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Del 19 al 22 de maig Sant Boi tornarà a gau-
dir d'una Festa Major recuperada com espai 
de retrobament i gaudi col·lectiu. Concerts 
i activitats pensades per a tots els públics 
ompliran carrers, places i diversos escena-
ris de la ciutat. Així doncs, ens esperen uns 
dies per deixar-nos portar per l'alegria de la 
música, l'esbarjo i la cultura popular, amb 
un munt de propostes que ens convidaran a 
passar-ho molt bé.
 
Escenaris 
El carrer de Baldiri Aleu tornarà a transfor-
mar-se en l'escenari que acollirà els con-
certs més multitudinaris. També es recupe-
ren bona part dels espais tradicionals de la 
festa. La plaça de l'Ajuntament, l'envelat de 
la plaça de l'Agricultura, Can Massallera i 
el parc de la Muntanyeta, entre altres, se-

ran de nou els principals espais de les ac-
tivitats. Gairebé la totalitat de les ofertes 
programades aquest any són amb entrada 
lliure o gratuïta.

Artistes
En aquesta edició, la festa comptarà amb 
artistes ja consolidats del panorama musi-
cal: Els Catarres, Mala Rodríguez, Antonio 
Carmona i Família, Mclan o Marisol Bizco-
cho, entre  altres, són alguns plats forts del 
programa d'enguany. Però, també estarà 
ben representat el talent santboià, amb els 
grups Extremband i Grooviyana, i els con-
certs musicals de petit format LoFest, una 
iniciativa nascuda fa cinc anys que durant 
el temps de la pandèmia va oferir xerrades 
al voltant de la música dels anys 90 amb 
molt bona acollida.

Per a tota la família
Els espectacles per a tota la família seran un 
altre dels apartats destacats de la progra-
mació: la Fira del Joc i l'Aventura, que durant 
dos dies oferirà espais de joc, espectacles i 
propostes divertides, la V Trobada d'animals 
de companyia, les paelles de Festa Major i 
la Fira d'entitats i altres activitats organit-
zades pel col·lectiu Karxofetes.

Cultura popular
La cultura popular estarà representada mi-
tjançant la tradicional trobada gegantera 
i la presentació del nou vestuari dels Ge-
gants de Sant Boi, un recuperat Correfoc, la 
trobada de puntaires i la diada castellera. 
El Festival Flamenc, organitzat per la Coor-
dinadora d'Entitats Andaluses de Sant Boi, 
també estarà present. 

El programa 
oficial de la 
Festa Major  
es repartirà a 
les llars durant 
els pròxims dies. 
També estarà 
disponible  a 
l’OMAP de 
l’Ajuntament i 
a altres edificis 
municipals

Sant Boi 
celebra 
del 19 al 22 
de maig 
la Festa 
Major del  
retrobament

NMala Rodríguez, Els Catarres, Antonio Carmona i Familia, Mclan i Marisol Bizcocho, entre 
altres artistes, compartiran espais amb propostes locals de música, dansa i cultura popular
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  www.santboi.cat/festamajor i agendasb.info 

Un pregó per celebrar els 100 anys 
de la Unió Esportiva Santboiana
El pregó de la Festa Ma-
jor serà a càrrec de la UE 
Santboiana amb motiu de 
la commemoració del cen-
terari de l'entitat. El degà 
del rugbi és tot un referent 
esportiu i social a la nostra 
ciutat. La seva trajectòria i 
el seu exitós palmarès for-
men part de la història re-
cent de Sant Boi. La nova 
presidenta, Aurora Bravo, és 
la protagonista de la contra-
portada del Viure Sant Boi.

Dansa
El festival 'Sant Boi es mou' tornarà, de la 
mà de la Jove Companyia de Dansa Loida 
Grau, amb propostes de dansa per a tots 
els públics i la creació col·lectiva Sant Boi 
salta, on intèrprets locals oferiran El viatge, 
de la coreògrafa Mireia Campo. També es 
podrà gaudir de l'exhibició de dansa con-
temporània, clàssica, jazz i hip-hop a càrrec 
de l'acadèmia de ball L'Estudi. 
 
Teatre
Pel que fa a les arts escèniques, no faltarà 
el talent santboià. El col·lectiu teatral Tri-
pijoc representarà la peça Erma, una adap-
tació de l'obra de Federico García Lorca, 
amb la col·laboració de l'Escola Municipal 
de Música Blai Net i la Coral Renaixença. 
L'espectacle Distinto, amb la presència del 

televisiu Kiko Hernández i la participació 
de l'actor santboià Blas Caballero comple-
tarà l'oferta teatral a Can Massallera.
 

El cartell
La imatge del cartell (Portada) de la Fes-
ta Major 2022 és obra de la il·lustradora 
santboiana Eva Sanz. La peça representa 
una imatge femenina als cabells de la qual 
hi ha elements característics de la festa: 
l'alegria, la música i la cultura popularn 

EXTREMBAND

MCLAN MARISOL BIZCOCHO

ELS CATARRES ANTONIO CARMONA I FAMILIA

MALA RODRÍGUEZ 
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Els dies 13, 14 i 15 de maig tindran lloc 
les activitats commemoratives de Sant 
Boi Ciutat Gegantera. Amb motiu de 
l'esdeveniment, la ciutat rebrà la visita de 
85 colles geganteres d'arreu de Catalunya. 
La  iniciativa, impulsada per la Colla de 
Gegants de Grallers de Casablanca, estava 
prevista per l'any passat, però es va haver 
d'ajornar a causa de la pandèmia.

Monument de Ciutat Gegantera
La inauguració del monument de Ciutat Ge-
gantera a la carretera a la Plaça del Llobre-
gat (carretera de Santa Creu de Calafell), 
obra dissenyada per l'escultor santboià 
Manuel Morales, anirà acompanyada d'un 
espectacle d'animació. 
Serà la primera de les cercaviles que es 
viuran durant el cap de setmana i donaran, 
el divendres dia 13, el tret de sortida a les 
activitats festives. cercaviles, plantades 
i passejades de gegants, concerts i altres 

El diumenge 
15 de maig, 
tres cercaviles 
confluiran al parc 
de la Muntanyeta

Sant Boi,  
capital 

gegantera de 
Catalunya 

del 13 al 15  
de maig

NLa ciutat rebrà més de 85 colles de gegants de tot Catalunya en el marc de les activitats 
commemoratives de Sant Boi Ciutat Gegantera impulsades per Gegants de Casablanca

activitats ompliran Sant Boi d'aquesta tra-
dició popular catalana.

Himne, música i cant
El dia 14, les corals de Sant Boi, l'Escola 
Municipal de Música Blai Net i la Colla 
de Grallers de Casablanca interpretaran 
l'himne "Faixes, força i fal·lera", creat es-
pecialment per a l'ocasió, amb música de 
Joan Codina, professor de l'Escola Blai Net, 
i lletra de Benet Puig, de l'escola Barrufet. 
La professora i presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia, la santboiana Nú-
ria Salán, serà l'encarregada de fer el pre-
gó inaugural.

El diumenge 15 de maig la ciutat s'omplirà 
de cercaviles de gegants i gegantes. Des de 
les places de Catalunya, de l'Ajuntament i 
Ramon Mas i Campdarrós sortiran les comi-
tives que recorreran diversos itineraris per 
Sant Boi. Totes les colles geganteres con-
fluiran al parc de la Muntanyeta on hi haurà 

l'acte oficial en què es farà el traspàs del 
títol de Ciutat Gegantera 2022 a Sant Boi. 
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Núria Salán, una tecnòloga 
referent, serà la pregonera de la 
celebració
La Núria Salán serà la 
pregonera de Sant Boi 
Ciutat Gegantera 2022. Una 
santboiana implicada amb  
la nostra ciutat i una referent 
en l’àmbit de la ciència i de la 
tecnologia, com a professora 
de la Universitat Politècnica  
de Catalunya i actual 
presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia. 
Amb les seves intervencions 
contribueix a la representació 
de les dones STEM. 

Què vol dir ser Ciutat Gegantera?
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya va instituir la ce-
lebració de la Ciutat Gegantera l’any 1985 com a gran festa de tot 
el món geganter.

La “Ciutat Gegantera” és proclamada anualment i és el punt de 
trobada de les colles de gegants d’arreu de Catalunya. El programa 
d’actes sol començar el divendres amb alguns actes, i dissabte amb 
l’arribada i la rebuda de les colles, i s’allarga fins al diumenge al 
migdia on es fa l’acte central de traspàs de Ciutat Gegantera.

Quan una ciutat és proclamada “Ciutat Gegantera” (CG) queda en-
tès que, durant un cap de setmana, es convertirà en el punt de tro-
bada obligat de centenars de parelles de gegants i altres elements 
de festa relacionats amb la cultura tradicional catalana com, per 
exemple, gegantons, capgrossos, nans, d’altres figures i, per des-
comptat, gegants.
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Rugbi i dona 
És un projecte que busca aglutinar totes 
les parts del Rugbi Femení Nacional amb 
l’objectiu de potenciar-lo i crear un escenari 
que serveixi per augmentar tant el nombre 
de practicants, com la qualitat de les ma-
teixes, no només en el pla individual, sinó 
també en el col·lectiu.

