà al barri de Marianao

Dos parcs infantils de Sant Boi s’han co-
mençat a remodelar tenint en compte les 
propostes que han fet els nens i les nenes 
de la ciutat. Són la plaça de Francesc Ferrer 
i Guàrdia, a Vinyets i Molí Vell, i l’espai que 
hi ha a la cantonada dels carrers Joaquim 
Auger i Girona, a Marianao. 

Per primer cop, dos espais de joc infantil 
s’adapten, per voluntat del govern municipal, 
als punts de vista expressats pels ciutadans i 
les ciutadanes més joves. Aquesta innovado-
ra experiència de transformació de l’espai pú-
blic s’ha dut a terme dintre del Consell Local 
d’Infància i Adolescència de Sant Boi. 

Ara fa un any, els consellers i les con-
selleres d’aquest organisme, que tenen 
entre 9 i 12 anys, van rebre l’encàrrec de 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, d’implicar-se en 
la construcció del futur de Sant Boi apor-
tant idees per remodelar els parcs infantils 
esmentats pensant en les necessitats de 
tothom. El projecte es va començar a de-
finir a les escoles, centres oberts i esplais, 

on molts nens i nenes van aportar idees en 
forma de dibuixos. Posteriorment, els seus 
representants en el Consell de la Infància i 
l’Adolescència van treballar per acabar de 
definir les propostes i, per últim, els serveis 
tècnics municipals van arrodonir els projec-
tes de remodelació. 

Seguretat i accessibilitat
Tant a la plaça Ferrer i Guàrdia com a Joa-
quim Auger, les propostes han prioritzat la 
millora de la seguretat dels espais de joc, 
l’accés de persones amb mobilitat reduïda, 
la presència d’arbres i l’existència de jocs 
per a infants de diferents edats. En el cas de 
Joaquim Auger, s’ha treballat col·lectivament 
per configurar un joc especial: un laberint. 
Segons les previsions, les obres s’acabaran 
en tots dos casos aquest mateix any. 

Per a l’any vinent, l’Ajuntament proposarà 
al Consell d’Infància i Adolescència seguir 
treballant per renovar altres espais públics 
de la ciutat.

Dos parcs infantils milloraran gràcies 
a les idees aportades per nenes i nens

El Consell 
d’Infància i 
Adolescència
ha repensat la 
plaça de Ferrer 
i Guàrdia i la 
cantonada 
Joaquim Auger/
Girona per adaptar 
millor aquests 
espais públics a 
les necessitats de 
la població infantil

Reivindicació dels 
drets infantils
El 20 de novembre se celebra cada any el 
Dia Internacional dels Drets dels Infants. 
Al voltant d’aquesta data, l’Ajuntament 
i les entitats de Sant Boi organitzen 
activitats per reividindicar el respecte 

als drets dels 
ciutadans i les 
ciutadanes 
més joves. 
L’acte central 
d’enguany 
tindrà lloc el 
divendres 17  
de novembre 
a la plaça 

de Teresa Valls i Diví amb  el lema 
“Reivindiquem el dret a la no 
discriminació”. Hi haurà jocs, tallers i 
espectacles per a totes les edats.

 Dies abans, l’11 i el 12 de novembre, 
el Poliesportiu La Parellada acollirà la 
I Fira Playmobil. El dia 22, el Consell 
d’Infància i Adolescència celebrarà 
la sessió en què els nous consellers i 
conselleres de 4t de Primària rellevaran 
els companys i companyes que hi han 
treballat els darrers dos anys.

Més informació: pàg. 15 i 22

Presentació de 
Patis oberts
El projecte Patis Oberts es va inaugurar 
el dia 7 d’octubre. Hi participen 4 
escoles (Josep Maria Ciurana, Antoni 
Gaudí, Montbaig i Massallera) que obren 
les portes fora de l’horari escolar per 

a l’ús públic 
d’infants, 
adolescents i 
famílies. L’acte, 
que va tenir 
lloc a l’escola 
Antoni Gaudí, 
va comptar amb 
la presència de 
l’alcaldessa, 

Lluïsa Moret, i la tinenta d’Alcaldia de 
Ciutat Educadora, Alba Martínez.
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Invertim per millorar 
les àrees de jocs 
infantils a l’espai públic i 
als patis de les escoles 

N Invertimos para mejorar 
las áreas de juego infantil 
en el espacio público y en 
los patios de las escuelas

Espai públic, joc i educació
Espacio público, juego y educación

M ejorar el espacio público de Sant Boi es uno de 
los grandes retos que nos hemos planteado como 
gobierno municipal. Hace tiempo que trabajamos 
en ello con diversas herramientas.

En estos últimos meses de 2017, hemos empeza-
do a hacer realidad un plan específico para mejorar 
las áreas de juegos infantiles de nuestros parques, 
jardines y plazas. Es una demanda de muchas fami-
lias y consideramos muy importante priorizarla y 
destinarle recursos.

Lo hacemos desde la proximidad, escuchando y te-
niendo en cuenta las opiniones de la ciudadanía, las 
necesidades de las familias y de los vecinos y vecinas 
de cada barrio expresadas por diferentes vías (por 
ejemplo, mediante los Presupuestos Participativos).

Este año, por primera vez contamos también 
con las ideas de los niños y las niñas que utilizan 
diariamente estos espacios, que han podido tomar 
parte en una innovadora experiencia de partici-
pación mediante sus representantes en el Consell 
d’Infància i Adolescència de Sant Boi.

El juego es un elemento importante en nuestro 
desarrollo como personas. Las áreas de juegos in-
fantiles refuerzan la vida comunitaria y son una he-
rramienta educativa fundamental. Por eso inver-
timos también en reorganizar las zonas de juego 
en los patios de las escuelas, que han de ser sobre 
todo espacios educativos, y en abrirlos a sus entor-
nos inmediatos, al barrio, a la comunidad...

Sant Boi, no lo olvidemos, es una Ciutat Educadora. 
El espacio público es un instrumento de educación 
comunitaria que hemos de aprovechar y potenciar.

   illorar l’espai públic de Sant Boi és un dels 
grans reptes que ens hem plantejat com a go-
vern municipal. Hi treballem des de fa temps 
amb diferents eines. 

Aquests darrers mesos de 2017, hem co-
mençat a fer realitat un pla específic per millo-
rar les àrees de jocs infantils dels nostres parcs,  
jardins i places. És una demanda de moltes famílies 
i considerem molt important prioritzar-la i destinar-
hi recursos. 

Ho fem com sempre des de la proximitat, escol-
tant i tenint en compte les opinions de la ciutadania, 
les necessitats de les famílies i dels veïns i les veïnes 
de cada barri expressades per diferents canals (per 
exemple, mitjançant els Pressupostos Participatius). 

Enguany, per primera vegada comptem també 
amb les idees dels nens i les nenes que utilitzen 
diàriament aquests espais, que han pogut prendre 
part en una innovadora experiència de participa-
ció per mitjà dels seus i les seves representants en 
el Consell d’Infància i Adolescència de Sant Boi.

El joc és un element important en el nostre  
desenvolupament com a persones. Les àrees de 
jocs infantils reforcen la vida comunitària i són una 
eina educativa molt fonamental. Per això invertim 
també en reorganitzar les zones de joc als patis de 
les escoles, que han de ser sobretot espais educa-
tius, i en obrir-los als seus entorns inmediats, al ba-
rri, a la comunitat... 

Sant Boi, no ho oblidem, és una Ciutat Educadora. 
L’espai públic és un instrument d’educació comuni-
tària que hem d’aprofitar i potenciar.

M 
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El Ple ha aprovat la modificació de les 
Ordenances Fiscals per a 2018. L’Impost 
sobre béns immobles (IBI), el principal 
tribut municipal, no augmentarà. De fet, 
l’import dels rebuts d’aquest impost dis-
minuirà per terme mitjà un 0,078%. 

El tipus impositiu de l’IBI passa del 0,565 al 
0,589, però aquest increment quedarà com-
pensat en els rebuts perquè l’Ajuntament 
s’ha acollit a la disminució del 4% dels 
valors cadastrals aplicada pel Ministeri 
d’Hisenda. L’efecte combinat d’aquests dos 
factors farà que la recaptació total en con-
cepte d’IBI baixi en 150.000 euros.

La reducció del 4% dels valors cadastrals 
tindrà també com a conseqüència un des-
cens en l’import de les plusvàlues i del re-
càrrec metropolità del transport.

Més de 300 comerços pagaran menys 
per l’IBI atès que l’Ajuntament ha aug-
mentat de 140.000 a 175.000 el límit del 
valor cadastral a partir del qual s’apuja el 
tipus impositiu.

Les Ordenances Fiscals de 2018 fixen com a 
criteri general la congelació de les taxes mu-
nicipals, amb algunes excepcions que prete-
nen incentivar conductes de responsabilitat 
i civisme. Per exemple, s’augmenta la tarifa 
de tres taxes relacionades amb els animals 
de companyia per contribuir a lluitar contra 
els abandonaments. I una taxa nova gravarà 
les anàlisis que les persones que donin po-
sitiu en controls d’alcoholèmia o de drogues  
encarreguin per contrastar els resultats.

Transport de llum, gas i aigua
L’Ajuntament crea una nova taxa aplicable 
a les empreses per l’ús del domini públic 
de les seves instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas i aigua. Les arques 
municipals recaptaran 50.000 euros anuals 
per aquest concepte. La taxa d’ocupació de 
l’espai públic amb taules, que afecta prin-
cipalment bars i restaurants i que abans es 
podia pagar mensualment, es passa a co-
brar exclusivament en rebuts semestrals.

Les Ordenances Fiscals de 2018 
preveuen la congelació de l’IBI

L’import mitjà dels 
rebuts disminuirà 
un 0,078% i 
l’Ajuntament 
recaptarà 150.000 
euros menys per 
aquest concepte

Nova taxa a 
les empreses 
pel transport 
d’electricitat, 
aigua i gas.  
Una taxa de nova 
creació gravarà 
les empreses de 
llum, gas i  aigua 
per les seves 
instal·lacions 
de transport 
d’energia. El 
Tribunal Suprem 
ha donat la raó 
als municipis 
defensors 
d’aquesta taxa, 
que afecta, entre 
altres, les línies 
elèctriques d’alta 
tensió o  
les canalitzacions 
de gas.

Noves passes  
cap al futur 
Ateneu Santboià
Les obres realitzades durant els darrers 
mesos a l’edifici del teatre de l’Ateneu 
Santboià han entrat en la recta final. 
Un cop feta aquesta actuació, que s’ha 
dut a terme per raons  de seguretat, 
l’Ajuntament ha encarregat un 
avantprojecte per arranjar la zona que 
ha deixat lliure l’antic edifici.

