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Vacaciones en Sant Boi
un verano lleno de experiencias
NFiestas de barrio, música y baile, deportes, patrimonio histórico, naturaleza...

El Ayuntamiento ha editado un tríptico in
formativo que invita a las personas visitan
tes de Sant Boi a disfrutar este verano de
la naturaleza del municipio, su patrimonio
histórico y la oferta de música en directo.
El tríptico, titulado Summer Experience, ha
sido diseñado por la empresa Kukuxumusu.
La iniciativa Summer Experience da con
tinuidad a su precedente, Primavera Experience, que durante los últimos meses ha
contribuido a incrementar la presencia de
público en las actividades que se celebran
con la llegada del buen tiempo. La prima
vera es, sin lugar a dudas, la época del año
en que más proliferan las propuestas de
ocio organizadas por el Ayuntamiento y
por las entidades de Sant Boi. Las escuelas
cierran en esta época el curso y organizan
actos que convierten en protagonistas de
la vida ciudadana a los niños y las niñas, y
a sus familias. El punto cumbre de todo ello

Sant Boi cuenta con
una amplia oferta
de actividades para
el tiempo de ocio
del verano

es, en torno al 20 de mayo, la celebración
de la Festa Major.
A las puertas del verano, este mes de ju
nio las fiestas de barrio toman el relevo de
la Festa Major y abren el camino a una pro
gramación veraniega llena de experiencias.
Experiencias como la recreación de una
boda del tiempo de los romanos, la gra
bación de una flash mob en las fiestas de
barrio, una velada musical a los pies de la
torre medieval de Benviure o la celebración
del Aplec de Sant Ramon, que en esta próxi
ma edición ofrecerá durante el último fin de
semana de agosto una programación más
amplia que nunca de actividades deporti
vas, tradicionales y de naturaleza.

Noches al aire libre

Este número de Viure Sant Boi muestra un
amplio catálogo de esas actividades vera
niegas, muchas de las cuales tendrán lugar
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al aire libre y por la noche. La revista invita
a los vecinos y vecinas de Sant Boi a vivirlas en primera persona de acuerdo con sus
gustos y preferencias en una época, la del
verano y las vacaciones, cuya naturaleza
ha sufrido una importante transformación
en los últimos años. La evolución de la so
ciedad ha hecho que, incluso en el mes de
agosto, cada vez más personas permanez
can en las ciudades, por la fragmentación
de los períodos vacacionales y, también en
gran medida, por la reducción de recursos
generada por la crisis económica.
El Ayuntamiento da respuesta a esos cam
bios potenciando su oferta de actividades
para el verano, manteniendo abiertos du
rante más tiempo muchos de los equipa
mientos y atendiendo las necesidades de
las familias con la organización y el apoyo
a las actividades vacacionales dirigidas a
niños y adolescentes.

“Estem molt motivats, enguany.

Sóc tècnic d’educació infantil i treballo
a La Gralla: a la ludoteca i la pequeteca.
També participo en les entitats de
Garrofers: gegants,
diables, el nou
esplai... Aquest
estiu hi ha com un
boom d’activitat
i de motivació.
Serem a tot arreu.
A les festes de barri
sortirem amb totes
les entitats i hi
participaran molt
nens. Ho són tot; són el futur.” Andreu
Oller, Federació Els Garrofers

“Sorprèn la creativitat dels infants.

Fa anys que organitzem casals per a
nens i nenes i cursos per a adolescents
a l’estiu. Giren al voltant de les arts
escèniques. Cada
setmana creem una
petita obra amb
números de ball.
Ells mateixos fan els
diàlegs i s’impliquen
amb els decorats i el
vestuari. També fem
sortides a l’aire lliure
i, és clar, sempre
acabem ballant.”
Loida Grau, Estudi de Dansa

“Siempre me he involucrado en

las cosas del lugar donde vivo. Aquí,
en Can Carreres, desde que me jubilé
dedico mucho tiempo
a la asociación. Nos
absorbe bastante
porque todos los
meses organizamos
algún evento. La
gente responde
muy bien. En julio
hacemos nuestra
Fiesta Mayor. Este año
será especial, porque
celebramos el 25
aniversario.” María Quesada,
Ass. CulturaL i Festes Can Carreres

Un estiu de festa als barris
Els barris de Sant Boi celebren les seves festes entre el final de la primavera i
el principi de l’estiu. Com és habitual, la
Capvuitada ha obert el calendari de cele
bracions el cap de setmana després de la
Festa Major (del 29 al 31 de maig). La mú
sica, les activitats de cultura popular cata
lana i les tradicionals catifes florals n’han
estat els principals protagonistes.
Des de l’any passat, la Capvuitada és la
festa conjunta de dos barris de la ciutat:
Centre i Vinyets-Molí Vell. Aquest mes de
juny faran també les seves celebracions la
resta de barris de Sant Boi: Camps Blancs,
Marianao, Cooperativa-Molí Nou i Casablanca. Per la seva part, Can Carreres viurà
una mica més tard, del 3 al 5 de juliol, la
seva Festa Major, que enguany arriba al
25è aniversari.

Les festes de la proximitat

Les festes de barri són festes comunitàries,
que es viuen sobretot al carrer, aprofitant
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el bon temps habitual en aquesta època de
l’any, i des de la proximitat: a la família, a
les amistats, als veïns...
Els concerts de música, els balls populars,
els correfocs, les activitats per a la cana
lla i els sopars de grup són algunes de les
propostes més repetides als carrers i les
places escenari de les activitats. Tot i així,
cadascuna de les festes té característiques
pròpies, en tant que reflex de la vida quo
tidiana de cada barri de Sant Boi i del seu
teixit associatiu.

FESTES DE
BARRI
CALENDARI

Comissions de festes

19-21 de juny

En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Boi, les entitats i les associacions de cada
barri preparen durant mesos els progra
mes, mitjançant comissions de festes que
mantenen reunions periòdiques, treballen i
s’impliquen de manera activa per oferir als
veïns i les veïnes activitats per a públics de
totes les edats.
www.santboi.cat/festesdebarri

Centre i
Vinyets

(29-31 maig)

Camps Blancs
5-7 de juny

Marianao

12-14 de juny

CooperativaMolí Nou
Casablanca
26-28 de juny

Can Carreres
3-5 juliol

Un estiu de música i ball
La música és un dels ingredients princi
pals de l’oci de l’estiu a Sant Boi. Dos cicles
musicals amenitzaran, un any més, les nits
dels caps de setmana de juliol, a l’aire lliure
i en escenaris de privilegi. D’una banda, els
divendres, les nits de Viu l’Estiu, que con
vertiran de nou el parc de la Muntanyeta en
una autèntica pista de ball gràcies a aques
ta iniciativa de l’Ajuntament. D’altra banda,
els dissabtes, els concerts de Música a la
Fresca que organitza la Unión Extremeña al
peu de l’espectacular estampa nocturna de
la Torre de Benviure.
La música coral també serà protagonista
de l’estiu. Com cada any, les corals de Sant
Boi, Sant Climent i Viladecans s’aplegaran
al cim de Sant Ramon per mostrar un petit
tast dels respectius repertoris en un vespre
musical adobat per les magnífiques vistes
(13 de juny). El 50è Festival Internacional
de Música Coral portarà més endavant a Cal
Ninyo (10 de juliol) el cor juvenil de l’escola
de música noruega Rauma.

Karxofarock i Rewind2

Per a un públic majoritàriament jove, l’estiu
de Sant Boi proposa el festival Karxofarock

i el cicle Rewind2. Karxofarock, que arriba a
la setena edició, combina en un cap de se
tmana (10-11 juliol) una interessant oferta
de concerts musicals (amb preferència per
les millors i les més prometedores bandes
santboianes) amb altres activitats adreça
des a tots els públics i, per a la canalla, el
minifestival Karxofetes. Rewind2 serà la se
gona edició del cicle de concerts de blues,
heavy i rock and roll organitzat per l’Espai
Les Muses de Casablanca per a les nits de
divendres i dissabte a la plaça dels Ge
gants, a Casablanca (del 5 al 20 juny).

Folk i jazz

L’Escola Municipal de Música Blai Net porta
a la plaça de Gaietà Mestres un minifesti
val de ball folk (17 de juny) que finalitzarà
amb una jam session oberta a la partici
pació de qui s’animi a portar l’instrument
des de casa. I el Sant Boi Jazz Club aposta
aquest cop per la qualitat interpretativa de
la cantant i compositora lituana Viktorija
Pilatovic, una veu amb gran projecció en el
panorama del jazz actual (26 de juny).
L’estiu santboià ofereix altres possibili
tats d’oci i cultura. Per un costat, la comè-

Música a la Fresca
és un dels cicles
musicals de l’estiu
a Sant Boi

dia Animals de companyia clourà a Can Mas
sallera (14 de juny) la Temporada de Teatre
i Arts Escèniques. Per l’altra, la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer organitza la xerrada
Veure... o mirar el món?, amb el viatger sant
boià Jaume Mestres (18 de juny).

Un estiu amb molta història
El Museu de Sant Boi ha preparat per a
aquests mesos un interessant programa
d’activitats adreçades a les famílies. La pri
mera cita és tot un clàssic: els Ludi Rubri
cati (13 i 14 de juny), la divertida festa que
ens convida a recordar el passat romà de
Sant Boi. Entre els atractius d’enguany, la
recreació d’una boda romana (i la d’un di
vorci), un taller d’elaboració de pa, danses
i balls d’època i l’oportunitat de conèixer
el personatge de Gal·la Placídia, la darrera
emperadriu romana.

De Roma a l’edat mitjana

Dues setmanes més tard farem un salt en el
temps d’uns quants segles per viure en un
altre escenari històric, la Torre de Benviure,
una nit medieval (27 de juny). L’espectacle
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estarà inspirat en els que amenitzaven les
vetllades a les corts dels castells i inclourà
l’actuació d’una joglaressa. També hi ha
previstes visites guiades a la Torre i tallers
sobre la vida quotidiana de l’època.
La tercera gran cita és la Nit d’Estiu al
Museu, que combinarà en una mateixa vet
llada a l’aire lliure (11 de juliol) activitats
com un taller de piruletes modernistes, ci
nema 360º, una conferència sobre la llum
i un concert de jazz. L’eix temàtic serà el
pas del segle XIX al XX, una època de crisi
econòmica i social semblant a l’actual.
Aquella nit s’inaugurarà l’exposició “Sant
Boi de Llobregat, 1875-1923”, que es podrà
visitar al llarg de l’estiu. El Museu i les Ter
mes Romanes estaran oberts al públic (ex
cepte el dia 15 d’agost).

