viure

Sant Boi
Febrer 2022

Sant Boi té ENERGIA
Transició energètica
Projecte estratègic per una
transició energètica sostenible,
saludable i justa | pàg. 2-5

Pressupost Municipal
Atenció a les persones,
reactivació de l'economia i
transició ecològica | pàg. 6-8

Seguretat i convivència
La Policia Local incorpora
efectius i crea una nova
unitat per als barris | pàg. 12

Ciutat educadora
Premis per a les polítiques de
Sant Boi contra l'absentisme
escolar i el bullying | pàg. 14

Las empresas
municipales, un
instrumento básico
para las políticas
ambientales y de
sostenibilidad
Las tres empresas municipales del
Ayuntamiento (CLAUS, CORESSA
e IGUALSSOM) han modificado
su estructura organizativa para
potenciar el trabajo conjunto en
una misma línea de objetivos
estratégicos.

AEMAS
Desde finales de 2021, la caldera de biomasa de La Parellada proporciona agua caliente para las duchas y la calefacción de la
escuela, el polideportivo (incluida la piscina) y los vestuarios del campo de fútbol

Sant Boi tiene su propio
modelo energético

N El Ayuntamiento apuesta por el uso de energías renovables, como la solar o la biomasa
N La ciudad cuenta con una caldera de biomasa única en el entorno metropolitano, que
permite aprovechar los restos de madera de nuestros bosques como combustible
Sant Boi ha diseñado un proyecto estratégico para afrontar con las máximas garantías
un nuevo modelo energético y poder ser así
una ciudad más sostenible, saludable y justa.
Es el proyecto 'Sant Boi té enegia'. Su objetivo es acompañar activamente a la población
para acabar progresivamente con el consumo de energía de origen fósil y nuclear, a
causa de los elevadísimos costes económicos, sociales y ambientales que conllevan.
Para hacerlo posible se han puesto a disposición de la ciudadanía y del tejido económico y social, soluciones y recursos para
favorecer el consumo responsable, la eficiencia energética y la instalación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo
de energías renovables de proximidad.
Entre los recursos disponibles durante los
próximos años dentro de este proyecto se
contemplan los programas de ayudas de los

La transición
energética
es una
oportunidad
para el planeta,
la economía y
las personas.
Se basa en tres
pilares:
▶Reducción
de costes
energéticos
▶Beneficios
sociales
▶Mejoras
ambientales

fondos Next Generation. En total serán más
de un centenar las actuaciones que se impulsarán para acompañar a los diferentes sectores de población en el proceso de transición
que comporta este nuevo modelo.

La biomasa, una apuesta innovadora

Además de la energía solar fotovoltaica, el
Ayuntamiento está apostando por la biomasa forestal de proximidad como fuente de
energía renovable. En el área de la Parellada
funciona ya una caldera que aprovecha restos
de madera de nuestros bosques como combustible para proporcionar calefacción y agua
caliente a tres equipamientos conectados en
una red de calor: la escuela, el polideportivo
y el campo de fútbol. Es una apuesta más habitual en zonas rurales, pero muy innovadora
y singular en un entorno metropolitano. Todo
un símbolo del proyecto 'Sant Boi té energia' n
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Por ello, han adoptado la
denominación AEMAS (Agrupación
de Empresas Ambientales y
Sostenibles de Sant Boi), como
muestra de la alineación con la
estrategia de la ciudad para 2030,
de la homogeneidad en la gestión
de las tres organizaciones y de la
voluntad de abrir una nueva etapa de
servicio más próximo y adecuado a la
ciudadanía.
En concreto, por su experiencia y por
el tipo de servicios que presta, será
CLAUS la que llevará a cabo gran
parte de las actuaciones del nuevo
modelo energético por encargo del
Ayuntamiento.
La sede de AEMAS es la masía Can
Julià (calle Bonaventura Calopa, 26),
situada en el entorno del parque del
mismo nombre.

La masía Can Julià es la sede de AEMAS

Consumo responsable y
eficiencia energética
La mejor energía y la más económica es la
que no se consume. Por ello, un paquete
importante de soluciones y recursos del
proyecto 'Sant Boi té energia' van destinados a reducir la cantidad de energía que
se utiliza para satisfacer las necesidades,
como por ejemplo, la reducción de consumos innecesarios, la rehabilitación energética de los edificios y viviendas o la mejora
de la iluminación.
Esta línea de actuación de ahorro y eficiencia, que se debe extender de forma
global a ciudadanía y al tejido económico
y social, hace casi 10 años que fue iniciada
por el Ayuntamiento. Las medidas adoptadas han permitido reducir más de un 23%
las emisiones de CO2 e incrementar un 20%
la producción renovable, reduciéndose así
en más de 1’2 millones al año la factura
energética municipal y pudiéndose destinar
más recursos a combatir la pobreza energética y la mejora de los servicios públicos.

Alumbrado público LED

Con la ayuda de una subvención europea de
2,7 millones de euros, Sant Boi completará
este año la incorporación de tecnología LED
en la totalidad de su alumbrado público. La
ciudad ahorrará 360.000 euros anuales en

gasto eléctrico y reducirá en 1.620 toneladas sus emisiones de CO2. Las luminarias
LED son más eficientes, requieren menos
mantenimiento, reducen la contaminación
lumínica y emiten una luz más agradable.
Pero hay que tener en cuenta que solamente un 4% del consumo eléctrico del
municipio pertenece al propio Ayuntamiento. El 96% restante corresponde a la población y el tejido económico y supone un
coste aproximado de 58 millones de euros
al año. Por este motivo es imprescindible
que el cambio en la forma de consumir y
hacia un nuevo modelo energético se lleve
a cabo, también, desde estos ámbitos.

Todo el alumbrado público de Sant Boi funcionará con tecnología LED

Flota municipal sostenible

En el ámbito de la movilidad se está llevando a cabo una acción para ambientalizar la flota municipal, con el objetivo de
conseguir una gestión eficiente y sostenible de los vehículos. Se ha iniciado ya la
sustitución de los más antiguos y contaminantes por vehículos eléctricos y de gas
natural comprimido (GNC). Una plataforma
de gestión inteligente de la flota permite
optimizar su uso y mantenimiento, reducir
consumos y emisiones de CO2, ganar en seguridad y disminuir el gasto público.

La flota municipal ha empezado a incorporar vehículos eléctricos y de gas

Una ciudad verde, inclusiva y justa
en el ámbito de la energía necesita
un compromiso compartido por la
ciudadanía, los comercios, las empresas,
el tejido social y el Ayuntamiento

Ahorro y derechos energéticos
Aun consumiendo la misma energía, la factura energética puede variar mucho en función del horario de utilización, la tarifa, la
potencia y los servicios adicionales que se
tienen contratados.

Ahorro en las facturas

Las auditorías energéticas 'on line' son un servicio gratuito que ayuda
a reducir el importe de las facturas

Por eso es necesario analizar detalladamente los consumos de cada vivienda o negocio, así como las necesidades particulares para la contratación de los parámetros
energéticos óptimos en función de cada
situación.
Además, aquellas personas que tienen
derecho al bono social o están en situa-
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ción de vulnerabilidad pueden ejercer sus
derechos energéticos ante las compañías
comercializadoras.

Herramientas personalizadas

Para reducir el importe de las facturas, el
proyecto 'Sant Boi té Energia' pone a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas, como son las auditorias 'on line',
gratuitas y personalizadas, del consumo
eléctrico, o el asesoramiento individualizado para la gestión de trámites con las compañías comercializadoras de cara al ajuste
de la potencia contratada, las tarifas o los
servicios adicionales.

s

Producción de energía
renovable a escala local
Además del ahorro y la eficiencia, hay otro
elemento clave en la transición: la producción local de energías renovables.

Energía fotovoltaica

El proyecto 'Sant Boi té energia' va a actuar
como palanca en este ámbito mediante la
instalación de placas solares fotovoltaicas
en edificios públicos. El Ayuntamiento podrá compartir la energía generada que no se
consuma en condiciones más favorables que
las del mercado. Por eso, los edificios donde
se instalarán las placas se han escogido por
su proximidad a viviendas y a comercios, de
manera que pueda constituir una ayuda para
la reactivación económica y social.
Asimismo, el proyecto -que podría contar
con aportaciones externas de otras administraciones- también brinda soporte técnico y asesoramiento económico para los
particulares y comunidades que quieran
implementar instalaciones fotovoltaicas u
otras energías renovables en sus edificios.
El Ayuntamiento ya ha terminado la instalación fotovoltaica en la biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer, que con 40 kW instalados,

permite generar gran parte de la energía
para el propio edificio, pero además permitirá compartir más adelante esta energía,
mediante la regulación correspondiente,
con familias del entorno (500 m) en los días
y horas en que la biblioteca está cerrada.

Biomasa de proximidad

Por otro lado, aprovechando el gran potencial público forestal de que dispone el municipio, el Ayuntamiento ha apostado por la
biomasa como fuente de calor. La madera
que genera el mantenimiento de las zonas
de bosque para disminuir el riesgo de incendio forestal se convierte así en combustible para la biomasa, dentro de un modelo
de gestión forestal sostenible.
La madera se seca y se trata en un almacén de biomasa situado en el camí del Llor y,
posteriormente, se aprovecha para alimentar la primera red de calor de Sant Boi, que
ya está en funcionamiento en la zona de
equipamientos de La Parellada. Con ella se
proporciona agua caliente para las duchas y
la calefacción de la escuela, los vestuarios
del campo de fútbol y el polideportivo.