4 eixos d'acció
Alt rendiment, formació, orígens i llegat 
són els conceptes que guien les diverses 
formes d'acció del Projecte. Aquestes for-
mes d'acció es concreten en activitats di-
verses:
. Partit de les estrelles / IBERDROLA
. Formació (clínic, lesions, preparació, física 
i àrbitres al rugbi)
. Partit del combinat de Legends Espanyo-
les i Legends Catalanes
. Taula rodona sobre el rugbi femení 
. Campionat d’Espanya d’habilitats, catego-
ries SUB14 i SUB16

El Centenari, al maig 
El cap de setmana del 7 i 8 de maig se cele-
bra la trobada de Veterans i Veteranes. Dis-
sabte jugaran els Veterans amb partits des 
de les 11 h del matí fins les 20 h del vespre. 
A partir d'aquesta hora, acte institucional 
i Tercer Temps de tots els equips partici-
pants. Hi participaran 13 clubs representa-
tius de la Divisió d'Honor estatal.
També hi haurà un partit per a majors de 60 
anys en el que participaran jugadors de tots 
els clubs de forma amistosa. Diumenge tro-
bada de Veteranes a les 11.00h, el Sènior 
Femení del degà disputarà un partit amis-
tós amb el CEU, a les 12.30h les veteranes 
presents que ho vulguin celebraran un to-
cata sobre la gespa i a les 14.30h es podrà 
gaudir del Tercer Temps al Baldiri Aleu.

Coincidint amb el Dia Internacional dels 
museus, el 18 de maig es farà la Inaugu-
ració de l'Exposició del Centenari al Museu 
de Sant Boi. 

La UE Santboiana aposta pel rugbi femení 
en el marc de la celebració del Centenari
NEntre el conjunt d'activitats organitzades per commemorar els 100 anys de l'entitat, també 
hi té lloc el projecte Dona i Rugbi

Una de les moltes imatges històriques del Centenari. Una touche en 
un partit al Camp del Riu guanyada per la UES a finals dels anys 1920.
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NMayo será testigo de la 
recuperación de destacadas 
actividades de nuestro 
calendario festivo y cultural

E       

NMaig serà testimoni de la 
recuperació de destacades 
activitats del nostre 
calendari festiu i cultural

  l mes de mayo es sinónimo de dejar atrás los días 
fríos y la lluvia y volver a disfrutar de la vida en la 
calle. En Sant Boi, además, también es sinónimo de 
festa major. Una festa major que este año recupe-
rará todo el brillo de las ediciones prepandemia. Mi 
agradecimiento y reconocimiento a todas las perso-
nas, entidades y colectivos que trabajan para hacerla 
posible.

Pero tenemos otros motivos para pensar que este 
mes de mayo será bien especial. Y es que pocos días 
antes de la Festa Major nuestra ciudad acogerá los 
actos centrales de la Ciutat Gegantera 2022 y se con-
vertirá durante tres días en la capital de la cultura 
popular catalana.

Más todavía, la Unió Esportiva Santboiana, que se 
acaba de proclamar campeona de la liga nacional sub 
23, continúa celebrando durante este mes su cente-
nario y sigue rompiendo barreras al nombrar a una 
mujer como presidente del club decano del rugby 
estatal.

Este mes también es testimonio de la recupera-
ción, después de dos largos años, de destacadas 
actividades de nuestro calendario festivo y cultural, 
como la Cruz de Mayo o el festival Rubrifolkum. Y si 
hablamos de cultura, dejadme recordaros que el Mu-
seu de Sant Boi reabrirá sus puertas dentro de pocos 
días para sumarse así a este restablecimiento de vida 
ciudadana.

Un mes de mayo, pues, de felices reencuentros que 
me llenan de satisfacción y nos hablan de una ciudad 
vital y dinámica que se mueve al ritmo del latido or-
gulloso y comprometido de su gente. Una ciudad que 
es pura inspiración.

l mes de maig és sinònim de deixar enrere els 
dies freds i la pluja i tornar a gaudir de la vida 
al carrer. A Sant Boi, a més, també és sinònim 
de festa major. Una festa major que enguany 
recuperarà tota la brillantor de les edicions pre-
pandèmia. El meu agraïment i reconeixement a 
totes les persones, entitats i col·lectius que tre-
ballen per fer-la possible.   

Tenim, però, altres motius per pensar que 
aquest mes de maig serà ben especial. I és que 
pocs dies abans de la Festa Major la nostra ciutat 
acollirà els actes centrals de la Ciutat Gegantera 
2022 i es convertirà durant tres dies en la capital 
de la cultura popular catalana.  

Més encara, la Unió Esportiva Santboiana, que 
s’acaba de proclamar campiona de la lliga nacio-
nal sub 23, segueix celebrant durant aquest mes 
el seu centenari i segueix trencant barreres en 
nomenar una dona com a presidenta del club 
degà del rugbi estatal.

Aquest mes també serà testimoni de la re-
cuperació, després de dos llargs anys, de des-
tacades activitats del nostre calendari festiu i 
cultural, com ara la Cruz de Mayo o el festival 
Rubrifolkum. I si parlem de cultura, deixeu-me 
recordar-vos que el Museu de Sant Boi reobrirà 
les portes d’aquí a pocs dies per sumar-se així a 
aquesta revifalla de vida ciutadana.       

Un mes de maig, doncs, de felices retrobades 
que m’omplen de satisfacció i ens parlen d’una 
ciutat vital i dinàmica que es mou al ritme del ba-
tec orgullós i compromès de la seva gent. Una 
ciutat que és pura inspiració.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

E      

Un mes gran per a Sant Boi
Un mes grande para Sant Boi



Viure Sant Boi
N Maig 22

8

Festa Cruz de Mayo 
Del 6 al 8 de maig torna la Cruz de Mayo or-
ganitzada per la Casa de Sevilla, després de 
dos anys d’aturada per la pandèmia. L'ober-
tura és a càrrec dels Gegants de Casablan-
ca, amb un concert d'Anton Blanco a les 
22h. Dissabte 7 s'ha organitzat una Festa 
Holly i actuació de baile flamenco, rumbes 
i música ambient. Diumenge, ofrena floral, 
ball flamenc i un dinar popular de cloenda.

Cursa de La Roca Negra
El 28 de maig es recupera la cursa amb el 
recorregut per poblacions de les Muntanyes 
del Baix i llocs emblemàtics com l’ermita 
de Sant Ramon, Roca Negra, l’ermita de 
Sant Antoni, Rebaixí, Can Cartró…  La cursa 
està acreditada i certificada amb el segell 
‘Petjada Verda’ de la FEEC, que l’avala com 

a cursa respectuosa amb l’entorn natural.

Cursa ciclista del Llobregat Navàs
El dia 29 se celebra la 41a Cursa ciclista 
del Llobregat Navàs-Sant Boi, puntuable al 
ranking nacional i dins la Challenge Global 
de ciclismo en ruta. Una prova clàssica del 
calendari de competició nacional júnior. 

Rubrifòlkum
Els dies 2, 3 i 4 de juny el festival torna 
amb una nova mirada. Amb una trajectòria 
de 10 anys, el festival continua apostant 
per noves propostes. És un projecte viu que 
evoluciona any rere any. En aquesta onzena 
edició compta amb un nou equip impulsor 
que aposta per canvi de dates i d’ubicació, 
perquè el batec del Rubrifolkum se senti a 
més racons de la vila. 

El Museu de Sant Boi torna a obrir les 
portes al públic després de dos anys
NLa reobertura d'un dels elements més importants de l'oferta cultural a Sant Boi és la mostra 
simbòlica de la reactivació i represa d'activitats que caracteritzen la ciutat

El Museu de Sant Boi exercita una tasca so-
cial fonamental des de fa més de 10 anys 
i ha esdevingut un dels símbols identitaris 
de la ciutat. 
Després de dos anys tancat pels motius res-
trictius de la pandèmia, el museu tornarà a 
obrir les seves portes el proper 14 de maig. 
En aquest temps, s'ha aprofitat per fer pe-
tites reformes estructurals i de serveis per 
tal d'adequar l'espai a les necessitats actu-
als. 
Aprofitant la coincidència amb la celebra-
ció de Ciutat Gegantera, es preveu que uns 
personatges molt importants de la ciutat 
quedin repartits a les diverses sales de 
l'equipament. 

Símbol de teixit associatiu
Coincidint amb el Dia Internacional dels 
Museus, el 18 de maig hi ha preparats 

dos grans esdeveniments. Al llarg del dia 
s'inaugurarà l'Exposició del Centenari de 
la Unió Esportiva Santboiana i, al vespre, 
s'oferirà una visita guiada a les Termes Ro-
manes oberta a tot el públic.

Exposicions permanents
Ja es podran tornar a visitar les exposicions 
que romanen tot l'any al museu. D'una ban-
da, Rafael Casanova i el seu temps, mostra 
històrica que se centra en la figura del con-
seller en cap de Barcelona de l’any 1714, 
personatge de gran rellevància històrica i 
eix de les celebracions de l’Onze de Setem-
bre a Sant Boi i, de l'altra, Sant Boi: temps i 
espai, que sintetitza la història local des del 
període ibèric fins a l’actualitat, amb àm-
bits com la cultura ibera, la cultura romana, 
l’època medieval, l’època dels conflictes, 
l’època contemporània i l’època moderna.

Sant Boi viu aquest mes el retorn de moltes  de les 
activitats del calendari de cultura popular

El festival 
Rubrifòlkum 
2022 aposta per 
propostes de 
proximitat
i creacions  
innovadores que 
apropen el folk 
a una mirada de 
present
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Divendres 20 de maig, la gran festa
En el marc de la programació de la Fes-
ta Major, torna el Ball Matinée. La música 
i el ball ompliran la carpa de la Plaça de 
l'Agricultura a partir de les 12 h. Aquesta 
és una activitat gratuïta d'aformaent limi-
tat, per la qual cosa cal recollir els tiquets 
d’entrada a les associacions de gent gran i 
Can Jordana.

Aquesta gran celebració quinzenal per a la 
gent gran acabarà amb La Festa Gran de la 
Gent Gran. A partir de les 17 h al centre co-
mercial Xperiencie Sant Boi es podrà gaudir 
de tot un conjunt d’activitats per a tots els 
gustos n

La ciutat celebra la XXI Quinzena cultural 
de la gent gran del 6 al 20 de maig
Després de dos anys en  què la situació de-
rivada per la pandèmia de la COVID-19 no 
ha permès gaudir-la, dels propers 6 al 20 
de maig, es recupera una nova edició de 
la Quinzena cultural de la gent gran amb 
molta il·lusió i amb la participació del teixit 
associatiu, dels i les professionals que tre-
ballen en aquest àmbit, i de les persones 
que formen part d'aquest col·lectiu. Aques-
ta XXI edició comptarà amb un programa 
d’activitats, tallers i actes adreçades a les 
persones de més de seixanta anys del mu-
nicipi en reconeixement a la seva participa-
ció com a ciutadania activa i participativa 
de Sant Boi.