“Sóc entrenador de futbol i tinc el

títol de monitor. Des de fa quatre anys
col·laboro amb el campus del MarianaoPoblet. M’agrada el futbol i, quan em
vam proposar fer
de monitor, em
va cridar l’atenció
poder fer activitats
amb els nens perquè
es diverteixin. Hi
dedico un mes de
l’estiu. No només
estic amb els
nens, sinó que
també participo en
tasques internes de preparació.” Rubén
Rodríguez, campus FC Marianao Poblet

“L’activitat de l’aeroport ens

proporciona la majoria de la clientela de
l’hotel a l’estiu, sobretot dels Estats Units.
La majoria hi passen només una nit i per
tant no entren gaire
en contacte amb la
ciutat de Sant Boi.
La resta de l’any és
diferent, perquè les
estades estan més
relacionades amb la
Fira i amb la ciutat de
Barcelona i són més
llargues.”
Toni Martos,
Director de l’hotel FrontAir Congress

“A l’estiu les famílies tenen problemes

per conciliar la vida laboral amb la
cura dels infants. Els casals d’estiu que
organitzem ajuden
a solucionar aquests
problemes i a lluitar
contra l’exclusió
social. Portem casals
de l’Ajuntament i el
de l’AMPA Massallera,
per a un total de 150
nens i joves. Sempre
combinem el joc i
la diversió amb una
vessant educativa,
coeducativa i de descoberta de l’entorn.”
José Antonio Abril, Espai Lúdic

Un estiu ple d’esport
Els poliesportius de Sant Boi estaran
oberts tot l’estiu per continuar po
sant a l’abast de tothom la pràctica
esportiva i l’activitat física (enguany,
només La Parellada tancarà durant
l’agost). A més, entre el 20 de juny i
el 6 de setembre, la piscina d’estiu de
la Muntanyeta obrirà les portes tota
la setmana, de dilluns a diumenge,
des les 11 fins a les 19 hores. L’estadi
d’atletisme i el Parc Ciclista Can Du
bler seran altres dues bones opcions
per fer esport aquest estiu, ja que no
més tanquen a l’agost.
El dia 12 de juny les noies d’entre 6
i 18 anys estan convidades per dife
rents clubs de la ciutat a participar a
l’Estadi Municipal Joan Baptista Milà
en una nova edició de la jornada es-

portiva SB Boig per l’Esport Femení,
on podran practicar futbol, beisbol,
rugbi, voleibol i handbol.
Per a nens i nenes, l’Ajuntament or
ganitza un any més l’activitat Esport a
la Plaça. Del 19 de juny al 31 de juliol,
cada setmana a un barri de la ciutat,
una plaça pública acollirà jocs tradi
cionals i activitats multiesportives
conduïdes per personal especialitzat.
Com és habitual, a finals d’agost
tindrà lloc la Cursa a Sant Ramon
(dissabte 29 d’agost), que formarà
part del programa d’activitats de
l’Aplec de Sant Ramon. El Parc Ciclis
ta Can Dubler farà jornada de portes
obertes dos dissabtes a principis de
setembre: per a bicicletes (dia 5) i per
a patins en línia (dia 12).

Un estiu a
la natura
Sant Boi té un entorn natural privi
legiat i les vacances són sempre una
bona oportunitat per redescobrir-ho.
A la muntanya de Sant Ramon, al riu
Llobregat i al Parc Agrari hi ha sem
pre un bon grapat de possibilitats
per aprofitar el temps de lleure gau
dint del sol, el paisatge o les vistes.
L’ermita de Sant Ramon i els seus
espais d’exposició estaran oberts tot
l’estiu (excepte els dilluns) i el Cen
tre d’Interpretació del Riu Llobregat
es podrà visitar tots els diumenges al
matí a la masia Can Julià.

Vespres a Can Julià

L’Ajuntament, a més, organitza acti
vitats per donar a conèixer la natura
de Sant Boi i promoure el respecte
pel medi ambient. La principal no
vetat d’enguany seran els Vespres
d’Estiu a Can Julià, una petita pro
gramació d’activitats lúdiques i
educatives que inclou la projecció
del documental La filla del farer i un

concert del grup Los Sirgadors (20
de juny), el taller d’experiments “Què
cal fer per ser científic?” (11 de juliol)
i l’espectacle Des d’Arquímedes fins a
Einstein (5 de setembre).
La programació per gaudir de la na
tura local inclou també propostes ja
conegudes des d’aquesta primavera,
com Fem de pagès (28 de juny, 26 de
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juliol i 30 d’agost), Experimenta amb
el Llobregat (28 de juny i 26 de ju
liol), Descoberta del riu (5 de juliol)
i Diumenge astronòmic (12 de juliol).
Totes aquestes activitats formen part
de la iniciativa Summer Experience,
que convida a gaudir aquest estiu a
Sant Boi de la natura, el patrimoni i
la música en directe.

L’estiu a la ciutat
El verano en la ciudad

A

rriba un nou estiu a Sant Boi marcat per un fet es
sencial: el final del curs escolar per a milers de nens i
nenes de la nostra ciutat. I en un context econòmic
i social que influeix en com moltes famílies afronten
aquesta època de l’any.
Vull reconèixer la tasca dels esplais, les AMPA i les
entitats esportives i culturals que, juntament amb
l’Ajuntament, posen a disposició dels nostres nens i
nenes una àmplia oferta de lleure. Un lleure educa
tiu i integrador, que permetrà a centenars d’infants
tenir experiències inoblidables als diferents casals o
colònies, viure amb intensitat el temps lliure i apren
dre a conviure i a respectar-se.
I un lleure fonamentat també en els valors de la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats, que alhora
que facilita la conciliació familiar, dóna opcions per
ocupar el temps lliure i ens permet continuar amb el
nostre esforç per donar cobertura a les necessitats
bàsiques de moltes famílies. Per això, entre altres
coses, l’Ajuntament ha tornat a repetir l’oferta dels
Casals d’Estiu Municipals a l’agost.
A més, Sant Boi continua bategant a l’estiu, un
temps que ofereix bones oportunitats per redes
cobrir els seus bells racons i el seus atractius, que
són molts. Us convido a gaudir-ne, a passejar per
l’entorn natural, a revisar les ofertes del patrimoni
cultural i a participar en les nombroses activitats
programades que fan que l’estiu de la nostra ciutat
estigui ben viu.

L

lega un nuevo verano a Sant Boi marcado por un
hecho esencial: el final del curso escolar para miles de
niños y niñas de nuestra ciudad. Y en un contexto eco
nómico y social que influye en cómo muchas familias
afrontan esta época del año.
Quiero reconocer el trabajo de los esplais, las AMPA
y las entidades deportivas y culturales que, juntamen
te con el propio Ayuntamiento, ponen a disposición
de nuestros niños y niñas una amplia oferta de ocio.
Un ocio educativo e integrador, que permitirá a cente
nares de niños tener experiencias inolvidables en los
diferentes casales o colonias, vivir con intensidad el
tiempo libre y aprender a convivir y a respetarse.
Y un ocio basado también en los valores de la cohe
sión social y la igualdad de oportunidades, que al tiem
po que facilita la conciliación familiar, da opciones para
ocupar el tiempo libre y nos permite continuar con
nuestro esfuerzo para dar cobertura a las necesidades
básicas de muchas familias. Por eso, entre otras cosas,
el Ayuntamiento ha vuelto a repetir la oferta de los Ca
sals d’Estiu Municipals en agosto.
Además, Sant Boi continúa latiendo en el verano,
un tiempo que ofrece buenas oportunidades pera redescubrir sus bellos rincones y sus atractivos, que son
muchos. Os invito a disfrutar de ellos, a pasear por el
entorno natural, a revisar las ofertas del patrimonio
cultural y a participar en las numerosas actividades
programadas que hacen que el verano de nuestra ciu
dad esté bien vivo.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Vull reconèixer la
tasca que fan els esplais,
les AMPA i les entitats
pel lleure dels infants
N L’oferta de lleure
infantil facilita la
conciliació i ajuda
moltes famílies

Més informació: www.santboi.cat/activitatsestiu

Organització

Activitat

Lloc

Dates

Inscripcions

Organització

Activitat

Lloc

Dates

Ajuntament
Sant Boi

Casal municipal
per a infants

Escola Antoni Gaudí
Escola Antoni Tàpies
Escola Parellada

Del 25/06 al 14/07
i del 15 al 31/07

TANCADES

Escola Joan Bardina

Ajuntament
Sant Boi

Casal municipal
per a infants

Escola Antoni Tàpies

Del 03 al 14/08
i del 17 al 28/08

TANCADES

Ajuntament
Sant Boi

Casal municipal
per a adolescents

Can Massallera

Del 25/06 al 14/07
i del 15 al 31/07

Campus recreatiu
esportiu

Escola
Joan Bardina

Del 22/06 al 31/07

Tel. 93 640 08 51
escola@joanbardina.org

Esplai Cargol
(P3 a P5)

Casal d’estiu

Parr. Mare de Déu
Montserrat

Del 22/06 al 10/07

Tel. 650 102 066
esplaicargol@gmail.com

TANCADES

Esplai Cargol
(Primària i ESO)

Casal d’estiu

Parr. Mare de Déu
Montserrat

Del 22/06 al 31/07

Tel. 678 019 472
esplaicargol@gmail.com

Casal d’estiu

Escola Barrufet

Del 22/06 al 31/07

Tel. 93 654 61 54
ampabarrufetst@gmail.com

Esplai Eixida
AMPA Montbaig

Casal d’estiu

Escola Montbaig

Del 29/06 al 24/07

Tel. 654 990 602
eixida@fundesplai.org

Casal d’estiu

Institució Balmes 1

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 640 04 20
ampabalmes@gmx.com

Els Garrofers
Minicoope

Casal d’estiu

Escola Cooperativa

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 654 17 14
laminicoope@gmail.com

AMPA Escola Benviure

Casal d’estiu

Escola Benviure

Del 29/06 al 31/07
i del 01 al 10/09

Tel. 93 654 74 88
ampaceipbenviure@hotmail.com

La Semilla de Trigo

Casal d’estiu

Plaça de la Bòbila,1

Del 22/06 al 24/07

Tel. 93 630 82 39
secretaria@lasemilladetrigo.org

AMPA Escola
Josep Maria Ciurana

Casal d’estiu

Escola J. M. Ciurana

Del 22/06 al 31/07

Tel. 93 654 73 79
ampaceipciurana@hotmail.com

L’Estudi
Escola de Dansa

Dansa i altres

Polisportiu
La Parellada

Del 22/06 al 10/07

Tel. 93 630 54 34
lestudidansa.ball@gmail.com

Fundació Marianao
AMPA Marianao-

Casal d’estiu

Escola Marianao

Del 29/06 al 24/07

TANCADES

Let’s go English

Tallers educatius

Espai LúdicAMPA Can Massallera

Casal d’estiu
“Cinemania”

Escola
Can Masallera

Del 22/06 al 31/07

Tel. 93 661 38 66
ampacanmassallera@gmail.com

Tots som Santboians

AMPA Escola
Rafael Casanova

Casal d’estiu

Escola
Rafael Casanova

Del 22/06 al 07/08

Tel. 93 654 60 50
amparafanova@gmail.com

Kids&Us
School of English

AMPA Escola
Vicente Ferrer

Casal d’estiu

Escola
Vicente Ferrer

Del 22/06 al 31/07

Tel. 93 652 63 52
ampa.escolavicenteferrer@gmail.com

Escola Esportiva Llor

Summer Kids Llor
“Around the World”

Escola
Esportiva Llor

Del 22/06 al 24/07

Escola Esportiva Llor

Summer Llor
“Back to the Future”

Escola
Esportiva Llor

Casal d’estiu

Escola Vedruna

AMPA Amat Verdú

Antoni Tàpies i Barrufet

AMPA Balmes

Escola Vedruna

Organització

Activitat

Tel. 93 640 90 28
letsgoenglish.idiomes@gmail.com

Comte Borrell, 24

Del 29/06 al 31/07

Casal Marianao

Del 29/06 al 24/07

Tel. 93 654 08 00
totsomsantboians@gmail.com

English Summer
Fun Casal

Escola
Pedagogium Cos

Del 22/06 al 24/07

Tel. 661 540 690
santboi@kidsandus.cat

Villadelprat Art
Escola d’Art

Taller de
còmic-manga

Escola Villadelprat
C/ Nou, 32

Del 29/06 al 29/07

Tel. 93 654 33 28
escola@villadelprat.com

Tel. 93 640 60 00 ext. 203
secretariaee@fundaciollor.cat

Villadelprat Art
Escola d’Art

Taller d’art

Escola Villadelprat
C/ Nou, 32

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 654 33 28
escola@villadelprat.com