Valor simbòlic
L’estructura de la grada del teatre  
es conservarà pel seu valor simbòlic i 
formarà part d’un futur espai a l’aire 
lliure amb usos i característiques  
que es consensuaran de manera 
participativa. 

També s’han pogut recuperar i 
guardar altres elements emblemàtics 
de l’equipament, com ara la màquina 
de projecció del cinema, la pantalla o 
les cadires. L’Ajuntament facilitarà que 
diferents materials constructius de 
l’antic teatre (fusta, per exemple),  
es puguin reaprofitar en altres  
projectes, a Sant Boi o a altres  
localitats.

Procés participatiu
Els passos que segueix l’Ajuntament 
de Sant Boi en relació al futur Ateneu 
Santboià es guien per les conclusions 
que es van acordar en el procés 
participatiu celebrat durant els anys 
2014 i 2015. 

En l’actualitat, un grup de treball 
format per representants polítics 
municipals i membres de l’entitat 
Amics de l’Ateneu fa el seguiment de 
les actuacions. La propera intervenció 
prevista són les obres de rehabilitació 
de la coberta de la sala de ball. 

Motor de la vida cultural
Totes les actuacions responen al desig 
consensuat de recuperar el paper de 
l’Ateneu Santboià com un dels motors 
de la vida cultural del municipi.
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El 25 de novembre es commemora el Dia 
Internacional contra la Violència Masclis-
ta. Sant Boi manifesta cada any el rebuig 
a la forma més intolerable del masclisme 
i se suma a la reivindicació amb activitats 
organitzades per l’Ajuntament i les entitats 
de dones de la ciutat. Tot seguint el fil del 
projecte Veus contra la violència masclis-
ta, en què diferents grups de Sant Boi van 
musicar poemes de reconegudes poetesses 
i van gravar un CD, enguany les acadèmies 
de ball de Sant Boi L’Estudi i Loida Grau, 
amb la col·laboració d’Isabel Oller i l’entitat 
Cultura F, han preparat un espectacle de 
dansa (dg. 26, 12 h, jardins de Can Cas-
tells Centre d’Art) basat en la música i les 
cançons d’aquest treball musical. 

Marxa i exposició
A més d’aquest acte central, la programa-
ció del 25N d’enguany inclou la VI Marxa 
El Llobregat contra la Violència Masclis-
ta (dg. 26, a les 9.30 h, des de la plaça 

de l’Ajuntament fins al parc de Torreblan-
ca de Sant Feliu) i l’exposició L’enginy (in)
visible. Dones i tecnologia. Passat, pre-
sent i futur (inauguració, dia 21, a les 18 
h, a Can Massallera). La mostra es po-
drà veure fins al dia 30 de novembre.  
El 20 d’octubre, a la tarda, l’entitat Homes 
Igualitaris va fer, una vegada més, la Roda 
d’Homes contra la Violència Masclista, a la 
plaça de l’Ajuntament.

Sant Boi commemora el 25N: 
Veus contra la violència masclista

L’amor és una 
altra cosa 
La campanya 

Això no és amor 
té l’objectiu 

de prevenir i 
sensibilitzar per 

poder reconèixer 
qualsevol 

manifestació 
de violència 

masclista.

La violència 
masclista, l’abús 
més extrem

La violència masclista es defineix com 
l’expressió més greu del conjunt de 
conductes de domini, control i abús de 
poder dels homes sobre les dones que 
constitueix el masclisme. Aquest tipus de 
violència no només destrueix vides, sinó 
que també impedeix el desenvolupament 
de drets, la igualtat d’oportunitats i les 
llibertats de les dones.

Hi ha moltes maneres de patir la 
violència. Algunes són subtils i no es 
veuen, mentre que altres estan molt 
integrades a la nostra cultura i tenen com 
a víctimes habituals les dones. Segons 
la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, aquest 
tipus d’abús extrem pot ser físic,  
psicològic, sexual i econòmic. 

Ara com ara la violència masclista 
produeix cada any més de 50 dones 
mortes a l’Estat. A les sessions del Ple 
municipal se’n llegeixen els noms per 
recordar que encara queda molt per fer. 

A Sant Boi, un circuit de professionals, 
pioner a Catalunya, treballa des de fa  
15 anys per oferir respostes coordinades  
a les víctimes des de diferents serveis 
(socials, sanitaris, policials, jurídics...)
 
Telèfon gratuït 
d’emergències  
24 hores

900 900 120
                                 igualtatsantboi.cat
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Ciutat Cooperativa tendrá una nueva fachada más funcional que eliminará las barreras arquitectónicas

Próximamente se iniciarán las obras de 
construcción del nuevo acceso peatonal 
a Ciutat Cooperativa hacia la carretera  
BV-2002/Lluís Companys a la calle Eduard 
Toldrà. Debido al mal estado en el que se 
encuentra actualmente este acceso, el pro-
pósito es sustituir las jardineras, escaleras 
y rampas existentes por unas nuevas que 
sean más amables y totalmente accesibles. 

Fachada del barrio
Un gran talud ajardinado resolverá el des-
nivel de de más de 6 metros de altura que 
hay entre el acceso , que a su vez, ejerce de 
principal fachada del barrio. El proyecto, in-
cluye también, un ascensor que conectará 
las calles Lluís Companys i Eduard Toldrà. 

Conexión adaptada
Tres son los elementos de conexión que 
constituyen este espacio: unas escaleras, 

unas rampas y el ascensor, que garantizan 
una conexión adaptada de todo el espacio 
urbano con el objetivo de reducir el impac-
to ambiental de la actuación. 

Nueva plaza
La urbanización prevé también la creación 
de una nueva plaza al final del paseo de 
Eduard Toldrà que permitirá la instalación 
de ascensores en las fincas adyacentes (a 
cargo de las comunidades de vecinos).

Comisión de seguimiento
El Ayuntamiento y los vecinos y vecinas del 
barrio han creado una comisión de segui-
miento de las obras que tienen una dura-
ción prevista de 8 meses. 

Esta actuación se financiará gracias a 
la colaboración del Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de  
Sant Boi.

Comienzan las obras del acceso 
peatonal a Ciutat Cooperativa

Espacio más 
accesible
El nuevo diseño  
hará posible un 
espacio público 
estructurado, 
a partir del 
ya existente, 
que hará más 
accesibles todas 
y cada una de 
las entradas a 
los bloques de 
viviendas del 
entorno. 

Finaliza la 
reurbanización 
en la plaza de la 
Generalitat
La plaza de la Generalitat, un espacio 
emblemático del barrio de Marianao, 
luce un nuevo aspecto. Las obras de 
reurbanización que se han realizado en 
los últimos meses han permitido ganar 
espacio para los peatones, reforzando 
la centralidad cívica y comercial de 
la plaza y su papel como punto de 
encuentro vecinal.
Las obras han afectado las aceras y la 
calzada. Las aceras se han hecho más 
anchas (hasta 4 m en algunos tramos) 
y se ha reforzado la accesibilidad de los 
cuatro cruces mediante la supresión 
de barreras arquitectónicas. También 
se ha mejorado la iluminación con 
nuevas lámparas LED y se han hecho 
mejoras en el alcantarillado. Más 
entrado el otoño, se plantará nuevo 
arbolado. Los trabajos, que han durado 
aproximadamente cinco meses, se han 
ejecutado por fases para minimizar 
las molestias.
La actuación formaba parte de las 
invervenciones previstas en el Plan de 
comercio 2020 para configurar un eje 
cívico y comercial de referencia en Sant 
Boi. Otras piezas fundamentales de 
este eje son el Mercat de la Muntanyeta 
(remodelado el año pasado) y la calle 
de Lluís Pascual Roca (actualmente 
en el tramo final de unas obras de 
reurbanización).
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Importante esfuerzo en el 
mantenimiento del espacio público
El Ayuntamiento va a llevar a cabo una se-
rie de obras de pequeño mantenimiento en 
diversas zonas de la ciudad incluidas en 
los Proyectos de Obra Municipal Ordina-
ria (POMO). Estos trabajos se suman a los 
que se están ejecutando con cargo al Pre-
supuesto Participativo (ver información en 
esta misma página).

El Ayuntamiento ha optado este año por 
mejorar aspectos de accesibilidad en lugar 
de reasfaltar tramos de calles, como había 
ocurrido en ocasiones anteriores.

La mayoría de las actuaciones (ver cua-
dro adjunto) se llevarán a cabo entre los 
meses de noviembre y diciembre de 2017, 
exceptuando  la mejora de las aceras que se 
realizará en la avenida Onze de Setembre y 

que comenzará en 2018 para no afectar la 
campaña comercial de Navidad.

Mejora de la accesibilidad
Estas obras de mantenimiento del espacio 
público están destinadas, fundamental-
mente, a facilitar la accesibilidad: mejora 
del pavimento y de las aceras. En concreto, 
en las calles Providència y Dídac Priu se ac-
tuará sobre las aceras y los vados. Se am-
pliarán las aceras en las calles Rubió i Ors 
(cerca del Instituto) y en la calle Joventut 
(cerca del Mercadona). En la calle Osca se 
actuará sobre la calzada.

Finalmente, el Ayuntamiento está llevan-
do a cabo un goteo de pequeñas actuacio-
nes en todos los barrios.

Avanza el Presupuesto 
Participativo 
La ejecución de las 14 actuaciones previs-
tas en el Presupuesto Participativo avan-
zan en los plazos previstos. Algunas de las 
obras comprometidas ya se han ejecutado, 
como es el caso de la mejora de la accesi-
bilidad en la calles Sant Joan Bosco, con la 
colocación de una barandilla. También en 
el distrito Centre-Vinyets ha finalizado la 
mejora de la accesibilidad en el cruce entre 
las calles Montevideo y Joan Bardina. Otra 
obra en curso es la eliminación de la pla-
taforma situada en la calle Barcelona, del 
distrito Casablanca-Camps Blancs, que era 
utilizada de forma indebida como “pipican”. 
También esta muy avanzado el compromiso 
de instalación de  un semáforo en el cruce 
entre las calles Girona y Montmany, junto a 
la señalización de tres pasos de peatones 
en el entorno de las escuelas Gaudí y Sa-
lesianos. En este mismo barrio está adjudi-
cada la mejora del alumbrado público con 
iluminación de tipo LED y se ha aprobado 
el proyecto que permitirá hacer más acce-
sibles sus aceras y cruces. Lo mismo ocurre 
con el proyecto de mejora de la accesibili-
dad previsto en Casablanca-Camps Blancs.