Activitats per a tots els gustos
Al llarg d'aquesta quinzena, es podrà gau-
dir d'un total de 24 activitats de diferent 
tipologia. Algunes d'aquestes activitats són 
tallers, com el d'hort urbà o cosmètica na-
tural, concursos de cuina, teatre, cursos i 
xerrades relacionats amb l'àmbit de la sa-
lut o la Diada Esportiva, prevista per l'11 de 
maig de 10 h a 12 h. 

Tallers, 
activitats, 
xerrades, balls 
i molt més en 
la XXI edició 
de la Quinzena 
cultural de la 
gent gran. 
En reconeixement 
a la seva 
participació com a 
ciutadania activa i 
participativa  
a la ciutat

El Ple aprova 
una nova moció 
de suport a les 
necessitats de la 
gent gran 

El Ple municipal de l'Ajuntament ha 
aprovat a l'abril una moció de suport a 
les reivindicacions del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Baix Llobregat, com 
ja ho han fet també el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i altres ajuntaments.
Combatre la bretxa digital que pateix 
la gent gran, garantir una assistència 
sanitària amb prou recursos i que 
s'aprovi al Parlament de Catalunya 
la Llei de Gent Gran de Catalunya 
són alguns dels objectius del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat, un organisme de  
participació ciutadana que durant 
l'any 2021 ha elaborat informes sobre 
aquestes qüestions que preocupen les 
persones de la comarca en aquesta 
etapa de la vida.
A Sant Boi, la moció es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups polítics 
amb representació al consistori. A la 
sessió plenària, representants de la 
gent gran de Sant Boi van llegir les 
seves demandes, que reclamen que 
s'atenguin les necessitats d'aquesta 
etapa de la vida i que se'ls consideri 
com a ciutadania de ple dret perquè 
que no es produeixin discriminacions a 
causa de l'edat.Més informació:

agendasb.info
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40 persones que estaven a l'atur 
s'han incorporat a l'Ajuntament per 
reforçar la neteja viària, la jardineria 
i el manteniment de l'espai públic. 
Gràcies al Programa Treball als Ba-
rris-PMI Casablanca han pogut rein-
tegrar-se al món laboral  i durant sis 
mesos treballaran amb els equips de 
la brigada municipal (31 com a peons 
i 9 com a oficials).

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, els va 
donar la benvinguda a finals d'abril, a 

La Gralla, juntament amb la regidora 
d'Ocupació i Formació Ocupacional, 
Sensi Domínguez, i el regidor dels 
barris de Casablanca i Camps Blancs, 
Francisco Javier Nicolás.

Retorn al món laboral
El Programa Treball als Barris té com 
a objectiu que les persones partici-
pants puguin ampliar i actualitzar els 
seus coneixements tècnics, recuperar 
hàbits vinculats a la feina, formar-se 

Nou programa d'ocupació per reforçar la 
neteja i el manteniment de l'espai públic

en un entorn professional i millorar 
les seves opcions laborals mentre fan 
una feina útil per a la ciutat.

Aliances per l'ocupació
L'Ajuntament continua apostant per les 
polítiques públiques de promoció de 
l'ocupació, juntament amb altres ad-
ministracions. Aquesta iniciativa està 
subvencionada pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya (SOC) i pel Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE). 

L'Ajuntament impulsa aliances estratègiques 
amb el sector de la logística de Sant Boi

L'Ajuntament va reunir el dia 5 d'abril 
un grup d'empreses santboianes refe-
rents i agents clau en l'àmbit de la 
logística i la formació (concretament, 
Lotrans, Naeko, Schneider Electric, 
BCCL, ICIL, Vit Air Cargo, la fundació 
Transcatlit  i la Fundació Llor).

La trobada va servir per definir 
conjuntament les línies d'actuació 
que es volen reforçar enguany des 
de la ciutat en el marc del Programa 
de projectes innovadors i experimen-

tals, finançat pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya.

Un sector amb potencial
La logística és una branca estratègica 
de l'economia santboiana i l'Ajuntament 
aposta per la col·laboració permanent 
amb el teixit econòmic local per des-
envolupar el potencial d'aquest sector. 
La reunió va estar encapçalada per la 
regidora d'Ocupació i Formació Ocupa-
cional, Sensi Domínguez.

Empreses referents del sector van 
aplegar-se en una reunió de treball

Els municipis del 
Delta del Llobregat 
s'alien per accelerar 
la innovació
Els ajuntaments de Sant Boi, 
Viladecans, Gavà, Castelldefels 
i el Prat, l'Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) i el Centre 
Internacional de Mètodes 
Numèriques en Enginyeria 
(CIMNE) han constituït el Consell 
del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial (PECT) 
InnoDelta.  Aquesta aliança entre 
cinc municipis i dos centres de 
recerca referents, que compta amb 
finançament de fons europeus 
FEDER en el marc d'un projecte 
promogut per la Generalitat de 
Catalunya, té com a objectiu 
incentivar la innovació econòmica 
i científica al territori i afavorir la 
seva competitivitat. 

Coboi lab: innovació social
Sant Boi hi participa mitjançant 
el Delta Social Cobol Lab, un dels 
laboratoris d'innovació pioners 
a Espanya. Funciona com a punt 
de trobada i interacció entre 
l'administració, les empreses, 
els centres de coneixement i la 
ciutadania per explorar fórmules 
col·laboratives i donar resposta 
a reptes socials, econòmics i 
ambientals. 
L'acte de constitució del PECT 
Innodelta, que va tenir lloc a 
Viladecans, va comptar amb 
la presència del primer tinent 
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant 
Boi, José Ángel Carcelén.
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“Siempre he sido una persona 
emprendedora y me apetecía 
mucho tener mi propio salón de 

estética. Lo abrí en 
noviembre de 2021 
y me va muy bien. 
El Programa Futur 
me ha ayudado 
a financiar la 
reforma del local, 
a amueblarlo y 
decorarlo para que 
se note que es mío. 
Priorizo la parte 

más artística de este tipo de centros". 
Elisabeth Blanco, centre d'estètica Las 
Manos de Cupido

“Nos hemos profesionalizado 
en el tema de  la comanda previa a raíz 
la pandemia y lo hemos convertido en 

parte importante 
de nuestro negocio. 
Hemos incorporado 
un sistema de 
gestión digital más 
ágil, unificado y 
fiable. Además, 
hemos creado una 
app con sistema de 
pago propio. Con lo 
que ahorramos en 

en comisiones, hacemos promociones y 
descuentos a los clientes.” Isaac Velasco, 
Restaurant El Origen del Pecado

“He canviat a LED tots els focus 
de la meva parada al Mercat de Sant 
Jordi perquè volia reduir el consum. Ho 

he notat força a les 
factures: estalvio 
al voltant del 30%. 
També he pogut 
posar un bon armari 
a la part del darrere 
de la parada i he 
comprat una càmera 
frigorífica que em 
permet exposar més 
material. Fa quatre 

anys que vaig comprar la parada i a poc 
a poc anem fent millores i creixent.”  
Montserrat Condeminas,  
Montserrat Aviram i Ous

En el conjunt de les tres convocatòries, el 
Programa Futur ha concedit subvencions 
per un valor global de 400.000 euros a un 
total de 173 empreses , microempreses, es-
tabliments de restauració i petits negocis 
d'autònoms amb seu al municipi, generant 
una inversió global de ciutat superior als 
900.000 euros.

D'aquí a poc temps es farà pública la 
convocatòria de 2022 per donar suport a 
nous projectes d'inversió, amb una dotació 
de 147.000 euros. Aquesta pròxima  edició 
comptarà amb el suport de l'Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) en el marc del 
pla ApropAMB.

Solucions innovadores
El Programa Futur és un dels fruits de  
l'ecosistema de col·laboració que s'ha con-
figurat a Sant Boi entre l'Ajuntament i els 
agents econòmics i socials del municipi 
arran de la pandèmia per gestionar els seus 
efectes amb solucions col·laboratives i in-
novadores n

El Programa Futur continua ajudant 
a créixer els petits negocis locals
52 comerços i petites empreses de Sant Boi 
han rebut una subvenció en el marc de la 
tercera convocatòria del Programa Futur. 
Aquesta iniciativa municipal ofereix ajuts 
directes al teixit econòmic local per apro-
fitar la situació generada per la pandèmia 
com una oportunitat de futur. Els ajuts con-
cedits ascendeixen a un import global de 
112.000 euros.

Des de la primera edició, llançada el juny 
de 2020, l'objectiu principal d'aquest pro-
grama és donar suport a petits negocis lo-
cals per afavorir-ne la reactivació, enfortir 
la competitivitat i poder donar resposta a 
les noves necessitats del mercat. 

Transformació digital i ecològica
En línia amb aquestes finalitats, els pro-
jectes subvencionats han d'estar orientats 
cap a la transformació digital , la transició 
ecològica o la millora i diversificació de 
l'activitat econòmica. Aquesta tercera con-
vocatòria ha donat suport a actuacions de 
millora realitzades durant l'any 2021. 

