
 
 

 

 

 
 

 

Octubre 2015 viureSant Boi

Sant Boi, cultura comunitària 
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Laboratori d’Art Comunitari XXIV Mostra de Jazz Eleccions al Parlament Sant Boi, ciutat refugi 
300 persones col·laboren en La Locomotora Negra clourà Amb una participació rècord, L’Ajuntament elaborarà 
un projecte artístic col·lectiu un certamen amb presència Ciutadans va ser la força més un pla per acollir persones 
i integrador | pàg. 8 internacional  | pàg. 9 votada a Sant Boi  | pàg. 11 refugiades  | pàg. 12-13 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

N L’Ajuntament aposta 
per innovar en cultura 
mitjançant iniciatives 
basades en el treball 
col·lectiu i comunitari 

N Sant Boi compta 
amb una xarxa àmplia 
d’equipaments que 
aproximen la cultura 
a tot el territori 

La cultura, un dret democràtic 
NLes polítiques municipals estimulen les capacitats creatives i artístiques individuals i col·lectives 

1 El dret a la cultura 
La cultura és un bé indispensable per a 
la formació i l’autonomia de les persones. 
És, també, un patrimoni generador de va
lors compartits. Per aquest motiu, garan
tir el dret i l’accés universal a la cultura, 
tret que distingeix les societats plurals i 
democràtiques, és una prioritat i un dels 
eixos vertebradors de les actuacions de 
l’Ajuntament de Sant Boi. 

2 Una cultura 
participativa i comunitària 
L’Ajuntament aposta per programes i serveis 
que posen la pràctica cultural a l’abast de la 
ciutadania. Esdeveniments com la Cavalca
da de Reis, les Festes de Barri o el Sant Boi 
Urban Dance, experiències com el Laborato
ri d’Art Comunitari (LAC) o el projecte Her-
mes són exemples de realitzacions culturals 
enteses des del treball col·lectiu i la lògica 

La ciutat 
compta amb
una oferta 
cultural 
amb propostes 
per a tots els 
públics i amb 
incidència en el 
consum i l’activitat 
econòmica 

comunitària. La cultura esdevé així una eina 
per exercitar les capacitats creatives i des
envolupar l’empoderament personal. 

3 Crear cultura amb les entitats 
Sant Boi és un municipi que destaca per 
la diversitat i la força del teixit associa
tiu. L’Ajuntament reconeix el destacat pa
per de les entitats i altres agents culturals 
en l’oferta cultural de la ciutat i té com a 
missió promoure i potenciar les seves ini
ciatives. A més, contribueix a sostenir la 
seva activitat cedint espais i subvencionant 
projectes. Puntualment, també ofereix su
port en forma de material o infraestructura 
i assessora sobre com gestionar llicències, 
elaborar plans de prevenció de riscos... 

4 La cultura, motor econòmic 
Potenciar l’activitat econòmica i la creació 
de llocs de treball és la principal prioritat 
de l’Ajuntament. Totes les polítiques mu

nicipals es plantegen tenint en compte 
aquest factor. En el camp de la cultura, la 
ciutat compta amb bon nombre de creadors 
i operadors amb llarga experiència en els 
ambits de la formació, creació i la produc
ció de continguts. La col·laboració i el su
port a aquests agents és una oportunitat 
per impulsar una economia cultural local 
basada en la proximitat. 

5 Cultura i educació: 
un binomi de futur 
La trajectòria i els resultats dels serveis pe
dagògics del Museu de Sant Boi i projectes 
com la iniciativa ArtClass demostren que la 
iniciació a la pràctica cultural i artística en 
les escoles i en altres espais educatius és 
sempre una experiència enriquidora per a 
l’alumnat. Des d’aquesta òptica, que entén 
la pràctica cultural com a activitat educa
dora, l’Ajuntament vol ampliar el catàleg 
d’ensenyaments artístics en aquest àmbit. 
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Newsletter els primers dijous de mes (Dona’t d’alta) 

Facebook SantBoiBoigperlaCultura, Instagram i Youtube 

6 Pràctiques innovadores 
Més enllà del paper que les noves tecno
logies poden jugar en la creació i la difusió 
de la cultura, innovar en cultura significa, 
avui dia, reformular la relació entre les ins
titucions culturals, els artistes i el públic, 
estimular els processos de codecisió i fo
mentar la participació i el creixement de la 
pràctica cultural i artística. L’Ajuntament, 
a partir de l’exemple de projectes com ara 
ArtClass, LaSaleta o el Laboratori d’Art Co
munitari, vol aprofundir i ser referent en 
aquesta línia de treball. 

7 El coneixement del patrimoni 
El Museu de Sant Boi porta a terme una 
important tasca de difusió del nostre pa
trimoni històric, des del temps dels ibers 
fins a l’actualitat, gràcies als seus treballs 
d’investigació i conservació patrimonial i 
la programació d’activitats de lleure i di
vulgació (exposicions, tallers, etc.). L’’Arxiu 
Històric Municipal, el cinquè de Catalu

nya en nombre de seguidors a les xarxes 
socials, és el dipositari de la memòria his
tòrica santboiana. 

8 Biblioteques d’avui 
Tradicionalment associades al préstec i la 
consulta de llibres, les biblioteques han sa
but adaptar-se als reptes del segle XXI per 
esdevenir veritables equipaments de pro
ximitat, amb un ampli catàleg d’activitats 
culturals i formatives. L’alt grau d’accepta
ció de què gaudeixen la Jordi Rubió i Bala
guer (amb 30.000 persones abonades i més 
de 200 activitats l’any) i la Maria Aurèlia 
Capmany confirma que aquests espais són 
models de referència per a la dinamització 
cultural del municipi. 

9 Programacions de qualitat 
Sant Boi compta amb programacions cultu
rals estables com la temporada d’arts escè
niques, les temporades expositives de Can 
Castells-Centre d’Art i el Museu de Sant Boi 

o les activitats de promoció de la lectura 
organitzades per les biblioteques. Al seu 
costat, activitats de periodicitat anual com 
el Festival Altaveu, amb 9.000 assistents 
en l’edició d’enguany, basteixen una oferta 
cultural adreçada a tots els públics i amb 
una repercussió positiva sobre el consum i 
l’activitat econòmica del municipi. 

10 El calendari festiu 
El calendari festiu de Sant Boi té un clar 
accent participatiu, essent les entitats i les 
persones les que donen forma als esdeve
niments. La Cavalcada de Reis, en què una 
desena d’entitats construeixen les carros-
ses, o el Carnestoltes, amb una gran par
ticipació popular, en són bons exemples. A 
més, la vitalitat de la tradició festiva s’ex
pressa en programes com els de la Festa 
Major o les Festes de Barri mitjançant la 
presència destacada de les entitats locals 
de cultura popular, tot conformant un cicle 
festiu de gran protagonisme ciutadà n 

www.culturasantboi.cat
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“El arte enriquece a las personas, se 
ha de mostrar. No soy partidaria de lo 
académico, pero sí creo que la obra debe 

dejarse ahí: alguien 
la recogerá. Trabajo 
en mis propios 
proyectos y colaboro 
con el Centre d’Art 
Can Castells para 
facilitar que en 
Sant Boi se vea el 
trabajo de artistas 
interesantes de 
otros lugares. 

También hago los diseños de las 
carrozas de la Cabalgata.” Josefa 
Hernández, artista multidisciplinar 

“El sector del llibre no està gens bé. 
Les noves tecnologies, la crisi, les grans 
superfícies..., no sé què és, però costa 

d’entendre que en 
una població amb 
80.000 habitants 
3 o 4 llibreries no 
puguem gairebé ni 
subsistir. El sector i 
l’Ajuntament potser 
podríem col·laborar 
fent campanyes 
temàtiques en 
moments concrets 

de l’any, més enllà de Sant Jordi, Nadal 
o la tornada a les escoles.” Jaume Isart, 
Llibreria Cal Isart 

“Fem cultura. Fem teatre, música, 
tallers... Ens agradaria que, cada cop 
més, l’oferta de Les Muses al Casal de 
Casablanca s’adrecés a la canalla, al 
públic familiar. Fa 9 anys que treballem 

en projectes (com la 
Teteria Namasté o 
la terrasseta de Can 
Castells) que, des 
de l’àmbit privat, 
intenten aportar 
alguna cosa diferent 
a la cultura de Sant 
Boi. Apostem per 
la qualitat i per un 
perfil de públic no 

del tot cobert per altres propostes. ” 
Isabel Jiménez, Espai Cultural Les 
Muses de Casablanca 

Can Castells, 
centre 
de l’art 
Can Castells és el punt de referència de 
l’activitat artística a la ciutat. La pintura, 
l’escultura, la fotografia o el videoart són 
algunes de les disciplines que omplen 
d’activitat les sales d’aquest històric edifici. 
El centre d’art de Sant Boi està dedicat pre
ferentment a l’art contemporani i treballa 
des de tres vessants: l’educació artística, 
l’exhibició i la producció. 

En el camp de l’educació, Can Castells és 
la seu del Taller municipal d’arts plàstiques, 
que ofereix classes d’iniciació i perfeccio
nament per a persones adultes (i també per 
a infants) complementades amb sortides a 
galeries i tallers d’artistes. També s’hi fan, 
de la mà de l’entitat resident, Afoboi, cursos 
especialitzats de fotografia. 

En el camp de l’exhibició, el centre comp
ta amb tres sales i dues col·leccions amb 

El Taller Municipal 
d’Arts Plàstiques 
ofereix classes 
d’iniciació i 
perfeccionament 
per a infants i 
persones adultes. 

L’Escola 
Municipal de
Música 
Blai Net 
disposa, des de 
l’any 1988, d’una 
excel·lent oferta 
d’ensenyaments 
musicals.  Més 
de 600 persones 
de totes les 
edats hi estudien 
especialitats 
instrumentals, 
programes 
generals i 
específics o 
tallers de curta 
durada. 
Can Castellet, 
c/ Jaume I, 24 
tel. 93 630 68 86 
www. 
emmsantboi.cat 

més de mil peces, incloses obres de mestres 
contemporanis com Picasso o Chillida. En 
l’actualitat, a les sales de Can Castells hi ha 
una exposició de Jordi Fulla sobre les caba
nes de pedra seca i la mostra “Urban sket
ching”, fruit d’un taller sobre aquesta moda
litat artística que fomenta el dibuix ‘in situ’ a 
partir de l’observació de la vida urbana. 

Can Castells estimula la creació i la inves
tigació artística a les seves instal·lacions. 

Can Castells Centre d’Art, 
c/ Lluís Castells, 16, tel. 93 661 46 46, 
cancastellscentredart.wordpresss.com 

“Tocar en un combo és molt 
bonic. És una de les coses que 
he après a l’escola de música 

de Can 
Massallera, 
a tocar en 
sincronia 
amb altres 
persones. 
Aprendre 
ha estat per 
a mi una 
experiència 
molt 

enriquidora. Els professors 
de l’escola són molt bons i el 
tracte, molt familiar; tothom 
hi fem pinya. Fa 14 anys que 
estudio música; els meus pares 
em van transmetre la seva 
afició.” Carles Gallardo, 
Alumne de l’Escola de Música 
Moderna-Cultura F 

http:cancastellscentredart.wordpresss.com
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LaSaleta, 
un espai de
llibertat 
La sala més alternativa de Can Cas
tells Centre d’Art es diu LaSaleta. És 
un espai de risc i llibertat creativa 
que l’Ajuntament posa a disposició 
dels artistes i les artistes de Sant Boi 
i de la comarca perquè hi duguin a 
terme els seus projectes. 

LaSaleta és un racó a la planta 
baixa de Can Castells on passen co
ses (instal·lacions, performances, con
certs, recitals de poesia, tertúlies, 
projeccions audiovisuals), un conte
nidor de propostes i disciplines ar
tístiques que passen majoritàriament 
per fora dels camins i els circuits més 
habituals de la creació artística. 

Els artistes mateixos gestionen la 
sala, confeccionen la programació i 
decideixen els continguts de les ex
posicions i de les activitats que hi te-
nen lloc. LaSaleta ha esdevingut així 
una eina dinamitzadora de la cultura 
local i una aposta per l’originalitat i la 
pràctica de l’art no professional. 

Les biblioteques públiques,

equipaments del segle XXI
 
Les biblioteques públiques de Sant 
Boi porten els noms del filòleg Jordi 
Rubió i Balaguer i l’escriptora Maria 
Aurèlia Capmany. Més de 37.000 per
sones estan inscrites com a usuàries 
d’aquests dos equipaments públics, 
que compten amb un fons conjunt de 
140.000 documents. 