En fase de redacción
La mejora de las zonas de juego de los 
barrios de Muntanya (Parc de Marianao y 
Muntanyes de Prades) está en fase de re-
dacción de ambos proyectos.

Otro de los proyectos previstos en el Pre-
supuesto Participativo (también en fase 
de redacción) es eliminar el estanque de 
la plaza Mercè Rodoreda para colocar una 
zona de ejercicios para personas mayores.

La previsión es que todos estos proyectos 
estén finalizados antes de final de año.

Pendiente para 2018
Quedarían pendientes para el próximo año 
tres proyectos, dos del barrio de Ciutat Coo-
perativa-Molí Nou y otro de Marianao, cuya 
definición está siendo objeto de un proceso 
participativo. Así, en 2018 se iniciarán los 
trabajos para remodelar el parque de la 
plaza Antonio Lara y el huerto comunita-
rio situado al lado de la Escola Bressol La 
Marta. Completaría la lista de 14 proyectos 
aprobados en el Presupuesto Participativo 
la mejora de la plaza Montserrat Roig para 
hacerla más abierta y accesible.

500.000 euros 
El Ayuntamiento ha destinado 500.000 eu-
ros del Presupuesto Municipal 2017 a todos 
estos proyectos propuestos y votados en 
su día por los ciudadanos y ciudadanas de 
Sant Boi n

La mejora de la 
accesibilidad en 
la calle Sant Joan 
Bosco, el primer 
compromiso 
cumplido.
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El idilio entre Sant Boi y la música de jazz 
empezó a forjarse hace de 26 años con la 
primera edición de la Mostra de Jazz. Poco 
a poco, este estilo musical ha ido ganando 
adeptos en la ciudad. Así, en plena época 
otoñal, los sonidos del jazz y el blues se 
han unido al ritmo del swing y han conver-
tido Sant Boi en una cita inelubible. 

Presencia  internacional
Además de los 6 conciertos en los barrios 
de la ciudad, la Mostra de Jazz incluye dos 
espectáculos musicales en el marco de la 
Temporada d’Arts Escèniques del mes de 
noviembre -The was a fiesta! at Carnegie 
Hall (día 12) y Historias del Jazz (día 26), 
en el Casal de Casablanca. En esta oca-

sión el certamen volverá a contar con la 
magnífica voz de Charmin Michelle -17 de 
noviembre, en Cal Ninyo, acompañada del 
músico y saxofonista santboià Toni Solà. 
Como invitado internacional, el saxo tenor 
de Harry Allen Quartet deleitará al público 
el 10 de noviembre, en el Casal de Camps. 
La programación de esta edición ha conta-

Otoño musical en Sant Boi con 
jazz, blues y ritmos de swing

La edición de este 
año de la Mostra 
de Jazz de Sant 
Boi dedica la 
programación a la 
voz y el saxo.

NLa Mostra de Jazz visita, un año más, los barrios de la ciudad

1. Viernes 10 de noviembre 
22 h I Concert: Harry Allen Quartet, un dels saxofonistes tenor més importants del 
panorama jazzístic internacional. Precio: 8 €. Lugar: Casal de Camps Blancs (FOTO 1)

2. Domingo 12 de noviembre
19 h I Teatre musical. Ther was a fiesta! At Carnegie Hall (Temporada d’Arts Escèniques i 
Música). Precio: 14 €, anticipada.  Lugar: Can Massallera

3. Viernes 17 de noviembre
22 h I Concierto. Charmin Michelle & Toni Solà Quartet. Precio: 8 €. Lloc: Cal Ninyo

4. Viernes 24 de noviembre 
22 h I Concierto. The Gourmets Vocal Quartet & Jordi Bastida. Precio: 8 €. Lugar: Can 
Massallera.

5. Domingo 26 de noviembre
12 h I Teatre musical familiar. Històries de Jazz (Temporada d’Arts Escèniques i Música). 
Precio: 4 € . Lugar: Casal de Casablanca 
 
*Consultar la programación completa en santboi.cat/mostrajazz

 2 1  2  3

 4  5

XXVI Mostra de Jazz: Novembre 2017
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do hasta la fecha con actividades parale-
las con el objetivo de que el jazz salga a la 
calle: pasacalles dixieland en el Mercat de 
la Muntanyeta y en el de Ciutat Cooperati-
va -14 de octubre- y en el de Torrelavila -2 
de noviembre- y bossa-jazz en la plaza del 
Mercat Vell -21 de octubre, organizado por 
Spai Carioca. Cerrará la muestra un con-

cierto de gospel en Can Massallera -24 de 
noviembre- . Más información de la Mostra 
en la Agenda del Viure Sant Boi (página 23) 
y en el cuadro de la página 12.

Jazz en Cal Ninyo
La presencia del jazz en Sant Boi está cada 
vez más patente. Hace ya más de un año 

que Cal Ninyo se convierte una vez al mes 
en un club de jazz gracias a la complicidad 
entre el equipamiento y Toni Solà, recono-
cido músico jazzístico santboiano, y uno de 
los organizadores de la Mostra de Jazz, jun-
to a Valentí Sésar. Así, el 29 de septiembre 
se programó un concierto a cargo de Rocío 
Anguè & her Hot Jazz Triopedis  n

Las actuaciones 
musicales han 
tenido lugar en Cal 
Ninyo,  
Can Massallera,  
la Xarxa de Casals  
y a pie de calle.

Concierto solidario en Cal Ninyo. El 28 de octubre tuvo lugar el 3r Concert Solidari Cap joguina sense 
nen (Amics del Damià Grima). Un centenar de personas acudieron a la sala de teatro de Cal Ninyo para 
ver las actuaciones de los norteamericanos Paul Shellooe & Kerry Pastine y el grupo catalán Nando Picó 
Quartet. El concierto fue organizado por el programa “Born to be bad” de Ràdio Sant Boi.

Primera “ballada” de  
swing en Sant Boi
Un grupo de santboianos y santboianas 
aficionados a la música swing han 
organizado la “1a ballada de swing 
al carrer”. La cita tuvo lugar el 29 de 
octubre en la plaza de l’Ajuntament y 
estaba enmarcada dentro de los actos 
de la Mostra de Jazz de Sant Boi.

Una cincuentena de personas 
acudieron al encuentro y pudieron 
asistir a una clase gratuita de swing a 
cargo de la asociación BALL UGA ‘ T de 
Castelldefels. La “ballada de swing” 
es la primera actividad del grupo 
de personas de Sant Boi que quiere 
impulsar actividades en la ciudad 
relacionadas con la cultura swing.
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Les obres per poder reobrir el vial d’accés a 
Sant Boi des de la carretera comarcal C-245 
han començat. Segons ha pogut comprovar 
l’Ajuntament, el Ministeri de Foment ha ini-
ciat els treballs necessaris per recuperar la 
situació inicial del vial d’accés al nucli urbà, 
tal com havien reivindicat llargament els 
municipis afectats per les obres de cons-
trucció de la variant de la carretera.

Les alcaldesses de Sant Boi de Llobre-
gat, Lluïsa Moret; Santa Coloma de Cerve-
lló, Anna Martínez; Sant Vicenç dels Horts, 
Maite Aymerich, i l’alcalde de Torrelles de 
Llobregat, Ferran Puig, amb la complicitat 
de la Diputació de Barcelona i la Genera-
litat, han reivindicat durant mesos al Mi-
nisteri de Foment solucions per evitar els 
col·lapses circulatoris que provoca la inter-
rupció de les obres de la variant i el conse-
güent tall continuat del vial. D’acord amb 
els plans ministerials, les obres duraran un 
màxim de dos mesos i tindran una incidèn-
cia mínima i molt puntual en la circulació 

de vehicles. Per tant, el vial hauria de poder 
reobrir-se al trànsit cap a mitjans del mes 
de desembre.

Programa d’actuació
Ara quedarà pendent una altra de les pe-
ticions dels municipis: que el Ministeri de 
Foment els lliuri un programa d’actuació i 
un calendari sobre el nou procés de licita-
ció de la variant, una infraestructura que ha 
patit, ja des dels JJOO de Barcelona, dèca-
des de retards, incidències i paralitzacions.

Mentrestant, el Ministeri de Foment i la 
Diputació de Barcelona treballen per fer 
realitat la signatura d’un conveni per exe-
cutar de forma conjunta i simultània el pro-
jecte de desdoblament del ramal de con-
nexió entre la BV-2002 i l’autovia A2 i el 
projecte d’ampliació i millora de la rotonda 
de Sant Vicenç dels Horts que connecta 
amb aquestes dues infraestructures i amb 
la B-23. Les dues actuacions s’havien de fer 
un cop finalitzada la variant n

En marxa les obres per reobrir el 
vial d’accés des de la C-245

Dos anys 
aturades
Les obres de la 
variant de la C-245 
(connexió entre la 
ronda del Litoral i 
l’autopista A16) fa 
més de 2 anys que 
estan aturades 
per diferents 
problemes 
administratius i 
pressupostaris. 
L’últim obstacle 
va ser l’entrada 
en situació 
de concurs 
de creditors 
de l’empresa 
adjudicatària.

Col·laboració 
municipal amb  
les universitats
El 25 d’octubre va visitar Sant Boi 
un grup d’estudiants de l’Escola 
Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona (ELISAVA). Aquesta visita 
s’emmarca en el context d’exercicis 
pràctics que faran d’acord amb 
el conveni signat, el passat dia 28 
de setembre, entre l’Ajuntament i 
aquesta escola de disseny. L’alumnat 
d’ELISAVA va fer un recorregut per 
les dependències de CoBoi i de Sant 
Boi Centre Serveis i va ser rebut per 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret.
Els estudiants col·laboraran amb 
l’Ajuntament i amb la comunitat 
emprenedora de CoBoi donant suport 
general a la comunicació i el disseny 
gràfic de CoBoi_LAB, la cocreació 
i codisseny del nou espai físic del 
Laboratori d’Innovació Social a l’edifici 
Centre Serveis (dissenyant i executant 
tallers on es recullin necessitats i 
desitjos de la comunitat d’usuaris) i a 
la comunicació transmèdia de 5 anys 
d’experiència de CoBoi. D’altra banda, el 
6 d’octubre, un centenar d’estudiants de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (Universitat Politècnica 
de Catalunya) van fer un recorregut 
per Sant Boi per conèixer el municipi, 
especialment l’eix cívic i comercial que 
uneix la plaça Catalunya amb la plaça 
Generalitat. Fruit de la col·laboració 
entre aquesta facultat i l’Ajuntament 
estudiaran una part d’aquesta 
actuació urbanística i proposaran 
potencials intervencions per millorar el 
funcionament d’aquests espais.
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Sant Boi participa en el concurs El Conteni-
dor d’Or, organitzat per Ecovidrio. 12 muni-
cipis catalans hi competeixen per incenti-
var el compromís ciutadà amb el reciclatge 
del vidre. La competició arrenca al novem-
bre i s’allargarà fins a finals d’abril de 2018.