Aviat es farà 
pública la nova 
convocatòria 
d'ajuts de 2022.
Es donarà suport 
a projectes  
de millora, 
digitalització 
i transició 
ecològica dels 
comerços i les 
petites empreses
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Las actuaciones de mejora de la zona 
contigua a la plaza de la Agricultura 
ya han terminado. Se trata de unas 
acciones que complementan las obras 
del carril bici ya ejecutadas en la zona.
En total, se ha actuado en una superficie 
de 3120m2 . Las modificaciones de la 
zona se habían aprobado después de 
estudiar la necesidad de crear más 
aparcamiento así como  de renaturalizar  
el entorno.  Además de mejorar el 
aparcamiento, hacer los recorridos más 
accesibles para los peatones y adoptar 
las medidas de sostenibilidad en los 
servicios de alumbrado, riego y tipos 
de especies vegetales, han sido algunas 
de las acciones que se han realizado de 
forma paralela. 

El 'Protocolo de intenciones entre el Minis-
terio de Defensa y el Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat sobre el cuartel de Santa 
Eulalia' se ha firmado el viernes día 29 de 
abril, en Madrid. Es un nuevo paso, firme y 
definitivo, en el camino que debe desembo-
car en el futuro traslado de esa instalación 
militar. 

Apoyo de todas las fuerzas políticas 
Han firmado el protocolo la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, y la alcaldesa 
de Sant Boi, Lluïsa Moret, que ha estado 
acompañada en la sede del Ministerio de 
Defensa por los portavoces de los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Sant Boi, 
José Ángel Carcelén , portavoz del PSC; Jau-
me Sans, representante del Grupo de ERC; 
Lluís Tejedor, portavoz de C's; Alba Martí-
nez, portavoz de Sant Boi en Comú, y Xa-
vier Alejandre, portavoz de Podem-EU.

 Este protocolo de intenciones es un paso 
firme y definitivo para garantizar la recu-

peración de un espacio estratégico para la 
ciudad de Sant Boi, que se pretende confi-
gurar como  un nuevo centro urbano con 
todas las características de innovación y 
sostenibilidad que requieren actualmente 
los desarrollos urbanísticos de las ciudades 
metropolitanas.

Sant Boi y el Ministerio de Defensa  firman 
el protocolo de intenciones para el traslado 
del cuartel

Arriba, la 
alcaldessa, Lluïsa 
Moret, la ministra 
de Defensa, 
Margarita Robles,  y 
representantes de 
todas las fuerzas 
políticas del 
consitorio 

Inicio del 
mantenimiento de 
las rieras 
A pesar de tratarse de dominio público 
hidráulico y, por tanto, ser competencia 
de la ACA, para minimizar riesgos de 
inundaciones y asegurar el buen desagüe, 
el Ayuntamiento hace cada año el 
mantenimiento de la mayor parte de las 
rieras del municipio así como la limpieza 
de bocanas. 
 
La actuación en estas rieras pretende 
adecuar los cauces, con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento 
hidráulico, desbrozando la vegetación no 
autóctona o invasora, así como retirar los 
residuos y otros elementos que puedan 
dificultar el desagüe. 
Las actuaciones de mantenimiento 
y conservación de cauces, pues, se 
basan únicamente en la eliminación 
imprescindible de aquellos elementos que 
dificulten la capacidad de desagüe de los 
cauces públicos, sin afectar o aminorar su 
funcionalidad ambiental ni afectando a la 
calidad de la vegetación que forma parte 
del bosque de ribera. 
En el caso de Sant Boi de Llobregat, 
el grueso de intervención consiste en 
desbrozar y triturar la caña americana 
(Arundo Donax), planta invasora, así 
como la retirada de los residuos de origen 
antrópico que se encuentran, la mayoría 
fruto de vertidos incontrolados. 

Este año está previsto que se limpie una 
longitud total de 5500 m lineales de las 
siguientes rieras, así como la limpieza de 
sus bocanas en: Riera de Can Soler, Riera 
de Can Guinovart (Gasulla), Riera de Can 
Paulet (Golbes), Riera La Bòbla Miquel, 
Riera de Can Cavarrot i Riera Fonollar. 

Finalizadas las obras del aparcamiento de 
la plaza de la Agricultura



Viure Sant Boi
N Maig 22

13

Let's clean up, el moviment 
per conscienciar sobre el 
perill d'abocar residus al 
medi natural, també arriba a 
la ciutat
Entre el 6 i el 8 de maig ha tingut  
lloc el Let's clean 
up Europe, una 
acció comuna a 
tot Europa per 
conscienciar 
sobre la quantitat 
de residus que 
llencem de forma 
incontrolada 
a la natura i 
promoure accions 
de sensibilització a través de 
la recollida d'aquests residus 
abocats il·legalment als boscos, 
platges, marges de rius, etc.
Sant Boi se suma a aquesta 
iniciativa amb diferents 
accions concretes. A més de la 
sensibilització a escoles i instituts, 
les organitzacions Mountain 
Waste Collection i l'Associació de 
Defensa Forestal ha organitzat 
una  batuda de recollida de 
residus en espais naturals de la 
ciutat. 

La contaminació acústica: 
Setmana Sense Soroll
El dia 14 de maig, dins de les 
activitats emmarcades en la 
Setmana Sense Soroll s'ha 
organitzat un taller sobre 
contaminació acústica a la Plaça 
Catalunya d'11 h a 13.30 h. Obert 
a tots els públics, permetrà 
conèixer la diferència entre so i 
soroll, i les unitats que utilitzem 
per a mesurar-ho: els decibels. A 
continuació, els i les participants, 
repartits en unitats familiars o 
petits grups, prendran mesures 
dels sons i sorolls que trobem en 
el nostre entorn proper amb l'ajut 
d'un sonòmetre. Amb l'escala 
dels sons, podran comprovar si es 
troben en els límits recomanats.
Finalment, es proposaran accions 
per a  la contaminació acústica 
existent.

Descobrim la biodiversitat de l'entorn a la 
Setmana de la Natura
Del 22 de maig al 5 de juny se celebra la Setmana de la Natura. 
Es tracta d'una iniciativa on diverses entitats, administracions, as-
sociacions, etc. de caràcter públic i privat organitzen activitats de 
diferent tipologia per a promoure la conservació de la natura arreu 
de Catalunya. 

Tallers a l'entorn del riu
Per tal de celebrar la Setmana de la Natura, l'Ajuntament de Sant 
Boi organitzarà una sèrie de tallers a la zona d'estada del riu 
Llobregat. En aquests tallers hi col·laboraran diverses entitats del 
municipi amb una proposta d'activitats molt engrescadora i apte 
per a tots els públics. Aquests tallers permetran acostar-nos a 
conèixer la biodiversitat de l'entorn que tenim a tocar, tot gaudint 
d'una jornada envoltada de natura. 

Nou recurs educatiu medi ambiental: un jardí de 
papallones al parc de la Muntanyeta
Sant Boi compta amb un jardí de 
papallones situat al parc de la Mun-
tanyeta, a tocar de la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Amb col·laboració 
ciutadana, s'hi han plantat espècies 
autòctones aromàtiques, hortícoles i 
arbustives de sotabosc. També s'hi ha 
construït un hotel d'insectes.
Es tracta d'un recurs educatiu de 
l'AMB que compta amb el suport de 
l'Ajuntament de Sant Boi. A la inau-
guració hi han assistit l'alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i del regidor de medi 

ambient, César Thovar.
Una bona ocasió per coneixe'l amb 
els infants és assistir a la Jugate-
caAmbiental que aquest nou espai 
acollirà el diumenge 8 de maig, a les 
12h, amb accés lliure.
El jardí de papallones i l'hotel 
d'insectes afavoreix la presència 
d'aquests animals, contribueixen a 
la biodiversitat del parc, enriqueix el 
patrimoni natural i suposa un indica-
dor de salut ambiental. 

www.agendasb.info

Millora de la recollida 
d'oli usat de cuina
En el marc de la Setmana de la Natura s'inicia la 
primera fase de millora de la recollida selectiva 
de l'oli de cuina usat. El projecte ha de permetre 
la renovació del material dels punts de recollida 
existents, així com l'ampliació a d'altres punts 
on avui dia no hi ha recollida (equipaments 
esportius i botigues de proximitat). En aquesta 
primera fase, es renovarà tot el material (clakis 
i contenidors porta-clakis) de tots els centres 
de primària i secundària i es durà a terme una 
campanya informativa a les famílies dels centres 
per part de les agents de salut, persones i medi. 
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El conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, i l'alcaldessa, Lluïsa Moret, signen el conveni per a la 
creació participativa d'un espai urbà per a la població jove i adolescent. 

El conveni de col·laboració per treba-
llar conjuntament en la creació al muni-
cipi d'un parc inclusiu per a la pràctica 
esportiva urbana de joves i adolescents 
s'ha signat el dia 19 d'abril.  La iniciativa 
s'emmarca en el Projecte Territori Social 
d'Aigües de Barcelona i en el Pla de Xoc 
de l'Ajuntament de Sant Boi per atendre 
les necessitats socials i emocionals de la 
població adolescent i jove d'entre 12 i 18 
anys, un dels sectors més afectats per les 
conseqüències de la pandèmia. 

Participació de col·lectius juvenils 
Aquest projecte social és pioner a l'Estat 
pel seu caràcter innovador, integral i par-
ticipatiu, ja que es planteja apoderar jo-
ves i adolescents com a pilar fonamental 
del disseny, planificació i execució. Amb 
aquesta intenció, s'han mantingut reu-
nions amb col·lectius juvenils i amb joves 
de la ciutat per definir-ne les característi-
ques principals. 

El nou parc urbà estarà a l'aire lliure i 
comptarà amb un circuit de 'parkour' i amb 
un espai adequat a les necessitats espe-
cífiques de les persones joves pensat per 
fer-hi una pràctica esportiva saludable.

Innovació i noves oportunitats
El conseller delegat d'Aigües de Barcelona, 
Felipe Campos, ha remarcat la importància 
de la iniciativa, donat que el procés de co-
creació s'està duent a terme "amb una lògi-
ca integral participativa i d'empoderament, 
amb perspectiva inclusiva i de gènere, per 
tal de millorar les condicions de vida dels 
més joves, alguns dels quals hi tindran la 
seva primera oportunitat laboral". 