Les biblioteques de Sant Boi són 
de titularitat municipal, en conveni 
amb la Diputació de Barcelona, i ofe
reixen serveis d’informació, préstec, 
accés a Internet i autoaprenentatge 
d’idiomes i noves tecnologies (amb 
acreditació oficial) i sala d’actes, en
tre altres. A més, organitzen més 
de 200 activitats l’any per fomentar 

El Museu, història viva
 
Al bell mig del nucli antic, Can Barra
quer és la seu principal del Museu de 
Sant Boi. Hi va viure Rafael Casanova 
i actualment centralitza els esforços 
de l’Ajuntament per recuperar i difon
dre la mil·lenària història de la ciutat. 
Molt a prop, les Termes Romanes i Can 
Torrents (seu de l’Arxiu Històric Muni
cipal) són les peces clau del patrimoni 
històric local, juntament amb la torre 
medieval de Benviure. El Museu de 
Sant Boi realitza tasques d’investigació 

l’interès per la lectura i els llibres 
entre la població  (tertúlies, exposi
cions, clubs de lectura, concursos...) i 
per ser motors de la vida cultural. 

Una part important de les activitats 
de les biblioteques s’adreça al pú
blic infantil i familiar, un dels grans 
protagonistes de la vida quotidiana 
d’aquests equipaments, que són molt 
ben valorats per la ciutadania. 

A la majoria dels tràmits i serveis 
oferts es pot accedir en línia. 

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 c/Baldiri Aleu, 6-8, tel. 93 630 97 60 

Biblioteca Maria Aurèlia Capmany 
Eduard Toldrà, s/n, tel. 93 630 64 63 

www.biblioteques.santboi.org 

i conservació del patrimoni i organitza 
exposicions i activitats de lleure fami
liar i divulgació històrica. 

També compta amb una extensa 
oferta de tallers i altres activitats 
didàctiques per a escoles, col·lectius 
i grups organitzats, tot aprofi
tant la feina de més de trenta anys 
d’investigacions arqueològiques. 

Can Barraquer, c / Pont, 7, 
tel. 93 635 12 50, 

www.museusantboi.cat 

Els casals, 
escenaris de la 
vida cultural 
Els casals són punts de referència 
de la vida social i cultural de 
Sant Boi. Can Massallera, 
Cal Ninyo, La Gralla i els casals 
de Casablanca, Cooperativa i 
Camps Blancs posen a disposició 
de la ciutadania i de les entitats 
múltiples espais on les persones 
poden ser protagonistes 
actives de projectes i activitats 
relacionats amb les seves 
inquietuds artístiques i culturals. 
Les agendes dels casals són dia 
a dia plenes de vida (assajos, 
espectacles, trobades, festivals, 
conferències...). Molts ciutadans 
i ciutadanes hi troben la manera 
d’aprofundir en una 
afició personal, 
compartir-la amb 
altres persones, 
relacionar-se i 
passar-ho bé. 
La Xarxa de Casals 
també compta 
amb una àmplia 
oferta de tallers que 
faciliten l’adquisició 
de coneixements 
i l’exercici de 
la creativitat. 
L’Ajuntament 
canalitza les 
propostes que rep per 
part de les entitats o de persones 
particulars i els busca un espai i 
una franja de temps on acollir-les. 
Els casals són també, més 
puntualment, escenari 
d’espectacles professionals, 
aparadors per a artistes locals que 
busquen oportunitats i, com en el 
cas de Can Massallera o La Gralla, 
seus de projectes i d’entitats 
culturals com ara una escola de 
música moderna o una federació 
de cultura popular. 

www.santboi.cat 

www.santboi.cat
www.museusantboi.cat
http:www.biblioteques.santboi.org


Viure Sant Boi 
N octubre 15 

6 
 

  
  

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

  

 

    

 

  
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

La Cabalgata, 
fruto de un esfuerzo 
colectivo 
Aún faltan tres meses para la 
Cabalgata de Reyes, pero hace tiempo 
que muchas personas y entidades de 
Sant Boi trabajan en ella. Este mes de 
octubre comenzará ya la construcción 
de las carrozas. 
Desde julio tienen lugar reuniones 
coordinadas por el Ayuntamiento en 

las que se ha 
consensuado 
cuál será el 
tema de este 
año (una 
sorpresa aún) y 
cada entidad ha 
decidido cómo 
será su carroza. 
Varios artistas 
y técnicos han 
empezado 
a formar a 
las personas 
participantes 
para ejecutar 
las propuestas 
con los mejores 
resultados 
posibles: 
escenografía, 

iluminación, vestuario,  maquillaje... 
Entidades culturales y deportivas, 
AMPA, comisiones de fiestas, artistas, 
diables y geganters, grupos de teatro, 
música y baile, policías y personal 
técnico del Ayuntamiento trabajan 
cada año (mayoritariamente de forma 
voluntaria) en este proyecto. 
La Cabalgata es un ejemplo de cultura 
comunitaria y de proximidad, de cultura 
hecha por la gente para la gente. 
El calendario festivo de Sant Boi tiene, 
de hecho, un claro acento participativo. 
Más de 1.500 personas se inscribieron, 
por ejemplo, en el Carnaval de este 
año. En la Festa Major y en las Festes 
de Barri, las entidades locales de 
cultura popular tienen un destacado 
protagonismo. 

www.culturasantboi.cat 

El trabajo de 
las entidades, 
factor clave de 
la vida cultural 

Las entidades tienen un papel fundamental 
en la oferta cultural de Sant Boi. La ciudad 
cuenta en la actualidad con más de 70 aso
ciaciones que trabajan día a día en el ámbi
to cultural. Las más numerosas son las que 
organizan actividades relacionadas con las 
diversas manifestaciones de la cultura po- El Ayuntamiento vo de sus entidades de música coral y, en la 
pular catalana (gegants y diables, grallers, destinará este año actualidad, son muy numerosos los grupos 
trabucaires...); a su lado, las casas regiona 65.000 euros a de diferentes estilos de música moderna. 
les de Sant Boi (andaluzas, extremeñas, de financiar proyectos Hay asociaciones que ofrecen opciones 
Castilla y León...) centran sus esfuerzos hace y actividades de ocio y aprendizaje a las personas aman-
décadas en actualizar los vínculos con las culturales de las tes del teatro, el baile (de salón, country, 
culturas de origen de muchas personas. asociaciones flamenco, latino), las artes plásticas, el 

Hay también asociaciones dedicadas culturales de la patrimonio, la literatura, la fotografía, la 
principalmente a mantener vivas tradicio ciudad gastronomía. Otras entidades se dedican 
nes vinculadas al calendario festivo (la Na- específicamente a la formación cultural y 
vidad, por ejemplo) y otras que se implican muchos colectivos apuestan por propues
en la organización de las fiestas de los ba tas innovadoras, que mezclan la cultura 
rrios de la ciudad. con otras disciplinas, trabajan por la convi-

Históricamente, Sant Boi ha destacado vencia intercultural o exploran nuevos ca-
siempre por el peso cuantitativo y cualitati minos vinculados al emprendimiento. 

ACCIS-Sant Boi 
AFOBOI. Agrupació Fotogràfica Sant Boi 
Agrupament Musical Sant Josep Obrer 
AMICITIA. Associació Plural Amistat 
Amics de l’Ateneu Santboià 
Amics del Ball de Saló de Sant Boi 
ANIE, Experiències Artístiques 
Ass. Cultural Formació i Coneixement in
tercultural Musical- Cultura F 
As. Cultural Gitana Camps Blancs 
As. Cultural Peraleda Ntra. Sra. Fátima 
As. Multicultural Nakelamos 
Ass. Cultural Amics Cabezas Rubias 
As. Cultural Andaluza Casa Cádiz 
As. Cultural Andaluza Casa de Granada 
As. Cultural Andaluza Casa Sevilla 
Ass. Cultural Uechi-Ryu 
Ass. de Creativitat La Lluna 
Ass. Dones Magribines Al-Farah 
Ass. Intercultural IBN Batuta 
Ass. Intercultural IBN Rochid 
Ass. de Pessebristres de Sant Boi 
Ass. per a la Promoció de la Dansa, 
     el Teatre i la Música Arkanos 
Ateneu Familiar 
Ateneu Santboià 
Batukats de l’Ala 

Bum Bam Boi Percutors 
Centre Excursionista Sant Boi 
Centre Parroquial “Tripijoc” 
Centro Castellano-Leonés Sant Boi 
Centro Cultural Andaluz 
Centro Cultural Ntra. Sra. de Lourdes 
Cia. Carpe Diem Terrorificum 
Cia. Teatre Ell i Ella de Sant Boi Llobr. 
Col.lectiu Karxofarock 
Colla Diables Sant Boi 
Colla Geganters de Sant Boi 
Colla Portadora Drac Rufino 
Comissió Cultura i Festes “Can Carreres” 
Comissió Festes Cooperativa - Molí Nou 
Coordinadora de Entidades Andaluzas 
Coral Pedres Blanques 
Coral Renaixença 
Coral Ressò 
Country’s Boy 
Cultura Viva Santboiana 
Diables de Casablanca 
Drac Pepitu 
El Socarrat Ass. Gastronòmica de Sant Boi 
Entre@amics Grupo Cultural 
E-xpect@.net, Expertos en comunicación 
     y expresión 
Fadrins Trabucaires de Sant Boi 

Federació de Bestiari de Foc Baix Llobr. 
Federació Entitats Els Garrofers 
Geganters i Grallers Casablanca 
Grup Puntaires de Sant Boi 
Grup Teatro Imagina 
Grupo de Danza Susy 
Hermandad del Santo Cristo de la Agonía 
      y Ntra. Sra. de los Dolores 
Jove Companyia de Dansa Loida Grau 
La Càpsula 
Lletraferits de Sant Boi 
Malabandboi 
Nou Flamenc 
Objetivo Vivir
Òmnium Cultural Baix Llobregat a Sant Boi 
Paisanos de Dos Torres en Catalunya 
Photos for Freedom 
Retalls d’Art 
Sant Boi Camerata Orquestra de Cambra 
Quatre Cordes 
Randes i Fils de Sant Boi de Llobregat 
Sant Boi Ball 
Spai Carioca 
TVT Films 
Unión Extremeña de Sant Boi 
We Art 

mailto:E-xpect@.net
www.culturasantboi.cat
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa 

N La cultura és 
un dret democràtic, 
no un luxe o només una 
mercaderia 

N La cultura es un 
derecho democrático, 
no un lujo o solo 
una mercancía 

La cultura, energia col·lectiva 
La cultura, energía colectiva 

LL a cultura, protagonista de este Viure Sant Boi, es un 
motor esencial para el futuro. El gobierno municipal la 
ha situado, como la educación, en el centro de la activi
dad del Ayuntamiento y de mi acción como alcaldesa. 
Porque pienso que la cultura es un derecho democrá
tico de las personas, no un lujo o solo una mercancía. 

Apostar por la cultura es, sin duda, apostar por el 
crecimiento individual y colectivo. Es valorar nuestra 
identidad como pueblo, aquello que nos hace ser como 
somos. Es pensar en la proyección exterior de Sant Boi 
y creer en la importancia de la cultura popular y comu
nitaria, en la proximidad, en la energía colectiva. Es 
reconocer el papel que ha de tener en la convivencia 
y en la cohesión social. Es estimular la creatividad y di
bujar un camino para las aficiones y las inquietudes de 
muchas personas, facilitando que puedan ser, además 
de espectadoras, protagonistas. Es dar las gracias al 
esfuerzo cotidiano de mucha gente y de muchas enti
dades y colectivos y querer avanzar hacia una sociedad 
más libre y más crítica. 

Me he comprometido a trabajar porque la cultura 
esté presente en nuestras vidas cotidianas y en nues
tros hábitos. Y eso solo será posible si la educación y 
la cultura van de la mano. Una buena formación cul
tural mejora las capacidades y las oportunidades de 
futuro de las personas. Y es que, aparte de muchas 
otras aportaciones a la sociedad, la cultura también 
genera puestos de trabajo y actividad económica. Mu
chas personas de la ciudad trabajan alrededor de ella 
(artistas, personal técnico, programadores...). Han de 
contar con nuestro apoyo. Porque la cultura es futuro. 

a cultura, protagonista d’aquest Viure Sant Boi, és 
un motor essencial per al futur. El govern municipal 
l’ha situada, com l’educació, en el centre de l’activitat 
de l’Ajuntament i de la meva acció com a alcaldessa. 
Perquè penso que la cultura és un dret democràtic 
de les persones, no un luxe o només una mercaderia. 

Apostar per la cultura és, sens dubte, apostar pel 
creixement individual i col·lectiu. És valorar la nostra 
identitat com a poble, allò que ens fa ser com som. 
És pensar en la projecció exterior de Sant Boi i creu
re en la importància de la cultura popular i comu
nitària, en la proximitat, en l’energia col·lectiva. És 
reconèixer el paper que ha de tenir en la convivència 
i en la cohesió social. És estimular la creativitat i di
buixar un camí per a les aficions i les inquietuds de 
moltes persones, per facilitar que puguin ser, a més 
d’espectadores, protagonistes. És donar les gràcies 
a l’esforç quotidià de molta gent i de moltes entitats 
i col·lectius i voler avançar cap a una societat més 
lliure i més crítica. 