Del 22/06 al 24/07

Tel. 93 640 60 00 ext. 203
secretariaee@fundaciollor.cat

MiM Psicologia

Casal d’estiu

C/ Mossén Jacint
Verdaguer, 104

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 142 69 49
info@mimpsicologia.es

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 640 03 18
vedrunasantboi@vedruna.cat

Loida Grau
Dance Study

Casals d’estiu
d’arts escèniques

Ptge Santa
Teresa, 6, baixos

Del 22/06 al 24/07

Tel. 93 630 39 52
dancestudyloidagrau@hotmail.com

Lloc

Dates

Inscripcions

Activitat
Ludoteca i pequeteca
infantil

Campus d’estiu

C.E. Baldiri Aleu

Del 22/06 al 31/07
01/09 al 10/09

Tel. 93 630 28 38
info@complexbaldirialeu.com

Ajuntament
de Sant Boi

C.E. Baldiri Aleu

Campus tennis/pàdel

C.E. Baldiri Aleu

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 630 28 38
info@complexbaldirialeu.com

Els Garrofers
Ludoteca Casablanca

C.E. Baldiri Aleu

Curset intensiu
de natació

C.E. Baldiri Aleu

Del 29/06 al 25/07

Tel. 93 630 28 38
info@complexbaldirialeu.com

Els Garrofers
Ludoteca Casablanca

C.E. Baldiri Aleu

Lliga d’estiu futbol 7

Estadi d’atletisme

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 630 28 38
info@complexbaldirialeu.com

C.E. Baldiri Aleu

Torneig 12 hores
futbol 7

Estadi d’atletisme

11 de juliol

Tel. 93 630 28 38
info@complexbaldirialeu.com

Campus d’estiu

Camp Municipal
Dani Jarque

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 630 83 25
c.f.ciudadcooperativa@hotmail.com

F.C. Casablanca

Campus tecniﬁcació
F.C. Casablanca

Campus Municipal
Casablanca

Del 30/06 al 30/07

Tel. 93 630 98 50
fccasablanca@hotmail.com

F.C. Casablanca

Campus esportiu

Campus Municipal
Casablanca

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 630 98 50
fccasablanca@hotmail.com

Institut Marcial
Ryusando Caballero

Campus multiesport
i altres

Institut
Ryusando Caballero

Del 25/06 al 31/07

Tel. 93 652 42 80
deportehaz@hotmail.com

Mugendo Sant Boi

Casal d’estiu
tot tipus d’activitats

C/ Sant Joan
Bosco, 33

Del 25/06 al 31/07

Tel. 93 630 72 87
mugensanboi@mugenryu.com

Del 22/06 al 31/07
(per setmanes)

Tel. 93 640 66 86
info.santboi@accura.es

Del 29/06 al 31/07

Tel. 93 630 78 43
oﬁcina@cdmarianaopoblet.com

Club Tennis
Àccura Sant Boi

Camps d’estiu esportiu

C/ Pollancres,2

Futbol Club
Marianao-Poblet

Futbol i activitats
a l’aire lliure

Camp Municipal
Marianao

Refresca’t

Organització

C.E. Baldiri Aleu

C.F. Ciutat Cooperativa

Inscripcions

MiM Psicologia

Dates

Inscripcions

Casal L’Olivera

Juny, juliol i segona
quinzena setembre

Tel. 93 652 98 44
ludotecaolivera@santboi.cat

Escola Maria
Fernández Lara

Tel. 93 640 03 34
Del 29/06 al 31/07 ludotecacasablanca@gmail.com

Pequeteca

Ludoteca
Casablanca La Gralla

Tel. 93 640 03 34
Tots els dilluns i
dijous ﬁns al 31/07 ludotecacasablanca@gmail.com

Ludoteca

C/ Mossén Jacint
Verdaguer, 104

Ludoteca d’estiu

Organització

Activitat

Fundació Marianao
AMPA Marianao-

Colònies d’estiu

Esplai Cargol

Colònies d’estiu

Grup de Joves Xivarri

Colònies d’estiu

Esplai Eixida
AMPA Montbaig

Colònies d’estiu

Inscripcions tancades
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Lloc

Del 29/06 al 31/07
i del 31/08 al 13/09

Tel. 93 142 69 49
info@mimpsicologia.es

Dates

Inscripcions

Casa de colònies
L’Ocell

Del 27/07 al 02/08

TANCADES

Cal Diable

Del 12 al 19/07

Tel. 650 102 066
esplaicargol@gmail.com

Del 12 al 19 /07

Tel. 635 610 995
grupdejovesxivarri@gmail.com

Del 26/07 al 01/08

Tel. 654 990 602
eixida@fundesplai.org

Lloc

Vilafranca del Penedès

Mas Colltort

Sant Iscle de Colltort

Viladoms de Baix
Olesa de Montserrat

Al juliol i
també a l’agost,
Casals d’Estiu
Municipals
L’Ajuntament organitza des de fa molt
de temps casals infantils d’estiu per al
mes de juliol. Des de l’any 2013, l’oferta
s’ha ampliat al mes d’agost amb la
intenció principal de donar resposta a les
necessitats bàsiques d’alimentació de les
famílies de la ciutat que viuen situacions
vulnerables. Les 540 places que s’oferien
enguany al juliol ja s’han adjudicat. Els
nens i nenes més petits faran els casals
a les escoles Antoni Gaudí, Antoni Tàpies
i Parellada, mentre que els adolescents
aniran a Can Massallera (en aquest
darrer cas, a un casal especialitzat
en arts escèniques). Els casals d’estiu
del mes d’agost tindran lloc a l’escola
Antoni Tàpies, on hi havia una oferta
global de 100 places. Segons el nivell
de renda de les famílies (i el nombre de
germans inscrits), les quotes dels casals
municipals d’estiu han tingut reduccions
que en alguns casos han estat de més del
40% de l’import total.

L’Ajuntament dóna suport a les entitats que a les seves activitats d’estiu acullen infants de famílies
amb greus dificultats econòmiques. Moltes entitats (Fundació Catalana de l’Esplai, ACELLEC, Esplai Eixida,
Obra Social de La Caixa...) ofereixen també les seves pròpies beques perquè aquestes famílies hi puguin
participar. El treball coordinat de l’Ajuntament i les entitats permet sumar ajudes procedents de diferents
fonts i distribuir-les de manera racional i amb criteris igualitaris.

El compromís de les associacions
amb el lleure infantil de les vacances
L’oferta d’activitats d’estiu adreçada a in
fants i adolescents de Sant Boi arriba molt
més enllà de l’esforç de l’Ajuntament. Fins
a una trentena d’associacions, clubs i enti
tats privades proposen també activitats de
lleure per a les vacances (casals, campus
esportius, ludoteques, colònies...). Totes
aquestes activitats aporten formació i di
versió a infants i joves de la ciutat i aju
den les seves famílies a conciliar la vida
laboral amb la personal en una època en
què, en general, resulta més difícil gestio
nar el temps. Les activitats són a càrrec de
professionals, en molts casos, o bé de per
sones voluntàries a les quals se’ls exigeix
formació i titulació especialitzades.
La rutina diària dels casals d’estiu con
sisteix en una combinació de jocs, tallers
i activitats recreatives diverses. Els infants
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Hi ha una
tendència
creixent

a l’especialització
temàtica dels
casals d’estiu.
N’hi ha de llengua
anglesa, d’art, de
cinema, de dansa,
de còmic manga...

van també sovint a la piscina i alguns dies
surten d’excursió.

Casals temàtics

Hi ha una tendència creixent cap a
l’especialització dels casals d’estiu per te
mes, per exemple posant l’accent en l’anglès
o en activitats recreatives i artístiques. Els
campus esportius en són un cas molt clar,
en el qual el pes de les activitats recau en la
pràctica de diferents modalitats esportives.
L’oferta de colònies fora del municipi ha
minvat durant els darrers temps, tot i que
algunes entitats (esplais i AMPA, principal
ment) en continuen oferint. El panorama de
l’oferta per a les vacances es completa amb
les ludoteques i pequeteques infantils,
que en el cas de Sant Boi es concentren a
l’Olivera i al barri de Casablanca. n

12 i 13 de juny: nova cita amb el comerç
de proximitat als Dies Bojos a Sant Boi
La campanya de promoció de l’economia
local Dies Bojos a Sant Boi celebrarà la
quarta edició el divendres 12 i el dissabte
13 de juny. Comerços, hotels, restaurants,
concessionaris de cotxe, cinemes, museus i
complexos esportius de la ciutat, entre altres, proposen múltiples ofertes, descomp
tes i promocions especials per desafiar la
crisi i incentivar l’economia local. Aquesta
iniciativa va néixer l’any 2012 amb la fina
litat de promocionar la ciutat de Sant Boi
des de la vessant econòmica i d’incentivar
l’economia local amb la participació de tots
els sectors econòmics del municipi, inte
grant-los en una mateixa campanya i creant
complicitats entre ells.
Aquest any el comerç regala la compra:
els establiments adherits a la campanya re
tornaran l’import de la compra en vals. Els
mercats de Torre de la Vila i Ciutat Coope
rativa sortejaran les compres gratis. Els ho
tels NH, Hostal Rambla i El Castell oferei
xen habitacions a 15€ (taxes no incloses).
Els complexos esportius fan la matrícula
gratuïta (es podrà consultar el web per veu
re quines ofertes i promocions més fan). Els
cinemes Can Castellet fan el 2x1. Alguns
dels bars i restaurants del Gremi d’Hosta
leria fan el “canya + tapa” (cal consultar el
web per conèixer els establiments partici
pants). D’altra banda, els pàrquings munici
pals oferiran 2 hores d’estacionament gra
tuït (Baldiri Aleu, Mercat Vell i Sant Jordi).
La benzinera Repsol Can Calderon farà un
rentat gratuït per proveïment de 50€ de
carburant durant l’horari de 6 a 22 h i per
últim un 2x1 al museu Can Barraquer, Ter
mes Romanes i Torre Benviure.

DIVENDRES 12 DE JUNY
Plaça Mercat Vell
17 a 21 h Mercat de Handmade (organitza WE ART)
18.30 h Desfilada de moda

Impuls del comerç urbà

L’organització dels Dies Bojos respon a la
voluntat d’impulsar un model de comerç
urbà de proximitat, arrelat al territori i de
qualitat, tal com recull el Pla de Ciutat de
Sant Boi. L’objectiu és permetre que el co
merç surti al carrer, que es promocioni la
venda i, sobretot, que es faci visible que
Sant Boi és una bona ciutat per comprar n
www.santboi.cat/diesbojos

Carrer Montmany
18.30 h Desfilada de moda

DISSABTE 13 DE JUNY
11.30 h

Viure Sant Boi
N juny 15

10

Jornada de portes obertes al complex Àccura Sant Boi
amb una masterclass de Zumba i Body Combat

Demanen la
retirada d’una
antena de
telefonia mòbil

Plànol del tall de l’accés a la carretera C-245 en sentit Viladecans i la C-32.

Tall de l’accés a la C-245 des de
la carretera de Sant Vicenç
Durant el mes de juliol està previst fer el
tall de la via d’accés, situada a la zona de
l’Oasi, que connecta amb la carretera C-245
en sentit Viladecans i la C-32, segons fons
del Ministeri de Foment. Aquest tall es fa a
causa de les obres de connexió de la ronda
del Litoral amb l’autopista C-32.
Durant aquesta fase de les obres, la ro
tonda de La Parellada quedarà fora de
servei parcialment i només mantindrà una
calçada que permetrà enllaçar amb les vies
que connecten amb Viladecans i Cornellà.
Així, l’accés al centre urbà de Sant Boi per
aquest punt quedarà tallat provisionalment
per la qual cosa el trànsit local procedent
de Cornellà haurà de fer servir l’accés del
carrer Bonaventura Calopa (després del
pont del riu). La rotonda desapareixerà una
vegada finalitzin els treballs.