La creació de l'espai forma part del Pla 
de xoc d'adolescència de Sant Boi, una 
resposta comunitària innovadora als 
efectes de la pandèmia que compta amb 
una dotació global d'1 milió d'euros.

L'Ajuntament  i Aigües de Barcelona 
impulsen un parc urbà per a joves

Projecte 
pioner
Pretén donar 
resposta a les 
necessitats 
de la població 
jove en context 
postpandèmic. 

La primera edició del 
Fit Xperience proposa 
activitats esportives 
gratuïtes per a joves
Les sessions esportives Fit Xperience 
són un projecte nascut des del 
Departament d'Esports i la Unitat de 
Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 

Es tracta de tot un seguit d'activitats 
puntuals esportives gratuïtes per a 
Joves de 16 a 25 anys que tindran lloc 
durant els mesos d'abril, maig i juny.

De quines activitats es pot participar? 

⃝Kick Boxing Fit: Activitat física de 
resistència que combina exercicis 
aeròbics, de boxa i d’arts marcials 
però sense contacte, amb l’objectiu de 
millorar l’estat físic de manera enèrgica.

⃝Acrossfit: És una pràctica esportiva 
que combina gran varietat d’exercicis 
intensos de diferents disciplines que 
permeten entrenar tot els cos de 
manera integral. Es treballen qualitats 
físiques com la força, la flexibilitat, 
la potència, la velocitat, l’agilitat, 
l’equilibri i la coordinació. 

Totes les sessions tenen lloc els 
dissabtes de 18 h a 19 h a la pista de 
bàsquet de la Torre del Sol. 

Més informació sobre les dates 
concretes i inscripcions:  

www.ja.cat/fitxp 
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Sant Boi se suma a les 
Ciutats Defensores  
El passat 26 d'abril,  vam poder 
rebre la visita a Sant Boi de 
Morena Herrera, defensora dels 
drets humans i defensora dels 
drets de les dones al seu país, 
El Salvador. La trobada va 
comptar amb la participació de 
tres centres de secundària, a Cal 
Ninyo.

Una nova edició del PIES

En aquesta nova edició del 
projecte PIES, vam poder 
escoltar les aportacions i 
propostes dels alumnes de 
tercer d’ESO de l’Institut 
Marianao per millorar el barri, 
Sant Boi i el seu centre educatiu.
El projecte de participació PIES 
ens permet veure com els i les 
joves estan compromesos en 
millorar la seva ciutat.

La ciutat celebra la Festa del 
Comerç Just i la Banca Ètica 
Sota el lema 'I tu, què, tries?' el 
14 de maig s'organitza la progra-
mació de 
la Festa del 
Comerç Just i 
la Banca Ètica 
ala plaça de 
l'Agricultura. 
De 10 h a 
14 h  estarà 
situada la Fira 
d'entitats i la 
Ludoteca de 
Jocs Infantils 
de 10h a 13 h. 
A les 12 h es procedirà a la lectura 
del manifest pel Comerç Just, 
seguit de l'espectacle familiar 
'Simplicitats'.

Presentació del Fòrum anual dels Treballs 
de Recerca de Batxillerat
La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
va acollir la presentació del Fòrum 
anual dels Treballs de Recerca de Ba-
txillerat i l'alcaldessa Lluïsa Moret, i 
la regidora de Ciutat Educadora, Alba 
Martínez, van rebre els i les joves que 
han presentat treballs relacionats 
amb la ciutat.

Intercanvi d'experiències  
Organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i els Serveis Educa-
tius del Departament d’Educació al 
Baix Llobregat, el fòrum va reconèi-
xer els treballs  de 37 nois i noies de 
centres educatius que imparteixen 
Batxillerat a la ciutat. 

Potenciant la recerca
La selecció dels treballs es va fer 
en clau de ciutat, posant un espe-
cial ènfasi en els àmbits que  s'estan 
impulsant al territori: el medi am-
bient, la igualtat i la solidaritat, en-
tre altres. L’objectiu del fòrum és 
potenciar i estimular les activitats 
de recerca de l'alumnat, així com 
l’intercanvi d’experiències entre els 
diferents centres educatius, donar a 
conèixer els resultats dels treballs a 
la comunitat educativa i impulsar el 
treball d’habilitats comunicatives i 
d’argumentació.

        www.sbciutateducadora.cat

En el marc de les mesures PMOE (Pla 
de Millora d’Oportunitats Educati-
ves), impulsades pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya, el passat 5 i 6 d’abril es va 
celebrar a l’equipament l’Olivera de 
Sant Boi la primera edició de la Jor-
nada d’orientació GPeS (Guia Perso-
nalitzada educativa Sant Boi). Sota 
la proposta de realitzar actuacions 
en matèria d’orientació educativa,
el servei de Ciutat Educadora ha 

pres aquest compromís i, per primer 
cop a la ciutat, ha organitzat unes 
jornades d’orientació acadèmica.

Més de 400 participants
L’objectiu d’aquesta jornada era do-
nar a conèixer a alumnat, famílies 
i professionals, l’oferta postobliga-
tòria de Sant Boi i rodalies.
Al llarg dels dos dies, més de 400 
persones van participar de les jor-
nades. 

Primera jornada d'orientació educativa 

Una participació que es va gaudir 
assistint a alguna de les 9 xerrades 
que es van oferir com també passe-
jant per l’espai d’expositors que es 
va situar a la plaça de Montserrat 
Roig.
Durant la jornada també es van 
presentar el Mapa de recursos edu-
catius de Sant Boi i la Guia Persona-
litzada educativa Sant Boi que, amb 
altres recursos, trobareu al web de 
Sant Boi Ciutat Educadora.
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Club Handbol Sant BoiAssociació de Gent Gran de Ciutat Cooperativa i Molí Nou

L'alcaldessa 
visita  
les entitats 
als barris 
de Sant Boi

L'alcaldessa, Lluïsa Moret,  
continua destinant jornades de 
treball als barris de Sant Boi, 
on pot fer un seguiment des de 
la proximitat i sobre el terreny 
dels principals projectes de 
present i futur. Aprofitant 
aquestes jornades, es reuneix 
amb entitats de cada districte 
per compartir punts de vista 
i reconèixer la seva tasca, els 
seus valors i els seus èxits. 
Durant les darreres setmanes, 
ha mantingut contacte, entre 
altres, amb entitats del barri 
de Marianao i amb l'associació 
de gent gran de Ciutat Coope-
rativa i Molí Nou, i ha treballat 
en el  desenvolupament del 
projecte Camps Blancs  
Transforma. Aquesta presència 
als barris vol ser un  
instrument més en la tasca 
de l'Ajuntament per reactivar 
la ciutat, transformar l'espai 
públic i estar al costat de les 
necessitats dels santboians i 
les santboianes.

Gent Gran de Marianao

Espai Lúdic

Tots Som Santboians

Espai cultural Les Muses

DID Associació Camps Blancs TransForma
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Sant Boi renueva el Distintivo 
por la Igualdad de Género
El Distintivo para la Igualdad de 
Género Norma SG City 50-50 es un 
sello internacional de la asociación 
Forgender Seal para los municipios 
que destacan por la integración de la 
perspectiva de género en las políticas 
y actuaciones. Ahora la ciudad renueva 
su acreditación por dos años más. El 
sello valora y refuerza el compromiso 
histórico con la igualdad entre mujeres 
y hombres con el objetivo de favorecer 
a una sociedad más justa e igualitaria.

Ràdio Sant Boi estrena unidad 
móvil de zero emisiones
La emisora   municipal de Sant Boi 
dispone de un nuevo vehículo para 
los desplazamientos y cobertura de 
la información fuera de los estudios, 
situados en la calle Jaume I. El coche 
es de propulsión eléctrica, en el marco 
de la ambientalización de la flota 
municipal . La nueva unidad móvil 
facilitará la visibilidad y la presencia 
de la radio en la ciudad.

Nueva edición de Hermes 2022
El Ayuntamiento pone en marcha 
una nueva edición de Hermes, un 
proyecto inclusivo que une patrimonio 
cultural, igualdad de oportunidades 
y trabajo participativo en el ámbito 
de la salud mental. En esta ocasión, 
las personas participantes colaboran 
en el proyecto "Fotografiem la Torre 
del Sol" para crear relatos visuales 
mientras disfrutan del patrimonio 
natural y mejoran el trabajo en equipo. 
El proyecto cuenta con la participación 
de personas usuarias de UHEDI Santa 
Ana, CASM Benito Menni, Centro 
Ocupacional Sant Jordi, SRC y el Taller 
de Manualidades.

Ya están en marcha todas las iniciativas de 
actividades de verano dirigidas a la infancia 
y la adolescencia de la ciudad. Un año más, 
las entidades sociales, deportivas, la inicia-
tiva privada de la ciudad y el Ayuntamien-
to suman esfuerzos para ofrecer un verano 
lleno de propuestas de ocio educativo para 
estas edades.

Variedad de actividades
La oferta de ocio durante los meses de 
vacaciones escolares, incluye una progra-
mación diversa que comprende las edades 
de 0 a 16 años. Está fundamentada espe-
cialmente en los casales de verano, pero  
también queda ampliada con otras ofertas 
como el soporte al estudio y actividades 
culturales, deportivas, artísticas, formati-

Un verano lleno de actividades para niños, 
niñas y jóvenes de la ciudad

Ya se ha constituido la Comisión Técnica 
y Ciudadana de Camps Blancs Transforma,  
un grupo de personas comprometidas con 
el barrio: Ayuntamiento, entidades locales, 
Policía local, etc. 
Entidades y ciudadanía participarán así 
en el proyecto Camps Blancs Transfor-
ma, un plan estratégico diseñado por el 
Ayuntamiento de Sant Boi para impul-
sar la transformación social del barrio 
poniendo en el centro a las personas. 
El concejal de Camps Blancs, Francisco Ja-
vier Nicolás, ha formalizado la mesa co-
munitaria de trabajo en una reunión con 
esta veintena de agentes sociales que se 
reunirán de forma bimensual. 