Ecovidrio ha seleccionat per participar 
en aquest concurs municipis que desta-
quen per les seves accions de promoció de 
la recollida selectiva (Badalona,   El Prat de 
Llobregat, Girona, Granollers, Lleida, Rubí, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat, Tarra-
gona, Viladecans, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú).

En el cas de Sant Boi, aquestes accions 
han permès passar de reciclar 957.000 kg 
de vidre (11,5 kg per habitant) l’any 2014 
a 1.020.000 kg (12,4 kg per habitant) l’any 
2016. La ciutat compta a dia d’avui amb 
290 contenidors de recollida selectiva de 
vidre (veieu quadre a peu de pàgina).

El concurs ‘El Contenidor d’Or’ vol incre-
mentar encara més la quantitat de resi-
dus d’envasos de vidre que es reciclen per 
habitant. Cada mes, el municipi que més 

augmenti el percentatge de vidre reciclat 
en comparació amb el mateix mes de l’any 
anterior, s’alçarà amb un trofeu que lluirà 
en un espai emblemàtic de la ciutat.

El municipi que més augmenti la taxa de 
reciclatge de vidre, durant sis mesos, serà 
el guanyador final i farà realitat un projecte 
de ciutat. En cas de què Sant Boi guany ho 
destinarà a un projecte de caràcter social o 
mediambiental.

La competició es pot seguir a través del 
web elcontenidordor.cat on, a més de con-
sultar el rànquing i conèixer els municipis 
guanyadors de cada mes, es poden llegir 
els detalls del concurs i els motius per reci-
clar els envasos de vidre. 

Sant Boi 
participa 
en una 
competició 
de recollida 
de vidre 

La participació en 
el concurs permetrà 
fer de Sant Boi 
una ciutat més 
compromesa amb 
el medi ambient 
i aconseguir 
incrementar la 
quantitat de residus 
d’envasos de vidre 
(a sota, quadre 
amb les dades 
de recollida  al 
municipi).

Can Massallera acollirà enguany 
la Festa dels 18  
Les persones que facin enguany 18 
anys estan convidades a la Festa dels 
18 per celebrar la seva  majoria d’edat. 
Aquests joves han rebut una invitació 
que els permetrà anar acompanyats 
d’una altra persona jove. La Festa dels 
18 tindrà lloc el 17 de novembre,  a 
partir de les 21 h, a Can Massallera. 
Es podrà gaudir de música,  sortejos  i 
més sorpreses.

El món dels Playmobil, a la  
Click Factory Fest 
Sant Boi acollirà per primer cop, els 
dies 11 i 12 de novembre, una Click 
Factory Fest. La trobada tindrà lloc 
al Poliesportiu La Parellada i oferirà 

activitats 
per al públic 
familiar 
relacionades 
amb la popular 
joguina. Una 
part de la 
recaptació 

anirà destinada a la Federació 
Catalana de Paràlisi Cerebral-FEPCCAT.

Inauguració de Premiumlab
L’empresa Premiumlab, filial de 
Laboratorios Ordesa, ha inaugurat la 

seva nova seu 
a Sant Boi. 
L’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, 
va assistir 
a l’acte 
juntament amb 

la directora general de Premiumlab, 
Catherine Vidal, i els representants 
dels socis de l’empresa, Antoine 
Coutant i Josep Maria Ventura.
Premiumlab té una llarga experiència 
en sistemes de gestió de la qualitat i 
seguretat alimentària.
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un projecte sòlid amb productes del Parc 
Agrari. A més d’Albert Mendiola, els altres 
candidats són Àlvar Ayuso (Alvart, L’Escala), 
Ariadna Julian (Monvínic, Barcelona), Kaya 
Jacobs (Tossal Gros, Prenafeta) i Sergi Roca 
(Equilibri, Navata).

Votació popular
Les votacions al premi Cuiner de l’Any es 
poden fer en línia, fins al dia 15 de novem-
bre, a les planes al diari La Vanguardia:  
bit.ly/2iLCqdy

El guanyador de l’edició de 2017 es farà 
públic durant el Fòrum Gastronòmic Giro-
na 2017, el 19 de novembre, en una sessió 
especial on els cinc aspirants presentaran 
alguns dels seus plats en directe n

Miquel A. Parra, finalista als 
guardons de valors a l’esport  
El coordinador del grup de treball de 
professorat d’educació física de  
Sant Boi, Miquel Àngel Parra,  
ha quedat finalista als guardons VEC 
(Valors, Esports i Ciutadania) lliurats 
el 28 d’octubre pels Consells Esportius 
de Catalunya. La candidatura ha 
estat proposada per l’Ajuntament en 
reconeixement a la seva tasca en favor 
de les actituds positives a l’esport .

Procés de diàleg a la plaça 
Montserrat Roig 
L’Ajuntament ha encetat, a través 
del Servei Municipal de Mediació 
Ciutadana, un procés de diàleg entre el 

veïnat i les persones 
usuàries de la plaça 
Montserrat Roig 
(Marianao). L’objectiu 
és millorar la 
convivència entre els 
diferents col·lectius 

que fan usos ben diferents d’aquest 
espai. Els resultats d’aquesta iniciativa 
ajudarà a millorar el disseny de la 
plaça, que ja està en vies de revisió 
arran del procés participatiu que va 
endegar l’Ajuntament fa uns mesos.

Càsting per al nou film del 
realitzador José Luis López
El realitzador santboià José Luis 
López ha iniciat els càstings per a la 
seva pròxima pel·lícula, ‘La camiseta’, 
produïda per la revista Carakter 
Ciutadà. Les persones interessades a 
interpretar algun paper en aquest film 
poden consultar els perfils demanats 
i les dates de les proves a la pàgina de 
Facebook de José Luis López Ortiz. 

El xef Albert Mendiola, del restaurant de 
Sant Boi Marimorena, és un dels candidats 
al Premi Cuiner de l’Any, que reconeix la 
tasca de cuiners emergents que utilitzen 
producte de proximitat, tenen sensibilitat 
amb produccions ecològiques i col·laboren 
conjuntament amb productors locals i fan 
difusió d’aquest tipus de valors.

Dilatada experiència
Després de ser elegit, amb només 21 anys, 
cap de cuina del Kursaal (restaurant del 
guardonat xef Martín Berasategui), Men-
diola ha liderat recentment les cuines del 
Vermut i el Mutis (triada millor cocteleria 
d’Europa). Ara, al Marimorena de Sant Boi 
al costat de la Patricia, la seva parella, fa 

Mendiola, 
candidat a 
millor cuiner 
de l’any

Parc Agrari 
Albert Mendiola 
fa servir a La 
Marimorena 
productes de 
proximitat 
procedents del 
Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

Estrena de la websèrie ‘El viaje de nuestras vidas’. El 19 d’octubre es va estrenar als Cinemes 
Can Castellet la websèrie ‘El viaje de nuestras vidas’ (Youtube). Els 7 capítuls de la sèrie, de 10 minuts de 
durada, s’emeten els diumenges a les 16 hores. Aquesta iniciativa de dos joves santboians, David Murga i 
Marc Gabernet, ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi.
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30 Anys de Cordibaix
Amb el lema 
Implica’t, 
Cordibaix va 
celebrar el passat 
20 d’octubre 
la cloenda de 
les activitats 
conmemoratives 
del 30è aniversari 
de l’entitat. 
Lw’acte, que va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa Lluïsa 
Moret, va voler reconèixer la tasca 
de més d’una vintena d’empreses i 
institucions que han contribuït a la 
inserció en la vida social i laboral de 
persones amb discapacitat i malaltia 
mental. Cordibaix, Federació d’Entitats 
de les Persones amb Discapacitat i/o 
Trastorn Mental del Baix Llobregat, 
treballa des de 1987 per la seva plena 
inclusió.

Sant Boi en positiu, 
contra la discriminació 
El passat 18 d’octubre es va presentar, 
a Les Muses del Casal de Casablanca, 
Sant Boi en 
positiu, una 
nova associació 
sense ànim de 
lucre que vol 
ajudar persones 
que pateixen 
discriminació per 
la seva condició 
sexual, com ara les que pertanyen 
al col·lectiu LGTBI o les persones 
seropositives.

Enllestit el Pla de Turisme
El proper 7 de novembre, a les 16 h, a 
Cal Ninyo, tindrà lloc la presentació del 
Pla de Turisme, un projecte per dotar 
Sant Boi d’una estratègia turística amb 
identitat pròpia aprofitant els punts 
forts del turisme local, com el parc 
fluvial, el parc agrari 
i el parc forestal. 
El Pla és fruit d’un 
procés participatiu 
amb la implicació 
d’agents públics i 
privats.

El passat mes d’octubre es va iniciar una 
nova edició del programa Suport a l’Estudi 
“Tu Pots!”. 5 instituts públics de Sant Boi 
participen en aquesta iniciativa destinada 
a alumnes d’ESO i Batxillerat durant els 
mesos d’octubre a juny.

Estudiants dels 5 instituts públics de la 
ciutat, derivats pels mateixos centres, re-
ben classes de  suport dos dies per setmana 
(2 hores). Com en edicions anteriors, també 
hi participa un centre de primària. 

10 professors i professores de la ciutat 
han estat contractats per fer les classes. El 
programa compta amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona. 

La dinàmica de les sessions consisteix a  
treballar per millorar en les matèries més 
difícils per a l’alumnat mitjançant la rea-
lització dels deures i aplicant tècniques 

d’estudi. Per als estudiants de primer d’ESO, 
s’ha dissenyat un pla per tal d’acompanyar-
los en l’adaptació a la nova etapa. També hi 
ha programades sessions amb mares i pares 
perquè puguin fer un seguiment més acurat 
de l’evolució acadèmica de fills i filles.

Una altra novetat d’aquest any és que els 
estudiants de Batxillerat s’agrupen en dos 
centres  (Rubió i Ors i Marianao) per formar 
grups més homogenis.