M’he compromès a treballar perquè la cultura esti
gui present a les nostres vides quotidianes i als nos-
tres hàbits. I això només serà possible si l’educació i 
la cultura van de la mà. Una bona formació cultural 
millora les capacitats i les oportunitats de futur de 
les persones. I és que, a banda de moltes altres apor
tacions a la societat, la cultura també genera llocs de 
treball i activitat econòmica. Moltes persones de la 
ciutat treballen al voltant de la cultura (artistes, per
sonal tècnic, programadors...). Han de comptar amb 
el nostre suport. Perquè la cultura és futur. 
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“Apostem per la cultura. Som 
de Sant Boi i tenim un local on volem 
difondre la cultura lliure. Per un costat, 
organitzem una petita programació 

pròpia de música i 
les arts escèniques. 
Per un altre costat, 
oferim el local a la 
gent del poble que 
ens ho demana 
per fer activitats. 
No cobrem res. 
Les aportacions, 
voluntàries, són per 
als artistes.” 

Albert Mesa, copropietari de 
La Masia de Sant Boi de Llobregat 

“Conservar el que tenim 
és molt important. Des de petita he 
anat a museus amb l’escola i amb la 
família, però va ser a l’institut quan 

em va començar a 
interessar la història 
de l’art. Visito sovint 
el Museu de 
Sant Boi, sobretot a 
l’estiu. Fan un gran 
esforç, s’impliquen 
i organitzen moltes 
activitats. La gent, 
en general, potser 
ens hi hauríem 

d’interessar més.” María del Mar 
Lozano, estudiant de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals (UB) 

“’Esteu bojos’, ens deien quan 
vam començar l’any 2012, però encara 

som aquí i cada cop, 
millor. Pensàvem 
que a Sant Boi li 
calia una llibreria 
‘literària’. Ens hem 
anat guanyant la 
confiança de molts 
santboians, que ara 
no s’han de desplaçar 
fins a Barcelona. 
Procurem donar 
un bon servei i ens 

alegra veure que molta gent a Sant Boi 
s’interessa pels llibres i per la cultura.” 
Sergi Rendón, Llibreria Les Hores 

Imagen del proyecto Susoespai, un interesante trabajo grupal sobre la figura de la artista Louise Bourgeois.
	

LAC 2015: un proyecto colectivo
sobre la mujer en la historia 
Más de 300 personas han participado en 
los proyectos del Laboratori d’Art Contem
porani 2015 (LAC). Esta iniciativa cultural 
impulsada por el Ayuntamiento da voz, me
diante el arte contemporáneo, a colectivos 
muy diversos (estudiantes, personas con 
discapacidad, mujeres inmigrantes, per
sonas de la tercera edad, personas de los 
hospitales de salud mental...). El LAC es un 
ejemplo de cultura de proximidad, comuni
taria y socialmente integradora. 

El trabajo realizado por todas estas pe
sonas en el LAC 2015 tenía como tema de 
referencia la figura de la mujer a lo largo 
de la historia. Los resultados pueden ver
se hasta el 15 de novembre, en forma de 
piezas de arte y performances, en diferentes 
espacios del patrimonio local: Can Barra
quer (sede central del Museu de Sant Boi), 
Can Torrents, Can Castells Centre d’Art y 
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Artis
tas de la ciudad y de los alrededores han 
asesorado y orientado las tareas realizadas, 

Artistas 
participantes 
Manuel Morales, 
Javier Salas, Zita 
Rodrigues, Sandro 
Solsona, Emil 
Naula, Jordi Fulla 
y Susoespai 

Artistas 
coordinadores 
Yelena de 
Belgrado, Diego 
Tampanelli, 
Lluís Torrents, 
Anna Balaguer, 
Anna Claret, Toni 
Magnet, Javier 
Salas y Zita 
Rodrigues 

que se han concretado en un total de 16 
propuestas artísticas. Algunos ejemplos 
són: Plaça Dona (una “instalación” hecha 
con sillas mediante la colaboración de mu
chas personas), Matriz (una propuesta textil 
de un grupo de mujeres con enfermedades 
neurodegenerativas) o Soy semilla (piezas 
de cerámica elaboradas por internos de la 
prisión Modelo). 

www.culturasantboi.cat 

Colectivos LAC 2015 
Tots Som Santboians. Institució Balmes, 
Fundació Cassià Just. Llar d’Avis Sant Josep, 
talleres municipales de manualidades 
(‘gent gran’ y personas con discapacidad), 
prisión Modelo, IES Rafael Casanova, 
Pedagògium Cos, grupo El Carreró, 
Fundació Llor, Hospital Benito Menni, Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, grupo municipal 
de alfabetitzación, alumnos del Taller 
Municipal d'Arts Plàstiques, artistas de calle 
de Benito Menni, alumnos del curso Urban 
Sketching del Centre d'Art Can Castells y 
Escola Municipal de Música Blai Net 

www.culturasantboi.cat
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La cantante Tricia Evy, de la Martinica, y el saxofonista nortemericano Benny Sharoni actuarán en esta edición. 

La Locomotora Negra cerrará un
certamen muy internacional 
El otoño llega a Sant Boi a ritmo de jazz. 
En octubre y noviembre, los casals serán 
escenario los viernes por la noche, durante 
seis semanas consecutivas, de otros tantos 
conciertos del mejor jazz del momento. La 
Mostra de Jazz celebra este año su edición 
número 24. La actuación de La Locomotora 
Negra en el concierto final es uno de los 
grandes atractivos de una programación 
que, desde la modestia, vuelve a apostar 
por contar con voces e instrumentistas de 
la escena internacional, en esta ocasión re
presentada por la cantante Tricia Evy y el 
saxo tenor Benny Sharoni. 

Sweet Marta & The Blues Workers 
La Mostra de Jazz se iniciará con una gran 
noche de blues protagonizada por la fuerza 
interpretativa de Sweet Marta y su banda 
(16 octubre, Casal Cooperativa i Molí Nou) 

Benny Sharonni & Toni Solà Band 
Una figura internacional del saxo tenor, el 
estadounidense Benny Sharoni, ha escogido 

Conciertos 
los viernes 
a las 22 horas 

Precio 
8 € (excepto el 
concierto gratuito 
de Tradicional 
Jazz Ensemble) 
Abonos 
20  € 
(3 conciertos) y 
32 € 
(6 conciertos) 
Venta 
Ticketea i 
Can Massallera 
+info en Facebook 
Mostra de Jazz 
de Sant Boi 

Sant Boi para su presentación en Europa; a 
su lado, Toni Solà, el jazzman santboiano por 
excelencia. (23 octubre, Casal Camps Blancs) 

Tricia Evy 
Imprescindible en la agenda del mes, una 
voz femenina internacional, particular y 
fresca, con el original sabor de las Antillas. 
(30 octubre, Cal Ninyo) 

Tradicional Jazz Ensemble 
Este cuarteto musical de larga trayectoria, 
liderado por el gran trompetista argentino 
Pepe Robles, gustará a los amantes del jazz 
más clásico (6 noviembre, Casal Casablanca) 

Susana Sheiman & Open Gate 
Una de las mejores vocalistas del momen
to, con una voz particularmente emotiva, 
presenta en Sant Boi junto a su banda el CD 
Open Gate. (13 noviembre, Casal Marianao) 

La Locomotora Negra 
17 músicos sobre el escenario garantizan 
ritmo como para bailar sin descanso. Vuel
ve a Sant Boi La Locomotora Negra, toda 
una institución. Jazz negro y popular. n 

Una exposició 
mostra com va viure 
Sant Boi el final de
	
la societat rural 
Can Barraquer acull una exposició 
temporal sobre la transformació que 
va viure Sant Boi en el pas del segle XIX 
al XX. El Museu de Sant Boi continua 
d’aquesta manera amb la feina de 
recuperació de la memòria històrica, 
en aquest cas sobre l’època de crisi que 
es va viure quan la plaga de la fil·loxera 
va afectar greument els camps en una 
societat fonamentada en l’agricultura. 
Els nous conreus i les primeres 
indústries 
tèxtils van 
donar pas a 
un procés de 
modernització: 
creixement 
demogràfic 
i urbanístic, 
nous serveis 
públics (llum 
elèctrica, aigua 
corrent, correus 
i telèfon)... 
L’exposició del 
Museu de Sant 
Boi ens apropa 
a aquells 
temps, que són 
els del final 
de la Primera 
República, la 
restauració 
borbònica, la pèrdua de les colònies, 
les guerres d’Àfrica, el modernisme, els 
ateneus... També són els temps dels 
inicis de les festes majors. En un món 
encara gairebé sense electricitat, el 
so que acompanyava les celebracions 
era la música de les gralles, que, en el 
tombant del segle, van viure una ‘edat 
d’or’. El Museu de Sant Boi ens convida, 
el diumenge 18 d’octubre, a un concert 
tradicional de gralles per gaudir de la 
música dels nostres rebesavis. Hi haurà 
una breu xerrada informativa prèvia i 
un taller infantil de gegants. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

L’Escola Amat Verdú comença 
un curs ple de projectes 
Teatre a l’Escola és un nou projecte 
d’educació en valors en el qual 
participaran tots els alumnes de 
primària. Enguany, la introducció de 
la llengua anglesa es farà en plàstica 
(petits) i esports (grans). L’Amat Verdú 
reactiva el seu Hort per realitzar un 
projecte amb un caràcter pràctic 
i vivencial.  Per últim cal destacar 
l’Apadrinament lector, on els grups de 
5è de primària acompanyen els infants 
de 4 anys en la tasca de la lectura. 

Premiat un 
projecte de 
l’Escola Parellada 
L’Escola Parellada 
de Sant Boi ha estat 
un dels quinze 
centres educatius 
guanyadors del 
7º Premio Nacional 
de Educación para 
el Desarrollo Vicente 
Ferrer, pel projecte 
sobre el dret a 
l’alimentació dut 

a terme el passat curs escolar amb 
l’impuls de Desos Opció Solidària, 
VSF Justícia Alimentària Global i 
l’Ajuntament de Sant Boi. 

Premi a l’Escola Barrufet 
L’Escola Barrufet ha rebut un premi 
del “Sello Europeo a las iniciativas 
innovadoras en la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas 2014” pel 
projecte “Feeling English”. El passat 
25 de setembre, coincidint amb el Dia 
Europeu de les Llengües, la directora 
del centre i la coordinadora del 
projecte van recollir el guardó. 

L’acte de presentació del nou curs escolar 
2015-2016 es va fer el 25 de setembre a 
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Com 
cada any,  al mes de setembre es dóna la 
benvinguda a tota la comunitat educativa 
de la població. En aquest acte estan convi
dats tots els centres de primària, secundà
ria, instituts, escoles bressol i serveis edu
catius. L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la tinenta 
d’Alcaldia d’Educació, Alba Martínez. Des
prés de la benvinguda i la presentació del 
curs va tenir lloc la intervenció de la presi
denta de l’Associació pel Dret de la Infàn
cia al Joc a Espanya, Imma Marín, que va 
presentar la ponència “Ludificació: el po 
der del joc en l’educació”. 

Normalitat a l’inici del curs 
El curs escolar 2015-2016 va començar a 
Sant Boi amb absoluta normalitat. El man
teniment del total de les línies de primària 
és la dada més destacada en la tornada a 
classe. La pèrdua d’una línia a l’escola Amat 
Verdú s’ha vist compensada amb l’augment 

Sant Boi dóna la benvinguda oficial
al nou curs escolar 2015-2016 

Els centres escolars 
van iniciar el curs el 
14 de setembre. 

d’una línia a l’Escola Parellada. L’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i la tinenta d’Alcaldia d’Edu
cació, Alba Martínez, van visitar les escoles 
Parellada, Barrufet i Rafael Casanova per 
compartir la primera jornada amb la comu
nitat educativa. 

Més d’11.000 escolars van tornar a les 
aules. Pel que fa a l’ensenyament obliga
tori, 2.557 alumnes són d’educació infantil, 
5.425, de primària i 3.614, d’ESO. Tot aquest 
alumnat es distribueix entre 19 centres 
públics i 13 centres privats concertats. A 
aquestes xifres cal afegir el nombre d’esco
lars que pertanyen al primer cicle d’educa
ció infantil, de 0 a 3 anys: 800 alumnes (re
partits en 5 centres públics i 10 de privats). 

Millores a l’Escola Amat Verdú 
Les obres de modernització de les depen
dències de l’Escola Amat Verdú s’iniciaran 
en breu. Aquesta millora del centre escolar 
es podrà materialitzar gràcies al compro
mís de l’Ajuntament, que aporta 115.000 
euros al projecte que desenvolupa la Ge
neralitat de Catalunya n 
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Apoyo a las 
plantillas de 
Solvay y Valeo 
El Pleno municipal celebrado 
el 17 de septiembre aprobó por 
unanimidad una moción de apoyo a 
los trabajadores y las trabajadoras 
de Inovyn-Solvay para “garantizar 
la continuidad de los puestos de 
trabajo de la planta de la empresa en 
Martorell”. La moción destaca que 
las consecuencias del eventual cierre 
de la empresa serían nefastas a nivel 
local, pero  también a nivel global, del 
sector industrial y del país en términos 
de empleo, de competitividad y 
de confianza en la recuperación 
económica. El texto pide al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo el 
compromiso de asegurar la viabilidad 
de la planta y el empleo que genera 
en aquel municipio unos ingresos 
mensuales  máximos. 
Inovyn-Solvay es una empresa con 
más de 40 años de historia en Martorell 
(Barcelona), en la que actualmente 
están vinculados laboralmente 
alrededor de 500 personas de forma 
directa (20 de Sant Boi) y 2.000 de 
forma indirecta. Por otro lado, en el 
próximo Pleno del Ayuntamiento de 
Sant Boi está prevista la aprobación 
de otra moción de apoyo a la plantilla 
de la empresa Valeo, que también pasa 
por dificultades. 
La alcaldesa, Lluïsa Moret, expresó 
su apoyó a los representantes de la 
plantilla de ambas empresas (ver foto), 
cuyos trabajadores y trabajadoras 
aprovecharon la celebración de la 
Diada de Sant Boi para manifestarse. 