Alternatives de trànsit

L’Ajuntament recomana als usuaris que fa
cin servir altres alternatives per sortir del

Fins a finals
d’any

Aquesta nova fase
de les obres a la
xarxa viària de
Sant Boi tindrà
una durada de
sis mesos

municipi en sentit Viladecans. Així, els ve
hicles que fan servir normalment el carrer
Joan Bardina podran sortir a la C-245 a tra
vés del carrer Bonaventura Calopa. Els ve
hicles que surten cap a la C-245 a través de
la carretera de Sant Vicenç (BV-2002) hau
ran d’utilitzar la ronda de Sant Ramon.
El Ministeri de Foment desviarà cap a
l’autovia A-2 i l’autopista AP-2 el trànsit pro
cedent de municipis de la rodalia que utilit
zen la BV-2002 per dirigir-se a la C-245. El
Ministeri senyalitzarà l’itinerari alternatiu.

Reobert l’accés cap a Cornellà

Coincidint amb el tancament de l’accés a la
C-245 des de la zona de l’Oasi, s’obrirà el
ramal de l’accés a Sant Boi i a la carretera
de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002) des de
la carretera C-245 (zona de l’Oasi) que es va
tallar a l’agost de 2014. El tall ha afectat el
trànsit d’entrada procedent de Viladecans
ja que la sortida cap a Cornellà ha continu
at operativa durant aquest temps n
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L’Ajuntament de Sant Boi, l’Associació
de Veïns El Poblet (Marianao) i la
Plataforma de Marianao contra les
antenes han demanat la retirada, amb
la màxima urgència, de l’antena de
telefonia mòbil ubicada al carrer Rubió
i Lluch. Les parts signants de l’acord
volen promoure la creació de relacions
de cooperació mútua, confiança, diàleg
i consens per a la construcció d’una
ciutat segura i saludable en el camp
de la telefonia
mòbil. Tanmateix,
treballaran per
crear un clima
de convivència
ciutadana serena
i dialogada entre
tots els veïns i
amb la comunitat
de veïns on es
troba ubicada
l’esmentada
antena. L’acord
preveu la creació
d’una comissió
de seguiment
integrada per
totes les parts
implicades i
es convidarà a
participar a la comunitat de veïns del
carrer Rubió i LLuch, si ho considera
adient.
L’Ajuntament de Sant Boi rescindirà
els contractes que té subscrits amb
Vodafone, en el cas que aquesta
companyia no decideixi retirar l’antena.
L’Ajuntament constituirà una comissió
municipal de telefonia mòbil per
garantir una cobertura de telefonia
mòbil racional i de qualitat en unes
condicions que garanteixin la salut de la
ciutadania, seguint les orientacions del
programa GECODIT i del Pla Municipal
de desplegament d’infrastructures de
telecomunicacions.

N Els grups del govern

municipal revaliden els
seus resultats: 10 PSC i
4 ICV-EUiA-ME
N La participació

electoral ha estat
gairebé 7,5 punts més
alta que en els anteriors
comicis locals (54,9 %)

El Partit dels
Socialistes de
Catalunya ha
guanyat les
Eleccions Locals
2015 a Sant Boi
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
ha tornat a ser la força més votada a les
eleccions municipals de Sant Boi, amb
10.874 vots (32,47 % del total), que li ator
guen 10 regidors. Set formacions polítiques
compondran el nou consistori local.
La distribució del nou consistori com a
resultat de les eleccions celebrades el 24
de maig serà la següent: PSC-CP (10), ICV
EUiA-ME-E (4), C’s (3), ERC-AM (3), Gent de
Sant Boi-CUP-PA (2), PP (2) i CiU-AG (1) .

Nova victòria del PSC

El PSC repeteix com la força més votada
a la ciutat (i a cadascun dels sis districtes)
i obté 10 regidors, els mateixos amb què
comptava fins ara. El nombre de vots obtin
gut puja de 8.751 a 10.874 i el percentatge,
del 30,62% al 32,47%.
En aquesta ocasió, ICV-EUiA-ME-E se si
tua com a segona formació del consistori
amb 4 regidors, també els mateixos que
tenia fins ara. En nombre de vots, passa de
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Quadre comparatiu
dels resultats
de les Eleccions
Municipals de 2011
i 2015.

3.617 a 4.496 i el percentatge també puja,
del 12,66% al 13,42%.

Tres forces més

Tres forces polítiques que no eren al con
sistori santboià durant el mandat anterior
obtenen ara representació: Ciutadans (3
regidors, 4.147 vots, 12,38%), ERC (3 re
gidors, 3.876 vots, 11,57%) i Gent de Sant
Boi-CUP-PA (2 regidors, 2.799 vots, 8,36%).
El PP passa de ser la segona a la sisena for-

“ Vull agrair el suport a les 10.874
persones que van votar el PSC a
les Eleccions
Municipals; són
2.123 més que
fa quatre anys.
Aquest resultat
reforça la nostra
opció de govern i
el nostre projecte.
Hem transformat
Sant Boi des de
la proximitat i el
contacte directe
amb la ciutadania, l’exemplaritat i
la utilitat pública de les polítiques
públiques. Ara mirem cap al futur per
donar continuïtat a la nostra tasca.”
“4.496 gràcies. Hem viscut una
jornada històrica, amb més participació,
amb un descens
clar de la dreta,
amb la desaparició
del feixisme
institucional i amb
un govern reforçat.
Agraïm l’esforç de
la militància, dels
suports que han
donat la cara per
nosaltres, i a la
ciutadania per incrementar amb més de
800 vots el seu suport al nostre projecte.
ICV-EUiA-MES serà garantia d’un Sant
Boi d’esquerres i ecologista.”
“Ciutadans se incorpora de nuevo

ça política del consistori, havent reduït de
5 a 2 el nombre de regidors (de 4.933 vots a
2.690 i del 17,26% al 8,03%).
CiU tanca la llista de formacions amb re
presentació passant de 3 a 1 regidors (de
3.359 a 1.934 vots i de l’11,76% al 5,77%).
Plataforma per Catalunya (PxC) ha que
dat sense cap representació (comptava
amb 3 regidors durant l’actual mandat) i ha
passat de 2.991 a 1.605 vots absoluts i del
10,47% al 4,79%).

25 regidors i
regidores
El Ple de
l’Ajuntament de
Sant Boi estarà
compost per
25 regidors i
regidores que
pertanyen a 7
formacions.

Tampoc han obtingut representants
les altres dues formacions polítiques que
es presentaven a les eleccions: el Partit
Socialista dels Treballadors (PST) i Unión
Progreso y Democracia (UPiD), que van ob
tenir un 0,9 % i un 0,7 %, respectivament.

Augment de la participació

La participació electoral ha estat del
54,96% a Sant Boi, uns 7,5 punts més que
en les eleccions de 2011 (47,50%) n
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al Consistorio con tres concejales. No
defraudaremos a nuestros votantes,
defenderemos
la aplicación de
nuestro programa
cumpliendo
nuestros objetivos:
una reducción
de impuestos
demasiado elevados
para nuestra ciudad
y una revisión de los
gastos, eliminando
aquellos superfluos
e innecesarios. Es nuestro propósito,
además, luchar por un Ateneo
Santboiano para disfrute de todos.”

“La tornada d’ERC amb tres

regidors (més dels que mai havia
tingut) acaba amb la que per a molts
era una de les grans anomalies dels
darrers 4 anys. Un
projecte de ciutat
clar i regenerador,
una posició
inequívoca al
costat del procés
constituent que
el nostre país ha
d’engegar el 27S
i un equip plural i
representatiu del
conjunt de Sant Boi ens han portat fins
aquí. Ara, toca treballar .”

“Governem-nos. Us agraïm que

hagueu confiat en aquest projecte
de democràcia d’arrel i d’esquerra
transformadora. El nostre objectiu és
dur a l’Ajuntament
les vostres
reivindicacions. No
ens conformem amb
el fet que ens cediu
el vostre vot, sinó
que comptem amb la
vostra participació
per fer oposició
activa. Alhora donem
el màxim suport
al nostre veí i a la resta d’encausats
injustament pels fets del Parlament.”

viure

Sant Boi
Juny 2015

Nou consistori
PSC-CP (10) Lluïsa Moret i Sabidó, José

Ángel Carcelén Luján, Salut González Martín,
Laura Solís González, Juan Antonio Tamayo
Fernández, Javier López Herranz, María Antonia
Barragán Prieto, Marc Aguilà Esteve, Elena Amat
Serrano, José Manuel González Labrador

ICV-EUiA-ME (4) Josep Puigdengolas Torres,

Alba Martínez Velez, Daniel Martínez Redondo,
Ció Lerma Ballo
C’S (3) Olga A. Puertas Balcell, Antonio Chanes
Espigares, Ramón Nuñez Nogueira
ERC-AM Miquel Salip i Serret, Rosa Maria Berrio
Hernández, Jaume Sans i Margenet
GENT DE SANT BOI-CUP-PA Lucía Pérez Porcel,
Joan Domènech Abella
PP Marina Lozano Illescas, Rafael Cañedo
Torrubiano
CiU-AG Jordi Garcia Mas

Acte de constitució
El nou consistori es constituirà el dissabte 13
de juny en un acte solemne que es farà a les 12
hores a Can Massallera.
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“Quiero dar las gracias a los 2.677

santboianos/as que nos han dado su
confianza para llevar a cabo nuestro
proyecto. Los resultados, un desastre.
La necesidad de
castigo a las siglas
PP y al gobierno
de Rajoy por las
medidas adoptadas
en estos últimos
años contra la crisis
y los múltiples casos
de corrupción en
nuestro partido han
prevalecido frente a
los asuntos locales y de la ciudad, que
han quedado en el olvido.”

“Encara que els resultats

obtinguts no han estats els esperats,
volem agrair el suport de les 1.944
persones que han confiat en nosaltres.
Valorem la feina
feta tant per CiU
Sant Boi com Ara
Guanyarem per
haver treballat amb
il·lusió i compromís,
i haver explicat
el nostre projecte.
Ens comprometem
a seguir treballant
durant aquests 4
anys pel Sant Boi que mereixem i tornar
a guanyar la confiança del poble.”

4.136 m’agrada
3.310 seguidors/es
78.103 reproduccions
479.768 visualitzacions
17.306 visites

Fe d’errades: A la relació d’entitats

de la revista de maig hi faltaven
l’Associació d’Amics de Gorki i
Joventuts Musicals Baix Llobregat.
El nom de l’AFA Vedruna Sant Boi es
va publicar de manera incorrecta
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La Festa Major
2015, en
imatges
4

11

22

1 David
Bustamante,
en concert
2 El Daltabaix,
música als carrers
3 El Piromusical
va tancar la
Festa Major 2015
4 La Colla Jove
dels Xiquets
de Tarragona va
fer un castell de 9
5 Els Catarres,
en plena actuació
6 Festa del Joc
i l’Aventura
7 La cantant
santboiana
Carmen Doorá
8 Ball, a la
Festa Gran
de la Gent Gran

5

Reportatge
complet
www.flickr.com/
ajuntamentsantboi

33

Vídeo
www.youtube.com/
ajuntamentsantboi

6
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Celebració del 30è aniversari de la
Fundació Marianao
La Fundació Marianao compleix 30 anys.
Aquesta entitat sense afany de lucre de
senvolupa, des de l’any 1985, projectes
socioeducatius al servei de la comunitat,
amb la finalitat de promoure l’apoderament
personal i comunitari a Sant Boi i el Baix
Llobregat.