Torna el 
programa 
Suport a 
l’Estudi

Els cinc ajuntaments del Delta del Llobre-
gat (Castelldefels, Gavà, el Prat, Sant Boi i 
Viladecans) fa temps que col·laboren amb 
l’objectiu de dinamitzar els respectius eixos 
comercials. La finalitat és promoure i fer vi-
sible el comerç urbà d’aquest territori. En 
aquest sentit, per segon any consecutiu, 
posen en marxa la campanya Urban Shop-
ping. En aquesta ocasió, amb el lema “El 
comerç local no té res de petit”.

La iniciativa, que s’allargarà durant tot 
el període de Nadal i Reis, vol potenciar la 
cooperació entre els ajuntaments i les as-
sociacions de comerciants i donar confiança 
a la ciutadania perquè faci la compra a la 
seva ciutat. En definitiva es tracta de valo-

rar la sort que representa viure, treballar o 
moure’s per ciutats amb un teixit comercial 
actiu, un comerç de qualitat que ofereix un 
bon producte i una atenció personalitzada.

Campanya adaptada a Sant Boi  
La campanya s’adaptarà a les característi-
ques de cada municipi. En el cas de Sant Boi 
estarà present, tant a la Fira de la Puríssima 
(dies 6, 7 i 8 de desembre) com durant les 
festes nadalenques, i comptarà amb la par-
ticipació activa de l’Associació de Comerç 
i Serveis i els mercats municipals. Urban 
Shopping forma part de les iniciatives del 
Pla de Comerç 2020, que estableix un gran 
eix comercial de punta a punta de la ciutat.  

Els municipis del Delta promouen 
junts el comerç de proximitat

La iniciativa,  
amb el lema,  
‘Tu pots’, vol 
contribuir a la 
millora de  
l’èxit escolar
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Sant Boi, en els seus orígens, era 
eminentment agrari. La feina de la 
pagesia santboiana era reconeguda 
a la comarca i el cultiu i la distribució 
dels productes del camp constituïen 
el motor econòmic de la ciutat. 

 Avui dia, Sant Boi, compta amb 
879 hectàrees de sòl agrari, 50 de les 
quals no es cultiven degut a la man-
ca de relleu generacional (l’amenaça 
més greu a la que ha de fer front la 
pagesia). La conservació i potenciació 
del Parc Agrari és una prioritat per a 
nosaltres. La feina de la regidoria de 
Política Agrària, de nova creació, con-
sensuada amb el Consorci del Parc 
Agrari i amb els pagesos, ens perme-
trà avançar cap un futur on la pagesia 
recuperi el seu pes dins la ciutat.

 Engegat el projecte d’elaborar un 
Banc de Terres i actuar com a medi-
adors entre propietaris i agricultors, 
esperem poder donar vida a les 50 
hectàrees abandonades. La recupe-
ració d’espais públics, actualment 
ocupats per horts irregulars, amb 
vegetació pròpia de la zona,  alleujarà 
el perjudici causat a l’agricultura pro-
fessional i suposarà un benefici per a 
tota la ciutadania al poder gaudir de 
més espais de qualitat a l’aire lliure. 

 La difusió de la marca “Producte 
Fresc” , El “Rambleja els divendres”, 
la Puríssima i la Carxofada, ens aju-
daran a posicionar favorablement el 
producte de proximitat dins el mercat 
de la fruita i verdura.

 La pagesia santboiana és i serà un 
orgull per a la nostra ciutat. 

Ció Lerma, 
regidora

N Orgull pagès

u n Rey no pasmado, habló claro. 
Pero la clase política, salvo un sec-
tor siguió confusa en su ruta hacia el 
caos. Bancos, empresas huían y hu-
yen. En Sant Boi (Ordesa y otras). Dos 
bandos opuestos ante un cuartel, 
así nos evocó la diputada Oramas. 
El terrorismo de nivel 4, olvidado. Y 
como en un partido Madrid-Barça, el 
día 27 de octubre nos llegó la DUI y el 
artículo 155 de control autonómico a 
la vez. Sorpresa poca, tras 8 sema-
nas sin plenos del Parlament.

Ahora el paro se pretende exten-
der a los municipios. Ya llevamos un 
mes sin pleno ordinario y surgen avi-
sos de que esto pueda continuar en 
estos 52 días de pre-campaña electo-
ral autonómica .

Sabemos que en Hospitalet y Espa-
rreguera se aprovechó el boicot in-
dependentista para aprobar presu-
puestos y mociones del PSC. En Sant 
Boi estaremos atentos al maniobre-
rismo del PSC-EU (llevan 39 años). 
Para Cs habrá despeje de dudas para 
todos con la legal votación del 21 de 
diciembre. Pero mientras tanto, en 
Sant Boi recordemos cifras que pro-
ducen pasmo:  un 15,1 % de pobreza 
reconocida, segundos tras Cornellá 
y que nos aumentará con los últimos 
hechos. Este puede ser el legado de 
un acto ilusorio poco sustentado en 
la realidad.

Toca ya afrontar los retos pendien-
tes con reformas, también municipa-
les por supuesto.

Pues a ganarse el sueldo.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Pasmo numérico

La situació política canviant fa que 
els darrers articles els haguem es-
crit des de la incertesa. Al setembre 
dèiem que no sabíem si l’Ajunta-
ment cediria els locals per votar on 
sempre. A l’octubre, escrit abans de 
l’1-O, dèiem que no podríem votar 
on sempre perquè l’alcaldessa no 
va voler, però també que no sabíem 
en quines condicions es faria el refe-
rèndum ni quins serien els resultats. 
Avui escrivim amb la incertesa de 
com es resoldrà el contenciós entre 
la Declaració de la República Catala-
na al Parlament i l’aplicació de l’ar-
ticle 155 per part del Govern del PP 
amb el suport del PSOE i Ciutadans. 

Però també hi ha certeses que 
eren incògnites. A Sant Boi es va 
votar. Centenars de persones es 
van organitzar per fer-ho possible. I 
18.229 van exercir el seu dret. Mal-
grat la brutal repressió que s’estava 
donant arreu del País, a Sant Boi la 
gent va sortir sense por, a votar i 
defensar el seu vot i el dels veïns. I 
això mereix un reconeixement pú-
blic que fem des d’aquestes línies. 
Gràcies. 

Més certeses. Va costar que el 
PSC de Sant Boi volgués condemnar 
la violència de l’1 d’octubre en un 
Ple. També per la seva manca de vo-
luntat l’Ajuntament no va rebutjar 
l’aplicació de l’article 155. Darrera 
incertesa: Què hi fa ICV governant 
amb els qui es manifesten amb l’ex-
trema dreta contra les nostres ins-
titucions?

Miquel Salip, 
regidor

N Certeses i incerteses

ace años que la ciudadanía catala-
na está siendo sometida a una mon-
taña rusa emocional. Pasamos del 
optimismo a la decepción, de la es-
peranza a la frustración y la amargu-
ra, de la épica al drama. Destrozada 
la convivencia entre los que piensan 
de una manera y los que piensan de 
otra, esperamos de cada día el nuevo 
problema que nos ha de traer la  si-
tuación política: crispación, nervios, 
inseguridad, miedo al futuro...

La negación del diálogo, la presión 
social y mediática, la imposición de 
unos sobre otros, la victoria o la de-
rrota no son términos políticos, son 
palabras y hechos que tienen más 
que ver con el belicismo. Han encar-
celado al gobierno que salió de las 
últimas elecciones catalanas: pésima 
noticia para Cataluña y para España. 
Hay un grave problema de relación 
entre Cataluña y España que solo se 
corregirá hablando y pactando. To-
dos lo saben, aunque no lo admitan.

Rajoy se esconde detrás de policías 
y jueces para que no se hable de lo 
podrido que está su partido. Prefie-
re  la confrontación de todos para no 
afrontar su responsabilidad: dimitir 
por corrupto.

El Govern se ha saltado leyes fun-
damentales en cualquier democracia 
europea y, por eso, ningún país le ha 
dado la más mínima razón. Un juez 
alemán, francés o italiano segura-
mente habría decidido lo mismo que 
uno español. Lo que la política ha 
roto sólo la política puede arreglarlo.

H

José A. Carcelén, 
tinent d’alcaldia

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

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

facebook.com/esquerra.santboi

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

N Cuando todo  
el mundo sufre,  
nadie gana
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Primer de tot cal dir que el nostre 
grup municipal -Gent de Sant Boi-
CUP-PA- únicament reconeix la le-
gitimitat del govern català i rebutja 
l’aplicació a Catalunya de l’article 155 
de la Constitució Espanyola.

 Ni compartim ni entenem que 
una qüestió política pretengui solu-
cionar-se amb criteris de legalitat o 
no i de quina legalitat s’ha d’aplicar, 
per lògica s’aplicarà d’entrada la que 
tingui el suport de la força, ara bé, 
aquesta aplicació serà poc respecta-
da, dèbil i no legitima i, a més, pot ser 
contestada, generant una espiral de 
resistència-repressió-resistència que 
tan sols agreuja la situació. Aquells 
que deien no estar a favor del 155 no 
haurien d’acceptar les seves mesu-
res, cal posar en dubte la legitimitat 
de les eleccions anunciades.

 En segon lloc hi ha una voluntat per 
part del govern de l’Estat de judicia-
litzar, primer, i criminalitzar, després, 
un tema que és purament polític i 
que, a més a més, no és res il·legal en 
el seu fons segons la mateixa legisla-
ció espanyola, perquè recordem que 
ni l’independentisme ni el desig de 
portar endavant la independència és 
res que violi la legislació espanyola, 
tot el contrari, el Tribunal Constitu-
cional espanyol reconeix la legalitat 
d’aquest pensament. Fem una crida 
a la tranquil·litat als nostres conve-
ïns doncs estem segurs que, pensi el 
qui pensi cadascú d’ells, el valor de la 
convivència entre nosaltres, la tole-
rància i el civisme no seran trencats.

Jorge Romero, 
regidor

N Temps difícils

Después de ser increpado durante 
tres horas como traidor por intentar 
convocar unas elecciones, Puigde-
mont se queda sin Presidencia, sin 
Partido y sin Patria. Ha sido el tonto 
útil del ‘procés’. Un “caganer” del 
que se han valido ERC y la CUP para 
destruir Convergència y llevar a Ca-
taluña a una situación límite.

¿Se van a presentar PdeCat, ERC 
y la CUP a unas elecciones autonó-
micas el 21 de diciembre habiendo 
declarado la república? Por muy in-
dependentistas que sean, sí. No les 
queda más remedio que comprar el 
marco legal de la legislación españo-
la para seguir conspirando. Menuda 
traición a todo su electorado.