Ciutadans (C‘s) ganó las elecciones al Parla
ment de Catalunya 2015, celebradas el 27 
de septiembre, en Sant Boi con un 24,20% 
de los votos (14 puntos más que en las 
elecciones de 2012). La participación al
canzó en esta ocasión el 76,3%, la más alta 
de todas las elecciones al Parlamento (10 
puntos por encima de las anteriores). La al
caldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, felicitó a 
la ciudadanía por la gran participación con
seguida en estas elecciones. 

Los resultados electorales en Sant Boi 
fueron los siguientes: C‘s 24,20 %, PSC 
21,33 %,  JxSí 20,8 %, CatSíqPot 15,33 %, 
PP 8,45 % y CUP 5,88 %. El resto de for
maciones políticas no tendrán representa
ción en el Parlament. Todos los resultados 
electorales de Sant Boi se pueden ver en la 
página web del Ayuntamiento de Sant Boi 
(santboi.cat/resultatseleccions). 

Resultados por distritos 
C‘s fue la formación política más votada en 
tres distritos de Sant Boi (Marianao, Vinyets 
y Molí Vell y Casablanca). El PSC consiguió 

Ciutadans ganó las elecciones al

Parlament  de Catalunya 

La participación fue el primer lugar en dos distritos (Ciutat Coo
histórica y se situó perativa y Molí Nou y Camps Blancs). En 
en el 76,3 % cuanto a JxSí. el mejor resultado porcentual 
(10 puntos más lo consiguió en el barrio Centre. La candi-
que en el año 2012). datura CatSíqueesPot quedó en tercer lu

gar en 3 distritos (Ciutat Cooperativa y Molí 
Nou, Camps Blancs y Casablanca). El PP ob
tuvo la quinta plaza en todos los distritos 
del municipio con la excepción del barrio 
Centre, donde fue la CUP quien quedó en la 
quinta posición. 

Participación histórica 
La participación en estas elecciones al 
Parlament de Catalunya ha sido histórica: 
un 76,3%. Respecto a las anteriores elec
ciones autonómicas de 2012, la participa
ción subió 10 puntos. Este resultado sólo 
es equiparable al registrado en las eleccio
nes generales celebradas en 2004 cuando 
la participación alcanzó el 75,3%. Hay que 
recordar que aquellas elecciones tuvieron 
lugar tras el atentado terrorista en Atocha, 
lo que también provocó una gran moviliza
ción ciudadana n 
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Sant Boi, 
ciutat refugi: el
compromís amb
els Drets Humans 
L’Ajuntament de Sant Boi canalitzarà a tra
vés d’entitats municipalistes i d’ONG espe
cialitzades la seva contribució activa per 
ajudar les persones refugiades a Europa 
arran de la guerra civil de Síria i altres con
flictes internacionals. 
Sant Boi és una ciutat d’acollida, històrica
ment implicada en la defensa dels drets hu
mans, la solidaritat i la pau i compromesa 
en la lluita contra les desigualtats. Fa anys 
que treballa per a aquests objectius i és en 
aquest context, en coordinació amb les ad
ministracions públiques i amb els organis
mes amb què col·labora habitualment, com 
abordarà la seva participació en l’actual cri
si humanitària. 

Moció de suport 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi va apro
var per unanimitat, el 17 de setembre, una 
moció de suport a les persones refugiades, 
fonamentada en el text que han proposat 
el Fons Català de Cooperació al Desenvo
lupament, la Federació Municipis de Cata
lunya i l’Associació Catalana de Municipis. 
Sant Boi demana a la Unió Europea i als 
governs espanyol i català incrementar els 
recursos pressupostaris, les places d’asil i 
els períodes d’acollida a les persones refu
giades. També es reclama descentralitzar 
la gestió d’aquesta crisi humanitària envers 
els municipis. La moció reclama a la Unió 
Europea que es garanteixi l’accés al territo

ri de la UE a les persones refugiades que 
arribin a les fronteres terrestres exteriors i 
que s’adoptin mesures per alleugerir la im
mensa pressió sobre els països amb fron
teres exteriors, mitjançant un programa 
de reubicació d’emergència. El text insta 
el govern espanyol a demanar una major 
dotació de recursos a la UE per a suport 
jurídic, assistència, acollida i integració 
social i que s’estableixin mecanismes per
què es transfereixin els recursos necessaris 
a les administracions municipals per a la 
gestió descentralitzada. L’acord municipal 
demana a la Generalitat que doni suport 
als països d’asil, normalment empobrits, 
on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la coope
ració al desenvolupament o l’ajuda huma
nitària directa o indirecta, per garantir els 
drets de totes les persones. 

Sant Boi, ciutat refugi 
Atenent la crida de la Plataforma Stop 
Mare Mortum als municipis catalans per a 
la creació d’una Xarxa de Municipis Acolli
dors, el Ple va declarar el municipi “ciutat 
refugi” amb el compromís d’elaborar un pla 
d’acollida municipal de les persones refugi
ades i en el qual es defineixin els serveis, 
les instal·lacions i les infraestructures ne
cessàries per atendre’ls i completarà una 
primera proposta dins d’aquest any. D’altra 
banda, l’Ajuntament de Sant Boi destinarà 

Sant Boi dóna 
la benvinguda 
a les persones 
refugiades a 
Europa. 

4.660 euros, en una primera aportació, a la 
campanya d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

Concentracions els dimecres 
L’Ajuntament ha donat suport a les con
centracions de protesta convocades cada 
dimecres, a les 20 hores, per una comissió 
ciutadana a iniciativa de Pallassos sense 
Fronteres per exigir a les institucions eu
ropees que posin fi al patiment de les per
sones refugiades, amb el lema “1 minut de 
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vergonya, 1 minut de dignitat” i l’etiqueta 
#1minutdevergonya. A Sant Boi, les tres 
primeres concentracions han tingut lloc a 
la plaça de l’Ajuntament (a la foto, concen
tració del dia 16 de setembre). 

Formulari per oferir ajuda 
L’Ajuntament ha habilitat a la pàgina web 
municipal (santboi.cat) un formulari on po
den inscriure’s les persones de la ciutat in
teressades a oferir ajuda a les persones re
fugiades per cobrir les seves necessitats n 

Sant Boi, ciutat defensora 
dels Drets Humans 
Ciutats Defensores dels Drets 
Humans és un projecte conjunt entre 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
la Comissió Catalana d’Ajuda als 
Refugiats, l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i amb la participació 
d’altres municipis catalans que vol 
donar a conèixer la feina dels defensors i 
defensores els drets humans i vol ajudar 
a conscienciar els habitants de les 
ciutats participants sobre la necessitat 
d’integrar la defensa dels drets humans 
en l’activitat quotidiana. 

Enguany, del 29 de setembre al 
10 d’octubre, defensors i defensores 
dels drets humans de Mèxic, 
Guatemala, Kenya, Bahrain, Marroc i 
el País Basc donaran testimoni de 
la seva tasca en la defensa dels 
drets humans. 

Aportacions de particulars 
als comptes corrents 

TRIODOS BANK 
ES47 1491 0001 2620 0525 7510 

CATALUNYA CAIXA 
ES87 2013 0500 1402 1395 4220 

CAIXABANK 
ES79 2100 3200 9625 0002 9627 

Viure Sant Boi
 
N octubre 15
 

13
 



 

 

        

 

 

      

 

 

 

   
 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 

Nuevas becas 
para jóvenes 
de Sant Boi 
El Ayuntamiento destinara 25.000 
euros a la nueva convocatoria de 
ayudas para jóvenes de la ciudad.  Los 
objetivos principales son colaborar en 
la financiación de proyectos de jóvenes 
de Sant Boi en diferentes ámbitos: 
formación, movilidad, conciliación 
de la vida familiar con la vida laboral 
o/y formativa de madres jóvenes y 
autonomía de personas jóvenes con 

discapacidad, 
con la finalidad 
de promover 
y facilitar los 
procesos de 
emancipación 
juvenil y 
garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 
y la cohesión 
social entre 
la población 
joven. 
El plazo para 
presentar las 
solicitudes 
finalizará el 13 
de noviembre. 
de 2015. 
La concesión 
de las ayudas 
solicitadas 

se hará mediante el procedimiento 
de concurrencia competitiva. 
Pueden solicitar estas ayudas las 
personas jóvenes entre 16 y 35 años 
empadronadas en Sant Boi (durante 
los últimos seis meses) que no superen 
unos ingresos mensuales  máximos. 

Más información: 
Servei d’Informació Juvenil El Punt, 
Factoria Jove de Can Massallera 
(c/ Mallorca, 30),  teléfono 936529843 
y en las páginas web: 
joventutsantboi.cat y 
facebook.com/jovessantboi 

Este mes de octubre se reanuda el pro
grama “L’alcaldía als barris”. La alcaldesa, 
Lluïsa Moret, mantendrá una cita mensual 
con cada uno de los barrios de Sant Boi, con 
la finalidad de conocer sobre el terreno los 
temas que preocupan a los vecinos y veci
nas. La alcaldesa inaugurará en el barrio de 
Marianao, durante  los días 6, 7 y 8 de oc
tubre, este nuevo ciclo de contacto directo 
con los barrios. 

Esta presencia mensual viene a reforzar 
la tarea de los concejales de barrio que tra
bajan siempre, desde la proximidad, para 
resolver los problemas de los vecinos y 
vecinas del barrio. Así, la visita a Marianao 
contará con la presencia del concejal dele
gado del distrito, Daniel Martínez. 

Los barrios de cerca 
Durante los cuatro días de recorrido por los 
barrios, la alcaldesa tiene previsto mante
ner un contacto directo con diferentes co
lectivos de ámbitos educativos y sociales, 

La alcaldesa mantiene un contacto permanente con la ciudadanía. 

Lluïsa Moret reanuda el contacto 
directo con los barrios 

Proximidad 
“L’alcaldia als 
barris” es un 
compromiso de la 
alcaldesa, desde el 
mandato anterior, 
cuyo objetivo 
es mantener un 
contacto próximo 
y directo con la 
ciudadanía. 

asociaciones y ciudadanos y ciudadanas, 
a título individual o grupal. Otros puntos 
de encuentro son las escuelas, los centros 
de salud y otros equipamientos del barrio 
en los que la alcaldesa conoce de primera 
mano su funcionamiento y necesidades. El 
sector comercial centra también la aten
ción del equipo de gobierno. El contacto 
con el comercio local, mediante visitas a 
mercados y establecimientos comerciales, 
permite conocer sus inquietudes. 

Mejorar la ciudad 
Los asuntos relacionados con la seguridad 
ciudadana son temas que acostumbran 
a ir vinculados a estas visitas en las que 
también participan los policías de barrio. 
El estado del mantenimiento de la ciudad 
es otro de los aspectos abordados duran
te el recorrido por los barrios para poder 
detectar y solucionar las deficiencias que 
la ciudadanía comunica a los responsables 
municipales n 
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El Mercat de la Muntanyeta
recupera l’activitat comercial 
Les parades del Mercat Municipal 
Centre-La Muntanyeta i el supermer
cat Lidl van tornar a obrir el passat 
mes de setembre. Un cop recupera
da l’activitat comercial, les obres de 
millora i ampliació han entrat en una 
nova fase. 

Les obres de millora i ampliació del 
mercat formen part del Pla de Comerç 
2020, elaborat per l’Ajuntament amb 
la Taula de Comerç de Sant Boi, i han 
de servir com una primera actuació 
encaminada a modernitzar el prin
cipal eix comercial de la ciutat, que 
segueix el traçat dels carrers de Lluís 
Pasqual Roca i Francesc Macià (entre 
els mercats de la Muntanyeta i Sant 

L’estadi de 
futbol estrena 
gespa artificial
	
L’Estadi Municipal de Futbol Joan 
Baptista Milà ha estrenat gespa arti
ficial. Desprès d’una dècada, l’ús molt 
intensiu de la instal·lació per la pràc
tica tant de futbol com de futbol 7 ha 
aconsellat renovar la gespa artificial 
del camp, amb el marcatge de línies. 
Aprofitant aquest canvi s’ha fet la 
millora de drenatges, canals de des
guàs i substitució d’alguns elements 
del mateix. També s’ha fet la recol
locació de les porteries (ajustant les 
dimensions), s’ha instal·lat un nou 
marcador i s’ha millorat l’entapissat 
d’entrada al camp des dels vestidors. 