El Ayuntamiento prevé instalar placas solares en 16 edificios públicos
y crear zonas de autoconsumo compartido

Una nueva oficina, punto de referencia para la ciudadanía
y las empresas sobre los temas relacionados con la energía
OMES
Para facilitar la atención ciudadana relacionada con la energía se crea la OMES,
Oficina Municipal de Energía Sostenible,
que desde mediados de enero ofrece de
forma totalmente gratuita información y
asesoramiento en este ámbito.
Además del ahorro en las facturas o la
eficiencia energética en los hogares y empresas, la oficina es también el punto de referencia para asesorar y acompañar a quienes deseen instalar placas fotovoltaicas en
sus comunidades de vecinos, información
sobre ayudas disponibles y cómo tramitarlas, conocer las formas de movilidad más
eficientes y sostenibles o saber dónde pueden recargarse en Sant Boi los vehículos
eléctricos, entre otras cuestiones.

OFICINA MUNICIPAL DE
ENERGÍA SOSTENIBLE
Calle Lluís Castells, 23
Tel. 93 654 82 22
omes@santboi.cat

Horario

-De lunes a jueves,
de 9 a 13.30 h y de 16.30 a 19 h
-Viernes, de 9 a 14 h
Servicio gratuito
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HERRAMIENTAS para la TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Nueva oficina de energía sostenible (OMES)

Bonificaciones fiscales para renovables

Una nueva oficina del Ayuntamiento

El Ayuntamiento ofrece bonificaciones
en diferentes tributos (IBI, IAE e ICO)
para incentivar el uso de energías renovables. Por ejemplo, se bonifica en
un 50% durante 5 años el IBI y el IAE a
quienes instalan sistemas de aprovechamiento de la energía solar y en un
95% el ICO por mejoras del aislamiento
térmico en los edificios.

centraliza desde enero toda la atención a la ciudadanía en torno a las
ayudas y soporte para el ahorro en
las facturas energéticas, la mejora de
la eficiencia y la instalación de energías renovables.

Rehabilitación energética
Europa ha concedido a Sant Boi una
subvención para cofinanciar en un 50%
la rehabilitación de los edificios de
Camps Blancs y mejorar así la eficiencia de los consumos en el barrio. Como
requisito, se han de constituir comunidades de propietarios en esos edificios.
También están disponibles otras ayudas
a la rehabilitación dentro de los programas metropolitanos y convocatorias específicas con fondos europeos. El Ayuntamiento acompaña ese proceso.

Creación de comunidades energéticas
Está previsto instalar, el próximo año, paneles de energía solar fotovoltaica en las
cubiertas de 16 escuelas, casales y otros
edificios municipales. Los excedentes de
energía que generen esas placas solares
se compartirán mediante comunidades
energéticas, disminuyendo la factura de
las familias y las actividades económicas
que se sumen al proyecto, que contará
con la regulación necesaria para que sea
una compartición adecuada y justa.

Movilidad sostenible
La ciudad cuenta ya con sus primeros
puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos, situados en una fotolinera junto a la estación de FGC y en
el área de servicios de Can Calderon,
además de los existentes en aparcamientos municipales. Más adelante,
se prevé que entren en servicio nuevos puntos en la calle Lluís Pascual
Roca (eje comercial), en la calle Josep
Torras i Bages (zona azul) y en el Centre Comercial Sant Boi.
Por otra parte, el área de servicios de Can Calderon, que es un
punto de referencia para el sector transportista de nuestro entorno, está equipada desde hace unos meses con la primera estación pública de suministro de gas natural comprimido (GNC)
de Sant Boi, una alternativa sostenible a la gasolina y el diésel.
Para favorecer la movilidad sostenible, en la ciudad se ofrecen
bonificaciones del 75% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) que incentivan la adquisición de vehículos
eléctricos, híbridos enrollables y GNL.

Auditorías energéticas 'on line'

Ayudas a comercios y empresas
El Programa Futur ha concedido ayudas a empresas y comercios de Sant Boi para reactivar la economía local. El Ayuntamiento ha financiado así mejoras planteadas con una mirada
innovadora, en muchos casos orientadas a la transición ecológica y energética.
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Los hogares, comercios y pymes de Sant Boi pueden solicitar
una auditoría gratuita personalizada de su consumo eléctrico. El objetivo es indicar a las familias, las personas emprendedoras y las empresas las actuaciones concretas y precisas
que deben ejecutar para ahorrar energía y gasto.
El formulario de solicitud de la auditoría y todo el proceso de
obtención del informe energético son 'on line'. Los datos se
obtienen directamente del contador inteligente de cada hogar o empresa abonada.
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Sant Boi prioritza l'atenció a les persones, la
transició ecològica i la reactivació econòmica
NEl Pressupost Municipal 2022 creix un 9% i preveu inversions per valor de 15 milions d'euros
El Pressupost de l'Ajuntament per a l'any
2022 ascendeix a 95,9 milions d’euros (110
milions si se sumen els pressupostos de les
empreses municipals). Aquesta xifra, que representa un increment del 8,9% respecte a
2021, permetrà continuar amb el procés de
reactivació social i econòmica de la ciutat
i afrontar amb garanties els compromisos
d'inversió d'aquest període de govern, que
la pandèmia ha alentit temporalment.
El Pressupost Municipal posa l’accent en
la transició verda i digital i en la millora de
l’espai públic. Es preveu un important reforç de la neteja viària, la recollida de residus i els espais verds urbans.

Les persones, en el centre

La lluita contra les desigualtats, agreujades per la pandèmia, i el conjunt de serveis
adreçats a les persones seran un cop més al
centre de l'agenda política, amb partides que
representen més del 43% del pressupost.

L'Ajuntament
manté
congelats
els tributs
municipals

i obté aportacions
econòmiques
d'altres
administracions
(per exemple,
els fons Next
Generation de la
Unió Europea)

Transició digital

El Pressupost Municipal destina importants partides per a la digitalització de la
ciutat amb elements smart city, l'adquisició
de material informàtic i de telefonia IP i la
instal·lació d'una plataforma per facilitar
la relació digital amb la ciutadania. També
s’invertirà en la telegestió de la xarxa de reg.

Transformació urbana

Sant Boi intensifica el procés de transformació iniciat durant 2021 a l'espai públic, amb
actuacions com la continuació de les obres
de la C-245, la transformació de les àrees de
joc infantil, el final de la reurbanització dels
carrers Sant Pere i Joan Martí o l'inici de la
millora del carrer Balmes i el Parc Ambiental de Torrelavila. A més, es rehabilitaran la
Masia Torre Figueres (com a centre municipal
d'ocupació i treball) i el Palau de Marianao
(com a equipament de referència per a la investigació i la recerca en l'àmbit de la salut).

15 milions d'inversió

Inicialment, es preveuen inversions per
valor 15 milions d'euros (+57% respecte a
2021). És, però, una quantitat que probablement augmentarà al llarg de l'any. Els principals objectius d’aquestes inversions serà
avançar en el camí de la sostenibilitat i de
la digitalització.

Transició ecològica

S'hi inclouen accions com l'obertura de
l'Oficina Municipal d'Energia Sostenible
(OMES), l’ambientalització de la flota de
vehicles municipal, la instal·lació de nous
punts de recàrrega elèctrica o la renovació
energètica dels edificis de Camps Blancs.
També està previst instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de 16 equipaments
per produir electricitat i generar estalvis.
A més, s’inverteix en la millora dels espais
verds urbans, en eficiència energètica o en
el manteniment de la via pública. La despesa corrent aposta per un important reforç
de la neteja viària (3,6 milions d’euros).
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Congelació fiscal

L'increment de la xifra global del Pressupost
Municipal i de les inversions es durà a terme
sense augmentar la pressió fiscal. Els impostos, les taxes i els preus públics es congelen.

Fons Next Generation

L'Ajuntament ha aconseguit recursos d'altres
ens públics, com la Diputació de Barcelona
o l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). També compta amb
800.000 euros dels fons Next Generation de
la Unió Europea, tot i que es preveuen noves aportacions al llarg de l'any. I es rebran 5
milions d'euros del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) de l'AMB, que a més executarà
el projecte de millora urbanística del carrer
de Balmes (2,9 milions).
Amb uns comptes sanejats, l'Ajuntament
finançarà amb préstecs una part de les inversions que la ciutat necessita en aquest
moment excepcional n

Per les persones i per la ciutat

Un pressupost de present i futur

Aquest 2022 tenim un pressupost de 95,9 milions. Són
7,8 milions més que l'any 21, congelant els impostos,
amb una forta aposta per les inversions (15 milions) i
un alt finançament supramunicipal que permetrà a Sant
Boi afrontar els nous reptes del segle XXI. La principal
prioritat, el benestar de les persones, seguida de la reactivació social i econòmica i fer operatiu el Pacte de ciutat. El desenvolupament de l’Agenda
Urbana, amb la millora del verd urbà, l'espai públic i la neteja contribuirà a
la modernització de la nostra ciutat n

Des de Sant Boi en Comú sempre hem defensat que
l’abordatge de la pandèmia no podia relegar altres reptes de ciutat; cal continuar implementant les accions estratègiques que Sant Boi necessita per millorar la vida
de les veïnes. Redoblar esforços en la lluita contra el
canvi climàtic, treballar per un espai públic de qualitat,
impulsar una transició energètica justa o apropar l’administració a la ciutadania, són alguns dels compromisos que aquest Ajuntament va adquirir i que
els pressupostos que hem aprovat reflecteixen n

Sant Boi en Comú. Alba Martínez

PSC. Salut González

Votació: a favor

Votació: a favor

No al continuisme i l'electoralisme

Els Pressupostos no avancen

Des d’Esquerra Republicana vam votar no al pressupost
pel 2022 en coherència amb el nostre vot contrari al Pla
de Govern de tot el mandat i, també, als pressupostos
dels altres anys en el que portem de legislatura. Si el
pressupost no canvia (gairebé ni per adaptar-se a la situació que estem vivint), el nostre vot no pot canviar. A
més, vam denunciar al Ple que és un pressupost clarament preelectoral, invertint en allò que es podrà inaugurar abans de les eleccions de 2023 sense
que ho sembli n