Actes de celebració

L’acte institucional de celebració tindrà lloc
la tarda del 18 de juny, un acte d’agraïment
a institucions, empreses i personalitats del
món acadèmic, pel suport rebut al llarg dels
30 anys d’història de l’entitat. L’acte també
servirà per inaugurar el nou espai Mercè
Rodoreda i comptarà amb la presència de
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el president de
la Fundació Marianao, Xavier Pedrós. Tam
bé estan convidats a l’acte la directora ge
neral de Serveis per a la Família i la Infàn
cia del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, Salomé Adroher Biosca, la conse
llera de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya, Neus Munté, i el diputat de
Benestar Social, Salut Pública i Consum de
la Diputació de Barcelona, Josep Oliva.

Dissabte 20 de juny tindrà lloc l’acte de
celebració popular, amb activitats obertes
al públic durant tota el dia a la plaça i a
l’Espai Mercè Rodoreda. Serà una jornada
ludicofestiva amb activitats dirigides a in
fants, joves i adults: un torneig de futbol
3x3 inclusiu, un espectacle de màgia infan
til amb Ale de Alejandro, una fira de jocs de
taula i l’espectacle d’improvisació d’Impro
con Limón.

30 anys d’història

El Casal Infantil i Juvenil de Marianao (Fun
dació Marianao) va néixer el juny de 1985
amb l’ocupació de l’edifici d’habitatges del
carrer Girona número 30, al barri de Maria
nao. Un grup de joves vinculat a l’Associa
ció de Veïns “El Poblet” va decidir entrar a
l’espai, netejar-lo i utilitzar-lo per fer acti
vitats amb els infants i joves del barri. Ac
tualment, la Fundació Marianao desenvolu
pa més de 30 projectes socials que atenen
més de 3.000 persones cada any, una feina
que fan possible més de 60 treballadors i
100 persones voluntàries.
www.marianao.net

La Fundació
Marianao
atén més de 3.000
persones cada any.

Sant Boi participa a la
Xarxa de Garantia Juvenil
El Servei d’Informació Juvenil El Punt, ubi
cat a Can Massallera, forma part de la Xarxa
d’Impulsors del Programa de Garantia Juve
nil. Una tècnica impulsora de la Garantia
Juvenil d’El Punt farà promoció i difusió del
programa, inscripcions, assessorament i ori
entació (professional, formativa i laboral) a
joves del municipi, seguiment i tutorització
durant i després de la participació en les
polítiques actives d’ocupació o en els pro
grames específics que s’articulin; també es
tablirà relació i coordinació amb els agents
d’ocupació i joventut del municipi i amb els
tècnics de la xarxa i, finalment, l’avaluació
de les actuacions que es desenvolupin dins
del Programa de Garantia Juvenil.
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La Garantia Juvenil és una iniciativa
d’abast europeu que té com a objectiu re
duir l’atur juvenil. La Generalitat de Catalu
nya oferirà, en un termini de quatre mesos,
una oferta de treball, pràctiques o formació
a aquelles persones joves que acompleixin
els requisits.
El col·lectiu de joves susceptibles de re
bre la Garantia Juvenil inclou les persones
més grans de 16 anys i menors de 25 anys,
o menors de 30 anys en el cas de joves amb
un grau de discapacitat igual o superior al
33%, inscrits o no als serveis d’ocupació, i
que no tenen feina ni estan formant-se.
garantiajuvenil.gencat.cat
joventutsantboi.wordpress.com

25è aniversari de la Colla
de Gegants i Grallers
Els Gegants de Sant Boi, Baldiri i Ra
mona, han celebrat els seu 25è ani
versari. Aquesta fita ha estat apro
fitada per restaurar les seves mans
vestits. De fet, al cercavila de la Festa
Major van participar alguns gegants
centenaris i els Gegants de Catalu
nya: el Treball i la Cultura.
La Colla de Gegants ha estat en
guany l’encarregada de fer la Crida de
la Capvuitada. Els geganters van fer
la seva catifa de flors i van participar
al dinar popular i al ball de trepitjada
de catifes.
L’aniversari ha estat el marc de la
presentació d’un nou conte dels ge
gants de Sant Boi, presentant als

Obre les portes
La botigueta
del col·lectiu
We Art

nous gegants presents a la colla, en
Ramonet i la Laieta.

Sopar commemoratiu

Coincidint amb la Festa Major, la Co
lla de Gegants va celebrar un sopar
especial on van convidar als mem
bres fundadors i ex membres de la
colla i a totes les colles del cercavi
la. L’alcaldessa, Lluïsa Moret i la re
gidora de Cultura, Montse Mirabent,
van assistir a l’acte. El sopar va estar
amenitzat amb un concert del grup
Riu. Després del sopar van intercan
viar records per cada colla, per els ex
caps de colla de Sant Boi i per l’Ajun
tament.

10è aniversari
de la Biblioteca
Jordi Rubió i
Balaguer
El 21 de maig es va fer l’acte oficial
de celebració del 10è aniversari de
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va assistir
a la cita acompanyada de la regido
ra de Cultura, Montserrat Mirabent,
la directora de la Biblioteca, Teresa
Pagès, i el gerent dels Serveis de Bi
blioteques de la Diputació de
Bar
celona, Jordi Permanyer.

Catàleg de serveis

La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
disposa de 115.000 documents i
compta amb una superfície de servei
de 3.357 m2. El centre disposa de 2
aules de formació, 1 sala infantil, 1
sala d’actes, 1 zona d’exposicions, 1
terrassa i 1 cafeteria. Pel que fa als
punts de lectura té 267, 26 punts de
servei d’Internet, 9 punts de servei de
catàleg i 4 d’escolta i visionat.

Actes i exposicions

La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
va celebrar el seu aniversari amb un
programa d’actes que va tenir lloc du
rant els dies 21 a 23 de maig. També
es van fer 4 exposicions commemo
ratives.
Pel que fa a les activitats més des
tacades, a banda de l’acte oficial de
celebració, el 21 de maig es va fer la
projecció del vídeo Lectors i biblioteca: 10 anys junts i el dia 23 es van

concentrar la major part de les acti
vitats lúdiques (espectacles familiars,
un concert i un combat poètic).
D’altra banda, la Biblioteca va aco
llir quatre exposicions: “Llibres de
pintors i retrats d’escriptors: home
natge a la biblioteca”, “Vida i obra de
Jordi Rubió i Balaguer”, “10 anys amb
tu”, i “10 anys actius” (una selecció de
fotografies per recordar algunes de
les activitats que s’han realitzat al
llarg d’aquests 10 anys).

Viure Sant Boi
N juny 15

17

El col·lectiu d’artistes We Art
va inaugurar, el 23 de maig, La
botigueta al local del carrer
Lluís Castells, 25. Durant
aquesta primera edició de la
iniciativa es van exposar i vendre
complements, ceràmica pintada a
mà, il·lustracions, bosses i altres
peces úniques.
També es va fer un taller de
creació de xapes amb diferents
tècniques (collage, il·lustració i
washi tape).
La botigueta de We Art va
comptar amb 8 participants:
Mis detalles a Mano Mimo, Hady
Candies, Desfilat,
Enganx-Art, Aïda
de la O, Trasnos,
Somnis per tots
i Las cositas de
Petry, que van
mostrar les seves
col·leccions de
primavera-estiu.
We Art és una
associació sense
ànim de lucre
que va néixer
el 31 d’octubre
de 2013. La
intenció d’aquest
col·lectiu és
poder incorporar en un futur no
molt llunyà tots els àmbits de l’art,
com ara la música, la poesia, la
dansa, el cinema i l’arquitectura.
El col·lectiu ha organitzat diverses
mostres d’artesania. We Art va
néixer arran d’un projecte pilot
del Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Boi. Després
del Mercat d’Art Jove de la Fira de
la Puríssima va sorgir la idea de
tirar endavant diversos mercats
d’artesania jove itinerants que van
ser el germen de la iniciativa.

Aprovat
el catàleg
d’arbres de
Sant Boi
L’Ajuntament ha aprovat el catàleg d’arbres
i arbredes d’interès local que comporta la
declaració de 102 exemplars (62 públics i
40 ubicats en finques privades) i de 16 masses arbrades o arbredes.
La incorporació al catàleg es fa en funció
de característiques pròpies de l’arbrat com
l’edat, el diàmetre del tronc, la vigorositat o
el model estructural, però també tenint en
compte la representativitat que tenen ac
tualment o el valor que poden tenir en un
futur. En relació amb la declaració d’arbres
i arbredes d’interès local que estava vigent,
aprovada l’any 2004, s’incorporen 90 arbres
i 11 arbredes. Així mateix s’inclou una proposta de descatalogació de diversos exem
plars per mort o d’altres causes.

El grup santboià Coet, finalista
al Sona 9-Canet Rock

Els arbres són un
bé d’interès públic
que cal conservar i
protegir.

El Decret 120/1989, de 17 d’abril, d’arbres
monumentals del Departament d’Agricul
tura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya estableix que el valor monu
mental històric o científic que tenen deter
minats arbres els fa que formin part del Pa
trimoni Cultural de Catalunya i implica que
sigui d’interès públic la seva conservació i
protecció. Correspon al Consell Comarcal
del Baix Llobregat la declaració d’arbres
i conjunt d’arbres d’interès comarcal i a
l’Ajuntament la declaració d’arbres i arbre
des d’interès local n

“Hotel
d’insectes”

Aquesta
instal·lació del
Centre d’Educació
Ambiental de la
Masia de Torre
la Vila permetrà
que els alumnes
i les persones
que s’apropin
puguin gaudir
de l’observació
dels insectes
d’una manera
lúdica. L’hotel
s’ha construït
amb materials
reciclats i
restes d’arbres
podats, amb la
col·laboració
del Voluntariat
Ambiental.

El grup de rock santboià Coet
(coetrock.cat ) ha estat una de les 18
bandes seleccionades pel jurat del
festival Sona 9-Canet Rock. Coet es
van situar els primers a la classificació
final del Premi Popular i van fer una
actuació en directe, el 14 de maig, a
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Ara,
els santboians
hauran de fer una
actuació de 20
minuts davant el
públic i un jurat
especialitzat els
dies 11 i 25 de
juny i 2 de juliol a
l’Auditori de l’Espai
Jove La Fontana
de la Vila de
Gràcia. A cadascun
d’aquests concerts
el vot del públic assistent triarà
un grup, que passarà directament
a les semifinals, mentre que el
jurat escollirà els 6 grups restants.
D’aquesta manera sortiran els 9 grups
semifinalistes del Sona 9 2015, que
presentaran les seves cançons al
Mercat de Música Viva de Vic, el BAM de
Barcelona i l’Acústica de Figueres.

La passera del riu, finalista d’un
premi del saló Construmat
Els organitzadors dels premis van
classificar el projecte per innovador
i exemplar pel fet de no haver-se
basat únicament en criteris hidràulics
sinó per haver donat prioritat a la
integració i funcionalitat dels espais
resultants pensant sobretot en el seu
ús social.
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L’handbol
Cooperativa,
a primera
catalana
El sènior masculí A de l’Handbol Coo
perativa Sant Boi ha assolit l’ascens a
primera catalana després de superar
a la fase d’ascens al SAS Suria.
Emmarcats en el grup A de sego
na catalana, l’HCSB va tancar la lliga
regular en segon amb 44 punts, a un
del líder Molins, després de 21 victo
ries, 2 empats i 3 derrotes.
A la fase d’ascens van haver de su
perar dues eliminatòries, la primera
contra el BCN Sants, guanyant 29 a
37 a domicili i 31 a 24 al Complex Es
portiu Pau Gasol.