L’obra es va fer en un mes, entre 
mitjans d’agost i mitjans de setembre, 
tot intentant no pertorbar la planifi
cació de la pretemporada i l’inici de 
les competicions federatives. La ins
tal·lació ha millorat la qualitat i ofe
reix un nou aspecte. 

La inversió total realitzada ha estat 
d’uns 200.000 euros. 

Jordi). L’execució del projecte d’obres 
va començar a finals de juliol i con
tinuarà fins a la propera primavera. 
Els treballs realitzats fins ara han 
permès modernitzar la façana lateral 
del mercat i donar-li més visibilitat i 
més llum, habilitar espais per a 6 no
ves parades d’alimentació (en total hi 
ha 26 espais de venda), ampliar la su
perfície del supermercat Lidl i regular 
l’espai d’aparcament. 

Ara queden pendents les obres de 
la façana principal, que permetran 
crear-hi dos nous locals comercials i 
traslladar a l’edifici del mercat l’ ofici
na d’expedició del DNI i el passaport 
de la Policia Nacional. 

La Parellada, más segura
 
La pista esportiva del poliesportiu 
municipal La Parellada acull de nou 
activitats després de les tasques de 
reforma realitzades durant l’estiu. 
L’Ajuntament ha fet obres a l’equi
pament, principalment a la coberta, 
amb la finalitat millorar la comoditat 
i la seguretat de les instal·lacions. 
La inversió total ha tingut un cost de 
prop de 800.000 euros. 

L’equipament compleix la normati
va de seguretat, garantint l’estabilitat 

de la coberta davant circumstàncies 
meteorològiques adverses. Tam
bé s’ha pintat l’interior del pavelló i 
s’han col·locat unes cistelles articula-
des al sostre de l’edifici i cortines mo 
toritzades per separar les pistes. Al-
tres millores han estat la instal·lació 
d’un ascensor d’accés a les grades i la 
col·locació de parquet a la pista. 

El poliesportiu La Parellada comp
ta actualment amb 1.370 persones 
abonades i 11.000 usos setmanals. 

Nova edició del Festival de 
Tapes del Mercat 
de Torrelavila 
El 19 de setembre 
va tenir lloc 
una nova edició 
del Festival de 
Tapes del Mercat 
de Torrelavila, 
coincidint amb 
el 10è aniversari. 
Els paradistes 
van confeccionar 
les tapes amb 
productes propis i les van oferir 
al públic en els seus taulells. Un 
miler de persones van gaudir 
de les 6.000 tapes repartides. 
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
assistir a l’acte. 

La línia SB1 reforça el servei 
a l’inici del curs escolar 
L’Àrea Metropolitana (AMB) 
ha reforçat la línia urbana SB1 
coincidint amb les 
hores d’entrada 
i sortida dels 
instituts. Aquest 
autobús reforçarà 
especialment el tram 
més carregat durant 
el matí, de l’Estació 
FGC Sant Boi cap 
a Camps Blancs, i 
durant la tarda, de 
Camps Blancs cap a l’Estació i 
amb final a Molí Nou. 

Campanya conjunta de les 
associacions de comerciants 
Les associacions de comerciants 
de Sant Boi (El Carrer i Sant Boi, 
una gran botiga) han encetat una 
campanya per explicar al comerç 
no associat la finalitat de la seva 
tasca i demanar-los que s’hi 
sumin. La iniciativa s’emmarca en 
el Pla de Comerç 2020 per situar 
el comerç local de proximitat 
com un referent de compra per 
a la ciutadania del municipi. Les 
dues associacions tenen previst 
fusionar-se a principis d’any. 
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Sant Boi rechaza los recortes 
de personal en los ambulatorios 

Sant Boi celebra 
el Día Mundial 
del Alzheimer 
Can Massallera acogió el 24 de 
septiembre la jornada de celebración 
del Día Mundial del Alzheimer. La 
alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, 
presentó el acto y dio la bienvenida a los 
participantes. A continuación comenzó 
una mesa redonda que trató sobre los 
medios existentes en el municipio para 
localizar a personas con Alzheimer 
que pueden extraviarse y si se pueden 

prevenir estas 
situaciones. 
Moderada por 
la regidora 
de Serveis 
Socials i Salut 
Comunitària del 
Ayuntamiento, 
Salut González, 
la charla 
contó con la 
participación 

de representantes de la Policía Local, 
los Mossos d’Esquadra y el Parque 
de Bomberos de Sant Boi. También 
participaron el jefe de neurología del 
Hospital General de Sant Boi, Bernabé 
Robles, y la coordinadora del Área de 
Psicogeriatría del CASM Benito Menni, 
Consol Almenar.  La clausura de la 
jornada fue a cargo de la presidenta 
de la asociación AFA Baix Llobregat, 
Rosa Giner. 

Previamente a la celebración de este 
acto, el 19 de septiembre se llevó a 
cabo una campaña de información y 
sensibilización sobre la enfermedad 
de Alzheimer en la plaza de Catalunya, 
en dos mercados de la localidad 
(Muntanyeta y Ciutat Cooperativa) y en 
el Centro Comercial Sant Boi. 

Las actividades relacionadas con esta 
celebración finalizarán el próximo día 7 
de octubre, a las 17.30 h, con un taller de 
relajación y meditación que tendrá lugar 
en la sala de actos de Can Massallera. El 
taller irá a cargo de María Jesús Lorenzo, 
especialista en este tipo de técnicas. 

El Ayuntamiento de Sant Boi ha rechaza
do los nuevos recortes de personal anun
ciados por la Generalitat en los centros de 
atención primaria. Los municipios del Baix 
Llobregat afectados han criticado los con
tinuos recortes de personal, que se han 
traducido en una pérdida de calidad en la 
atención sanitaria a los ciudadanos de una 
de las comarcas más habitadas de Cata
luña. Por este motivo, la alcaldesa, Lluïsa 
Moret, convocó en Sant Boi, el 30 de sep
tiembre, a todos los concejales de sanidad 
de los ayuntamientos afectados. Asimismo, 
el president del Consell Comarcal, Josep 
Perpinyà, ha solicitado una entrevista con 
el gerente del ICS Metropolitana Sur para 
reclamar la continuidad del personal. 

Recientemente, numerosos profesionales 
de diferentes centros de atención primaria 
manifestaron su “enorme” preocupación 
por la voluntad de la Generalitat de supri
mir el personal eventual. Según estas infor
maciones, a partir de octubre ya no se reno-

Los Ayuntamientos 
consideran que 
la Generalitat 
ha obrado con 
deslealtad al no 
comunicar los 
recortes previstos 
a los responsables 
municipales. 

varía ningún contrato temporal de personal 
eventual. Aparte del daño que estos nuevos 
recortes causarán en pérdidas de puestos 
de trabajo, los profesionales de la salud ad
vierten sobre la reducción alarmante y la 
pérdida de calidad en la atención y en el 
aumento de las listas de espera. 

Los alcaldes de los municipios afectados 
(Sant Boi, Cornellà, Sant Joan Despí, Vilade
cans, Gavà, Sant Feliu, Esplugues, Sant Just 
Desvern y El Prat) muestran su total recha
zo a esta nueva supresión de personal, que 
se añade a los recortes que el gobierno de 
la Generalitat ha ido aplicando de forma 
continuada al sistema público de salud. “Un 
gobierno que empobrece la calidad de la 
sanidad pública y desvía recursos y pacien
tes a centros privados”, según los alcaldes. 
Los ayuntamientos dan su apoyo y recono
cimiento al conjunto del personal sanitario 
que, en un contexto de extraordinaria difi
cultad, siguen esforzándose para atender a 
la ciudadanía en las mejores condiciones n 

Marxa de la 
Gent Gran 
El día 1 de octubre 
se celebró la XVII 
Marcha de la Gent 
Gran. En la plaza 
del Ayuntamiento, 
la alcaldesa, Lluïsa 
Moret, leyó el 
manifiesto de la 
jornada en el que 
se menciona la 
necesidad de que 
la gente mayor 
viva con plenitud 
y participe de 
forma activa en la 
vida social. Tras la 
lectura del texto, 
los participantes 
realizaron una 
caminata por el 
Parque del río 
Llobregat. 
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10è aniversari 
del Cros 
Solidari per la
Salut Mental 

Un any més, la ciutat acull la celebració del 
Cros Solidari per la Salut Mental, organit
zat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el 
Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament. L’es
deveniment, que arriba a la desena edició, 
està previst per al diumenge 18 d’octubre 
i s’emmarca dins del actes commemoratius 
del Dia Mundial de la Salut Mental, que te-
nen lloc el dia 10 d’octubre. 

El parc de la Muntanyeta acollirà la pro-
va. A partir de les 10 h, estan previstes cur
ses per a corredors i corredores de totes 
les edats. Primer, serà el torn de les curses 
infantils, a continuació es donarà pas a la 
categoria de salut mental i, finalment, es 
disputarà la cursa ‘open’ popular. El cros 
puntua per a la classificació del Campionat 
de Catalunya de Cros, està inscrit a la lliga 
de Championchip del circuit de curses po
pulars i les curses infantils s’inscriuen en el 
marc dels Jocs Esportius Escolars. 

Exemple d’integració 
El Cros Solidari pretén conscienciar-nos so
bre la realitat de la malaltia mental, fer-la 

Anna Vives, 
padrina 
El Cros Solidari 
compta de nou 
amb el suport 
de l’Anna Vives, 
que, amb la 
seva tipografia, 
promociona 
i fomenta la 
igualtat social, 
la integració i la 
solidaritat entre 
les persones. 

visible i valorar-ne la importància social. 
Vol ser també un exemple d’integració de 
l’esport a la nostra societat, ja que es tracta 
d’una activitat oberta a la ciutadania on els 
protagonistes són escolars, atletes fede
rats i totes aquelles persones que s’hi ha-
gin inscrit. Les inscripcions a les diferents 
categories finalitzen els dies 12 (Promoció), 
13 (Salut mental) i 14 (Popular) d’octubre. 

Projectes de recerca 
350 milions de persones en tot el món pa
teixen algun trastorn mental, cosa que re
flecteix la importància d’aquesta patologia 
i la necessitat de fomentar la promoció del 
benestar, la prevenció i el tractament i re
habilitació de les persones que la pateixen. 

La recaptació de les inscripcions es des
tinarà a projectes de recerca en malalties 
mentals. La resta de persones que vulguin 
col·laborar poden fer-ho mitjançant la pàgi
na web implica-t.org 

santboi.cat 
pssjdd.cat 

implica-t.org 

Torneig 12 hores
de l’Handbol 
Cooperativa 
Uns 400 esportistes van 
participar al Torneig 12 
hores organitzat per 
l’Handbol Cooperativa. 
Els partits de 6 categories 
es van disputar al col·legi 
Rafael Casanova i al 
Complex Esportiu Pau 
Gasol amb la participació 
de 27 equips. El club 
santboià ha recuperat 
aquest campionat de cara 
a la celebració del 25è aniversari, que 
tindrà lloc l’any vinent. 

Èxit empresarial d’un web de 
Sant Boi sobre psicologia 
El web de psicologia psicoactiva.com, 
amb seu a Sant Boi, s’ha situat entre 
els més importants pel que fa a visites, 
quantitat d’informació i participació 
de professionals a l’àmbit de parla 
espanyola. L’empresa Google els ha 
nomenat per segon any com a cas 
d’èxit empresarial i els ha convidat a 
formar part d’un programa anomenat 
“Growth Engine Ambassadors 
Program”, juntament amb altres 
empreses de tot Europa. 

Ràdio Sant Boi enceta 
la nova programació 
L’emissora municipal va encetar la 
nova programació el 
14 de setembre. Entre 
les novetats destaca el 
magazine matinal La 
República Santboiana, 
l’augment de dies 
d’emissió del programa 
El moment inútil i la 
programació esportiva 
del cap de setmana. 
També es va activar el nou 
web (radiosantboi.cat). 
L’emissora municipal es 
pot escoltar al 89.4 de la FM i a través 
d’Internet, al nou web. 
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Juan A. Tamayo, 
tinent d’Alcaldia 

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

N Gracias 

n primer lugar, desde el PSC quereE 
mos agradecer la confianza que han 
depositado en nuestro proyecto los 
9.945 santboianos que nos han vo
tado en las elecciones al Parlament 
de Catalunya. No ha sido fácil hacer 
una propuesta para la concordia , el 
diálogo y el acuerdo entre dos nacio
nalismo radicales enfrentados: el ca
talán y el español. Muchas gracias a 
los que han confiado en el PSC. 

Estas elecciones han arrojado un 
resultado difícilmente gestionable: 
los que planteaban un referéndum 
para la independencia han ganado 
(aunque la suma de ERC y CiU tenía 
9 escaños más que Junts pel Si). La 
hoja de ruta hacia la independencia 
continúa pero sin llegar a la mitad 
de los votos y nadie va a concederles 
legitimidad para imponerla. Sin em
bargo, Catalunya necesita reconoci
miento nacional y una financiación 
justa. Ignorar que casi la mitad de 
los catalanes a día de hoy prefiere 
irse de España, obliga al gobierno del 
Estado a tomar decisiones. Dejar pu
drirse las cosas y alimentar el rencor, 
como ha hecho Rajoy estos últimos 
años, ha puesto al país en riesgo de 
ruptura. 