Y que hay de Podemos o Podem. 
Seguirá el mismo camino que Con-
vergència. Después de criticar el ar-
tículo 155 aplican su particular 155 a 
la rama catalana. No se puede hacer 
tanto el ridículo en tan poco tiempo.

Echenique llama racistas y homó-
fobos al millón de ciudadanos que 
han defendido la Constitución en 
Barcelona el pasado domingo 29 de 
octubre. Mientras, la populista Co-
lau, que ha colocado en el Ayunta-
miento a sus familiares y amiguetes, 
sigue con sus manifestaciones, huel-
gas, ocupaciones, protestas, odian-
do a los turistas, a los cruceristas y a 
todo lo que huela a español. A esta le 
damos de comer aparte, ya que pre-
fiere emocionarse y llorar antes por 
la aplicación del 155 que por las vícti-
mas del atentado de las Ramblas.

Marina Lozano, 
regidora

N Puigdemont y 
los descalificados 
podemitas

Jordi Garcia, 
regidor

N Treballem per tu!

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

El grup municipal  de Pdecat a Sant 
Boi es posiciona en diferents temes 
claus i de gran interès pels ciutadans 
i ciutadanes de Sant Boi. La nostra 
estratègia política és sempre estar al 
costat dels veïns i veïnes amb la fer-
ma voluntat de treballar per fer de 
Sant Boi la ciutat que ens mereixem.

1.-Ens oposem frontalment a la 
construcció de pisos a la muntanya 
de Sant Ramon. Estem al costat de 
la plataforma creada pels  veïns de 
Can Paulet, Orioles i Canons. Entre 
tots ho aturarem. No volem pisos a la 
muntanya de Sant Ramon.

2.-Retrocés sense precedents en 
neteja i sanejament de vies publiques 
en diferents barris, no hi ha excuses 
per justificar les innumerables man-
cances existents. Denunciem la mala 
gestió i exigim reconduir el model.

3.-Tristesa i decepció en veure el 
posicionament antidemocràtic que 
va prendre l’Ajuntament, el passat 
1 d’octubre; més enllà d’ideologies i 
de posicionaments partidistes, ca-
lia que l’Ajuntament donés una res-
posta com a demòcrata i donés la 
veu al poble, la llibertat d’expressió 
és un dret, i a Sant Boi el vam tenir 
que defensar sense ajuda i suport 
d’aquell qui ha estat escollit demo-
cràticament i per voluntat del poble, 
incoherència i vergonya, com també 
ho és el fet de donar l’esquena a més 
de 18.000 santboians i santboianes, 
els quals de manera pacífica i festiva 
van manifestar-se per donar la seva 
opinió.  

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’Ajuntament posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi (89.4 
FM) emet 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. 93 635 12 46).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

 

Mobles i trastos vells 
El funcionament del servei estableix un dia fixe 
de recollida a cada barri de la ciutat de 20 a 
22 h. Els dies previstos per deixar els trastos, 
al costat de la porta de casa, són: dilluns 
(Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou), dimecres (Centre), dijous (Vinyets i Molí 
Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i 
barris de muntanya).  
Nou Telèfon Net: 900 10 88 30 (atenció 
gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 21 h).
 

Programa millora 
L’Ajuntament de Sant Boi convoca una nova 
edició del Programa Millora, adreçat al  
comerç local amb la finalitat d’ incentivar la 
millora de la imatge externa dels  
establiments, la modernització interior dels 
locals, la millora de l’accessibilitat o la gestió 
dels negocis per adequar-los a les noves 
necessitats del mercat. 
Més informació: santboi.cat/millora

Tauler Novembre’17

 
Formació a famílies 
El programa de formació de famílies de l’Escola 
Municipal de Mares i Pares que cada any 
organitza l’Ajuntament començarà als cinemes 
Can Castellet, el dia 7 de novembre, a les 18 
h, amb un cine fòrum dedicat al documental 
Most likely to succeed. Aquest documental 
mostra les creixents mancances dels mètodes 
d’educació convencionals davant el món 
innovador d’avui. La pel·lícula explora els 
nous enfocaments que busquen revolucionar 
l’educació tal com la coneixem, inspirant 
a les comunitats escolars a reimaginar les 
capacitats dels alumnes i del professorat. La 
programació oferirà tres xerrades durant el 
mes de novembre. La primera tindrà lloc el dia 
14 a l’Institut Marianao, a les 17.30 h, i tractarà 
sobre La comunicació amb les filles i els fills 
en l’adolescència i anirà a càrrec de Juanjo 
Fernández Sola (consultor pedagògic). La 
segona es farà el dia 23 a l’Institut Marianao, a 
les 17.30 h, amb el títol Els adolescents poden 

Formació ocupacional
L’Ajuntament ha obert el procés de 
preinscripció de formació ocupacional 
2017-18. Aquesta formació s’adreça, 
prioritàriament, a persones aturades, 
inscrites a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) com a demandants 
d’ocupació (podran optar persones 
en actiu, sempre i quan estiguin 
inscrites a l’OTG). Són cursos 
subvencionats que promou el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i que 
es desenvoluparan des de desembre 
de 2017 fins a octubre de 2018.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Formació en emprenedoria
Les persones emprenedores que 
vulguin iniciar o consolidar un negoci 
es poden inscriure a dos cursos de 
formació:  La teva empresa a la xarxa 
(inici el dia 7 de novembre) i la segona 
edició de Coaching per a persones 
emprenedores (inici el dia 21 de 
novembre).
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Jornada de Reempresa
El proper dia 9 de novembre, a 
Cal Ninyo, es celebrarà la trobada 
“Vendre i negociar amb èxit”. 
Reempresa és un nou model 
d’emprenedoria i de creixement 
empresarial a partir d’un mecanisme 
de compravenda de petites i mitjanes 
empreses que posa en contacte 
a reemprenedors amb empreses 
en funcionament, per donar-li 
continuïtat o fer-la créixer sense 
haver de passar per la fase de creació.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Eleccions al Parlament 2017. El 21 de desembre 61.613 ciutadans i ciutadanes de Sant Boi 
podran exercir el dret al vot a les eleccions del Parlament de Catalunya. Les persones que vulguin vo-
tar per correu i no resideixin a l’estranger tenen temps fins al dia 11 de desembre. Sant Boi habilitarà 
110 meses repartides en 14 col·legis electorals. Cal esmentar que Cal Ninyo substituirà els anteriors 
col·legis electorals del Casal de Gent Gran del Núria (hauran de votar a Cal Ninyo per l’accés del carrer 
Major, 43) i de l’Escola de Música (hauran de votar a Cal Ninyo per l’accés del carrer Joan Bardina, 44-46).  
El dia de les eleccions serà feiner (cal demanar justificant per a la feina) i l’horari de votacions serà 
de 9 a 20 h. Més informació: santboi.cat/eleccions
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ser encantadors i anirà a càrrec de M. Helena 
Tolosa (psicopedagoga). La tercera xerrada es 
farà el dia 30 de novembre, a les 17.30 h, a 
Can Massallera i anirà a càrrec de Jordi Collet 
(sociòleg i professor de la Universitat de Vic). 
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a 
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).
 

Igualtat 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes de novembre pel  Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones: El poder de ser tu 
mateixa (dies 8, 15 i 22 al Casal de Marianao, 
de 18.30 a 20h) i Les relacions tòxiques. Aprèn 
a identificar-les i a allunyar-te’n (dies 7 i 21 a 
Can Jordana, de  17 a 18.30 h). Activitats del 
mes de desembre (inscripcions a partir del 14 
de noviembre).  
Informació:  Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat) 
 

Click Factory Fest 
Sant Boi acollirà per primer cop, els dies 11 
i 12 de novembre, una Click Factory Fest. La 
trobada tindrà lloc al poliesportiu La Parellada 
i oferirà activitats per al públic familiar 
relacionades amb la popular joguina. Click 

Factory Fest és una Fira familiar al voltant del 
món del Playmobil. Una part de la recaptació 
anirà destinada a la Federació Catalana de 
Paràlisi Cerebral-FEPCCAT.   
Informació: facebook.com/clickfactoryfest 
 

Acredita’t 
Durant el curs 2017-2018 es portarà a 
terme en dotze instituts del Departament 
d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i 
acreditació de les competències professionals 
per atendre fins a 1.810 persones.Es pot 
presentar al procés tothom que vulgui 
obtenir una acreditació oficial, sempre que 
es compleixin els requisits d’experiència 
professional en algun dels quatre àmbits en 
què convoca el procés: esports, dependència, 
instal·lacions, i administració i gestió.  
Inscripcions: fins al 15 de desembre. 
Més informació:  acreditat.gencat.cat
 

Voluntariat per la llengua  
Els establiments comercials juguen un paper 
molt important a l’hora de poder dur a terme 
amb naturalitat el programa Voluntariat per 
la llengua (VxL). Els establiments comercials 
adherits al VxL es comprometen a: donar 
facilitats per expressar-se i ser ateses en 
català, encara que el parlin amb dificultat, 
i col·locar en un lloc visible l’adhesiu que 
identifica l’establiment col·laborador.   
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya 
 

Joguines en català 
L’app “I tu, jugues en català?”, que es va 
estrenar el 2015 per a les plataformes Android 
i IOS, permet consultar un catàleg de  prop 
de 650 jocs i joguines que hi ha en català 
d’una manera còmoda i àgil, classificats per 
categories o per l’edat del destinatari. També 
facilita la llista d’establiments col·laboradors 
i permet trobar els més propers a la ubicació 
de l’usuari. Els jocs es poden valorar des de la 
pàgina web i des de l’aplicació.  
Més informació:  cpnl.cat/jocs 
 

Gran Recapte. Els dies 1 i 2 de desembre tindrà lloc a Sant Boi el 
Gran Recapte d’Aliments. La campanya la porten a terme simultàniament 
els 4  Bancs dels Aliments de Catalunya i  aquest any arriba a la vuitena 
edició. El Gran Recapte d’Aliments de 2016 va recollir a Sant Boi de Llo-
bregat 47.500 quilos en 31 punts de recollida i va comptar amb l’ajut de  
550 voluntaris/ries. L’objectiu per la edició 2017 es arribar a unes xifres 
similars. El Gran Recapte es una campanya de recollida d’aliments bàsics 
per aconseguir que rebin ajuda alimentària les persones més necessitades.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria d’ajuts 2017 per a 
actuacions d’habitabilitat
La convocatòria d’habitabilitat 2017, 
destina els ajuts a habitatges de 
titularitat privada, per a qualsevol 
actuació relativa a l’adequació o 
obtenció de l’habitabilitat.
S’inclouen en aquest Programa tots els 
habitatges individuals o unifamiliars 
ubicats en els municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona (excepte 
el municipi de Barcelona, on actua el 
Consorci de l’Habitatge de la mateixa 
ciutat), que compleixen els requisits 
de la convocatòria. Resten exclosos 
d’aquesta convocatòria els habitatges 
d’ús turístic. 
Es subvencionen les següents accions: 
actuacions d’obtenció i/o millora de 
l’habitabilitat, actuacions d’adaptació 
de les instal·lacions de l’interior de 
l’habitatge, millores energètiques i de 
sostenibilitat i actuacions d’adaptació 
de la mobilitat de l’habitatge. El 
percentatge subvencionable és del 50% 
del cost de les obres, fins a un màxim 
de 3.000 € per habitatge.
En cas que l’habitatge es posi o ja resti 
en disposició de la Borsa de Lloguer 
local, el percentatge de subvenció és 
del 50%, fins a un màxim de 6.000 € per 
habitatge.
La dotació pressupostària de la 
convocatòria és de 2.300.000 euros.
 