La jugadora
Mari Sequedo
s’acomiada del
rugbi femení

La segona va començar amb derro
ta a Súria per 28 a 25. Però gràcies a
la bona resposta de l’afició al Pau Ga
sol (més de 300 persones) va impul
sar els locals a una remuntada èpica,
guanyant per 35 a 25. Tot i les baixes

per lesió, l’equip va rendir a un nivell
excel·lent. Entrenats per Albert Ruart
i Paco Romero, el sènior masculí A de
l’Handbol Cooperativa Sant Boi és un
equip que barreja de joventut i vete
rania, talent, lluita i molt de sacrifici.

Més de 13.000
euros d’estalvi
energètic
Quatre escoles públiques de Sant Boi
van aplicar el 2014 la metodologia
del projecte europeu Euronet 50/50.
Les mesures d’eficiència que van in
corporar al llarg de l’any els van per
metre reduir el consum d’electricitat
i gas natural en més de 86.000 kWh
(que suposen 20 tones de CO2 menys
d’emissió a l’atmòsfera) i generar un
estalvi conjunt de 13.714 euros.
Les 4 escoles públiques que han es
talviat amb la metodologia Euronet
50/50 a Sant Boi han estat Montbaig
(4.200 euros), Benviure (2.200 euros),
Barrufet (2.040 euros) i Maria Fernán
dez Lara (6.000 euros). La creació
d’equips energètics encarregats de
vetllar per una correcta gestió dels
centres ha estat la principal mesura
d’estalvi aplicada.
L’Ajuntament ha premiat aquest
esforç amb una aportació econòmica
equivalent al 50% d’aquesta quanti
tat i encara s’estalviarà de les seves
pròpies arques el 50% restant.

Hort a l’Escola Ciutat Cooperativa
L’Escola Ciutat Cooperativa ha instal
lat al pati un hort vertical. El servei
de medi ambient de l’Ajuntament va
proporcionar els materials de l’hort.
Aquest curs es desenvolupa a l‘es
cola el projecte Alimentació amb la
col·laboració de l’organització DE
SOS, cooperació i desenvolupament
sostenible. Així, una de les activitats
que han portat a terme ha estat la
plantada a l’hort. Els alumnes han
pogut plantar maduixes, enciams, ce

bes i tomàquets xerri. Després de dos
mesos de regar l’hort, tenir cura d’ell
i veure el procés de creixement de les
plantes, els alumnes participants van
fer la primera collita.
Els nens i les nenes han pogut
menjar-se les maduixes i la resta de
fruites i vegetals que han sortit de
l’hort on han treballat. També han fet
entrepans vegetals per esmorzar a la
jornada batejada com el “dia dels en
trepans solidaris”.
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Més de 150 persones van voler
ser el passat dissabte dia 9 de
maig en el darrer partit de Mari
Sequedo al camp del Baldiri
Aleu. I és que, la “Mari” (que
és com les seves companyes i
amics li diuen), porta a les seves
esquenes molts placatges,
que ha deixa’t en els diferents
camps que ha trepitjat i en les
diferents competicions en les que
ha participat: un VI Nacions, 5
Europeus i 2 mundials, entre les
més destacades. Actualment és
seleccionadora i entrenadora de
la selecció catalana femenina i
també ha format
part de l’equip
d’entrenadors/
es de l’equip
cadet masculí
de la UES durant
les darreres
temporades.
Aquest ha estat
l’últim any que
l’equip femení de
la UES gaudirà de
l’experiència de
la Mari Carmen
Sequedo, una
de les més grans
jugadores a nivell
nacional del rugbi. Després de
18 anys donant el màxim i estant
en les màximes competicions
nacionals, europees i mundials, la
jugadora ha decidit que ja tocava
retira-se i penjar les botes per
començar una nova etapa a la
seva vida. L’ alcaldessa de Sant
Boi, Lluïsa Moret, no va voler faltar
a un esdeveniment tant important
com aquest reconeixement a una
esportista d’elit femenina amb la
trajectòria d’aquesta jugadora.

Nou espai coworking

L’Ajuntament ofereix un nou espai de
coworking a l’edifici d’oficines Sant
Boi Centreserveis
(carretera Santa
Creu de Calafell,
km 9.3). L’espai
té una superfície
de 35 m2 i permet
allotjar quatre
llocs de treball.
El coworking és
una alternativa
per ubicar
iniciatives
empresarials de forma més
econòmica que els tradicionals
despatxos i oficines; es tracta de
compartir l’espai i així reduir costos.
El servei ofereix taula d’ús privat,
armari baix amb clau, cadira
ergonòmica i cadira de visites,
instal·lació elèctrica i d’il·luminació,
climatització, instal·lació telefònica,
Internet (amb cable) i wifi i accés a
l’edifici els 7 dies de la setmana, les
24 hores del dia . L’edifici disposa
alarma contra robatori i protecció
contra incendis.
Informació i inscripcions:
www. coressa.cat o tel. 93 652 98 30

Taller de coaching

CORESSA organitza, els dies 10 i 12
de juny, un taller de coaching per a
persones emprenedores.
L’objectiu
principal
és que les
persones
participants
aprenguin a
analitzar la
seva situació
i a potenciar
una idea
pròpia
de negoci mitjançant les eines
necessàries per a l’anàlisi i el disseny
d’una bona estratègia comercial.
Informació i inscripcions:
www. coressa.cat o tel. 93 652 98 30

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’empresa municipal
CORESSA posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia): Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830)
Ofertes de feina
(tramesa de dades
de contacte): correu
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830

12a Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat. Sota la temàtica “Un dia extraor

dinari al Baix Llobregat” s’anima les persones participants a gaudir de la primavera per trobar les
millors imatges. El concurs proposa reflectir en una imatge de quina forma es pot gaudir d’un dia
extraordinari al Baix Llobregat. El termini de presentació de fotografíes és el 12 de juny. El veredicte
es farà públic el 25 de juny al web del Consorci de Turisme (www.turismebaixllobregat.com)

Universitat

Aquest curs 2015-2016, la matrícula de la
UNED comença l’1 de juliol fins al 15 d’octubre.
Les jornades informatives que hi ha previstes
al centre d’UNED Sant Boi són: 30 de juny,
21 de juliol i 17 de setembre, a les 18 hores.
Aquestes jornades són d’informació general:
metodologia, exàmens, oferta formativa, etc.
Inscripcions: de l’1 de juliol al 15 d’octubre.
Matrícula: UNED Sant Boi-Edifici L’Olivera,
plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 936545333,
www.unedbarcelona.es

Cursos de català

Curs intensiu de català de nivell Bàsic 1 (per
començar a entendre i parlar el català). Durada
del curs: de l’1 al 27 de juliol. Dies i horari de
classe: de dilluns a dijous, de 9.30 a
12.30 h Inscripcions: del 15 al 19 de juny
(Servei Local de Català, 936529585, www.cpnl.
cat). Places limitades i per ordre d’arribada.
Preus: variables (amb reduccions)

Aules d’estudi per a joves

Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre de
Recursos per als Estudiants de Can Massallera
estaran obertes en horari nocturn durant
l’època d’exàmens de final de curs.
L’Olivera: Fins al 21 de juny, de 22 a 1 de la
matinada, els dies laborables, i de 21 h a 1 de
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la matinada, els caps de setmana.
Can Massallera: de l’1 al 30 de juny i de l’1 al
5 de juliol, de 21 a 1 h de la matinada.

VIII Premi Literari Delta

Els ajuntaments de Begues, Castelldefels, el
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Vicenç
dels Horts i
Viladecans,
amb la
col·laboració de
les biblioteques
municipals i
amb el suport
del Consell de
Dones del Baix
Llobregat i de
la Diputació
de Barcelona,
convoquen
el VIII Premi
Literari Delta.
Concurs de
narrativa escrita per dones.
El termini de presentació finalitza el 21 de
setembre de 2015.
Més informació: elbaixllobregat.net/
premisdelta

Tauler d’anuncis
Tauler
Setembre’
Juny’14
15
(Can Jordana, c/Ebre, 27), tel. 93 635 12 26
ext. 156 o a www.igualtatsantboi.cat.
Preu: Gratuït.
Web: www.igualtatsantboi.cat

Hipertensió i glucosa

Continua la campanya de prevenció de la
hipertensió i control de la glucosa a la sang,
organitzada per l’Ajuntament i la Creu Roja
de Sant Boi. Una unitat mòbil realitza les
analítiques dos dies la setmana.
Llocs i horaris: els dimarts, al Mercat de
Ciutat Cooperativa i Molí Nou, d’11 a 13 h,
i els dijous, al Mercat de la Torre de la Vila,
de 9 a 10.45 h, i a la plaça de l’Ajuntament,
d’11 a 13 h.
Preu: Gratuït.

Campanya “Fes el salt!”. El Consorci de Turisme del Baix Llo
bregat ha posat en marxa la campanya “Fes el salt!”. Una aplicació web
convida als usuaris, durant un mes, a compartir a través de Facebook a qui
o a què faran el Salt per visitar el Baix Llobregat i participar en el sorteig
d’uns premis molt exclusius. Més informació: www.feselsalt.cat

Web sobre formació

Viatgeteca
El Servei d’Informació Juvenil El Punt ha
actualitzat les guies de viatge que ofereix per
planejar les vacances. També s’hi pot obtenir
el carnet d’alberguista i el carnet d’estudiant
internacional. El servei ofereix gratuïtament les
guies desactualitzades per dur-se-les a casa.
Informació: joventutsantboi.wordpress.com

L’Ajuntament disposa d’una pàgina web amb
l’oferta de formació de caràcter públic que hi
ha al municipi per a persones majors de 16
anys. La informació està ordenada per àrees
temàtiques i es pot filtrar per matèria, ubicació,
preu i edat. També permet la subscripció per
rebre setmanalment les ofertes actualitzades.
Web: http://formació.santboi.cat

Recollida d’aliments

Campanya
extraordinària
recollida d’aliments
amb la col·laboració
dels supermercats de
Sant Boi
Data i hora: dissabte
27 de juny de 9 a 14 hores
Aliments: llet, oli, sucre, galetes, tomàquet
fregit, pasta, cereals i conserves de peix.