Hem votat en contra dels pressupostos de l'Ajuntament
perquè no assumeixen els compromisos pactats al ple a iniciativa del nostre Grup Municipal: oferta pública de serveis
funeraris, l’accessibilitat als serveis de salut bucodental o
el canvi en el model de reciclatge. D’altra banda, continuen
apostant per l’externalització del Servei d’Atenció Domiciliària malgrat que el cost de proveir el servei mitjançant una empresa pública
és similar i continuen sense incloure ni avançar en la construcció d’un equipament residencial i assistencial per a la gent gran de gestió pública a Sant Boi n

Presupuestos contra la oposición

Nones

Podem-EU. Xavier Alejandre

ERC. Miquel Salip

Votació: en contra

Votació: en contra

Cs. Lluís Tejedor

Olga M. Puertas, regidora no adscrita

El PSC al mando no logra el apoyo de la oposición al
Presupuesto de 2022 – 110 M consolid. para 83 mil hab.
Y eso en plena 6ª ola Covid. Cáritas nos confirma un
15% de pobreza en España y en S. Boi , 5000 necesitados; y un incremento del 20% de usuarios del Bco.
Alimentos, ¿se asume el “shok social” de los informes?.
Los remedios a la subnutrición infantil, pobreza energética e hidráulica; son
REBAJAS en: Síndica, Radio, Cooper.Externa y Festejos. Son lujos de pobre n

El gobierno municipal vuelve a ir a la suya con el menor consenso posible, toda la oposición hemos votado
en contra por su actitud de menosprecio y superioridad
respecto de quien no tiene el poder. En tiempos severos
de pandemia falsearon su “cariño” al resto de grupos.
Os ampliamos la información respecto de las enmiendas que presentamos
a los presupuestos en el artículo de Grups Municipals, aquí nos dejan poco
espacio para escribir algo n

Votació: en contra

Votació: en contra

Pressupost
Municipal 2022
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Un pressupost per a les persones
Un presupuesto para las personas

L

’any nou ens ha portat un regal molt adient per
al fred d’aquests dies d’hivern: des de fa algunes
setmanes, una caldera de biomassa escalfa l'aigua
de les dutxes i proporciona calefacció a l'escola,
el poliesportiu i els vestidors del camp de futbol
de La Parellada. Una xarxa de calor que estalvia
gas natural i recursos econòmics i que simbolitza
el compromís d’aquest ajuntament amb la gestió
sostenible de l’energia.
A Sant Boi, l’energia és una qüestió de principis, i és per això que a mitjans de gener va obrir
les portes l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible
(OMES), un nou servei públic que ajuda les persones i les empreses a reduir les seves factures de gas
i electricitat i a estalviar energia, a més de promoure la instal·lació d’energia solar fotovoltaica. I és
que a Sant Boi apostem per una transició energètica justa i inclusiva que a més de contribuir a la salut
del planeta també estigui al servei del benestar de
tothom.
L’aposta per la transició ecològica té una clara
traducció en el Pressupost Municipal 2022: una
bona part de les inversions previstes (que arriben a
la xifra rècord de 15,1 milions d’euros) estan relacionades amb la transició verda i digital i la millora de
l’espai públic. Aquest Pressupost Municipal creix
un 8,9% sobre el de l’any anterior i preveu, entre
altres actuacions, un important reforç de la neteja
viària, la recollida de residus i els espais verds urbans.
Però els nous comptes municipals pretenen sobretot donar continuïtat al procés de reactivació
social i econòmica de la ciutat. La lluita contra la
desigualtat, agreujada per la pandèmia, i el conjunt de serveis adreçats a la ciutadania (amb una
despesa que representa el 43% del Pressupost) tornen a donar sentit a l'agenda política i pressupostària de Sant Boi.

E

l año nuevo nos ha traído un regalo muy apropiado para el frío de estos días de invierno: desde hace
algunas semanas, una caldera de biomasa calienta el
agua de las duchas y proporciona calefacción a la escuela, el polideportivo y los vestuarios del campo de
fútbol de La Parellada. Una red de calor que ahorra
gas natural y recursos económicos y que simboliza
el compromiso de este ayuntamiento con la gestión
sostenible de la energía.
En Sant Boi, la energía es una cuestión de principios, y es por ello que a mediados de enero abrió sus
puertas la Oficina Municipal de Energía Sostenible
(OMES), un nuevo servicio público que ayuda a las
personas y las empresas a reducir sus facturas de gas
y electricidad y a ahorrar energía, además de promover la instalación de energía solar fotovoltaica. Y es
que en Sant Boi apostamos por una transición energética justa e inclusiva que además de contribuir a la
salud del planeta también esté al servicio del bienestar de todas y todos.
La apuesta por la transición ecológica tiene una
clara traducción en el Presupuesto Municipal 2022:
una buena parte de las inversiones previstas (que llegan a la cifra récord de 15,1 millones de euros) están
relacionadas con la transición verde y digital y la mejora del espacio público. Este Presupuesto Municipal
crece un 8,9% sobre el del año anterior y prevé, entre otras actuaciones, un importante refuerzo de la
limpieza viaria, la recogida de residuos y los espacios
verdes urbanos.
Pero las nuevas cuentas municipales pretenden
sobre todo dar continuidad al proceso de reactivación social y económica de la ciudad. La lucha contra
la desigualdad, agravada por la pandemia, y el conjunto de servicios dirigidos a la ciudadanía (con un
gasto que representa el 43% del Presupuesto) vuelven a dar sentido a la agenda política y presupuestaria de Sant Boi.

Viure Sant Boi
N Febrer 22

9

Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NA Sant Boi apostem per
una transició energètica
justa, que estigui al servei
del benestar de tothom
NEn Sant Boi apostamos por
una transición energética
justa, al servicio del
bienestar de todas y todos

Grup Limousines obté per primer
cop el distintiu Punt d'Informació
Turística del Baix Llobregat

L'empresa santboiana Grup Limousines
(dedicada al lloguer de vehicles
amb conductor) ha aconseguit
enguany per primer cop el distintiu
Punt d'Informació Turística del Baix
Llobregat. 36 empreses i entitats de
la comarca van ser reconegudes per
primer cop en l'acte de lliurament
anual dels distintius, que es va
celebrar el dia 3 de febrer al Prat. Grup
Limousines se suma així al Museu
de Sant Boi, el restaurant SomBò
Cuina Sana i l'agència de lloguer
d'autocaravanes Orson Rent, que ja
compten a Sant Boi amb aquest segell
de qualitat des d'anteriors edicions.

L'Ajuntament ha cedit al Servei Català de la Salut l'ús de Can Massallera com a punt de vacunació contra la covid

Visita municipal a les noves
instal·lacions de l'empresa
Evarm, referent en transició
energètica

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar
a principis de febrer les noves
instal·lacions de l'empresa d'enginyeria
Evarm, especialitzada en la conversió
de vehicles professionals com
camions, autobusos o furgonetes
perquè facin servir combustibles
alternatius (gas natural, gas liquat o
hidrogen). L'Ajuntament considera
que la col·laboració público-privada
és fonamental per
poder avançar
en el camí de la
transició energètica
a la ciutat. Evarm ha
obert recentment
unes noves
instal·lacions a
l'avinguda Torre
de la Vila. La nau antiga ha quedat
destinada a projectes de recerca i
desenvolupament (R+D).

Sant Boi continua registrant xifres
de rècord en el procés de vacunació
La ciutadania de Sant Boi continua mostrant un comportament exemplar en el
procés de vacunació contra la covid. Els
índexs de vacunació que es registren a la
ciutat es mantenen significativament per
sobre de les mitjanes observades al conjunt
del Baix Llobregat i de Catalunya.
Amb data del 6 de febrer, el percentatge
de persones majors de 12 anys vacunades a
Sant Boi amb la pauta completa se situava
en el 89,3% de la població; a més, el 55%
també estaven protegides amb la dosi de
record. Pel que fa a la vacunació infantil, la
primera dosi ja s’havia administrat al 52%
de nens i nenes d’entre 5 i 11 anys.
Són xifres força elevades, que sens dubte
han constituït una ajuda per reduir el nombre de casos greus generats per la variant
òmicron durant la sisena onada de la pandèmia.
Per gestionar la continuïtat del procés
de vacunació, el Departament de Salut va
habilitar al desembre, a Can Massallera, un
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9 de cada 10
persones,
amb la pauta
completa.

Gairebé el 90% de
la població de la
ciutat té la pauta
completa de la
vacuna contra la
covid. Més de la
meitat d'infants
d'entre 5 i 11 anys
han rebut ja la
primera dosi

punt de vacunació en dependències cedides
per l’Ajuntament. El funcionament habitual
d'aquest punt, que continua operatiu, és
amb cita prèvia obligatòria.

Èxit de les jornades sense cita

Així i tot, durant la sisena onada, alguns
caps de setmana s’han convocat jornades
de vacunació sense cita que han obtingut
una molt bona resposta per part de la ciutadania local. A les dues primeres d’aquestes
jornades es van vacunar un total de més de
2.400 persones adultes.
Des de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament
de Sant Boi ha col·laborat amb el Departament de Salut de la Generalitat per ajudar
a gestionar la situació sanitària amb diferents accions de suport adequades en cada
moment a les necessitats plantejades pel
procés d’evolució de la malaltia.
vacunacovid.catsalut.gencat.cat
dadescovid.cat

Visites al
comerç i la
restauració
als barris
L'alcaldessa, Lluïsa Moret,
continua visitant comerços de
proximitat i establiments de
restauració als barris. És una
manera de donar suport a
negocis amb una llarga trajectòria
i a iniciatives que, en el context de
la pandèmia, han obert les portes
o han reorientat les seves
estratègies amb un esperit valent
i innovador. Al gener es van fer
visites als barris de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou, Centre i
Marianao. Amb iniciatives com
aquesta, l'Ajuntament treballa per
reactivar l'economia de Sant Boi.