Transformación social y convivencia 
Camps Blancs TransForma es un proyecto 

que tendrá un impacto muy directo en el 
barrio, pero debemos resaltar que su rasgo 
diferenciador es la transformación social 
como objetivo principal. Por este motivo, 
están previstas acciones para empoderar a 
la ciudadanía, y que sean agentes activos 
del barrio. 

La convivencia es otro aspecto funda-
mental en esta iniciativa. Convivir en la 
comunidad desde el sentimiento de perte-
nencia, desde las aportaciones individuales 
y colectivas y desde las sinergias que se 
generen. 

El proyecto pone en el centro a las per-
sonas, y, por lo tanto, trabaja en lo que las 
une y no en lo que las diferencia, por eso 
el uso del espacio público es también un 
elemento clave.

La mesa comunitaria del proyecto Camps 
Blancs Transforma ya es una realidad 

Tres acciones 
innovadoras  
para la  
transformación 
del barrio:
Comunidad, 
Mujeres y Cultura.

Más información:
santboi.cat/lleure 

vas, etc. Las actividades de ocio de verano 
son una oportunidad de socialización, de-
sarrollo y enriquecimiento personal para la 
infancia, así como para jóvenes y adoles-
centes. Asimismo facilitan a las familias la 
conciliación de la vida personal y laboral.
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Sant Boi organitza La Tecnòloga, el primer campus per trencar les 
desigualtats entre dones i homes en la ciència i la tecnologia
Del 25 d'abril al 8 de maig, més de 60 activitats han visibilitzat i reivindicat el paper de les dones i les nenes en  els àmbits 
de la ciència i tecnologia. Amb el nom de 'La Tecnòloga', l'Ajuntament organitza el I Campus de Ciència i Tecnologia 
de Sant Boi. Durant dues setmanes,  la ciutat ha ofert tota una programació d'activitats adreçades a públics de totes 
les edats per posar de manifest l'escassa presència i visibilitat de les dones en els mons de la tecnologia i la ciència.  
L'acte inaugural es va celebrar el dilluns 25 d'abril a Cal Ninyo, on va tenir lloc una taula rodona amb la presència de 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i les integrants del Comitè d'Expertes del Campus; totes elles professionals reconegudes 
en aquests camps. Una part important de les propostes s'han adreçat a les escoles i els instituts, amb la intenció 
d'apropar la ciència i la tecnologia a les nenes i les noies de Sant Boi i animar-les a seguir les passes de referents 
històrics com Hipàtia d'Alexandria o Marie Curie.                                                                                                                                                                             

IFTAR Intercultural
L'associació cultural Ibn Rochd va celebrar 
una nova edició de l'Iftar Intercultural a Sant 
Boi. Un  espai de convivència compartit amb 
entitats locals, professionals dels serveis 
públics i representants de la comunitat 
marroquina de Sant Boi.  

El FC Santboià presenta un equip inclusiu
L'equip, que es va presentar el 24 d'abril, juga a la lliga d’Esport 
i Salut i està format per 18 jugadors i 2 educadors de la Fundació 
Marianao. Els jugadors són: Francisco, Victor, Aleix, Jesus, Carlos, 
Juan Antonio, Hector, Juan Miguel, Reginaldo, Eros, Abraham, 
Julià, Joan, Manuel, Xavi, Enrique, Jordi i Adrià i està  dirigit pels 
seus educadors i entrenadors Alex i Diana.    

Setmana Santa a Sant Boi
La Hermandad del Santo Cristo de la Agonía 
i Nuestra Sra. De los Dolores de Camps 
Blancs recupera la Tradicional Processó del 
Divendres Sant. També es va celebrar el Via 
Crucis i la Misa Flamenca. Tot de moments 
emotius i recuperació de tradicions.
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European ClubPentatló
Els dies 30 d'abril i 1 de maig s'ha celebrat la 
European Cup de Pentatló de la mà de la Federació 
Catalana de pentatló. Al llarg de la jornada s'han 
debatut competicions europees i nacionals de 
diferents categories però totes intenses i exemplars  
amb participants de França, Itàlia, Alemanya, Grècia, 
Suïssa, Austràlia i Espanya.  

Philosophy Screams
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, la UNED 
Senior de Sant Boi va organitzar l'acte Philosophy 
Screams, un esdeveniment sobre literatura 
filosòfica. En aquesta trobada virtual s'hi van 
reunir filòsofs i lectors de 15 països diferents. Va 
ser tota una marató filosòfica, que va durar des de 
les deu del matí fins a les deu de la nit. 

Sant Jordi 2022
El dia 23 d'abril la ciutat va tornar a viure 
la diada de Sant Jordi al carrer, tal com 
mana la tradició. Tot i el temporal, les 
habituals paradetes de llibres i d'ofertes 
culturals i les roses no van faltar a una de 
les cites més entranyables del calendari, 
molt arrelada a la vida i la cultura popular. 
Aquell dia, la rambla de Rafael Casanova 
i la plaça de l'Ajuntament van ser els 
espais centrals, amb la tradicional Fira 
del llibre i activitats per compartir en 
família durant tot el dia. 
A la rambla i a la plaça s'hi van instal·lar 
carpes municipals, d'entitats, de llibre- Sant Boi, una ciutat viva

ries i floristeries de la ciutat. Va comptar 
també amb una carpa on hi van tenir lloc 
les presentacions i signatures d'autors i 
autores de Sant Bo -a la fotografia, Manel 
Esteller-, així com altres personalitats 
com l'actriu Itziar Castro. 
A la tarda, lectura de poesies, una plan-
tada de dracs i un piano a disposició del 
públic. La diada es va donar per acabada  
amb la final del Llobregat Slam Poetry, 
organitzada per Cultura Excêntrica. 

Fotografia Estenopeica
La cultura va ser per tots els carrers els dies 23 i 
24 d'abril també  amb la commemoració del Dia 
Mundial de la Fotografia Estenopeica. El Grup 
Fotogràfic Santboià #dphotosb va organitzar 
aquesta jornada al barri de Cooperativa-Molí Nou, 
en col·laboració amb l’Ajuntament. A l'interior, una 
càmera fosca i exposició fotogràfica. 
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Dels compromisos pendents que té el govern 
de l’Estat amb Sant Boi i comarca és la variant 
de la C-245 i el seu enllaç amb la Bv-2002. Pre-
vista ja als anys 90 del segle passat, en aquests 
moments la seva construcció es troba abando-
nada. La situació actual és prou coneguda per 
tota la ciutadania que amb resignació pateix els 
embussos a la rotonda de la Parellada o que se 
la juga conduint quan circula pels desviaments 
eternament provisionals que l’enllacen amb 
l’autopista C-32.

La variant, de poc més de 2 km, ha patit tot 
tipus de vicissituds a l’hora de fer-se realitat: 
la constant falta d’inversions de l’Estat a Ca-
talunya, crisi econòmica, retallades, la fallida 
de l’empresa constructora, actualitzacions del 
projecte de la pròpia variant...fins arribar a dia 
d’avui amb tot empantanegat.

Es tracta d’una infraestructura que hauria 
de fer dècades que estès facilitant de forma 
ràpida i segura les connexions entre l’A-2 amb 
la C-32, de facilitar uns bons accessos d’entra-
da i sortida a la ciutat de Sant Boi i establir una 
bona connexió amb la Bv-2002.

El passat octubre el ministeri responsable de 
la seva finalització, el Mitma, va aprovar pro-
visionalment el darrer projecte de traçat. I es 
van tornar a anunciar inversions. En relació a 
aquest fet, el dia 5 d’abril Esquerra St.Boi  a tra-
vés del GP al Senat vam preguntar a la ministra 
Sánchez sobre la represa de les obres. Davant 
de tants intents fallits per fer realitat la variant, 
Esquerra li vam demanar concreció i un calen-
dari d’execució real de l’obra. La resposta va ser 
vaga. Caldrà seguir-ho i que no es demori més 
en el temps.

Bona festa Major!

Llegó la fiesta más emblemática de Cataluña, Sant 
Jordi. Y con ella llegó la normalidad en las calles, 
aguacero de granizo incluido, sin mascarillas obliga-
das y superando día a día la pandemia, con respon-
sabilidad y esperanza.

Montamos carpa en la Rambla, como es cos-
tumbre, y regalamos rosas naturales a cambio de 
propuestas reales para hacer mejor la calle de uno, 
su barrio, la ciudad. Y el éxito nos sorprendió casi 
tanto como el aguacero: más de cien propuestas 
de más de cien vecinos y vecinas, propuestas que 
tendrán su recorrido obligado, bien en forma de 
programa electoral, en mociones, en propuestas en 
los plenos, en peticiones por escrito… y su corres-
pondiente respuesta una vez finalizado el trámite. 
Es nuestro compromiso.

Y cuando ustedes hayan leído esta publicación, 
una representación de cada grupo político habre-
mos acompañado al gobierno municipal hasta el 
Ministerio de Defensa para la firma de un protocolo 
que ponga en la parrilla de salida el eterno proble-
ma del cuartel del ejército. Nuestro grupo ha que-
rido estar en la firma porque este es un asunto de 
ciudad que no permite distracciones pero tampoco 
política de enfrentamiento, al contrario, el consen-
so ayudará al traslado de las dependencias militares 
a otro punto de Sant Boi y el aprovechamiento de 
sus actuales instalaciones para un crecimiento de 
la ciudad como nunca se haya proyectado. Por ello 
queremos estar allí, desde el inicio, para aportar, 
para sumar, para ser útiles, porque ésta es nuestra 
razón de ser.

¡Feliz Fiesta Mayor 2022!