En este mundo global, Catalunya 
y España, los catalanes y los españo
les, estamos obligados a entender
nos y a buscar la relación más frater
nal posible.  El PSC y el PSOE seguirán 
luchando por la hermandad entre los 
pueblos de España, ese será siempre 
nuestro compromiso. 

Daniel Martínez, 
regidor 

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

N Per un Sant Boi
 
de la gent
 

La nostra tradició municipalista i els 
nostres valors d’igualtat i fraterni
tat, ens fan veure la política com 
quelcom més que assumir un càrrec 
i governar durant quatre anys. Ente
nem l’encàrrec de fer política com 
la tasca de traslladar les demandes 
i necessitats de la ciutadania a les 
institucions i fer, entre totes, de la 
nostra ciutat un lloc millor on viure 
i conviure. 

És per això que el contacte diari als 
carrers i places dels nostres barris és 
un dels nostres signes d’identitat i no 
ho entenem d’una altra manera que 
no sigui des de la proximitat i la parti
cipació conjunta entre administració 
i ciutadania. Perquè, com tu, també 
comprem als comerços dels nostres 
barris, als nostres mercats i fem ús 
dels espais comunitaris, tenim al nos
tre abast la possibilitat de trobar-nos 
en qualsevol moment i a qualsevol 
indret de la ciutat per poder escoltar, 
parlar i intercanviar opinions a peu 
de carrer. 

Des de la nostra responsabilitat al 
barri de Marianao així ho anem fent i 
així ho farem, afavorint i enriquint els 
espais de trobada i participació per 
buscar solucions comunes davant 
les problemàtiques que van més en
llà de l’àmbit individual. Al casal, als 
comerços, als mercats, a les places, 
amb el teixit associatiu i amb tu, vo
lem continuar construint el nostre 
racó al món, el de tothom. 

Olga A. Puertas, 
regidora 

baixllobregat.ciudadanos-cs.org 

N Por primera vez 

El PSC ha sido vencido en Sant Boi 
por Ciudadanos con 10.633 votos, un 
24,5 %, con una modesta campaña 
que convenció. 

Ya en el último Pleno, lleno de pe
ticiones animalistas y de asilo a sirios 
emigrados, destacó a plena voz la 
petición ciudadana del cumplimiento 
del 15 % de vivienda de alquiler social. 
El concejal sr. López la desestimó con 
débiles razones. No convenció. 

El enorme retraso del Mercado de 
la Muntanyeta para el mes de ene
ro de 2016 junto su gran coste de 
2.900.000 euros y el añadido riesgo 
sanitario de obrar y manipular ali
mentos. No nos convencen. 

Tampoco los 2.300.000 euros perdi
dos en el pleito expropiatorio de Can 
Xixol.  Cantidad de la que el Ayunta
miento piensa recobrar 1.800.000 
por deudas. Y mucho menos los 
30.000 euros donados al Rugby sin 
mejorar su gestión. Sobre todo cuan
do tocamos a 400 euros/habitantes 
de deuda. El silencio sobre la ruina 
del Centro Católico. Y el confuso pro
grama de viviendas de la Parellada. 
Todos no son convincentes actos de 
gestión. Y es ahí en busca de las re
formas y las mejoras posibles, de mí
nimo coste la mayoría de ellas, donde 
Ciudadanos continuará ofreciendo la 
crítica constructiva que anunció en 
su investidura. Buscando convencer 
al ciudadano votante y regenerar to
dos los  ámbitos  de poder ejecutivo 
muy corrompidos por largos años de 
gestión con débil oposición. 

Miquel Salip, 
regidor 

esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi 

N 27S, majoria
 
independentista
 

Aquest 27 de setembre, en les elecci
ons al Parlament amb més partici
pació de la història, la ciutadania va 
parlar. I els resultats que hi va haver 
deixen una majoria parlamentària 
que, per primer cop a la història, és 
explícitament independentista. Hi 
ha 72 diputats i diputades que es 
presentaven en candidatures que, 
al seu programa, incorporaven la vo
luntat d’iniciar el procés constituent 
de la República catalana. Una majo-
ria absoluta incontestable, com ho 
expliquen tots els mitjans de comu
nicació internacionals que han entès 
perfectament que l’opció de la in
dependència ha guanyat el plebiscit 
en què s’havien convertit aquestes 
eleccions. Un plebiscit que, convé 
recordar, ens hagués agradat fer en 
format de referèndum, però l’estat i 
els seus principals partits no ens van 
deixar fer. 

Ara toca, doncs, que aquests electes 
compleixin el mandat inequívoc que la 
ciutadania els hem fet i que engeguin 
aquest procés. Per fer-ho, caldrà mo
ments de política en majúscules. De 
molta fermesa davant els atacs i les 
traves alienes i d’àmplia generositat 
davant les dificultats pròpies. 

No tenim cap dubte que tothom 
estarà a l’altura del moment histò
ric que ens ha tocat viure i que, en
tre tots, farem possible aquest nou 
País al servei de tota la ciutadania de 
Catalunya. 
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Joan Domènech, 
regidor 

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

N Brindis al sol i més
 
del mateix
 

Al govern local de la nostra vila li agra
den molt les escenificacions. Els 
plens municipals són un seguit de 
mocions grandiloqüents que des
prés no tindran cap repercussió a la 
realitat, la qual cosa és encara més 
greu en una etapa d’emergència so
cial com l’actual. Ara ja fa més d’un 
any i mig que es van comprome
tre a sancionar els pisos buits de la 
banca per tal d’incrementar el parc 
d’habitatge social però l’únic que 
s’ha fet és obrir 5 expedients sancio
nadors durant la campanya electoral 
que, a data d’avui, continuen sense 
conseqüències. Tampoc s’han retirat 
els fons públics de les entitats des
nonadores. 

Com a pla de xoc per fomentar 
l’ocupació a través del PDU, el govern 
local té previst edificar prop de 400 
pisos a la zona de llevant (Oasis) i ins
tal·lar-hi un hotel. Malgrat que sovint 
els sentim parlar de les grandeses de 
la participació ciutadana, els veïns de 
la zona no han estat ni tan sols infor
mats. També tenen previst destinar 
algunes àrees d’aquesta zona a acti
vitat econòmica. Seran assignades al 
millor postor sense avaluar quines re
percussions poden tenir per a l’actual 
activitat econòmica santboiana. La 
història de l’ampliació del Lidl al Mer
cat de la Muntanyeta es pot tornar a 
repetir. Fomentar l’ocupació a base 
de fer pisos i de deixar fer a les grans 
empreses ja sabem a on ens porta. 
Ara ens cal fer-ho saber al govern 
local. 

Marina Lozano, 
regidora 

ppsantboi.com 

N Catalunya
 
constitucional
 

Los catalanes hemos hablado en es
tas elecciones autonómicas con un 
77% de participación en las urnas. Y 
lo que hemos dicho con nuestros vo
tos es que no queremos la indepen
dencia. 

Quienes queremos seguir en Espa
ña somos 150.000 ciudadanos más 
que los partidarios de la secesión, la 
independencia y la ruptura. 

La unidad y la fortaleza de España, 
forjadas durante siglos de historia en 
común, no han sido quebradas como 
se ha pretendido. 

Los independentistas llevan inten
tando conseguir durante años la di
visión de los catalanes a partir de un 
enfrentamiento construido sobre 
bases profundamente emocionales 
sin espacio a la racionalidad. 

Los resultados autonómicos ponen 
de manifiesto el fracaso y el final po 
lítico de Artur Mas. No está en con
diciones de negociar nada porque no 
representa a nadie y sus nuevos com
pañeros de viaje ya se encargarán de 
desplazarlo y enterrarlo. 

Por lo que respecta a Sant Boi, se
ría bueno que el PSC tomara nota de 
estos resultados y apoyara propues
tas como la presentada por nuestro 
Partido el mes pasado en defensa del 
Estado de Derecho, la unidad y la co
hesión de España y que solo tuvo el 
respaldo de Ciutadans. 

Quiero dar las gracias a todos los 
catalanes y santboianos que han de-
positado su confianza en los partidos 
no independentistas. 

Jordi Garcia, 
regidor 

ciu.cat  | twitter: @ciusantboi  | @jordistboi 
facebook.com/ciusantboi 

N El 27 de setembre
 
hem fet història
 

El 27 de setembre hem canviat el pre
sent i el futur del teu poble, cada ca
talà ha estat imprescindible per re
tornar a Catalunya la dignitat que es 
mereix.  A través del teu vot, has fet 
possible el canvi de rumb i de model 
de projecte que Catalunya necessi
ta. A partir d’avui s’escriu una nova 
història per Catalunya. Per primer 
vegada hi haurà un majoria absoluta 
al parlament de forces independen
tistes i Sant Boi ha estat clau per fer
ho possible. 

Quan el seu únic discurs era el de 
la por o el de fer  al·lusió a antics sis-
temes dictatorials on comparaven 
l’antic règim feixista amb el nostre 
anhel de decidir pacíficament, no te 
níem més sortida que aixecar-nos, i 
amb orgull, votar llibertat i dignitat. 

Hem aconseguit una victòria con
tundent per poder presentar-nos da
vant d’Europa i ser escoltats, el canvi 
real ja és aquí, ja no hi ha marxa enre
re, ara és l’hora que el món entengui 
que Catalunya aspira a ser sobirana 
i que té instruments, estructura i 
recursos per fer-ho, i sobretot té la 
gent il·lusionada, competent i prepa
rada per fer-ho possible. Ara és l’ho
ra de no deixar marxar diàriament 40 
milions d’euros cap a Madrid, ara és 
l’hora que es gestionin des de Cata
lunya, perquè no volem retallar mai 
més en educació, en sanitat, perquè 
volem millorar les infraestructures 
ferroviàries, volem invertir en cultu
ra, en la llengua.... volem i podem fer
ho!! I ho farem gràcies a tu! 
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OFERTES
 
DE TREBALL
 Tallers del Club de Feina 

El Club de Feina de Coressa ha El Servei 
preparat tallers per a octubre i d’Intermediació 

novembre: i Orientació Laboral de 
Com fer visible l’empresa municipal 
el curriculum CORESSA posa en 
vitae, Descobrir contacte persones de 
les teves Sant Boi que busquen 
competències feina amb empreses 
(9 d’octubre), i comerços que 

Prepara’t per afrontar un procés de necessiten personal. 
selecció (16 d’octubre), Xarxes socials, El servei és gratuït. 
com utilitzar-les en la recerca de Ràdio Sant Boi (89.4 
feina (23 d’octubre) i pràctiques a les FM) emet cada segon 
xarxes Facebook, Twitter i Linkedin i quart dijous de mes 
(30 d’octubre i 6 i 13 de novembre, un programa sobre 
respectivament). ofertes de treball 

Programa Millora 2015. L’Ajuntament ofereix ajudes als comerços que enguany vulguin mi-Informació i inscripcions: a les 10.30 hores. 
llorar la imatge externa del local, modernitzar-ne l’interior o adequar la gestió del negoci a les noves coressa.cat i al tel. 93 6529830. Tallers Informació: coressa. 

gratuïts amb places limitades. cat, santboi.cat necessitats del mercat. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Públic (OMAP) i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre. Les subvencions i SantboiApp 
del programa Millora formen part del Pla de comerç 2020. Informació: santboi.cat/tramits.Formació en emprenedoria (santboiapp.cat) 

Les persones emprenedores que 
vulguin iniciar o consolidar un Demandes de feina 

negoci es poden (inscripció amb cita Ajudes per a joves Formació per trobar feina 
Fins al 13 de novembre està obert el termini Nous cursos per ampliar i complementar inscriure a tres prèvia: Masia Torre 

cursos de formació: Figueres, d’incripció per demanar ajudes per a projectes la formació de les persones joves amb la 
de joves de Sant Boi que tinguin entre 16 finalitat de Disseny de pàgines c/ Pau Claris, 14,
 

web (6 d’octubre), tel. 936529830). i 35 anys. Es poden sol·licitar ajudes per millorar les
 
La teva empresa a formació, compra de material didàctic, possibilitats 

mobilitat, conciliació de la vida familiar amb de trobar
 
novembre) i Coaching (tramesa de dades la vida laboral i/o formativa per a mares joves feina o de
 

i per a activitats per a persones joves amb tornar a
 

a la xarxa (10 de Ofertes de feina 

per a persones de contacte): correu 
discapacitat. estudiar. emprenedores  (24 de electrònic ocupacio@ 
Informació i sol·licituds: Encara hi ha novembre). coressa.cat 

Informació i inscripcions: o tel. 936529830). OMAP (pl. Ajuntament, 1, tel. 93 6351200), places disponibles per als cursos de fotografia, 
Servei d’Informació Juvenil El Punt, a Can edició de vídeo, creació de blogs, xarxes coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 
Massallera (Mallorca, 30, tel. 93 6529843) i socials, creació d’APPS i cuina i rebosteria. 
www.joventutsantboi.cat. Informació i inscripcions: 

Tallers gratuïts amb places limitades. 

Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Persones amb discapacitat Matrícula UNED Massallera (Mallorca, 30, tel. 93 6529843), Per a les persones amb certificat 
Fins al dia 25 hi ha temps per fer les joventutsantboi.cat i elpunt@santboi.cat. 
inscripcions als graus universitaris i al curs 

de discapacitat, el dia 13 d’octubre 
comença el taller Construye tu 

d’accés a la universitat per a majors de 25 i Campanya Talla ja! camino hacia el empleo, d’orientació 
45 anys. El termini de matriculació per als El Consell Comarcal del Baix Llobregat amb i coneixement del mercat laboral 
cursos d’anglès finalitza el dia 30 d’octubre i la el Servei Comarcal de Joventut i el Consell i tècniques de recerca de feina. 
inscripció a les assignatures de la UNED Sènior de les Dones del Baix Llobregat organitza Aquesta formació és una iniciativa a 
continua fins al mes de febrer de 2016, per a un concurs per elegir la imatge gràfica de la càrrec de la Fundació ONCE 
les assignatures del segon quadrimestre. campanya Talla ja!, per commemorar el Dia Informació i inscripcions: 
Informació i matrícula: Internacional contra la Violència Masclista el coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 
UNED Sant Boi-L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 25 de novembre. El taller és gratuït i les places són 
1, tel. 93 6545333), info@santboi.uned.es i Termini d’admissió d’originals: fins al dia 9. limitades. 
unedbarcelona.es. Inscripció: elbaixllobregat.cat/concurstallaja. 
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Tauler Octubre’15 
Mercat d’art jove 
Durant la Fira de la Puríssima 
2015 (del 6 al 8 de desembre) se 
celebrarà el Mercat d’Art Jove. 
El mercat té com a activitat 
protagonista la venda i exposició 
per a joves artistes. Així, les 
persones que tenen entre 16 i 35 
anys i inquietuds artístiques poden 
participar en aquesta iniciativa. Cal 
presentar el full de sol·licitud, DNI/ 
NIE, currículum vitae i una mostra 
de les creacions. 
Informació i inscripcions: Fins al 30 
d’octubre, en persona o per correu postal 
(El Punt-La Factoria Jove de Can Massallera, 
c/ Mallorca, 30, 93 6529843) o al c/e 
programadejoventut@santboi.cat. 

Cros solidari
 
Encara estan obertes les 
inscripcions a la 
10a edició del Cros Solidari per 
la Salut Mental que tindrà lloc el 
dia 18, a les 10 h, al parc de la 
Muntanyeta. Les inscripcions a 
les diferents categories finalitzen 
els dies 12 (Promoció), 13 (Salut mental) i 14 
(Popular) d’octubre 
Informació i inscripcions: santboi.cat i 
pssjd.org. 

Hipertensió i glucosa 
Continua la campanya de prevenció de la 
hipertensió i del control de la glucosa a la sang 
organitzada per l’Ajuntament i la Creu Roja. 
Llocs i horaris: Els dimarts, al barri de Ciutat
 
Cooperativa i Molí Nou i els dijous, a la plaça
 
de l’Ajuntament, d’11 a 13 h.
 
Preu: gratuït. 


OMIC on line 
Des de setembre passat es poden realitzar 
consultes o tramitar queixes, reclamacions i 
denúncies a l’Oficina Municipal d’Informació 
del Consumidor (OMIC) mitjançant la pàgina
 
web de l’Ajuntament.
 
Informació i tramitació: santboi.cat/tramits.
 

Dones 
Comença una nova temporada de la 
programació de tallers i cursos del Centre de 
Recursos i Documentació de les Dones. Aquest 
mes estan programats tallers de fotografia 
des del mòbil, risoteràpia i sobre com podem 
millorar el nostre temps personal. I de cara 

al mes de novembre, la programació ens 
proposa sessions sobre el control de l’estrés i 
com identificar i allunyar-nos de les relacions 
tòxiques. Un taller on line sobre les noves 
masculinitats, les sessions del grup de lectura 
dramatitzada, el de suport a l’alletament 
matern, que organitza Areola, i el punt de 
suport informàtic per a dones són altres de les 
propostes del CRDD fins al mes de desembre. 
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat i 
aixonoesamor.cat. 

Ajudes a l’habitatge de l’AMB 
El període per sol·licitar subvencions per 
a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial 
i habitatges s’ha ampliat fins al dia 29 de 
gener de 2016. Abans de fer el tràmit cal 
demanar un informe d’idoneïtat (als col·legis 
professionals o a l’Ajuntament, segons es tracti 
d’actuacions en edificis o en habitatges)  fins al 
30 de novembre. Abans d’iniciar les obres cal 
esperar a tenir la resposta per escrit de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Sol·licituds per a l’informe d’idoneïtat 
a l’interior de l’habitatge: Fins al 30 de 
novembre de 2015, a l’OMAP (pl. Ajuntament, 
1. tel. 93 6351212). 

Espais firals a la Puríssima
	

Està obert el període per a la contractació dels 
espais i estands expositius per a la propera 
edició de la Fira de la Puríssima. El certamen 
tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de desembre. 
Les persones i empreses que hi estiguin 
interessades poden contractar espais lliures 
exteriors i també parades situades a l’interior o 
a l’exterior del pavelló comercial. 
Informació, documentació necessària i 
preus: Oficina Fira de la Puríssima, Masia 
Torrefigueres (Pau Claris, 14), tel. 93 6521054, 
fax 93 6304080, al c/e firapurissima@santboi. 
cat i a santboi.cat. 

Finançament alternatiu 
El dia 3 de novembre està prevista una 
jornada sobre finançament alternatiu 
per a les empreses. A 
la sessió s’explicaran 
algunes de les opcions 
alternatives a la banca 
tradicional que poden 
donar resposta a 
les necessitats que 
tenen les persones 
emprenedores i les 
petites empreses 
a l’hora d’obtenir 
finançament. 
Crowdfunding, crowdlending o business 
angels són algunes  de les noves 
fórmules de finançament. 
Informació: coressa.cat. 
Preu: gratuït amb inscripció obligatòria 
a jornades i seminaris de coressa.cat. 

Formació a les empreses
Adreçades a les empreses interessades 
a millorar la formació dels seus 
treballadors i treballadores, estan 
programades dues jornades: Detectar 
necessitats de formació (dia 22) i Ser 
un bon docent sense estressar-se en 
l’intent (dia 29). 
Més informació: coressa.cat., tel. 93 
6529830 i al c/e sbueno@coressa.cat. 
Lloc: La Gralla (plaça dels Gegants, s/n). 
Preu: gratuït amb inscripció obligatòria. 

Nou web de Coressa 
Aquest estiu passat la pàgina web 
de CORESSA s’ha renovat en imatge 
i continguts. Tot aprofitant 
recursos propis i amb eines de 
programari lliure, s’ha adaptat 
el portal a la Llei de Protecció de 
Dades i als dispositius electrònics 
més utilitzats per a la navegació 
a Internet: telèfons mòbils i 
tauletes. Els canvis responen a 
l’experiència acumulada per les 
persones usuàries d’Internet 
durant els darrers anys tot 
facilitant-los-hi l’accés: atenció a 
les empreses, formació i neteja, 
entre altres serveis . 
Adreça web: coressa.cat. 
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Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

Del 2 al 30 d’octubre 
Pintura: 5 artistes, cinc visions. Mostra del grup Cúpula Directiva en el marc del 
Vestíbul, Espai d’Art a Cal Ninyo. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament 

Fins al 15 d’octubre 
Fotografia: Lectura i presó. Selecció de fotografies presentades al II Concurs de 
Fotografia de Centres Penitenciaris que vol donar a conèixer com la pràctica artística 
amb les persones privades de llibertat pot ajudar a la seva reinserció. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió  Balaguer. Organització: Direcció General de Serveis Penitenciaris de la 
Generalitat i biblioteques 

Del 29 d’octubre al 5 de desembre 
Dibuix i pintura: Take your time (Pren-te el teu temps). De l’artista Rob Morris. Mentre 
estigui instal·lada la mostra es faran activitats a Backstage, local del carrer Vermell 
que regenta l’autor. Inauguració: dia 28, a les 19 h, amb recital poètic de Cysko Muñoz i 
música de Ricard Ros. El dia 29, a les 19 h, projecció de dibuixos i xerrada amb l’artista. 
Lloc: LaSaleta de Can Castells Centre d’Art. Gratuït. Organització: Ajuntament 

Fins al 7 de novembre 
Pintura: Llindars en el punt immòbil del món 
que gira. De Jordi Fulla. La relació de ésser humà 
amb la natura a través de les cabanes de pedra 
seca. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Organització: 
Ajuntament 

Exposicions 

Divendres 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre 
18 h I L’Hora del Conte. Bibl. M. Aurèlia Capmany (dia 2, Contes sobre herois i heroïnes, 
dia 9, Contes africans i dia 30, La Maria Castenyera). Bibl. Jordi Rubió i Balaguer (dia 16, 
Contes sobre la igualtat de gènere i dia 23, Aventures a l’antic Egipte) 

Divendres 9 d’octubre 
18 h I Contes en anglès. Amb Big Ben School. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 

18 h I Taller familiar: Aprendre matemàtiques amb el mètode Kumon. Lloc: Bibl. M. 
Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques i Kumon 

Diumenge 18 d’octubre 
11.30 h I Taller familiar. La història de les gralles. En acabar, concert i taller de 
gegants. Lloc: Museu Can Barraquer. Preu: Gratuït amb l’entrada al museu. Organització: 
Ajuntament 

12 h I Teatre: 
L’endrapasomnis, a càrrec 
de teatre Al detall, a la 
Temporada de Teatre. 
Inspirat en l’obra de Michael 
Ende. Lloc: Can Massallera. 
Preu: 5 €, anticipada, www. 
ticketea.com. Organització: 
Ajuntament 

Divendres 23 d’octubre 
18 h I Taller familiar al voltant de la carbassa, producte de tardor. Amb el sociòleg i 
tècnic agroecològic Adrià Giol. Per a nens i nenes a partir de 8 anys. Lloc: Bibl. M. Aurèlia 
Capmany. Preu: gratuït amb inscripció prèvia 

Dissabte 24 d’octubre 
17 h I Club de lectura infantil. El misteri de la tifa de gos abandonada, d’Anna Cabezas. 
Nova activitat per als nens i les nenes de 8 a 10 anys. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 

Dissabte 31 d’octubre 
12 h I Espectacle: Halloween story time. de Kids&Us. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 

Agenda infantil 

+ Info: culturasantboi.cat 
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Dimecres 7 d’octubre 
18 h I Cinefòrum: El solista, 
de Joe Wright, dins del Dia 
Mundial de la Salut Mental, 
sota el lema Ponte en mi 
lugar, conecta conmigo. Lloc: 
Can Massallera. Organització: 
Associació Equilibri 

18.30 h I Literatura: amb Melcior Comes, autor 
d’Hotel Indira. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi 

Divendres 9 d’octubre 
19 h I Espectacle: Tricomedy Show. Si te gusta, bien, i, 
si no, también. Lloc: Can Massallera. Preu: 3 €. Entrades, 
al telèfon 653097636 i a taquilla de l’equipament, el 
mateix dia. Organització: Tricomedy Show i Ajuntament 

21.30 h I Música: Teatro de Miseria, que així s’acomiada 
dels escenaris. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €. Organització: 
Ajuntament 

Dissabte 10 d’octubre 
10 h I Festa: Cremem Sant 
Boi. Tallers de malabars (10 
h, pl. Catalunya), tabalada 
(17.30 h, pl. Estatut, Indústria, 
Tres d’Abril i pl. Catalunya) i 
cercavila de malabars (19 h, 
pl. Catalunya, F. Macià, Jaume I, Major i pl. Catalunya). 
Organització: Colla de Diables de Sant Boi 

12.30 h I Tast de vins amb maridatge. Lloc: Casal 
Casablanca. Preu: 22 €. Places limitades. Reserves, 
fins al dia 10, a les musescultura@gmail.com, al tel. 
636370378 o al facebook de Les Muses de Casablanca. 
Organització: Les Muses de Casablanca 

Diumenge 11 d’octubre 
19 h I Teatre: 
Tortugues: La 
desacceleració 
de les partícules. 
Una tragicomèdia 
de la companyia 
SALAFlyHard, dins de 
la Temporada d’Arts 
Escèniques i Música. 
Preu: 14 €, venda 
anticipada a www. 
ticketea.com. Lloc: Can 
Massallera. Organització: Ajuntament 

Dimarts 13 d’octubre 
21 h I Música: Steve Wynn. 1r aniversari del local 
Weller. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 10 €, anticipades, i 12 €, a 
la taquilla. Organització: Weller & Heart of Gold 