Majaretas, Empanadas Argentinas (camí Vell de la Colònia, 9)

Verde Esperanza (carrer Major, 3)

1331 Bar (carrer Eusebi Güell, 7)

Prehistòrics Sant Boi (carrer Primer de Maig, 48)

VetXperience Clínica Veterinària (carrer Frederic Mompou, 33)

Electrodomèstics Calbet (carrer Jaume I, 84)

Perruqueria De Luxe (carrer Primer de Maig, 50)

Cal Fruitós (carrer Primer de Maig, 54)
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19 agents s'incorporen a
la plantilla de la Policia
Local de Sant Boi

Agents de la Unitat de Seguretat Comunitària (USEC) patrullen al barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou

Nova unitat policial per garantir la
seguretat i la convivència als barris
Dotze agents de la Policia Local integren
des de principis d'aquest any la Unitat de
Seguretat Comunitària de Sant Boi (USEC).
La nova unitat és un instrument policial que
reforça la presència d'agents als carrers,
prioritza les tasques de prevenció i treballa
per incrementar la percepció de seguretat
a tots els districtes. A més, s'encarrega de
vigilar determinats tipus d'infraccions amb
agents no uniformats.
Entre les funcions de la USEC hi ha assegurar una presència contínua als barris,
especialment en zones d'atenció prioritària
i en moments rellevants com per exemple
l'hora de sortida de les escoles.

Treball comunitari

A partir d'un contacte directe amb la comunitat (veïnat, comerços, entitats, etc.), la
nova unitat actua per identificar de forma
constant les prioritats de cada barri en matèria de seguretat, així com les zones que
requereixen una atenció i una dedicació
preferents. L'existència d'aquesta unitat de
la USEC ajudarà a prevenir possibles con-

La nova unitat,
dotada amb
dotze agents,
permetrà
incrementar
la presència
policial al carrer.
Es reforcen els
patrullatges
i les tasques
de prevenció
comunitària

Aposta pel futur
La Policia Local de Sant Boi ha iniciat un procés de renovació orientat a rejovenir i feminitzar la seva
plantilla i diversificar perfils. És la
seva aposta de futur. L'any 2021 es
van incorporar de forma definitiva
al servei 19 nous agents, un cop finalitzada l'etapa formativa. Durant
aquest any està previst obrir una
nova convocatòria per a la cobertura d'11 vacants. El 40% de les
places es reservaran per a dones.

flictes i optimitzar la resposta a les necessitats existents.
Garantir la seguretat ciutadana, la convivència i una mobilitat viària segura són
objectius d'aquesta unitat, que detectarà
necessitats a peu de carrer, recollirà demandes del veïnat i farà campanyes específiques sobre temàtiques concretes n
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La Comissaria de la Policia Local de Sant
Boi va acollir el dia 8 de febrer un acte de
benvinguda a 19 agents incorporats en
l'última promoció als serveis locals de
seguretat. Durant la trobada, l'alcaldessa,
Lluïsa Moret, va presentar oficialment
la nova regidora de Seguretat Pública,
Cristina Muñoz.

Primera dona en el càrrec

Cristina Muñoz Hernández és la primera
dona que ocupa la regidoria de Seguretat
Pública a Sant Boi. Aquesta nova
responsabilitat se suma a les funcions
que ja exercia fins ara com a regidora
de Protecció civil i regidora del districte
Marianao.
L'Ajuntament va organitzar aquest
acte per donar la benvinguda oficial i
reconèixer públicament la tasca de 19
agents incorporats al servei després del
preceptiu període de formació a l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya.
La Policia Local de Sant Boi va escollir
aquests agents per cobrir vacants a la
seva plantilla mitjançant un innovador
procés de selecció que ha permès
diversificar els perfils dels serveis locals
de seguretat.

Camps Blancs pone en marcha un innovador
proyecto para la transformación del barrio
El domingo 30 de enero se celebró la fiesta
de presentación del proyecto Camps Blancs
Transforma. La alcaldesa, Lluïsa Moret, invitó a los vecinos y las vecinas a "ser protagonistas de la transformación social del
barrio".
Camps Blancs Transforma es un plan
estratégico diseñado por el Ayuntamiento
para impulsar la transformación de este
barrio priorizando a las personas y poniendo en el centro las necesidades de su vida
cotidiana.
Sant Boi ha iniciado las primeras acciones gracias a una aportación económica
de la Diputación de Barcelona por valor
de 172.900 euros integrada en su proyecto
"Barrios y comunidades: motores de transformación social.
Esas primeras acciones favorecerán la
formación artística y cultural del vecindario, la capacitación de género y la constitución de comunidades vecinales en los
edificios.
Una oficina técnica funciona ya en el Casal de Barri Camps Blancs como punto de
referencia global de esta iniciativa pública
innovadora que apuesta por la transformación y la mejora de la calidad de vida
a partir del empoderamiento vecinal y el
acompañamiento de sus iniciativas.

Fiesta de presentación

Más de 600 personas participaron en la
fiesta de presentación de Camps Blancs
Transforma, celebrada en la zona de pícnic.
Se organizaron actividades lúdicas (como
un pasacalles, una chocolatada o animación infantil), talleres y una muestra de
actividades culturales de las entidades del
barrio.
Además, se montaron carpas informativas donde los vecinos y las vecinas pudieron conocer de primera mano el contenido de los diferentes proyectos de Camps
Blancs Transforma, así como los recursos
que las asociaciones del distrito ofrecen
para acompañar la inserción laboral, facilitar formación y capacitación en nuevas
tecnologías o ayudar a hacer trámites n

El acto de
presentación
combinó
actividades
lúdicas con
talleres
formativos e
información
sobre
proyectos y
recursos.

Oficina Técnica en el Casal de Barri
(Información y asesoramiento)
De lunes a viernes, de 10 a 20 h
Teléfono 93 652 53 99

Se dio a conocer,
por ejemplo,
el proyecto de
rehabilitación
energética de
edificios que se
llevará a cabo
próximamente
con la ayuda de
fondos europeos
FEDER

oficinatecnicacampsblancs@santboi.cat

Tres iniciativas centradas en las personas
Las mujeres transforman

El proyecto acompaña a un grupo
de personas del barrio (mujeres
jóvenes, sobre todo) que durante
el confinamiento crearon de forma
espontánea un grupo de whatsapp
para compartir vivencias y
gestionar sus necesidades.
Recientemente han podido
participar en una formación en
igualdad de género y participación
comunitaria pensada para
empoderarlas y ayudarlas a
autogestionarse. Además, se han
constituido como colectivo.

La cultura transforma

Mediante este proyecto, el
Ayuntamiento quiere que el barrio
se convierta en un referente de
la cultura comunitaria y se valga
de la actividad artística y cultural
como una herramienta para la
inclusión social, la actividad
económica y el empleo. Se prevé
proporcionar al vecindario
una amplia oferta de cursos de
fotografía, danza, música, teatro,
circo y arte urbano apoyada en
actividades organizadas por las
entidades.
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Las comunidades transforman
En este caso, el objetivo es
acompañar el proceso de
constitución de comunidades de
propietarios y propietarias en
el barrio. La razón es que esas
comunidades son un requisito
a la hora de solicitar ayudas y
subvenciones para mejorar las
viviendas (por ejemplo, para su
rehabilitación energética). Se trata
de empoderar al vecindario para
gestionar de forma autónoma los
temas de sus fincas y, en paralelo,
reforzar la convivencia.

Un projecte de
l'institut Marianao es
finançarà amb fons
Next Generation

Les polítiques municipals aposten per una educació que no deixi ningú enrere i que ensenyi a conviure pacíficament

Sant Boi rep dos premis per projectes
educatius innovadors
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i el Ministerio de Educación y
FP han premiat per partida doble l'Ajuntament
de Sant Boi al VI Concurs de Bones Pràctiques Municipals en la Prevenció i Intervenció
davant l'Absentisme i en la Millora de la Convivència Escolar. La tasca desenvolupada a la
ciutat ha merescut un reconeixement en les
dues categories convocades.
Les setze entitats locals mereixedores
d'aquest premi posaran en comú pròximament les seves bones pràctiques en un
acte públic. Sant Boi és, juntament amb
Pinós (Alacant), un dels dos únics ajuntaments premiats en les dues categories
convocades: Prevenció i intervenció davant
l'absentisme escolar i Millora de la convivència escolar.

Pla contra l'absentisme escolar

En la primera de les categories, el guardó
concedit a Sant Boi valora la tasca reflectida al Pla local de prevenció i atenció de
l'absentisme escolar, aprovat al novembre.

Un pla per
combatre
l'absentisme
escolar i una
metodologia per
a la resolució
pacífica de
conflictes als
centres
han estat les
iniciatives
premiades en
el concurs de
bones pràctiques
de la FEMP i
el Ministeri
d'Educació

Sant Boi hi aprofita l'experiència acumulada durant anys per fer un pas endavant cap
a un tipus d'intervenció enfocat cap a la
prevenció, la inclusió i la compensació de
desigualtats. El pla es fonamenta en el treball en xarxa entre l'Ajuntament, la Generalitat i els diferents agents socioeducatius
del territori. Les dues administracions han
creat un circuit d'intervenció coordinada.