Tallers per a dones

El Centre de Recursos i Documentació de les
dones (CRDD) organitza tallers i xerrades
informatives per a les dones. Un curs d’iniciació
al tai-txi, un taller de relaxació i un de noves
tecnologies són propostes per al mes de juny.
Més informació i inscripcions: Centre de
Recursos i Documentació de les Dones

L’Ajuntament destina
152.500 euros a la rehabilitació
d’edificis i d’habitatges

L’Ajuntament concedeix ajuts (amb un
import global de 152.500 euros) per a la
rehabilitació d’edificis
i habitatges. En
relació als edificis,
les actuacions
subvencionables són:
instal·lació d’ascensors,
supressió de barreres
arquitectòniques,
millora en les
instal·lacions
comuns dels edificis,
connexió a la xarxa
de sanejament i rehabilitació de façanes
principals i/o cobertes. Pel que fa als
habitatges: obtenció de les condicions
mínimes d’habitabilitat, adaptació interior
de l’habitatge per a unitats familiars amb
una membre amb mobilitat reduïda o
major de 65 anys, millora de l’eficiència
energètica i arranjament d’habitatges
desocupats per destinar-los a lloguer
Termini de presentació: del 15 de juny
al 15 de de juliol (cal trucar prèviament).
Informació: 93 635 12 23, www.santboi.
cat/tramits

Piscina d’estiu

El dia 20 de juny obre la temporada la piscina
d’estiu de La Muntanyeta
Dies i horaris: del 20 de juny al 6 de setembre,
entre les 11 a les 19 hores.
Preus: entrada lliure piscina menors de 16
anys i majors de 65 anys 3,90 euros, entrada
lliure piscina majors de 16 anys 4,60 euros.
Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta
si van acompanyats d’un adult amb entrada.
Nou abonament quinzenal: menors de 16
anys i majors de 65 anys 19,40 euros, majors
de 16 anys 25,75 euros, familiar (pare, mare,
fills/es menors d’edat i ascendents, dins la
mateixa unitat familiar) 67,50 euros,
família monoparental (progenitor i fills
menors d’edat,dins la mateixa unitat familiar)
42,50 euros.
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Ajudes al lloguer d’habitatges

La Generalitat ha obert una convocatòria
de subvencions per al lloguer de pisos
desocupats. S’hi poden acollir els titulars
d’un contracte de lloguer de l’habitatge que
constitueix el domicili habitual i permanent
i ocupant-ho efectivament durant el període
subvencionable. L’import de la renda mensual
no pot ser superios a 600 € mensuals.
Sol·licituds: fins al 23 de juny (cal trucar
prèviament). Informació: 93 635 12 23,
www.santboi.cat/tramits

Agenda infantil

De 10 a 21 h | Comerç: El comerç surt a la rambla
i 2a Mostra de Cervesa Artesana. Lloc: Rbla. Rafael
Casanova. Organització: Sant Boi, una Gran Botiga

Divendres 5 de Juny

13 h | Esport: XXXIV Cursa Ciclista del Llobregat.
Tradicional cursa Navàs-Sant Boi amb ciclistes nacionals
i internacionals. Arribada: c/ Pau Claris. Organització:
Club Ciclista Sant Boi.

18.00 h | Taller: Desenvolupar la inteligència de forma divertida i eficaç. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització: Biblioteques de Sant Boi.

Divendres 5 i 12 de juny

18.00 h | L’Hora del Conte. Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer: Contes per rodar el món, (dia 5,amb Elena
Codó). Biblioteca M. Aurèlia Capmany: Aurèlius i els
sentits. L’aventura de l’Aurèlius, l’èsser màgic de la
biblioteca, amb els cinc sentits del cos (dia 12, amb Les
Mari Aurèlies) Organització: biblioteques de Sant Boi.

Exposicions
De l’1 al 20 de juny

Art: Treballs dels alumnes de l’Acadèmia Villadelprat. Mostra dels treballs artístics
dels alumnes de l’acadèmia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
Biblioteques de Sant Boi i Acadèmia Villadelprat.

De l’1 al 30 de juny

Dibuixos: Alumnes de les escoles Ciutat Cooperativa i J.M. Ciurana. Amb motiu de les
Festes de Barri. Lloc: Casal de Barri de Ciutat Cooperativa. Organització: Comissió de
Festes de Ciutat Cooperativa.

Fins al 10 de juny

Dimarts 9 de juny

De 10 a 12.30 h | Esport: Ludi Floràlia. De Roma al
Rubricatum. Amb els infants de les escoles. Lloc: Estadi
Constantí Miranda. Organització: Ajuntament.

Dimecres 3 de juny

18.30 h | Literatura: Tertúlia. Estimada vida, d’Alice
Munro. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Djous 4 de juny

19 h | Cinema: Camino a la escuela, de Pascal Plisson.
Lloc: Cinemes Can Castellet (carrer de Jaume I, 32).
Organització: Fundació Kassumay.

Divendres 5 de juny
De 18 a 19.30 h | Mercat
de Pagès: 3r aniversari.
Tallers, tasts i vals
de descomptes. Lloc:
rbla. Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament i
Parc Agrari Baix Llobregat

Història: Una guerra de trinxeres. Literatura i cinema de la I Guerra Mundial 191418, amb motiu del centenari del conflicte bèl·lic. Comissariat, Rebeka, produccions
culturals. Textos: Sebastià Bennàssar. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització:
Biblioteques de Sant Boi.

20 h | Música: Sant Boi No-Stars Dj’s. Sant Boi Rewind
II. Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les
Muses de Casablanca.

Fins al 13 de juny

Dissabte 6 de juny

Art: Split Infinites. De Jo Milne (a la foto).
Exposició al voltant de l’aspecte del planeta
a partir de teories del cosmos o la biologia
molecular. Entrada gratuïta. Lloc: Can Castells
Centre d’Art. Organització: Ajuntament.

Del 19 de juny al 25 de juliol

Art: Un tast d’art. Exposició dels treballs realitzats per les persones participants als
cursos de pintura i dibuix del Taller Municipal d’Arts Plàstiques. La mostra dóna a
conèixer l’obra d’aquests artistes i demostra que la creativitat és dins de tots nosaltres.
La inauguració està prevista el dia 18 de juny, a les 19.30 h. Entrada gratuïta. Lloc:
Centre d’Art Can Castells. Organització: Ajuntament.

Del 23 de juny al 13 de juliol

Literatura: La nit. Al llarg de la història, la nit, amb tot allò de fantàstic que ensenya i
amb tot allò de misteriós que amaga, ha desfermat la curiositat i la imaginació de les
persones, especialment dels escriptors i escriptores. Hi ha molta literatura al voltant
de la nit, sobretot adreçada als infants, i aquest és l’estel que guia l’exposició. A càrrec
del Consell Català del LLibre Infantil i Juvenil. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Organització: Biblioteques de Sant Boi.

Fins al 5 de juliol

Dones: Fèmina, ser dona a Roma.
Literatura, sexe, poder... des del punt de
vista de les dones. Preu: 2 €, gratuït per
a jubilats, aturats, menors de 12 anys
i ICOM. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament.

Fins al 18 de juliol

Art: Una imagen vale más que mil palabras. Fotografies sobre les emocions que
provoquen les expressions del rostre, de l’artista ...PincelenMano.... Gratuït. Lloc: Can
Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament.

De 10 a 15 h | Tallers: Instruments de música amb
canya de riu. També sobre invertebrats, libèl·lules i
anellament d’ocells. A la Setmana del Voluntariat. Lloc:
Masia de Can Julià. Organització: Ajuntament.

Dijous 11 de juny

19 h | Presentació llibre: Damià el cartoixà. Amb
l’autor Lluís Carbonell. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Biblioteques de Sant Boi.

Divendres 12 de juny

De 17 a 21 h | Comerç: Mercat de Handmade. Als Dies
Bojos a Sant Boi. Lloc: pl. Mercat Vell. Organitza: Weart.
De 17.30 a 20.30 h | Esport: IV Trobada Sant Boi per
l’Esport Femení. Amb noies 6 a 18 anys, al voltant del
Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.
Inscripció grauïta a www.santboi.cat. Lloc: Estadi Joan
Baptista Milà. Organització: Ajuntament, C Beisbol i
Softbol Sant Boi, C Voleibol Sant Boi, Unió Esportiva
Santboiana, C Handbol Sant Boi i Mc Donalds.
18.30 h | Comerç: Desfilades de moda. Als Dies Bojos.
Lloc: pl. Mercat Vell i c/ Montmany. Organització:
Ajuntament, El Carrer i Sant Boi, una Gran Botiga.
18.30 h | Esport: Iniciació al tai-xi i al txi-kung.
Inscripció: crdones@santboi.cat i al 93 635 12 00
ext. 436. Lloc: parc de la Muntanyeta. Organització:
Fibrobaix i Ajuntament.
20 h | Audiovisual: L’Àrtic. Lloc: Can Massallera.
Organització: Centre Excursionista Sant Boi.

De 10 a 13 h | Taller: Millorem els boscos. Cura
d’alzines i roures i altres tasques a la Setmana
del Voluntariat. Lloc: Can Tutusaus. Organització:
Ajuntament.

21 h | Música: The Little Blues Band. Sant Boi Rewind.
Gratuït. Lloc: Casal Casablanca. Organització: Les Muses

12 h | Taller: Tot imitant Matisse. Pintura al voltant
d’Henri Matisse amb nens i nenes, a partir de 6 anys.
Gatuït amb inscripció. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Biblioteques de Sant Boi.

11.30 h | Esport: Portes obertes a l’Accura. Masterclass
de Zumba i body combat. Als Dies Bojos a Sant Boi.
Lloc: c/Pollancres, 2. Organització: Accura Sant Boi.

17 h | Jocs de taula moderns. Lloc: Can Massallera.
Organització: Frikigames.
17.30 h | Música: 25 anys del programa Born to be bad
de Ràdio Sant Boi. Actuacions, sortejos i subhastes a
favor de l’ONG Fallou. Lloc: Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament.
22 h | Música: V Festival ArteNou. Música electrònica.
amb Sango, Mura Masa, Cooly G i altres grups. Lloc:
Jardins de l’Ateneu Santboià. Organització: La Cápsula
del Tiempo i Xtrarradio Musicfest.

Diumenge 7 de juny

De 10 a 13 h | Taller: Eliminació del càrritx. Per evitar
els incendis. Dins de la Setmana del Voluntariat. Lloc:
Font de Golbes. Organització: Ajuntament.
De 10 a 13 h | Taller: Observació d’aus. A la Setmana
del Voluntariat. Lloc: Basses de Can Dimoni.
Organització: Ajuntament.
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Dissabte 13 de juny

12 h | Música: Alumnes de l’Escola Blai Net. Amb les
orquestres Tot corda i Increscendo. Lloc: Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament.
17 h | Esport: VII Futbol Femení VPK. Inscripció:
vpk@marianao.net o al tel. 93 630 30 62. Lloc: IES R.
Casanova i E. Ciurana. Organització: Fundació Marianao.
20 h | Música: XIX Vespre Musical a Sant Ramon.
Corals de Sant Boi, Viladecans i Sant Climent. Gratuït.
Lloc: ermita de Sant Ramon. Organització: Ajuntament.
21 h | Música: Baketa. Sant Boi Rewind II. Gratuït. Lloc:
Casal Casablanca. Organització: Les Muses.

Diumenge 14 de juny
19 h | Teatre: Animals de companyia.
Tanca la Temporada d’Arts Escèniques
i Música. Preu: entrada enticipada,
14 €, a www.teatrecanmassallera.
ticketea.com. Lloc: Can Massallera.
Organització: Ajuntament.

Agenda Juny’1 5
Dimecres 17 de juny

18 h | Literatura: Tertúlia poètica. Amb Poema de cante
jondo i Romancero gitano. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer.

Divendres 26 de juny

20 h | Música: Meandre, al Blai Folk a la Plaça. Gratuït.
Lloc: pl. Gaietà Mestres. Organització: Ajuntament.

22 h | Música: Viktorija
Pilatovic. La cantant lituana
s’acompanya d’Ignasi
González (contrabaix) i Xavier
Monge (piano). Dins del Sant
Boi Jazz Club. Preu: 8 €. Lloc:
Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament.

Dijous 18 de juny

Dissabte 27 de juny

18.30 h | Literatura: Club de lectura fàcil. L’anticlub,
d’Àngel Burgas. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany.

19 h | Conferència: Veure o mirar al món. Amb Jaume
Mestres. Per anar al nucli del viatge, més enllà de
l’aparença. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Organització:
Biblioteques de Sant Boi.

Divendres 19 de juny

18 h | Taller: Risoteràpia. Lloc: Bibl. M. Aurèlia
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi.
21 h | Música: Teatro de Miseria. Sant Boi Rewind II.
Gratuït. Lloc: Casal Casablanca. Organitza: Les Muses.