N De Sant Jordis y cuarteles

E

José Manuel González
regidor

N Cultura i festes. Llibertat 
per gaudir

n aquestes dates, Sant Boi experimenta una èpo-
ca d'especial dinamisme cultural. Amb l'arribada 
del bon temps arribem també molts dels esdeveni-
ments festius i culturals cabdals en el calendari vital 
de les santboianes i els santboians. Aquest any en-
cara més desitjat, ja que les restriccions amb motiu 
de la pandèmia de la covid-19 ja no afecten el normal 
funcionament dels actes que celebrem.

La cultura expressa la capacitat de l'ésser humà 
per crear art i tradicions a partir dels nostres valors 
per la qual cosa esdevé un bé de primera necessitat. 
Ho hem viscut i comprovat durant la pandèmia. 

La nostra ciutat gaudeix d'un món cultural ric i di-
vers, amb un gran nombre de persones que confi-
guren una comunitat cultural potent i capaç d'oferir 
una àmplia oferta d'activitats de qualitat.

Bona mostra és la designació de Sant Boi com 
Ciutat Gegantera 2022, una elecció que ens omple 
d'orgull a la vegada que ens dona la possibilitat de 
mostrar-nos fora de la nostra ciutat i acollir al món 
geganter de Catalunya i d'arreu durant un cap de se-
tmana sencer, del 13 al 15 de maig.

I la setmana següent la nostra Festa Major, ja total-
ment normalitzada i que ens permetrà viure uns dies 
de felicitat col·lectiva per omplir els nostres cossos 
de bones sensacions en bona harmonia. Recuperem 
els espais i els carrers que habitualment han estat es-
cenari d'aquesta gran celebració ciutadana. Els balls 
i els concerts, el teatre i la dansa, el correfoc i les sar-
danes, el flamenc i el rock, i molts més ingredients 
que faran que la ciutat visqui un ambient de llibertat 
per gaudir.

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

Jaume Sans
regidor

Lluís Tejedor
regidor

lltejedor@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat

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

N Una variant que no pot 
esperar més
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El protocol d'intencions entre el Ministeri de 
Defensa i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobre-
gat sobre la caserna de Santa Eulàlia aprovat 
per unanimitat al ple del mes de març i sig-
nat el passat divendres 29 d'abril a Madrid 
és, sense cap mena de dubte, una molt bona 
notícia per a la nostra ciutat. Donem així, el 
primer dels passos necessaris per resoldre un 
repte històric que els diferents governs muni-
cipals i la ciutadania han assumit al llarg de les 
darreres dècades. Un primer pas, però ferm, 
ja que les complicitats i compromisos mutus 
establerts amb el Ministeri ens situen molt a 
prop d'un escenari real de trasllat de la caser-
na a una ubicació alternativa i la consegüent 
recuperació d'aquesta part central de la nos-
tra ciutat. Important no només en termes 
territorials, estem parlant de cosir la nostra 
ciutat i de crear, des de zero, un nou espai que 
representi noves oportunitats per als veïns i 
veïnes. Guanyar un espai físic sí, però també 
guanyar un espai des d'un punt de vista soci-
al, de cohesió i de dignitat territorial i urbana.

El treball fins a arribar aquí ha estat enor-
me i ha implicat la participació de diferents 
administracions i moltes persones. Per això, 
lluny d'eufòries i triomfalismes, cal continu-
ar treballant, des de la calma, per avançar en 
cadascun dels acords que contempla aquest 
protocol. I cal fer-ho des de la responsabilitat, 
la voluntat de suma i la convicció que estem 
prenent decisions que milloraran la nostra 
ciutat i, per tant, la vida de molts santboians 
i santboianes. 

N Un acord de ciutat per 
recuperar l'espai de la Caserna

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

Alba Martínez
regidora

Estem en uns temps en els quals la necessitat 
d'equilibri es troba més present que mai, gai-
rebé en tot, però aquí i ara ens referirem al ne-
cessari equilibri entre la cura del medi ambient 
i els problemes socials.

Evidentment, hem de procurar que el nostre 
entorn no sigui agressiu ni contaminant, dis-
minuir el més possible els contaminants que 
existeixen i tenir un objectiu que tendeixi cap a 
"zero" en l'emissió de productes tòxics al medi 
ambient.

Concretant encara més en temes de mobili-
tat es pot dir que és precís l'ús de vehicles no 
contaminants i la reducció, en conseqüència 
del parc d'automòbils antics no dissenyats 
com poc contaminants. Ara bé, això ens plan-
teja una qüestió, i és una qüestió social, per-
què hi ha importants grups de població que 
necessiten el seu vehicle per treballar -sigui 
per desplaçar-se cap al lloc de feina, sigui com 
eina directa de treball- però que no es podem 
permetre el canvi cap a un vehicle modern i ja 
dissenyat de manera respectuosa amb el medi 
i poc o res contaminant.

En aquest sentit, no podem fer normatives 
sense tenir en compte la totalitat dels impac-
tes d'aquestes, inclosos els impactes socials. 
Qualsevol mesura ha de preveure com minimit-
zar els riscos d'exclusió i com no perjudicar els 
ciutadans i ciutadanes, especialment als més 
febles econòmicament parlant.

Així és necessari que les normatives sobre 
mobilitat vinguin acompanyades de mesures 
per minimitzar o contrarestar els impactes so-
bre altres necessitats, mesures com una verita-
ble i funcional alternativa mitjançant el trans-
port públic o ajudes significatives per renovar 
el parc de vehicles, entre altres possibles.

N La necessitat d'equilibri

Jorge Romero
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

 ace muchos años, mi padre, joven y de izquier-
das, puso nombre a su primer negocio, “Tova-
rich”, camarada en ruso, Rusia era moda en la 
República. Fue represaliado y debió camuflar 
el nombre por “Tobaris” y así quedo. Viene ello 
a cuento porque solicité la “suspensión tempo-
ral” del “Hermanamiento” de S. Boi con el Ayto. 
ruso de Nóvgorod, una ciudad arsenal y militar. A 
la vez, recordé el  horror del régimen sandinista 
de Nicaragua, en S. Miguelito, cuya alcaldesa de 
“facto” lo es con fraude y violencias. Curiosamen-
te la Rusia de Putin y la Nicaragua del dúo Ortega-
Murillo se apoyan en su aislamiento internacional.

S. Boi desde Franco, permanece hermanada a 
Azuaga y Coín y ello facilitó la integración de los 
emigrantes de los años 60. Nada que decir. Pero 
cuando, en los años 80 renacieron  los “herma-
namientos”,  S.Boi, eligió lugares con déficits de 
derechos humanos, que se disculpaban; pero hoy 
son, dictaduras, torturas, masacres y guerra, tal 
vez mundial.

¿Por qué ser indiferentes a la falta de democra-
cia en ambos casos? Debemos desligarnos del ge-
nocida Putin y de sus “mariachis” nicaragüenses.
Elegir “hermanamientos” según la carta ONU y 
de la Cruz Roja. Y basta de caprichos y voluntaris-
mo. En el Pleno se habló de 5000 viajes primados 
a Gorki-Nóvgorod, vía asociación “ad hoc”. Pero 
yo demandé eficacia local en la acogida a ucrania-
nos, que es lo que toca. No vale hablar del pasa-
do, como justificante, aun simpatizando con Putin 
o los Ortega. Se impone la pausa, un “stop” y un 
giro en la Cooperación. Hermanarse ahora, en fa-
vor de Ucrania, ¿qué tal Jersón?. De ”Tovarich” a 
“Tobaris”;  de Gorki a Nóvgorod; de Lenin a Putin; 
de Somoza a Ortega. Adiós, “Hermitage”. Cam-
bios ya.

N Tobaris

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

H    
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Mixtos: Orientar i formar
Accions formatives subvencionades pel 
Consorci de Formació Contínua, que combinen 
cursos, una bona part dels quals incorporen 
certificat de professionalitat, i d'orientació per 
millorar les competències professionals. 
Des del Programa Mixt d'Orientació i Formació 
s'ofereix el servei d'Orientació Laboral per 
a persones treballadores o que hagin estat 
afectades per un ERTO. Si necessites saber 
com realitzar una bona entrevista de feina. 
Vols millorar les competències professionals.
Necessites actualitzar el teu CV.
O potser tens molts anys d'experiència però no 
tens la titulació i no saps com acreditar-la... A 
Orientació Laboral et poden ajudar.
Informació de contacte: 93 635 12 46 ext. 
2142 o bé al correu: mmateos@santboi.cat.

200 cursos en línia 

L'Aula Mentor és un servei de formació en 
format digital, impulsat pel Govern central, 
que permet escollir entre més de 200 cursos 
de diferents àrees vinculats a la millora de 
les competències personals i professionals 
de persones majors de 18 anys. A més, la 
iniciativa disposa de tutories  individuals. Un 
cop acabada la formació s'obté un certificat 
d'aprofitament expedit pel Ministeri d'Educació 
i Formació Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i aulamentor.es

Tauler 

Preinscripció cicles formatius 
de grau superior 
Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de 
maig de 2022, ambdós inclosos. La sol·licitud 
s’ha de presentar al registre electrònic de la 
Generalitat mitjançant el formulari electrònic 
disponible al web del Departament d’Educació.

 

Portal web destinada a que totes les dones 
de la ciutat posin a disposició de tothom 
coneixements, experiències i sabers en 
qualsevol disciplina, sigui remunerada o no. 
Adreça web: cercadorexpertessantboi.cat 
 
Turisme a la comarca  
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha 
reactivat la campanya de cupons de descompte 
"A un  salt de Barcelona" per fer escapades en 
família a punts d'interès turístic arreu de la 
comarca, com ara les termes romanes de Sant 
Boi, els espais naturals del delta del Llobregat, la 
cripta Gaudí de la Colònia Güell, entre altres. 
Informació: www.turismebaixllobregat.com 
Cupons de descompte:  
www.turismebaixllobregat.com/cupons 

Maig'22

Els patis oberts  
Des del mes de març, 
els patis de les escoles 
Josep M. Ciurana, Antoni 
Gaudí i Can Massallera 
obren durant el cap de setmana i les vacances 
escolars per a ús lúdic. Per gaudir del servei, 
els nens i les nenes han d'anar acompanyats 
d'una persona adulta.  
Informació i horaris: santboi.cat/patisoberts
 

Formació TIC 
Píndoles formatives en tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
Del 26 d'abril al juny. 
Inscripció  santboi.cat/apropat. 
Llocs: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer i L'Olivera.