Millora de la convivència

En la categoria de millora de la convivència
escolar es premia el projecte Irrupció restaurativa, que té l'objectiu genèric de convertir les escoles i els instituts de Sant Boi
en comunitats capacitades per afrontar els
conflictes col·lectivament, amb esperit positiu i de forma pacífica. Amb aquest projecte
innovador, l'Ajuntament ha apostat per una
metodologia que aborda la problemàtica del
bullying als centres combinant accions 'immunològiques' (com ara tallers educatius a
les aules) amb accions 'quirúrgiques' per resoldre casos concrets n
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El govern estatal ha seleccionat un
projecte on participa l'Institut Marianao
de Sant Boi com a destinatari de
fons europeus Next Generation per
a la modernització de la Formació
Professional (FP). Es tracta del projecte
'LAB remot per a indústria 4.0', que
preveu crear un laboratori d'investigació
accessible remotament, amb la idea
que l'alumnat pugui fer pràctiques des
de qualsevol lloc amb una comunicació
segura. L'ajuda europea permetrà crear
cel·les de fabricació basades en la
tecnologia de la Robòtica Col·laborativa,
mitjançant la metodologia ABP
(aprenentatge basat en problemes).
L'INS Marianao comparteix aquesta
iniciativa amb tres centres de secundària
del País Valencià i amb l'empresa
ArgoLogic. Cada institut rebrà 50.000
euros per implementar la seva cel·la
de fabricació i l'empresa, altres 20.000
euros. També duran a terme una acció
per promoure l'accés de les dones a
titulacions STEM (Science, Technology,
Engineering, Arts and Maths).

Formació professional

Els fons Next Generation de la Unió
Europa, vinculats a la reactivació
econòmica i social postpandèmia,
financen en aquest àmbit iniciatives
tecnològiques que afegeixin valor a la
Formació Professionals.

Els consells
d'infància i
adolescència
incorporen nous
components
El Consell Local d'Infància (CLI) i el Consell Local d'Adolescència (CLA) han renovat
la seva composició per primer cop des de
l'inici de la pandèmia. Com sempre, els nois
i les noies que en formen part s'han escollit per votació a les escoles, els instituts i
les entitats socioeducatives i de lleure de
la ciutat (enguany se n'han sumat dos més:
l'Esplai Cargol i l'Escola Vedruna).
El primer encàrrec que té el 'nou' CLI és
organitzar un acte que doni a conèixer els
contes que els seus companys i companyes
han fet en l'etapa anterior per reivindicar
els drets de la infància. A més, hauran de
treballar per promoure l'arribada de propostes a les bústies infantils de la ciutat.
Pel que fa al CLA, la primera tasca que
tenen serà presentar en un esdeveniment

La ciutat recorda les
víctimes santboianes
dels camps
d'extermini nazis

A dalt, nova
composició del
Consell Local
d'Infància. A sota,
membres actuals
del Consell Local
d'Adolescència

públic els vídeos d’educació sexual fets per
l'anterior Consell, a partir de les propostes
de 200 adolescents que van respondre una
enquesta d’interessos sobre aquest tema.

Acreditació i signatura

En els actes de constitució celebrats al desembre, els nous i les noves integrants del
CLI i el CLA van rebre l'acreditació i van signar el seu nomenament com a consellers i
conselleres. Durant la pandèmia, tots dos
organismes han continuat fent feina, tot i
que principalment de manera virtual.

96 joves de Sant Boi reben ajuts de
l'Ajuntament per millorar la seva formació
L'Ajuntament
ha destinat
enguany 30.000
euros a finançar
beques per a
joves de la ciutat.
La majoria són
per a activitats
formatives o
bé per ajudar
a pagar els
desplaçaments.
Per primer cop,
es concedeixen
ajuts a la compra
de tauletes o
ordinadors per a
classes en línia.

Amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional en Memòria de les Víctimes
de l'Holocaust, el 30 de gener va tenir
lloc a la plaça de Mercè Rodoreda un acte
institucional d'homenatge a les víctimes
dels camps d'extermini nazis. En aquesta
plaça, una placa commemorativa recorda
les persones vinculades a Sant Boi que
van ser víctimes de la intolerància i la
barbàrie.
A l'acte van assistir el president
d'Amical Mauthausen, José Manuel
Calvo; l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa
Moret, i la tinenta d'Alcaldia de Memòria
Històrica, Cooperació, Solidaritat i Pau,
Alba Martínez. També hi va ser present
Milagros Andújar, filla d'un deportat i
veïna de Sant Boi. Diversos col·lectius
hi van llegir poemes i altres textos
commemoratius. A la placa on figuren els
noms de les víctimes santboianes (Antoni
Sabat, Baldiri Beltran, Salvador Mariages,
José Ruiz i Michel Reynard) es va fer una
ofrena de clavells vermells. També es va
recordar els santboians Manuel Garcia
Crespo i Joan Grañó Alsina, dels quals s'ha
sabut recentment que van morir al camp
de Gusen.

Memòria, dignitat i justícia

La commemoració es va completar el
dia 29 a Cal Ninyo amb l'espectacle
"Poemes de l'Holocaust", de la companyia
Versos sobre Pentagrama. A més, el dia 27
es va llegir un manifest al Ple municipal i
als centres de secundària.
El lema d'aquesta edició ha estat
"Memòria, Dignitat i Justícia".
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Aquest any
tornarem
a viure la rua
de Carnaboi
al carrer
Després que l'any passat les màscares i altres elements carnavalescs disfressessin
espais i escultures, el dia 26 de febrer, si les
condicions sanitàries ho permeten, la tradicional rua de Carnaboi tornarà a desfilar
pels carrers de Sant Boi, fidel a l'arribada
del temps de Carnaval a la ciutat.
La cercavila començarà a les 18 hores al
carrer de Baldiri Aleu i acabarà a la plaça
de Teresa Valls i Diví, on en aquesta ocasió
no hi haurà espectacle final a causa de les
mesures Covid. Les carrosses passaran per
l'avinguda Onze de setembre, la plaça de
Catalunya, els carrers de Francesc Macià i
de Riera Basté, la plaça dels Salesians i els
carrers de Pablo Picasso i Girona.

Inscripció
'on line' a les
comparses
de la rua.
Oberta fins al
21 de febrer
santboi.cat/
carnaboi

El personatge de la Miranda, imatge ja tradicional de la rua Carnaboi, és una creació de
l'alumnat dels tallers d'arts plàstiques municipals.

Una Temporada d'arts escèniques
amb 'clowns', teatre de dones i Klee
La nova Temporada d'Arts Escèniques ha
començat plena de propostes que conviden
a gaudir de bons espectacles sense sortir
de la ciutat.
En la programació, dos grans artistes:
Guillem Albà (Jaleiu) i el gran pallasso català Tortell Poltrona (Què bèstia!), que vam
poder veure els dies 23 i 30 de gener. Entre les obres que ens esperen, Una teràpia
integral, espectacle sobre la importància
de sentir-nos bé amb nosaltres mateixos,
vindrà a Sant Boi de la mà dels actors i actrius Abel Folk, Andrea Ros, Roger Coma i
Àngels Gonyalons. I basada en la vida de
Dolors Aleu, la primera dona llicenciada en
medicina a l'estat, l'obra Barbes de balena
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ens recordarà, en clau feminista, que "elles
portaven cotilla, però nosaltres ens l'hem
tret, realment?".
Els espectacles per al públic familiar i
musicals són sempre una aposta forta de la
programació teatral santboiana. En aquesta ocasió, una de les propostes infantils es
diu Klé (dansa, màgia, titelles i l'anomenat
teatre negre). Està inspirada en l'obra de
l'artista plàstic Paul Klee i el moviment
d'art i arquitectura Bauhaus. Pel que fa al
teatre musical, la Temporada inclou Barcelona 24, que ens explicarà amb música i
cançons la vida actual d'uns joves que coincideixen a la botiga "paki" del barri.
agendasb.info

Sant Boi
és la
Ciutat
Gegantera
2022

L'Aurèlius convida
nens i nenes a
una nova
aventura lectora

La nostra ciutat es prepara per a la
festa que els dies 13, 14 i 15 de maig
viurà com a Ciutat Gegantera. La Colla de Geganters i Grallers de Casablanca va impulsar la candidatura de
Sant Boi i la ciutat va ser nomenada
per l'Assemblea General de les Colles
Geganteres. A causa de la pandèmia
es va haver d'ajornar la celebració,
prevista inicialment per a l'any 2020,
que enguany es reprèn.

Voluntariat

L'organització crida a participar en la
iniciativa per col·laborar com a voluntaris o voluntàries en la posada
en marxa i celebració dels actes que
tindran lloc al maig.
L'any 1985 l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va instituir la

celebració anual de Ciutat Gegantera. La ciutat proclamada esdevé punt
de trobada de nombroses parelles de
gegants i altres elements de festa re-

lacionats amb la cultura tradicional
catalana (gegantons, caps grossos,
nans i altres figures).
www.ciutatgegantera2022.cat

El ministre Miquel Iceta visita la
UE Santboiana pel seu Centenari
Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport del govern de l'estat va visitar,
el passat 30 de desembre, la seu de
la Unió Esportiva Santboiana (UES),
amb motiu de la commemoració del
centenari de la veterana entitat. Durant la seva estada a Sant Boi va ser
rebut pel president del club, Miquel
Martínez, i per l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret.
A l'acte també van assistir representants de la Federació Catalana de

Rugbi, de l'entitat esportiva amfitriona i del consistori santboià. Després
de signar en el Llibre d'Honor, Miquel
Iceta va mantenir una trobada amb
els jugadors del primer equip a la
gespa de l'estadi Baldiri Aleu.
Amb el suport de les diferents institucions, la Unió Esportiva Santboiana, club bressol del rugbi, celebra durant la temporada 2021-2022 el seu
centenari.
www.uesanboiana.com
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L'ésser màgic "descobert" entre
els llibres del magatzem de la
Biblioteca M. Aurèlia Capmany,
Aurèlius, convida els nens i les
nenes de 5 a 12 anys a llegir i a
acompanyar-lo amb "Viatge en el
temps. Una història de Sant Boi",
un viatge imaginari a través dels
dissenys i les il·lustracions del
santboià Iván Bravo. L'aventura
finalitzarà al juny, després que
hagin completat les set etapes.
La iniciativa forma part del Pla de
xoc municipal per donar suport al
teixit cultural de la ciutat.