Dijous 15 d’octubre 
19 h I Conferència: Territori, comunicacions i 
urbanisme al Sant Boi de la Restauració. Amb Roger 
Zenón, documentalista de la mostra Sant Boi , 1874
1923, i Carles Serret, director de l’Arxiu Històric. Lloc: 
Torre de Benviure. Organització: Ajuntament 

19.30 h I Concert: L’arlesienne, de George Bizet. Juan 
Pedro Luna (saxo) i Juan Escalera (piano) l’interpreten 
amb un llenguatge musical modern. Lloc: Escola 
Municipal de Música Blai Net. Preu: 3 €. Organització: 
Joventuts Musicals del Baix Llobregat 

19.30 h I Música: Carola Zafarana. La cantant 
presentarà el seu darrer treball de música mantra. Lloc: 
Cal Ninyo. Preu: 6 €. Organització: Ajuntament 

Divendres 16 d’octubre 
22 h I Jazz: Sweet 
Marta & Theblues 
Workers. Un 
dels grups més 
prestigiosos del blues 
actual dins de la XXIV 
Mostra de Jazz de 
Sant Boi. Lloc: Casal 
de Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou. Preu: 
8 €. Organització: 
Ajuntament 

22 h I Música: Camí de l’Est i Maria Martí. Presentaran 
el seu primer treball musical. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €. 
Organització: Ajuntament 

Dissabte 17 d’octubre 
17.30 h I Festival de tardor a benefici del Banc 
d’Aliments de Sant Boi. Lloc: Can Massallera. Preu: 3 €. 
Organització: AV Vinyets i Molí Vell 

23.30 h I Disco ball. Lloc: Can Massallera. Preu: socis, 
gratuït, no socis, 10 € per parella. Organització: Sant 
Boi Ball 

Diumenge 18 d’octubre 
10 h I Esport solidari. 10è Cros Solidari per la Salut 
Mental. Prova esportiva solidària de conscienciació 
sobre la realitat de la malaltia mental. La recaptació 
es destinarà a l’Obra Social de Sant Joan de Déu per 
a la recerca de les malalties mentals. Lloc: Parc de la 
Muntanyeta. Organització: Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Club Atletisme Sant Boi i Ajuntament 

10.30 h I 
Mobilitat: 12a 
Passejada 
en Bicicleta 
Comarcal. Sant 
Boi se suma 
a la Setmana 
de la Mobilitat 
Sostenible i 
Segura. Sorteig 
de bicicletes al parc de Torreblanca de Sant Feliu 
i concurs de fotografies a la xarxa Instragran amb 
l’etiqueta #mobilitat2015. Lloc de sortida: plaça de 
Catalunya. Organització: ajuntaments de l’Hospitalet, 
Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà, 
Sant Feliu i Sant Boi 

17.30 h I Ball popular. amb música en directe. Lloc: Can 
Massallera. Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis. Organització: 
AV Vinyets i Moli Vell 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Agenda Setembre’14Agenda Octubre’15 
Dimecres 21 d’octubre 
18 h I Literatura: La veu del poeta Rafael Alberti. 
Sessió de poesia i música per apropar-nos al gran poeta 
de la generació del 27. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi 

Divendres 23 d’octubre 
19.15 h I Acte reivindicatiu: Homes contra la violència 
masclista. Lectura 
d’un manifest i espai 
on la gent es podrà 
fotografiar amb 
frases de rebuig a la 
violència. Lloc: plaça 
de l’Ajuntament. 
Organització: Homes Igualitaris 

20 h I Poesia: Recital poètic i cançons. Lloc: Cal Ninyo. 
Entrada lliure. Organització: Retalls d’Art i Centro 
Castellano-leonés 

22 h I Jazz: Benny 
Sharoni & Toni Solà 
Band. Un tàndem de 
saxo tenor de màxima 
qualitat dins de la XXIV 
Mostra de Jazz de Sant 
Boi. Lloc: Casal de 
Camps Blancs. Preu: 
8 €. Organització: 
Ajuntament 

Dissabte 24 d’octubre 
12 h I Taller familiar. Hort vertical interior de plantes 
culinàries, a càrrec de Josep Pons, tècnic de Medi 
ambient de l’Ajuntament. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió 
i Balaguer. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Organització: biblioteques de Sant Boi 

Diumenge 25 d’octubre 
De 10 a 13 
h I Esport: 
Jornada 
d’Esport 
Inclusiu. Per 
a totes les 
edats. Hi 
haurà esports 
adaptats: 
boccia, 
bàsquet, 
ciclisme, beisbol, hipoteràpia, canoteràpia, arts 
marcials, pentatló modern, ball de saló i altres. 
Inscripcions: tinclous.cat i santboi.cat Lloc: Poliesportiu 
La Parellada. Organització: Ajuntament 

19 h I Teatre: T’estimo, però no tant, Una comèdia 
produïda per la companyia del teatre Gaudí. La peça 
està dirigida pel santboià Miquel Murga i interpretada 
per Ferran Castells, 
Mònica Corral i 
Josep Linuesa. 
Forma part de la 
programació de 
la Temporada 
de Teatre i 
Música. Lloc: Can 
Massallera. Preu: 
14 €, entrada 
anticipada, a 
www.ticketea. 
com. Organització: 
Ajuntament 
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Divendres 30 d’octubre 
19 h I Taller: 
Salut mental, 
dins del Cafè 
dels Filòsofs. 
Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió 
i Balaguer. 
Organització: 
biblioteques de 
Sant Boi 

21 h I Música: The Band Olers. Rock amb blues, 
soul i funk. Lloc: Casal Casablanca. Entrada gratuïta. 
Organització: Les Muses de Casablanca 

22 h I Jazz: Tricia 
Evy. Nascuda a 
l’illa de Martinica, 
la seva veu 
ha aconseguit 
aportar 
originalitat 
i frescor al 
panorama 
jazzístic actual. 
Dins de la XXIV 
Mostra de Jazz de 
Sant Boi. Lloc: Cal 
Ninyo. Preu: 8 €. Organització: Ajuntament 

Dissabte 31 d’octubre 
12.30 h I Música: Groc. Vermut amb concert de rock 
britànic. Lloc: Casal Casablanca. Entrada gratuïta. 
Organització: Les Muses de Casablanca 

2n aniversari de We Art 
Dies 17 i 18 d’octubre. Dia 17, de 10 a 21 h, i dia 18, 
de 10 a 14 h, artesania 
local, activitats i animació 
infantil, música en directe, 
vermut, tapes i barra 
a preus populars. Lloc: 
Jardins de Can Castells 
Centre d’Art. Organització: 
We Art amb la col·laboració 
de Les Muses de Casablanca i Ajuntament 

Tornejos de beisbol
Del 23 al 25 d’octubre 

-6è Torneig 4 Estrelles 
9 h I Torneig infantil que comptarà amb la selecció 
navarresa, All Star Catalunya, Montpellier Barracudas i 
Baseball Praga. 
-12 è Torneig 
Pedro Garcia 
9 h I Amb la selecció 
navarresa, All Star 
Catalunya, Acadèmia 
Beisbol de França 
i Baseball Praga. 
Informació: www. 
beisbolsantboi.com. 
Lloc: estadi municipal 
de beisbol. Organització: 
Club de Beisbol i 
Softbbol Sant Boi amb 
la col·laboració de les 
federacions catalana i 
espanyola i l’Ajuntament 

Complex Pau Gasol
Dies 26, 27, 28, 29 i 31 d’octubre 

9è aniversari amb classes magistrals d’aiguagym (dia 
26), cycling (dia 27), pump versus combat (dia 28), 
walking (dia 
29) i zumba 
familiar (dia 
31). Lloc: 
Complex 
Esportiu Pau 
Gasol (Lluís 
Companys, 
23). 
Activitats 
gratuïtes. Consulteu horaris a l’equipament, al telèfon 
93 6354226 i al correu electrònic: esportiupaugasol@ 
duetsports.com. Organització: Duet Esports 

Laboratori d’Art Comunitari 
Fins al 15 de novembre. Propostes d’art de diferents 
col·lectius i persones des del llenguatge de l’art 
contemporani. Enguany els treballs de les exposicions 
s’emmarquen al 
voltant de les 
dones, al seu pas 
per les diferents 
èpoques i la seva 
manera d’entendre 
el món. Llocs: 
Termes Romanes, 
Can Barraquer, 
Can Torrents, Can 
Castells Centre d’Art 
i la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. 
Organització: Tots som Santboians, Fundació Balmes,
Fundació Cassià Just, IES Rafael Casanova, IES Ítaca, 
Escola Pedagògium Cos, Grup El Carreró, Fundació Llor, 
Llar d’Avis Sant Josep, CASM Benito Menni, Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, presó Model i diferents grups i tallers 
relacionats amb la creació artística i l’alfabetització de 
l’Ajuntament 

En veu alta, tots llegim
Els dijous. 11 h I Lectura 
literària en veu alta amb 
el llibre No hay que morir 
dos veces, de Francisco 
González Ledesma. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi 

Mercat de pagès
Els divendres. 15 h I Productes del Parc Agrari 

Lloc: Rbla. Rafael Casanova. Organització: Ajuntament i 
Parc Agrari del Baix Llobregat 

+ Info, pàg. 9
 

igualtatsantboi.cat 

Cartellera 
i venda d’entrades: 
www.cinemessantboi.com 
Carrer de Jaume I, 32 
Telèfon: 93 6616114 
info@cinemessantboi. com 

LAGENDA, a santboi.cat 
#agendaSB 



 

 

 

  

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

“La cultura és un 
virus que et va

N El riu és un espai 
que caldria recuperar 
per fer activitats 
culturals 

N Com a artista, 
entenc que la cultura 
o és comunicació 
o no és res 

envaint a poc a poc” 
Com va sorgir la teva vocació artística? 
Sempre em recordo dibuixant. De fet, aquesta 
facultat em ve de la meva mare. Quan estudiava 
als Salesians ja feia dibuixos dels professors. A 
l’Institut Rubió i Ors van estimular la meva vocació 
i m’encarregaven tasques artístiques com per 
exemple la participació en un homenatge a García 
Lorca, entre d’altres. Una professora em va animar 
a fer Belles Arts. A més, als 16 anys vaig fer el mural 
de la façana de l’Ateneu Santboià. 

Com van ser els teus inicis professionals? 
Vaig començar dibuixant còmics i em 
presentava a concursos. També feia 
cartells. Per a l’Ajuntament n’he fet alguns, 
els més destacats un de la Festa Major 
i un de la Fira de la Puríssima. Gràcies a 
amics i coneguts de Sant Boi vaig poder 
participar també en treballs professionals 
molt diversos. Així vaig poder treballar de 
guionista a la revista satírica El Jueves, 
a una sèrie infantil de dibuixos animats 
que es deia Los Fruitis i també vaig poder 
col·laborar al programa Barrio Sésamo. 

També t’has dedicat a la publicitat... 
He treballat de creatiu publicitari en 
diverses agències multinacionals en campanyes 
de grans marques comercials. Va ser una època 
molt estressant i, a vegades, esbojarrada. L’any 
2008 vaig iniciar uns anys lligats a la  comunicació 
institucional fins a desembocar plenament a la 
pintura artística i el dibuix comercial per a clients 
de tota mena. Ara cerco l’estabilitat econòmica i 
professional perdudes amb la crisi. 

Malgrat tot, continues tenint ànima d’artista? 
Sí, sempre. La cultura és un virus que et va envaint 
a poc a poc. Actualment mantinc aquest esperit 
amb l’observació del que es fa arreu i atent a totes 
les propostes que apareixen. M’interessa molt la 
cultura al carrer i m’agradaria que s’aprofitessin 
més la muntanya i el riu, incloent-los en el mapa 
de les activitats culturals i que això esdevingui 
d’una forma natural. 

Què caldria afegir al panorama cultural local? 
Entenc que la cultura o és comunicació o no és res. 
Sant Boi té un teixit associatiu molt ric però molta 

gent viu d’esquena a qualsevol manifestació 
cultural. Trobo que la cultura necessita que hi hagi 
més participació per part de tothom. La tasca 
que ja fa l’Ajuntament es pot complementar amb 
altre tipus d’oferta com ja està passant gràcies a 
les propostes culturals que fan molts bars. Caldria 
una mica de coordinació d’aquesta vida cultural. 

I, finalment.... 
La cultura o, més aviat, les cultures són també una 
eina molt important de cohesió social. En temes 
culturals, la fusió és essencial. I, per sobre de tot, 
enriquidora n 

JESÚS (TXUS) SARABIA és un artista 
polifacètic. Aquest santboià de 46 anys, veí del 
barri Centre, va estudiar Belles Arts (Universitat 
de Barcelona) i Comunicació i Publicitat 
(Universitat Autònoma de Barcelona). Pel que 
fa a la tasca professional, Sarabia s’ha dedicat 
a activitats molt diverses: pintura, creació 
publicitària, escriptura, dibuix de còmic, 
comunicació institucional... L’obra d’aquest 
artista aplega aspectes de diversos corrents 
(expressionisme, art pop...) i influències del món 
literari i de la publicitat. La seva petjada es pot 
veure al mural de la Unió Esportiva Santboiana. 