Encara hi ha parades disponibles al Mercat de la 
Muntanyeta, al Mercat de Sant Jordi  i al Mercat 
de Torre de la Vila.  
Informació: santboi.cat,  
mercats@santboi.cat, telèfon 93 654 8216 (ext. 
2165 i 2146)

Tauler 

Oficina Municipal d'Energia Sostenible (OMES). Ofereix informació, assessorament i suport 
gratuïts en relació a la reducció del cost de les factures de gas i electricitat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a les comunitats o les formes de mobilitat individual i col·lectiva més eficients i sostenibles, entre altres qüestions. 
L'oficina disposa d'un servei on line d'auditories energètiques gratuïtes per a llars particulars, comerços i petites empreses. El servei 
fa una lectura directa del comptador i envia un informe de les actuacions a fer per millorar la contractació elèctrica.
Per a informació i consultes (tarifes, consells i auditories): Telèfon 93 654 82 22, omes@santboi.cat i santboi.cat/omes.
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Atenció psicològica a joves 
El servei amplia l'horari als divendres al matí 
per continuar orientant joves de 16 a 30 anys en 
la presa de decisions, conflictes familiars o de 
parella, dificultat en les relacions personals, etc. 
Cita prèvia:  tel. 93 652 98 43 i elpunt@santboi.
cat . Horari ampliat: dl. i dc., de 15.30 a 19.30 
hores i dv., de 10 a 14 h.
 
Eskala: orientació laboral  
Ets jove, vols trobar feina o vols estudiar i no 
saps per on començar? El programa Eskala 
t'orienta i acompanya en aquestes decisions.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i  
@escala.santboi
 
Assessoria laboral jove 
Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys, 
per millorar en la recerca de feina: fer un 
currículum, una entrevista, buscar feina, etc. 
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652 
98 43. Horari: dijous, de 16 a 19.30 h.
 

Assessorament jurídic gratuït  
Servei gratuït per a tràmits relacionats amb la 
situació laboral o amb subsidis i prestacions. 
Ubicació: edifici Centreserveis.  
Informació i cita prèvia: telèfon 93 635 12 46 i al 
formulari del web bit.ly/servei_jurídic

Preinscripció escola municipal de música. 
El termini de presentacions de les sol·licituds és del 2 de maig al 14 de 
maig. Es podran fer en línia  a través de la pàgina web municipal. Pel curs 
2022-2023 es contemplen un total de 101 places.  
Tota la informació: emmsantboi.wordpress.com, telèfon: 93 630 68 86, amb 
atenció de 15 h a 21 h.

 
 
 
Bo Jove 
Convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones 
joves  de 18 a 35 anys. El tràmit es farà de 
forma telemàtica a partir d'una convocatòria 
que s'obrirà properament al web municipal. 
Es recomana la presentació de la sol·licitud 
electrònicament (es precisa identificació digital). 
Per tal d'agilitzar els processos es recomana tenir 
preparada la documentació obligatòria requerida. 
En aquest cas: Contracte de lloguer, habitació 
i/o cesió d’ús; tots els rebuts de lloguer pagats 
exercici 2022 i full de dades bancàries. 
Al llarg d'aquest mes es publicaran dues 
convocatòries més:  
-Convocatòria CMH d’accessibilitat i mobilitat a 
l’interior dels habitatges, fins el 31.12.2022. 
-Convocatòria  Fons NextGeneration-EU : millora 
eficiència energètica, fins el 30.06.2026 
Més informació: Oficina Local d'Habitatge (OLH), 
olhsantboi@santboi.cat, 93 635 12 23, de 9.30 a 
14 h, de dilluns a divendres i a les xarxes socials 
de la U. de Joventut @joventutsantboi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultes Servei de Consum 
El Servei Públic de Consum Municipal ofereix 
atenció presencial diària a El Núria i un dimecres 
de cada mes als casals de Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou, Camps Blancs i l'Olivera (excepte en 
vacances).    
Atenció presencial, de dilluns a divendres: 
edifici municipal El Núria. Per demanar cita 
prèvia: telèfon 93 635 12 12.
 
Ajuts per a empreses 
Aquesta iniciativa, 
impulsada a través 
dels fons europeus 
Next Generation, 
permet a les 
empreses de qualsevol sector d'entre 10 i 
49 treballadors i treballadores beneficiar-se 
d'ajuts de fins a 12.000 euros per implantaons 
digitals al seu negoci.   
Informació i sol·licituds: acelerapyme.gob.es/
kit-digital, del 15 de març al 15 de setembre 
de 2022.
 
Cibergran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara hi ha places per als cursos i tallers  
d'informàtica de diversos nivells adreçats a 
persones de més de 60 anys: Iniciació a la 
informàtica, Usuari amb mòbil i Informàtica 
nivell Usuari.   
Informació i inscripcions:  
cibergran.wordpress.com,  telèfon 93 654 89 
50, (ext. 246 616). 
Ubicació: Casal de Gent Gran Ciutat Cooperativa 
Molí-Nou i Can Massallera.

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio, L. Vidal i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela,  
Cristina Diestro, Pepa Álvarez i  
baiximagenes.es
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz i Eva Sanz
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars. 
Cost mensual d'impressió 4.940 € 
Cost mensual de distribució 2.751 € 
Dipòsit legal B-9279-91
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amunt i avall: a Barcelona, a Valladolid... i tot això 
els hi fa molta il·lusió. També crec que ells ho viuen 
molt, però les famílies, més.  Estan integradíssims.”  

Què n'hem d’esperar dels, com a mínim, 6 anys 
de mandat que venen? 
“La meva junta és bastant continuista de 
l'actual perquè crec que la Santboiana ara està 
en un moment gloriós. Tenim un primer equip  
espectacular, un Sub-23 que ha quedat campió  
d'Espanya, la formació està en candelero... Llavors  
la meva junta espero que sigui, amb l'alegria 
que tenim ara, però sempre perfeccionant. En 
el projecte esportiu, ens agradaria acabar amb 
un primer equip que tothom fos d'aquí, en el 
sentit que s'hagi format a l'Escola, que sigui de la 
pedrera.” 

Són 100 anys de la UE Santboiana a la ciutat de 
Sant Boi. Per què necessita Sant Boi molts més 
anys de rugbi? 
“Perquè Sant Boi és el bressol del rugbi. Aquest 
és el primer club d'Espanya, aleshores, Sant Boi 
és referent. És un referent perquè és on hi ha el 
primer club d'Espanya, però també perquè la 
predisposició dels socis i les instal·lacions que 
tenim són envejables.” 

Aquest és un esport cada cop més practicat 
entre els nens i les nenes. Què li diries a una 
família que està pensant si apuntar el seu fill o 
filla al rugbi? 
“Jo l'animaria, sempre. He estat germana, dona, 
mare i tieta de jugador, llavors quan algú em 
pregunta, ho tinc claríssim. Primer perquè és un 
esport que no és tan violent com es veu des de 
fora. I, en segon lloc, perquè en ser un esport poc 
multitudinari  no tots els clubs tenen escola. Per 
la qual cosa els nens i nenes han de sortir a jugar 

Ets la primera dona presidenta electa del club 
en els seus 100 anys d'història. Què et va fer 
emprendre aquesta candidatura? 
“No m'ho havia proposat mai. Jo estava casada 
amb una persona molt integrada a la UE Santboiana 
i un dels seus amics, que forma part d'aquesta 
junta,  m'ho va proposar. En un primer moment vaig 
pensar que era una bogeria, però la gent em va anar 
animant i això va fer que em parés i pensés: doncs 
potser sí que és el moment que hi hagi una dona al 
capdavant.” 

Rugbi i dona, què me'n dius? 
“Dona i rugbi té un paper importantíssim 
actualment. La dona juga a rugbi des de fa molts 
anys, quan jo era jove ja es va fer el primer equip 
de dones que, de fet, es reuneixen el diumenge dia 
8 per fer un partit de veteranes en commemoració 
del centenari. Per mi,  dona i rugbi és donar força a 
l'esport del rugbi.”

El 1955 es funda l’Escola de rugbi. Quina és la 
importància de l’Escola dins del club?
“És important perquè teòricament és el futur de la 
Santboiana. Els nens i nenes s'ho passen molt bé i 
el club té una Escola molt potent amb molts nens 
i nenes apuntats. Això farà, esperem, que el dia de 
demà el primer equip estigui format per jugadors 
que han sortit d'aquí. Tot i que és difícil, perquè 
el rugbi avui dia està molt professionalitzat, hi 
ha gent de fora i arribar al primer equip és cada 
vegada més difícil. Però és el que es persegueix.” 

N “Jo l'animaria 
sempre. He estat 
germana, dona, mare i 
tieta de jugador”

N “Aquest és el primer 
club d'Espanya. 
Aleshores, Sant Boi  
és referent”

AURORA BRAVO  ha estat vinculada a la Unió Esportiva Santboiana des del 1975 i ara dirigirà 
el degà durant 6 anys en un nou mandat continuista. Al llarg dels 100 anys d’història del club, mai 
abans una dona escollida a les urnes havia esdevingut presidenta. Per a ella, el que fa que aquest 
reconegut club existeixi és la gran col·laboració i estima de totes les persones que hi estan vinculades.

“Potser sí que  
és moment 
que hi hagi 
una dona al 
capdavant de la 
Unió Esportiva 
Santboiana”