Commemoració
del Dia de
Andalucía
Enguany la ciutat commemorarà
el Dia de Andalucía (28 de febrer)
amb un acte institucional que
tindrà lloc el divendres 4 de
març, a Can Massallera, amb
la participació de la Casa de
Sevilla, la Casa de Cádiz i la Casa
de Granada. El programa de
celebracions es completarà amb
un acte de la Casa de Sevilla, el
diumenge dia 6, a la pl. Teresa
Valls i Diví, i una exhibició de ball
organitzada per les tres entitats
andaluses, a Can Massallera, el
dissabte dia 12 de març.

Joguines solidàries

894 nens i nenes en situació de vulnerabilitat
van gaudir de joguines gràcies a "Joguines
per a tothom", campanya impulsada per
Salesians, Càritas, AV La Unió, Escola
Hamlet, Spai Carioca, Esplai Eixida, Coope
Solidària, Creu Roja, Prologis i OS"La Caixa".

Sant Boi va tornar a viure una gran Cavalcada

Ses Majestats els Reis de l'Orient van recórrer novament els carrers de Sant Boi en una cavalcada que va voler
recuperar aquesta tradició tan arrelada. Les carrosses i comparses van portar la il·lusió als nens i les nenes de la
ciutat la nit més màgica de l'any. Hi van participar persones voluntàries de l'AFA Benviure, el Centre Obert Ginkgo,
la Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, els Diables de Casablanca, l'Esplai Cargol, la Federació Els
Garrofers, Feinart, Gegants de Casablanca i Tots som Santboians.

Sorteig de Sant Boi Comerç

Laura Jiménez (amb una butlleta
de V&B Perfums), Verónica Garcia
(butlleta de Naturalia) i Mari Carmen
Vivero (butlleta de la farmàcia Capell)
van ser les guanyadores del sorteig
la campanya nadalenca "El comerç
regala 3.000 euros", en targetes
Reactivem Sant Boi, entre la clientela.
Es van recollir més de 48.000 butlletes.

Altaveu clàssic

El concert a Can Massallera
de l'Orquestra Simfònica del
Vallès, el 9 de gener, va tancar
Altaveu Clàssic, una proposta
més del Festival Altaveu fruit de
la col·laboració entre Joventuts
Musicals i l'Ajuntament. Els valsos
i les danses de la família Strauss
van tornar a l'escenari santboià.

Pessebre vivent

Els dies 18 i 19 de desembre
Ciutat Cooperativa i Molí Nou
va organitzar el pessebre vivent
al lloc on va néixer, el pati de la
parròquia Sant Pere Apòstol, per
oferir una proposta més reduïda
i propera amb el Naixement, els
pastors, les bugaderes o els oficis
artesans, entre altres.
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Concert de Cap d'Any

La Coral Renaixença va tornar a organitzar el
tradicional concert de Cap d'Any a l'església
de Sant Baldiri. L'esdeveniment va reunir les
diverses formacions corals de l'entitat en
aquest clàssic de Nadal a la ciutat.

Sant Boi per la salut mental

Sant Boi va impulsar diverses activitats per
col·laborar a La Marató de TV3, enguany
dedicada a la salut mental. El 1r Trofeu
Làser Run de pentatló, el cicle de concerts
La Blai Net trenca murs per la salut mental
(foto), una jornada a Ciutat Cooperativa i
Molí Nou i el partit de futbol organitzat pels
comerciants del carrer d'Eusebi Güell i el FC
Casablanca, en van ser algunes .

Sant Boi, una ciutat viva

Els Fadrins de Sant Boi,
a la Sagrada Família

Els Fadrins Trabucaires de Sant Boi
van participar, el 18 de desembre,
en els actes d'inauguració de
la torre de la Mare de Déu de la
Sagrada Família. Van ser una de les
35 colles (més de 200 trabucaires)
de la Coordinadora de Trabucaires
de Catalunya que van assistir a
l'esdeveniment.

Concert Jove

La música del futur, original
i atrevida, de Luna Ki i les
lletres compromeses de Sofia
Gabanna van protagonitzar
el concert jove del 18 de
desembre als Jardins de
l'Ateneu Santboià.

Cultura Emprenedora a l'Escola

El passat 1 de febrer, a Can Massallera, es van lliurar els CIF
(identificacions fiscals) a les cooperatives creades pels nens i les
nenes de 5è de primària de les escoles participants dins del projecte
Cultura Emprenedora a l'Escola. Són cooperativa Comprativa
(Escola Parellada), Il·lusions reciclades (Escola Vicente Ferrer),
Team Shenron (Escola Marianao) i Shopping Originals (Escola
Montbaig). El projecte és iniciativa de la Diputació de Barcelona per
desenvolupar en l'alumnat valors i capacitats de l'emprenedoria.

Desxifrant enigmes

Què amaguen uns maons del segle XVIII?
L'audiovisual d'Els misteris de Can Palós,
dirigit per l'estudiós local Xavier Sánchez,
explica aquestes i altres troballes de l'actual
aula de natura, dipositades en el Museu.
Forma part del Pla de reactivació cultural i
hi ha col·laborat el Museu del Disseny.

El Llor, ambaixador europeu
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, i la tinenta
d'alcaldia de Ciutat Educadora, Alba
Martínez van lliurar, el dia 1, les acreditacions
a l'alumnat de secundària de l'escola Llor
que formaran part del programa Escoles
Ambaixadores del Parlament Europeu, del
qual l'escola santboiana n'és mentora.

Elvira Barragán Ortiz, una dona centenària

El 2 de febrer, l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar Elvira Barragán Ortiz (a l'esquerra de la
foto) pels seus 100 anys. La va felicitar, en companyia de la seva família, i li va lliurar una placa
commemorativa i un ram de flors. Elvira és extremenya de naixement i viu a la nostra ciutat des
dels 20 anys, tota una vida. Durant la visita, l'alcaldessa va estar acompanyada de la regidora
de Gent Gran, Maria Antònia Barragán, i del regidor dels baris de Casablanca i Camps Blancs,
Franciscvo Javier Nicolás. Les famílies de Sant Boi amb una persona centenària que vulguin
que l'Ajuntament la feliciti es poden posar en contacte amb el Departament de Protocol a
través del correu electrònic protocol@santboi.cat i del telèfon 93 635 12 26.
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Lluís Tejedor
regidor

Joaquim Almeida
regidor

José Ángel Carcelén
regidor

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

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

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

N Esperanza en
un futuro mejor

N Aire jove

N Consenso perdido

V

E

L

enimos de una década marcada por el conflicto,
la crisis económica, política, social y sanitaria que
han generado víctimas, sufrimiento, dolor y pérdidas irreparables. En este escenario se instala la
idea de que el futuro será aún peor. Esta situación
genera desasosiego social que junto a la escalada
del conflicto y la cultura del odio al que no piensa
igual y al diferente, es el caldo de cultivo perfecto
para extremismos de toda índole.
Esta es nuestra batalla, luchar contra la desesperación y la desesperanza. ¿Cómo lo vamos
a hacer? Desde el municipalismo, desde nuestra
realidad más próxima, abordando los problemas
reales y construyendo soluciones de forma conjunta, con estrategia de ciudad. Queremos que
Sant Boi sea una ciudad intermedia metropolitana referente en sostenibilidad y salud con cohesión social. Con un proyecto de ciudad que vamos
concretando día a día, con diferentes actuaciones
y que nos permite ejecutarlas captando recursos
de otras administraciones y fondos next generation de Europa. Tenemos una organización municipal muy capaz de conseguirlos y desarrollarlos.
Porque tenemos estrategia, proyecto y capacidad
de captar recursos y oportunidades que vienen
de las políticas europeas y estatales para afrontar
los problemas reales que nos ha tocado vivir.
Cómo lo vamos a construir colectivamente en
un marco de agendas compartidas, quiero expresar un mensaje de esperanza e ilusión por un futuro mejor. La convivencia y la tolerancia ganaran
al conflicto, la crispación y al enfrentamiento permanente por todo, y sobre todo a la cultura del
odio. Trabajaremos como siempre, por un Sant
Boi mejor, más cívico, más solidario, más justo,
sostenible y saludable y sobre todo con esperanza en un futuro mejor.