Sol·licituds:  fins al 30 de desembre a 
l’OMAP. 
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Dilluns 6 de novembre
19 h I Teatre. Venim d’un silenci. Obra sobre la llarga 
nit del franquisme. A càrrec del grup Catorzedabril. A 
continuació, col·loqui amb el diputat d’ERC Joan Tardà. 
Presentat per Amadeu Alemany, del programa La 
república santboiana de Ràdio Sant Boi. Lloc: Cal Ninyo. 
Gratuït. Organització: Fundació Marianao

Dimarts 7 de novembre
19.30 h I Lletres en viu. Trobada amb l’autor Pep Puig. 
Amb l’obra La vida sense la Sara Amat.Lloc: Bibl. M. 
Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 8 de novembre
18.30 h I Presentació 
del llibre L’últim color 
del dia, de l’escriptor 
santboià Pep Rovira. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant boi

Divendres 10 de novembre
22 h I Jazz. Harry 
Allen Quartet, un dels 
saxofonistes tenor 
més importants del 
panorama jazzístic 
internacional. En el 
marc de la Mostra de 
Jazz. Preu: 8 €. Lloc: 
Casal de Camps Blancs

Dissabte 11 de novembre
16 h I Música. 3r Impulsa’t: 
Rap. Amb batalles de 
“galls” i concerts de rap. 
Si esteu interessats a 
participar o actuar amb 
nosaltres, escriviu al 
correu vpk@marianao.net. 
Activitat gratuïta. Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Fundació Marianao

Diumenge 12 de novembre
11 h I Esport. XXXVI Passejada amb bicicleta i 
activitats vinculades al món de la bicicleta. Lloc de 
sortida: Parc Ciclista 
Sant Boi-Can 
Dúbler. Arribada: 
c/Baldiri Aleu. 
Organització: Club 
Ciclista Sant Boi i 
Ajuntament amb 
la col·laboració de 
Som Bici, Complex 
Esportiu Baldiri Aleu 
i Decathlon
 

15 h I Festa tradicional. La matança del porc. Lloc: 
plaça de l’Agricultura. Organització: Unión Extremeña 
de Sant Boi.
 
19 h I Espectacle de 
jazz. There was a fiesta! 
At Carnegie Hall. en el 
marc de la Temporada 
d’Arts Escèniques i de la 
Mostra de Jazz. Entrades 
anticipades: 14 €. Venda, 
ticketea.com.  Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Ajuntament

Dimecres, 15 de novembre
18 h I Cinefòrum. 
Durmiendo con 
su enemigo. Tot 
conmemorant el Dia 
Internacional contra la 
Violència Masclista. Lloc: 
Cal Ninyo. Organització: 
Associació Equilibri
 
18.30 h I Solidaritat. Xerrada sobre malalties 
infeccioses per la Marató TV3, a càrrec de Vicens 
Diaz de Brito, cap de la Unitat 
de Malalties Infeccioses del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. Amb la 
col·laboració de la Fundació Marató 
TV3. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer

Divendres 17 de novembre
22 h I Jazz. Charmin 
Michelle & Toni Solà 
Quartet. La veu de la 
cantant nord-americana 
i el saxo de l’artista 
santboià. En el marc de 
la Mostra de Jazz. Preu: 
8 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Ajuntament

Dissabte 18 de novembre
22 h I Música. Concert de 
Kalagan i Luis Peixoto (foto). 
Mescla de melodies de Portugal 
i el País Basc del treball Da 
terra. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Rubrifolkum

Divendres 24 de novembre
22 h I Jazz. The Gourmets 
Vocal Quartet & Jordi 
Bastida. Sessió de gòspel 
que tanca els concerts de 
la Mostra de Jazz. Preu: 8€. 
Lloc: Can Massallera. Org.: 
Ajuntament

Dissabte 18 de novembre
18 h I Música. 3r Acompasa’t. Trobada de 9 formacions 
de percussió. Recorregut: de pl. Ajuntament finas a p. 
Catalunya. Organització: Diabòlics Músics
 
20 h I Música i poesia. Tarda de 
flamenc. Poesia de Gloria Fuertes amb 
Les Espiraleres. Guitarra flamenca amb 
alumnes de l’Associació de Joves de 
Casablanca i concert del grup Sonanta. 
Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: 
Les Muses

Divendres 10 de novembre
17.30 h I Laboratori de lectura. Avui és un bon dia per canviar el món. Taller familiar. 
Gratuït. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Diumenge 12 de novembre
11 i 12 h (dues sessions) I Espectacle familiar. L’arbre de la vida. D’Aboon Teatre. Per a 
infants de 0 a 4 anys. Preu: 4 €. Venda a ticketea.com. Lloc: Casal de Camps Blancs

Dissabte 18 de novembre
12 h I Espectacle infantil. It’s not rocket science, a càrrec de Ruskus Patruskus, en el 
marc de l’ Any de la Ciència. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 

Diumenge 19 de novembre 
12 h I Espectacle familiar. Opera 
dei Pupi. De la Cia. Opera dei Pupi 
Brigliadoro, de Sicília, on els titelles 
tradicionals han estat declarats 
Patrimoni Cultural de la Humanitat per 
la Unesco. Preu: 4 €. Venda a ticketea.
com Lloc: Cal Ninyo

Dijous 23 de novembre
19.30 h I Música. La Serva Padrona, òpera de butxaca amb la Cia Teatre de les 
Comèdies. Preu: 3 €. Venda, mitja hora abans. Lloc: Escola de Música Blai Net

Dissabte 25 de novembre
12 h I Taller infantil. La plastilina fa llum. Juguem amb la electricitat. A càrrec de 
Fundació Pere Tarrés. Gratuït. Cal inscripció. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 
17 h I Club de lectura infantil. El drac de gel, de G. R. R. Martin. Lloc: Bibl. J. Rubió 
 

Diumenge 26 de novembre 
12 h I Musical familiar. Històries del Jazz. Cia. Pentina el Gat. En el marc de la Mostra 
de Jazz. Preu: 4 €, a ticketea.com. Menors de 2 anys, gratuït. Lloc: Casal de Casablanca

Estonetes familiars
De 18.30 a 19.30 h I Dc. 8 de nov. Experiments en família. De 4 a 11 anys. Amb Eines. 
Dc. 22 de nov. Experiments en família. D’1 a 3 anys. Amb Eines. Inscripcions: a partir 
de les  17.15 h. Màxim, 15 famílies per sessió. Lloc: Ludoteca l’Olivera

Patis Oberts
D’11 a 13 h I Dg. 12 de nov. Espectacle. Maleta de 
Circ. Lloc: Escola J.M. Ciurana. Dg. 26 de novembre. 
Jocs d’Arreu del Món. Lloc: Escola A. Gaudí

L’Hora del conte
18 h I Dv. 17 de nov. Bibl. Jordi Rubió i Balaguer: Faules i contes dels grecs i els 
romans. Dv. 24 de nov. Bibl. M. Aurèlia Capmany: La gota clara: el cicle de l’aigua. 
Activitat en el marc de De l’hort a la biblioteca. Organització: biblioteques

Dia Internacional dels Drets de la Infància
Ds. 11 i dg. 12 de nov. Fira  
de col·leccionisme Playmobil.  
Horaris: ds., de 10 a 14 i de 16 a 20 h, i dg., de 
10 a 14 h i de 16 a 19 h. Recollida d’aliments per 
al Banc d’Aliments. Preu: 4€. Menors de 3 anys, 
gratuït. Organització: Click Factory Fest amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Lloc: Poliesportiu  
La Parellada 
Dv. 17 de nov. De 17 a 20 h I Activitats lúdiques 
i tallers per a totes les edats: joc simbòlic, 
espai d’experimentació, jocs gegants i taller de 
maquillatge. Acte de reivindicació del dret a la no discriminació i espectacle d’animació 
infantil. Participants: CO Lola Anglada, CO Don Bosco, CO Fundació Marianao, CO 
Ginkgo, Esplai Eixida, Esplai La Barretina, Federació Els Garrofers i Ludoteca L’Olivera. 
Lloc: pl. Teresa Valls i Diví. Dc. 22 de nov. 18 h I Renovació del Consell Local d’Infància 
i Adolescència. Lloc: Can Massallera

Oci familiar
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Del 15 de nov. al 3 de des. 
Persones discapacitades. Vida independent. Els reptes 
han de superar les persones amb discapacitat per 
gaudir d’un dret elemental. El dia 27 de novembre, a 
les 18 h, projecció d’un documental del mateix nom. 
Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer Amb la col·laboració 
de la Federació Ecom, a través de Fundació Aramis. 
Activitat en el marc del desè aniversari del CID (Centre 
d’Informació de la Discapacitat). Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer

Fins al 10 de desembre

Història. La Marca Hispànica. La coronació de 
Carlemany a Roma l’any 800 com a emperador dels 
francs és adoptada com la data d’inici de l’imperi 
carolingi. La Catalunya Carolíngia (711-1000). Exposició 
al voltant dels comtats carolingis de terres catalanes, 
origen de l’actual Catalunya. Aquesta exposició fa un 
recorregut per aquella època històrica. Lloc: Museu-Can 
Barraquer