Dissabte 20 de juny

De 9 a 20 h | Esport: X Memorial David Albiñana
12 Hores de Futbol Sala. Lloc: Complex Pau Gasol.
Organització: CF Sala Sant Boi.
De 10 a 13 h | Esport: Bici per a tothom. Porteu la bici
i el casc i proveu diferents bicicletes adaptades. Lloc:
Parc Ciclista Sant Boi. Organitza: Ajuntament.
De 10 a 20 h | Esport: 1r
Open Club Petanca Ciutat
Cooperativa. Lloc: Pistes
Petanca Ciutat Cooperativa.
Organització: Club Petanca
Ciutat Cooperativa.
17 h | Jocs de taula moderns. Lloc: Can Massallera.
Organització: Frikigames.
21 h | Música: Banda sorpresa. Sant Boi Rewind II.
Amb membres de Vampiros en la Habana, Nivel 2,
Reservados i Aran. Entrada gratuïta. Lloc: Casal de
Casablanca. Organitza: Les Muses de Casablanca.
22 h | Vespres d’Estiu a Can Julià. La filla del farer,
documental sobre els 150 anys dels fars catalans i
concert de Los Sirgadors, amb l’últim faroner de l’illa
de Buda. Reserves: torrelavila@santboi.cat. Lloc: Masia
Can Julià Organització: Ajuntament.

Dilluns 22 de juny

18 h | Esport: torneig juvenil de futbol. Amb Dj
Nerox B2B Gory. Lloc: Camp de Futbol Dani Jarque.
Organització: C F Cooperativa.

Dimarts 23 de juny

22 h | Revetlla de Sant Joan. Reserves: Can Massallera
o al tel. 93 652 28 17. Lloc: pl. Catalunya. Organització:
AV Vinyets i Molí Vell.
22 h I Revetlla.
Reserves: casal,
del 3 al 20.
Organització:
Comissió de
Festes Ciutat
Cooperativa i C F
Cooperativa

De 20 a 22 h | Nit Medieval. Espectacle, visites amb
el Roc de Benviure, concert de la joglaressa Laura
Castellet, balls amb Fàtima d’Almafar i malabars amb
Micri Circ. Dins de la Summer Experience. Gratuït. Lloc:
Torre de Benviure. Organització: Ajuntament.

Diumenge 28 de juny

10 h | Esport: Torneig futbol 7 VPK. Inscripció: vpk@
marianao.net o al tel. 93 630 30 62. Lloc: Camp Futbol
Marianao Poblet. Organització: Fundació Marianao.
10 h | Passejada i taller: Fem de pagès! Amb bici pel
Parc Agrari i els nens i nenes faran de pagesos a la
Masia de Cal Notari. Dins de la Summer Experience.
Gratuït. Lloguer de bicis: 8 €. Reserves: sombici@
sombici.com. Places limitades. Sortida: FGC de la
Generalitat. Organització: Ajuntament.
10.30 h | Jocs i tallers: Experimenta amb el riu
Llobregat. Jocs de descoberta i tallers per als més
petits. Reserves: info@associaciohabitats.cat i al tel. 93
421 32 16. Places limitades. A la Summer Experience.
Lloc: Masia de Can Julià. Organització: Ajuntament.

CAMPS BLANCS. Del 5 al 7 de juny

Dv. 5: Titelles, ball de gent gran i cinema a la fresca. Ds. 6: Festa de l’escuma, ball de la gent gran de festa
major, activitats familiars “Camps Blancs, un barri de colors”, sopar comunitari i ball de festa major amb
orquestra. Dg. 7: Espectacle de circ amb Panettone Brothers, correfoc amb els Diables de Casablanca i els
nens i nenes de l’escola Montbaig i espectacle de focs. Llocs: Casal, plaça d’Euskadi, plaça d’Ernest Lluch i
av. de Salvador Seguí. Organització: Comissió de Festes Camps Blancs.

MARIANAO. Del 12 al 14 de juny

Dv. 12: Cançons d’ara i sempre, sopar popular i ball amb cadira de rodes i demostració d’aficionats al ball,
ball amb orquestra, XXVII Open Internacional d’Escacs Vila de Sant Boi Memorial Mateu Chalmeta. Ds. 13:
V Trobada Puntaires, animació per a la mainada, espectacle de varietats, teatrefòrum: Segon segona,
a càrrec del grup Imagina, encants solidaris i de segona mà, cercavila carnaval solidari per la llibertat
d’expressió, ball country a càrrec Country’s Sant Boi, concert a la fresca i discomòbil. Dg. 14: Inflables,
cercavila amb Percussió Can Paulet, sardinada pels bons hàbits alimentaris, dansa del ventre, havaneres
amb el grup Rems, rom cremat i ball de diables amb els Diables de Casablanca. Llocs: Casal, plaça de
l’Assemblea de Catalunya, Carretera del Bori, plaça de Montserrat Roig, L’Olivera, plaça de Teresa Valls i
Diví. Organització: Comissió de Festes de Marianao.

Dies 6 i 7 de juny

De 8 a 20 h | Esport: VI Memorial de Futbol Dani
Jarque. Lloc: Camp de Futbol Dani Jarque. Organització:
Club Futbol Ciutat Cooperativa.
Festa: Corpus Christi. Dia 6: Festival flamenc (21 h).
Dia 7: Ofrena floral i missa “rociera” amb el cor “rociero”
Brisa y Solera (12 h). Lloc: pl. Ciutat Cooperativa.
Organització: ACA Casa de Granada.

Ludi Rubricati

Dies 13 i 14 de juny. Les dones a la Roma clàssica.
Tallers de fíbules, de corones
de flors i fulles, de miralls,
de pentinats, d’escriptura, de
pa... Campament imperial de
legionaris, recreació d’unes
noces romanes i un divorci i molt
ambient romà... Horari: dia 14,
de 17 a 21 h, i dia 15, de 10 a
14 h. Lloc: Museu de Sant Boi
(Can Barraquer, Can Torrents i
Termes Romanes). Organització:
Ajuntament.

Esport a la Plaça

Del 29 de juny al 31 de juliol. Per a nens i nenes de
5 a 14 anys. Gratuït. Lloc: plaça al costat de c/Mestre
Lluís Millet (del 29 de juny al 3 de juliol), parc de la
Muntanyeta (del 6 al 10 de
juliol), pl. Mercè Rodoreda (del
13 al 17 de juliol), espai públic
c/ Girona amb c/Montmany
(del 20 al 24 de juliol) i pl.
L’Olivera (del 27 al 31 de juliol).
Horari: de dl. a dv., de 19 a 21 h.
Organització: Ajuntament.
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CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Del 19 al 21 de juny

Dv. 19: VI Trobada de puntaires, lliurament de premis CF Cooperativa, havaneres amb el grup Rems i rom
cremat, joc de la bandera nocturn, nit musical amb Saturdays, Regna i El Dir Quique-Än. Ds. 20: Joc de rol
Assassinat al casal, ball d’alumnes de l’Escola Luisa Fernando, mostra de tallers de l’Associació de Dones
Esclat, cor musical Els Bons Amics, taller de cuina festiva per a joves, sopar popular i discomòbil. Dg. 21:
Cercavila amb els grups de percussió Percucope i Bom Bam Boi, Holi Coope. Festival de Colors a la Coope
(una de les novetat a les festes), mostra de Retalls d’Art, sardinada, ball amb alumnes de l’Acadèmia Susy,
ball de l’ACA Casa de Granada, Cor Gent Gran de Cooperativa i Molí Nou, Flashmob Festes de Barri 2015
(novetat), Flamenco Dorao i fi de festa amb aeris. Llocs: Passeig de Pau Casals i Casal. Els dies 12 i 13,
tómbola solidària per a les festes. Organització: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa i Molí Nou.

CASABLANCA. Del 26 al 28 de juny

Dv. 26: Portes obertes a la ludoteca, portes obertes de la sala El Trampolí, IX Corrrefoc Infantil de Diables
amb els Diables de Casablanca. Ds. 27: Matinada de grallers, passejada ciclista, festa de l’escuma i animació,
XXVII Trobada de Percussió, correfoc, espectacle de focs i ball amb orquestra. Dg. 28: Plantada de gegants,
activitats infantils, XV Trobada de Gegants de Casablanca, espectacle infantil i cantada d’havaneres i rom
cremat. Llocs: plaça de l’Olivera, Camp Municipal de Futbol Casablanca i plaça de Ramon Mas i Campderrós.
Organització: Comissió de Festes de Casablanca.
El detall i els horaris de les activitats de les
Festes de Barri 2015 els podeu consultar a
www.santboi.cat/festesdebarri i als programes de mà
que trobareu als casals i equipaments municipals.

“Llegué a Camps Blancs
hace 20 años y
me enamoré del barrio”
¿Qué es lo que más te satisface de tu
trabajo?
La relación tan próxima con las familias,
conocer sus preocupaciones y ser capaz
de transmitirles experiencias positivas,
ofrecerles oportunidades (excursiones,
casales, etc.) y, en definitiva, quererlas
tal como son. Creo que hemos sabido
adaptarnos siempre a las necesidades de
un barrio donde hay muchas familias con
necesidades y en riesgo de exclusión.
En verano las colonias y esplais infantiles
y juveniles son una prioridad para muchas
familias. ¿El Esplai Eixida juega también
este papel?
No exactamente, ya que las necesidades
que atendemos no parten de la conciliación
familiar debido a que las dificultades
laborales están muy presentes. Nuestra
entidad cubre una necesidad más social,
dentro de la labor lúdica y educativa que
realizamos. Por decirlo de manera sencilla,
ofrecemos unas vacaciones diferentes
que, si no fuera así, los niños y las niñas de
muchas familias del barrio no podrían tener.

N Los proyectos del
Esplai Eixida tienen
muy presente la
realidad de la gente
N Cuando trabajas con
cariño y respeto hacia
las familias recibes la
recompensa
N Hacemos nuestra
aportación para
favorecer la igualdad
de oportunidades

¿Durante estos años habeis evolucionado mucho
como entidad?
Sí. Ante las carencias sociales, educativas y
económicas y, sobre todo ante el volumen de
la infancia en riesgo hemos evolucionado hacia
proyectos que intentan cambiar, en la medida de
lo posible, las realidades que nos encontramos.
Trabajamos con personas de todas las edades.
Un ejemplo de nuestro trabajo es la atención
que prestamos a unos 300 niños cada semana.
Además de actividades lúdicas, ofrecemos
refuerzo escolar, proyectos para acceder a las
nuevas tecnologías o a la inserción laboral, entre
otros, y mucho apoyo familiar.
En este sentido, desde hace dos años estais
desarrollando el proyecto Espai familiar. ¿En qué
consiste?
Se trata de un espacio donde padres, madres y
bebés se relacionan, se conocen y comentan sus
necesidades y sus problemas. Este es uno de los
últimos proyectos que hemos puesto en marcha,

trabajando como hemos hecho siempre desde la
sensibilidad y el cariño.
Una de las claves de vuestro trabajo ahora y en el
futuro es la proximidad...
Camps Blancs es un barrio en donde todo el
mundo se conoce, donde la convivencia es un
elemento fundamental. Por este motivo, el esplai
es una entidad que trabaja de puertas a fuera,
abierta y atenta a lo que pasa a su alrededor. Nos
parecemos mucho a una gran familia, con todo lo
que ello significa, pero fundamentalmente para
ayudar a crecer con responsabilidad y positividad.

ADELA HIDALGO es fundadora y directora

del Esplai Eixida. Llegó a Camps Blancs con
24 años y, sencillamente, se enamoró de su
ambiente y de sus gentes. Corria el año 1997
cuando se decidió a poner su granito de arena
para dar vida a un proyecto pensado desde la
realidad del momento y con la mirada puesta en
la igualdad de oportunidades. Está convencida
de que lo más importante de la vida es dar y
recibir afecto y cariño, unas cualidades que
rebosan en las familias que atiende, tanto de
Camps Blancs, donde es más que una vecina,
como de Casablanca y Vinyets i Molí Vell.