l 30 de desembre del 2021 vaig prendre possessió del càrrec de regidor a l'ajuntament. Gràcies a Esquerra Republicana Sant Boi i sobretot
al Jovent Republicà per la confiança que han dipositat en mi per començar aquest camí de dedicació ciutadana. És un honor per a mi poder
treballar per ajudar a la ciutadania del nostre
municipi i millorar la seva manera de viure proporcionant eines i canals directes per exposar
els seus problemes i preocupacions.
Per començar, treballaré amb una mirada
crítica per corregir i millorar la qualitat de vida
dels santboians i santboianes, per mantenir la
cultura, els espais malmesos i els espais que dia
rere dia es fan malbé davant d'un ajuntament
continuista.
En segon lloc, treballaré amb una mirada ecologista, socialista, catalanista, antifeixista i des
d'un punt de vista jove, donant la importància
que els i les joves de Sant Boi necessitem i mereixem.
M'agradaria afegir que faré aquesta feina,
sens dubte per fer de Sant Boi una vila republicana, radicalment democràtica, pròspera, feminista per teixir una gran xarxa ciutadana per
aconseguir la República Catalana.
Per una altra banda, aquest nou repte que
entomo amb molta il·lusió em brinda un gran
creixement personal, una gran oportunitat per
formar-me i conèixer Sant Boi des d'un punt de
vista més ampli.
Per acabar, m'agradaria també donar les gràcies a les 6280 ciutadans i ciutadanes de Sant
Boi que el 26 de maig del 2019 van confiar en
un projecte il·lusionador per a la nostra ciutat.
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a pandemia no se ha ido, aún estará con nosotros mucho tiempo. Y con ella debería quedarse
el consenso político que la oposición ofrecimos al
gobierno municipal para hacer frente común a sus
terribles consecuencias. Lejos de ello, el Partido Socialista ha preferido romperlo y tirar de su mayoría
absoluta para sacar adelante los presupuestos.
El grupo municipal de Ciutadans solicitamos
añadir en el ejercicio de 2022: agilizar los trámites
para obtener ayudas; hacer mayor uso de los equipamientos de la ciudad (patios de colegio, biblioteca, centros cívicos) para hacer deporte, estudiar,
leer…; aumentar las subvenciones a entidades deportivas (llevan 6 años si subirles un euro); medios
de comunicación más plurales y participativos, con
mayor debate político sobre la ciudad, especialmente en la radio, que solo hemos visitado una vez esta
legislatura; impulso definitivo al Ateneu Santboià; y
dignificar el trabajo de la oposición (la alcaldesa y el
resto del gobierno tiene sueldos de alto ejecutivo
y la oposición recibe dos tercios del salario mínimo
interprofesional).
Evidentemente votaron que NO, ellos ya son el
poder y lo ejercen desde hace 43 años, de forma
ininterrumpida, aunque ello no haya repercutido
en una ciudad más emprendedora y generadora de
riqueza, como algunas de nuestras poblaciones vecinas, más bien todo lo contrario.
El gobierno ha perdido la oportunidad de seguir
por la senda del consenso que nos trajo la pandemia, un esfuerzo de la oposición que hoy vemos
traicionado. Nuestro grupo seguirá trabajando por
la ciudad y por la dignidad y fortaleza de nuestro
trabajo como oposición, aunque solo nos dejen estos 1.500 caracteres para hacerlo, porque un gobierno con una oposición débil, como ustedes ya saben,
se perpetúa para mal.

Daniel Martínez
regidor

Xavier Alejandre
regidor

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

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

N Sant Boi Té Energia

N Habitatges de protecció
social de debó

A

Sant Boi fa temps que anem treballant per
fer realitat un procés de Transició Energètica
ambientalment i socialment just. L'estratègia
Sant Boi Té Energia ja veu la llum i, sota aquest
paraigua, estem desplegant diferents projectes vinculats amb les energies renovables,
zones d'autoconsum compartit, eficiència i
rehabilitació energètica i acompanyament a
la ciutadania. Les dades ens diuen que el 96%
del consum de la ciutat recau en l'àmbit privat, mentre que només el 4% és públic. Per
tant, si volem aconseguir els objectius de neutralitat climàtica el 2050, cal implicar als veïns
i veïnes, comerços i empreses de la ciutat.
És per això que una de les accions més importants és l'acompanyament mitjançant la
creació de l'Oficina Municipal d'Energia Sostenible (OMES) que podreu trobar al c/Lluís Castells, 23. Una oficina on rebre assessorament
per estalviar en la factura elèctrica, ser més
eficients energèticament, implementar projectes d'autoconsum fotovoltaic, fer el canvi
a la mobilitat sostenible o suport per tramitar
ajuts econòmics en matèria d'energia.
I tot això ho fem mitjançant un instrument públic que ens garanteix proximitat,
confiança i agilitat per abordar un dret tan rellevant com és l'accés a l'energia. Sumem l'impuls municipal a l'acció col·lectiva i aprofitem
l'oportunitat que ens brinden les energies
renovables per estalviar i contribuir a la lluita
contra el canvi climàtic. Perquè amb el Sant
Boi Té Energia, guanyes tu i guanya el Planeta. Apropa't a l'OMES i actua!

E

l passat 13 de gener es va presentar la promoció
d’habitatges de protecció oficial (HPO) de l’avinguda
d’Aragó (Sant Boi La Muntanyeta).
Segons l’Ajuntament aquesta promoció significa
un pas més en l'aposta per garantir l’accés de la ciutadania local a l'habitatge i es ressalta que aquesta
promoció és fruit de l'aposta de l'Ajuntament per
proporcionar a la ciutadania de Sant Boi, una oferta
d'habitatges a preus inferiors als del mercat.
Això no és del tot cert. Els preus d’aquests habitatges no són significativament inferiors als preus de
mercat. Els pisos de 60 m2 d’aquesta promoció tenen un preu de 196500 € + IVA i els de 90 m2 251.000
€ + IVA, el que suposa un preu per metre quadrat
d’entre 2790 i 3275 €. Els pisos de la mateixa promoció de venda lliure tenen un preu d’entre 2720 i 3400
€ el metre quadrat. Podem veure doncs que la diferència de preus no és significativa.
Fent una ullada a les noves promocions de venda
lliure de la nostra ciutat, observem com el metre
quadrat es troba al voltant de 3000 €. Però els pisos
de venda lliure de segona mà tenen un preu mitjà de
2300 € el metre quadrat. Per tant, aquesta promoció
d’habitatges que ha tingut el suport de l’Ajuntament
i que es construirà en terrenys cedits a la cooperativa d’habitatges, no té un preu inferior al mercat
que faciliti l’accés a l’habitatge als nostres veïns. Té
un preu similar a les noves construccions i és força
més car que la mitjana dels habitatges de segona
mà. És necessari que la Generalitat abaixi el preu
màxim per metre quadrat de l’Habitatge Protegit de
compra i que l’aposta de les administracions públiques es fonamenti en garantir l’accés a l’habitatge
mitjançant el lloguer social i assequible. Necessitem
un parc d’habitatge públic, però si aquest no és accessible, de què serveix?
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Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

N 519 días

S

on los días que quedan para las próximas municipales; los preparativos en marcha son evidentes, pre-listas de candidatos, coaliciones en
ciernes, sondeos y sobre todo en los “profesionales” o aspirantes a serlo, una auténtica conjura para evitar los temas difíciles y su posible
solución. Pondré unos ejemplos de ello a escala
local. Hace unos días un clérigo nos dejaba con
covid; en sus sermones repetía la cifra de 5000
beneficiarios de ayudas de Cáritas, concordaba
el dato con el 15% de pobres de España. En S. Boi
una ciudad de rentas bajas que agota pronto las
ayudas de la AMB para el recibo eléctrico, el impacto del alza de tarifas es demoledor.
Aun así el bloqueo a la energía renovable se
mantiene en sus espacios libres y montes municipales. Nadie habla de las parcelas afectadas
por la nueva reserva de avifauna (ZEPA) y menos
el edil del tema. La consecuencia de esta desidia
acumulada de más de 14 años, será grave para
el “Parc Agrari”.
Seguimos con la nebulosa de un cuartel de
100 mil m2 por entregar y mientras edificamos
en sitios imposibles. Hay una cara emisora municipal tan cerrada a la oposición como la sandinista “Radio humedales”, regalo municipal.
Sin cajeros bancarios para todos nuestros “seniors” que penan por sus pagas y pagos.
Un nivel educativo en alerta roja tras dos años
covid que han incrementado los fallos previos.
Un Ayto. de cara plantilla resistente a la robotización funcional.
Son temas irresueltos en 42 años de confiadas
mayorías.

Tauler

200 cursos 'on line'

Servei de formació en format digital, impulsat
pel Govern central que permet escollir entre
200 cursos per a competències personals
i professionals. Compta amb tutories
individuals i permet obtenir certificats
d'aprofitament expedits pel Ministeri
d'Educació i Formació Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i aulamentor.es

Homenatge a dones dels serveis de seguretat, protecció i emergències. En el marc del Dia Internacional de les

Dones, l’Ajuntament retrà homenatge a les dones de totes les edats que visquin i/o treballin a Sant Boi i es dediquin o s'hagin dedicat
professionalment als serveis de seguretat, protecció i d'emergència ja siguin: policies locals, mosses d'esquadra, operadores de
telèfons d’urgència, conductores d’ambulàncies, bomberes, agents rurals, policies nacionals, guàrdies civils, militars, professionals
de protecció civil, vigilants de seguretat, guardaespatlles, psicòlogues que atenen en situacions de crisi o emergència, treballadores
de l’àmbit social que atenen en crisi o d’emergències, voluntàries d’alguna ONG que atenen en situacions de crisi o d’emergències,
professionals que atenen casos de violències masclistes d’urgència, cooperants d’acció humanitària i professionals del Punt Lila.
Les santboianes que respongueu a les característiques: contacteu per al telèfon 93 635 12 26 o per protocol@santboi.cat

Casals de gent gran

Formació per a persones en atur

Nous cursos FOAP gratuïts per millorar
la qualificació professional i la capacitat
d'inserció laboral. Al febrer, Atenció
sociosanitària a persones dependents
en institucions socials, Activitats
administratives en relació amb la clientela,
Organització i gestió de magatzem i
Operacions auxiliars i enregistrament i
tractament de dades i documents.
Informació: ocupacio@santboi.cat

Programa Mixt:
orientació i formació

Programació de diferents cursos,
subvencionada pel consorci de Formació
Contínua, que combina accions formatives, una
bona part amb certificat de professionalitat,
i d'orientació per millorar competències
professionals. Al marc i l'abril: Servei de
restaurant i bar, Servei de vins, Anglès
professional per a activitats de restauració,
Gestió de tresoreria, Gestió de personal i
Tractament de dades.
Mixt va adreçat sobretot a persones afectades
per un ERTO, encara que també a persones
sense feina i en actiu.
Informació: ocupacio@santboi.cat.
Cita prèvia, al telèfon 93 635 12 46.