Fins al 30 de desembre
Art comunitari. LAC. Espais de carn i ossos és la 
proposta d’enguany del Laboratiri d’Art Comunitari. 
Ens convida a repensar 
les nostres capacitats per 
veure el territori des d’una 
mirada crítica a través de 
l’art contemporani. Entrada 
gratuïta. Lloc: CCCA (Can 
Castells Centre d’Art). 
Organització: Ajuntament

De l’1 de des. al 31 de gen. de 2018
Dibuixos. El rellotger. De Francesc Sánchez, rellotger 
jubilat de Ciutat Cooperativa. Lloc: Bibl. M. Aurèlia 
Capmany

Durant 2017
Història. Hic situs est 
(Aquí descansa). Les 
ceences i els rituals 
funeraris a l’antiga 
Roma. La mort ha 
estat una de les 
preocupacions més 
grans a les diferents 
cultures, i la romana 
no ha estat una 
excepció. Un recorregut 
ple de fantasmes i 
supersticions i elements arqueològics en el qual veiem 
com van enterrar els romans de Sant Boi, entre els 
quals hi ha un esclau que hem batejat com a Tideo. 
Preu: 1 €. Gratuït per a persones jubilades, aturades, 
menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Termes Romanes. 
Organització: Ajuntament

Agenda Setembre’14Agenda Novembre’17
A l’escenari 
20, 20.30 i 21 h 
I Dj. 9 de nov. 
L’Entrenament. Dj. 
16 de nov. Barcelona 
Sant Hilari París. Dj. 
23 de nov. El Secreto 
de Paco. Dj. 30 de 
nov. Centre Comercial. Microteatre de 15 minuts per a 
15 persones. Preu: 3 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: 
Espai Weller

Explorem la salut del riu a Sant Boi
De 10 a 13 h I Dg. 12 i 26 de nov. Visita a Can Julià i al 
Parc Fluvial del riu amb 
material per analitzar-ne 
la salut i explorar-ne 
l’entorn.  Inscripció: 
masala@fundesplai.org. 
Gratuït. Organització: 
Ajuntament

Fem el pessebre!
Del 20 de nov. al 2 de des. 
Termini per participar en 
aquest tradicional concurs 
nadalenc. Inscripcions:  
femelpessebre@
pessebristes-santboi.org. 
Organització:  
Pessebristes de SantBoi

7è Congrés de Samba Gafieira
Del 23 al 27 de nov. 
Espectacles i classes 
magistrals sobre aquest 
ball llatí sensual i ple de 
sentiment. Més informació: 
spaicarioca.com. Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Spai Carioca

En veu alta tots llegim
11 h I Els dijous. Amb 
El ossos soterrats, de 
Silvestre Vilaplana. 
Lloc:  Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. 
Organització: 
biblioteques 

Club de lectura per a capacitats 
diverses
De 17.30 a 19 h I Els dijous. Amb El misterio del 
cuarto amarillo, de Gaston Leroux. Per a persones amb 
capacitats diverses. Inscripció prèvia a la biblioteca. 
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Rambleja els divendres a la tarda 
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de flors i de 
productes artesanals. També es programen activitats 
relacionades amb l’alimentació saludable.  Lloc: rambla 
de Rafael Casanova. Organització: Ajuntament

23 h I Ball. Discoball. Gratuït. Lloc: Can Massallera. 
Organitzacó: Sant Boi Ball
 

Diumenge 19 de novembre 
11.30 h I Visita teatralitzada 
a Can Barraquer. M. Lluïsa 
Casanova, besneta de Rafael 
Casanova, ens explicarà 
coses del seu besavi i del 
Sant Boi del segle XVIII. 
Gratuït amb inscripció al 93 
6309642. Lloc: Museu-Can 
Barraquer. Organització: 
Ajuntament

Dimecres 29 de novembre
Jornada de 
sensibilització. Dia 
Mundial de la Sida 
Informació sobre la 
prevenció i els riscos 
d’aquesta greu malaltia 
als joves i adolescents 
dels instituts. Amb 
professionals de 
IRSI Caixa. Lloc: Can 
Massallera. Organització: Ajuntament
 
18h. I Xerrada. Fes unes pràctiques professionals 
a l’estranger amb la Garantia Juvenil. A càrrec de  
l’Assessoria de Mobilitat Internacional. Lloc: Servei 
Juvenil El Punt de Can Massallera. Organització: 
Ajuntament
 

Dijous 30 de novembre 
18.30 h I Tast de 
filosofia. La mujer 
rota, de Simone 
de Beauvoir. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Divendres 1 de desembre
19 h I Festa solidària. 
Amb música dels 80’s. 
Les aportacions es 
destinaran a contes 
sobre diversitat de 
gènere. Lloc: Casal 
de Casablanca. 
Organització: Sant Boi 
en Positiu i Les Muses

Dissabte 2 de desembre
16 h I Dansa. Final de Curs Acadèmia de Dansa Betsa. 
Lloc: Can Massallera. Organització: Acadèmia Betsa

Diumenge 3 de desembre
19 h I Teatre. Dansa de Mort. Drama clàssic de August 
Strindberg interpretat per Lluís Soler, Mercè Arànega 
i Jordi Figueras. L’espectacle està produïr per Teatres 
en Xarxa i forma part 
de la Temporada d’Arts 
Escèniques.  Obra 
recomanada per a 
persones majors de 
14 anys. Entrades: 14 
€, entrada normal. 
Venda anticipada, 
ticketea.com.  Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Ajuntament
 

  
Aquesta agenda podria ser modificada 
Consulteu:  
santboi.cat 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 

Exposicions

Dia Internacional 
contra la Violència 
Masclista
25 de novembre 
Sant Boi commemora aquesta data 
amb diverses activitats.
 
Diumenge 26 de novembre 
9.30 h I V Marxa El Baix Llobregat 
contra la Violència Masclista. Fins 
al Parc de Torreblanca de Sant 
Feliu. Lloc de sortida: plaça de 
l’Ajuntament
 
12 h I Espectacle de dansa: Veus 
contra la violència masclista. Basat 
en el CD del mateix nom poemes 
musicats per l’escena musical local. 
A càrrec de les escoles de dansa 
locals L’Estudi i Loida Grau i amb la 
col·laboració d’Isabel Oller i Cultura 
F. Lloc: Jardins de Can Castells
 
Del 21 al 30 de novembre 
Exposició. L’enginy (in)visible.
Dones i tecnologia: passat present 
i futur. A càrrec de la professora 
de la UPC Núria Salan. Lloc: Can 
Massallera
 
Programa d’activitats complet i 
més informació: igualtatsantboi.cat 
i santboi.cat/25N

Exposicions

I al desembre... 
Fira de la Puríssima 
Els preparatius per a la propera 
Fira de la Puríssima de Sant Boi 
(dies 6, 7 i 8 de desembre) estan en 
marxa. Properament us donarem a 
conèixer el programa de mà per a 
l’edició número 71. 
Més informació:  
santboi.cat/firapurissima i



ha estat molt bona idea perquè ens divertim molt 
i ens coneixem més.
D.- A mi m’agrada que l’escola estigui al costat 
del parc de la Muntanyeta perquè podem anar al 
bosc a jugar i a relacionar-nos amb els animals, 
que m’agraden molt.
  
Quin és el vostre personatge favorit?
A.- Es diu Ambar i surt a la sèrie “Soy Luna”.
D.- A mi m’agrada Harley Quinn, que surt a un 
còmic de 1991.

es puguin arranjar. Ara vaig pel carrer i em fixo 
més en aquestes coses per fer propostes. 

Els vostres pares col·laboren?
D.- Estic content que els meus pares m’hagin 
deixat participar perquè em vaig esforçar molt 
perquè em triessin.
A.- Volia prendre part d’aquesta experiència i si 
els meus pares no m’haguessin ajudat m’hauria 
entristit perquè soc molt participativa.

I a l’escola valoren la vostra feina al Consell?
A.- Sí, demano a la meva professora que em doni 
temps per explicar-ho i no té cap problema. Som 
dues classes i una està més interessada que l’altra. 
D.- En el meu cas també. L’endemà del Consell 
d’Infància li dic a la professora i em deixa fer 
una exposició. Voldria que tots els companys i 
companyes mostressin la mateixa atenció però 
n’hi han alguns que interrompen.

Us agrada viure a Sant Boi?
A.- És un poble petit en comparació amb Barcelona 
i m’agrada que no tingui tant de trànsit i que 
hi hagi menys soroll al carrer. També m’agrada 
perquè vaig a Can Massallera a fer gimnàstica. Fa 
poc han començat els Patis Oberts a les escoles i 

Us agrada participar al Consell d’Infants?
Ariadna (A).- M’agrada molt i em presento 
voluntària a tot. Vull continuar perquè l’experiència 
al Consell d’Infància és molt divertida.
Dídac (D).- Encara em falta un any però tot i que 
sé que me n’aniré no voldria perquè soc molt 
participatiu.

Com ha estat la vostra participació al disseny 
dels parcs infantils?
D.- Quan l’alcaldessa ens va fer l’encàrrec ens van 
donar uns plànols buits on es podien dibuixar 
coses però sense passar-nos de demanar. Després 
vam fer el mateix a classe perquè la resta de nens 
afegissin idees. El resultat serà el nou parc infantil 
Ferrer i Guàrdia.
A.- Quan vam començar a treballar amb els plànols 
el tècnic municipal, que es diu Ferran, ens va dir 
que el nostre parc no tenia encara nom (situat als 
carrers Auger/Girona, popularment conegut com 
parc de l’olla) i li van buscar un nom i, entre 75 
propostes, vam sortir 5 finalistes i, finalment, es 
va triar parc dels Somnis.

Quant temps dediqueu al Consell d’Infants?
A.- Venim una vegada al mes i és molt poc perquè 
encara que les reunions són llargues t’ho passes 
molt bé perquè fas coses que t’agraden. Com volia 
participar més em vaig apuntar a la comissió pont
D.- En el meu cas em vaig apuntar, com l’Ariadna, a 
la comissió pont per poder participar més temps. 
Volem que les coses del poble que estan malament 

N Vull continuar perquè 
l’experiència al Consell 
d’Infància és molt 
divertida (Ariadna)

N Volem que les coses 
del poble que estan 
malament es puguin 
arranjar (Dídac)

DÍDAC SALINAS I ARIADNA ALCALDE-MORAÑO són dos dels integrants del Consell 
d’Infància i Adolescència de Sant Boi. Amb 10 i 11 anys, respectivament,  formen part del Consell en 
representació de les escoles Amat Verdú i Josep M. Ciurana. Ambdós han participat en la proposta de 
reforma dels parcs infantils de la ciutat.

“Ens agrada 
participar 
al Consell 
d’Infants”