Aquests espais van recuperant l'activitat. A
l'octubre van reobrir portes i es va inaugurar el
nou Casal de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa.
Espais: Ciutat Cooperativa (Camí Vell de la
Colònia, 1-3), Vinyets i Molí Vell (c/Bonaventura
Aribau, 10-12) i Centre (c/Lluís Castells, 25) .

Apunta't al Cor de gent gran

Per a persones majors de 60 anys.
Inscripcions presencials: Escola Blai Net (Jaume
I, 24), de dl. a dv., de 16 a 20 h. Cal original i
fotocòpia del DNI i del Carnet de la Gent Gran.
Preu: 6 euros. Informació: santboi.cat/gentgran

Propostes per a la igualtat

Amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de les Dones i les Nenes en la
Ciència, cinefòrum ls cinemes amb Torna a
començar. Col·loqui posterior amb Anna Cabré,
física del clima i directora del film.
Hora i entrades: 17 h. Entrades gratuïtes
anticipades als Cinemes Can Castellet

Escola de Mares i Pares

Al febrer, la sessió Primers auxilis (dia 15). Al
març, les jornades educatives Com ajudo al
meu fill o filla a decidir i Quins itineraris hi ha
després de l'ESO? (dia 16).
Informació i inscripcions: santboi.cat
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Les persones, de 14 a 30 anys, empadronades
a Sant Boi, poden fer-se Test Ràpid d'Antígens
Covid-19 de manera gratuïta al Punt Jove Covid
de Can Massallera. Es pot accedir al servei un
cop al mes. Cal no presentar simptomatologia
compatible amb la malaltia i no haver estat
contacte estret amb una altra persona que hagi
estat positiva a les darreres 48 h.
Per demanar cita prèvia: www.ja.cat/tarsjoves

Assessoria laboral jove

Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys,
per millorar en la recerca de feina: com fer
un currículum, una carta de presentació, on
buscar feina, com fer una entrevista, etc.
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652
98 43. Horari: dijous, de 16 a 19.30 h

Treball internacional

El dia 22 de febrer, de 17.30 a 19 h, taller per a
nois i noies de 16 a 30 anys que vulguin tenir
una experiència internacional a través d'un
camp de treball.
Per confirmar cita: elpunt@santboi.cat i tel.
93 652 98 43 i whatsapp 673 036 495

Febrer'22

Consultes Servei de Consum

Del 7 al 21 de març està prevista la preinscripció per a educació infantil i
primària i, del 9 al 21, per a la secundària obligatòria, segons ha publicat el
Departament d'Educació de la Generalitat. Les famílies de Sant Boi que han
de fer la preinscripció per primera vegada (P3) rebran informació al domicili
i podran assistir a una sessió informativa el dia 22 de febrer, a les 18 hores,
a Can Massallera.
Informació actualitzada: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i OME (telèfon
93 652 98 40, de dilluns a divendres., de 9 a 20 h).

Adreçats a persones de 16 a 29 anys inscrites
al sistema de Garantia Juvenil, els Projectes
Singulars 2021-22. Joves en Acció ofereixen
formació amb certificat de professionalitat per
treballar als àmbits de la restauració i la sanitat.
Informació: Edifici Centreserveis, de 9 a 14 h,
agutierrez@santboi.cat i tel. 93 635 12 46.

Eskala: orientació laboral

Ets jove, vols trobar feina i no saps per on
començar? O vols estudiar, però no tens què?
El programa Eskala ha obert un nou grup que
t'orienta i acompanya en aquestes decisions.
Contacte: whatsapp 673 199 616,
eskalasantboi@gmail.com, @eskalastboi i @
escala.santboi

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.

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.

Estalvi a la factura de la llum

Amb els canvis en la factura de la llum és molt
important saber com gestionar-ne el consum.
L'Ajuntament ofereix auditories energètiques
gratuïtes a llars, comerços i petites empreses des
de l'aplicació Sant Boi Actiwatt.
Per fer consultes (tarifes, consells i auditories):
Telèfon 93 654 82 22 i actiwatt@santboi.cat
Per demanar l'auditoria gratuïta:
santboi.cat/actiwatt

Energies renovables

L'Ajuntament ofereix bonificacions fiscals a la
implantació d'energies renovables a les llars, les
empreses i els comerços de la ciutat.
Més informació: santboi.cat

Borsa de mediació
de lloguer social

El servei de Borsa de mediació de lloguer
social d'habitatges posa en contacte persones
propietàries de pisos buits de la ciutat que els
volen llogar amb altres que hi vulguin accedir
per un preu de lloguer inferior al del mercat.
El servei ofereix als propietaris assessorament
i mediació durant tot el contracte, així com
assegurança gratuïta i garantia de sis mesos per
impagaments.

Reallotgem.cat

L'Ajuntament col·labora amb l'Agència
d'Habitatges de Catalunya amb aquesta iniciativa
per arrendar habitatges privats a persones amb
resolució favorable de la Mesa d'emergències. El
contracte se signa directament amb l'Agència i
es pot acordar abonar per avançat als propietaris
l'import dels primers 18 mesos del lloguer.

Més informació:
Oficina Local de l'Habitatge (OLH), a
olhsantboi@santboi.cat o al tel. 93 635 12 23,
de 9.30 a 14 h, de dilluns a divendres.

Vehicles elèctrics

El Pla Moves III, gestionat per l'Institut Català
de l'Energia, promou matricular vehicles
elèctrics mitjançant ajuts que es poden
demanar per adquirir, via compra o leasing,
vehicles nous i instal·lar punts de recàrrega.
Inscripció: bit.ly/ajudesmoves3

Assessorament jurídic gratuït

L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït per
acompanyar persones a l'hora de realitzar tràmits
relacionats amb la seva situació laboral o amb
subsidis i prestacions (SEPE, SOC o Seguretat
Social).
Ubicació: edifici Centreserveis.
Informació i demanar cita prèvia: telèfon 93 635
12 46 i al formulari del web bit.ly/servei_jurídic
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A un salt de Barcelona!

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

"Per poder
estalviar,
cal entendre
els diferents
conceptes
del rebut
elèctric"

Per què s'ha apujat el preu de la llum?
"La pujada del preu de la llum serà constant, perquè
els recursos energètics són limitats. El gas s'utilitza
en la producció de l'electricitat. I si s'apuja el preu
del gas, com recentment ha passat, acaba pujant
també el de la llum."
Què podem fer per reduir els nostres rebuts?
"El primer és entendre molt bé els conceptes que
conformen el rebut elèctric. Així sabrem on actuar.
Si desglossem els costos dels diferents conceptes
en tants per cents veurem fàcilment on és el
problema: si és de potència, d'energia..."
Com hi ajuda la nova oficina que coordines?
"Atenem persones que volen millorar el seu rebut
elèctric, persones que volen millorar el consum
energètic de la llar, persones que volen instal·lar
energies renovables, instal·lar-se punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, acollir-se als ajuts
a l'eficiència energètica..."
Com actueu des de l'OMES?
"Quan una persona vol millorar el rebut li expliquem
els conceptes, fem més propera la terminologia. Si
vol reduir la despesa energètica li donem consells
per adequar l'habitatge. També assessorem sobre
instal·lacions d'energies renovables, comunitats
energètiques, punts de recàrrega de vehicles
elèctrics... Actualment, pel que fa a la instal·lació de
renovables i mobilitat sostenible, hi ha ajuts molt
interessants que cobreixen gran part de la despesa.

ROCÍO RUIZ és la coordinadora de la nova Oficina Municipal d'Energia Sostenible de Sant Boi

(OMES). Enginyera tècnica industrial química i també ambientòloga, ha treballat en despatxos tècnics
executant projectes d’instal·lació i legalització d’activitats i en consultories especialitzades en l'àmbit
de les energies sostenibles.

N “Hem d'apostar per
l'energia solar.
La transició energètica
és l'única solució"
Des de l'oficina informem i assessorem sobre com
acollir-se a aquestes convocatòries."
Les comunitats energètiques són una bona
solució de futur per a les famílies?
Sí. Les comunitats energètiques d'autoconsum
compartit permeten que els seus participants
comparteixen l'energia generada per una sola
instal·lació fotovoltaica; un altre exemple, serien les zones d'autoconsum compartit impulsades per l'Ajuntament a partir d'instal·lacions
fotovoltaiques ubicades en les cobertes
d'equipaments municipals, que permetrien
produir energia per l'edifici mateix i, alhora,
l'excedent generat es podria compartir amb habitatges propers, reduint la seva despesa energètica. Aquesta segona alternativa és molt interessant, ja que a més podria ser un excel·lent
instrument per ajudar les famílies més vulnera-

bles i les que no disposen d'espai a la coberta
del seu habitatge per instal·lar plaques solars."
La transició energètica no té marxa enrere?
"És inevitable. És l'única solució. Ens hem de moure
cap a un nou model que aposti per les energies
renovables, per la descarbonització. En el passat
s’ha fet molt de mal al planeta, però tinc molta
esperança en el jovent: des de les escoles s’està fent
una gran feina de conscienciació i la mentalitat de
les noves generacions és diferent."
Hem d'apostar per l'energia solar?
"Sí, i tant. Permet la descarbonització del sistema,
és de proximitat, de fàcil instal·lació i té una ràpida
recuperació de la inversió."
Quan farem el canvi cap a una mobilitat elèctrica?
"Durant la pròxima dècada, ja que és un canvi força
important i s'ha de fer de forma gradual. Des de
les institucions s’està fent una gran aposta per una
mobilitat més sostenible, però la ciutadania potser
no vivim el millor moment i la gent prioritza altres
coses. D'altra banda, tot i que s'està avançant
força en reduir el cost del vehicle i augmentar la
seva autonomia, encara hi ha limitacions pel que
fa a infraestructures de recàrrega elèctrica."

