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“Cal fer alguna cosa, perquè les

desigualtats hi són. Em vaig interessar
més pel feminisme arran de fer durant
2 anys a l’empresa on treballo un estudi
en profunditat
sobre les dones.
Els números són
contundents per
a totes les edats,
nivells socials i
geografies. Hi ha,
sobretot, un gran
desequilibri en
el temps que les
dones i els homes
dediquem a les tasques domèstiques i a
l’educació dels fills.” Marta Mesa, cap de
Projectes de la consultoria PRM

“Soc feminista de tota la vida, fins
i tot d’abans de conèixer la paraula. El
darrer 8-M va ser espectacular; contenta,
perquè sempre
dèiem que no hi
havia substitució.
A Sant Boi es
nota que tenim
una alcaldessa
feminista. Hi ha
feina, però. Què
fem, per exemple,
amb els noms
dels carrers. N’hi
ha molt pocs, de dones. A qui traiem?”
Maite Moreno, docent i sindicalista,
guanyadora del Premi Delta de
Narrativa per a Dones 2017
“La societat fa canviar les polítiques, i

no a l’inrevés. És molt guai que el moviment
social estigui fent
despertar moltes
persones. La gent
està apretant. Hi
ha un moment
que fas un clic i
te n’adones de
la quantitat de
desigualtats que
es pateixen, no
només les dones.
La idea és canviar el sistema globalment,
per fer-ho més just per a tothom.”
Rosa Satoca, artista visual
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Sant Boi continúa abanderando la lucha
por la igualdad entre mujeres y hombres
NEl Pleno aprueba por unanimidad una moción que declara Sant Boi ‘Municipio Feminista’
Los 7 grupos políticos representados en el
Ayuntamiento apoyaron unánimemente la
moción que declaraba Sant Boi de Llobregat como Municipio Feminista. Fue en la
sesión plenaria del pasado mes de septiembre. Una declaración pública y formal que
suponía un paso más en la defensa de los
derechos de las mujeres de la ciudad y en
la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia machista. El documento
suscribe y asume como propio el Decálogo
para la construcción de ciudades feministas
y se adhiere a la Carta europea por la igualdad de mujeres y hombres en la vida local.

Una apuesta histórica

El Ayuntamiento de Sant Boi ha apostado
históricamente por estos objetivos, siempre con el apoyo y la complicidad de las
asociaciones de mujeres de la localidad. Su
compromiso y trabajo en este ámbito son
reconocidos como un ejemplo.

El edificio
municipal de
Can Jordana es la
sede de los servicios
y recursos
municipales
para la promoción
de la igualdad

igualtatsantboi.cat
aixonoesamor.cat
santboiesdiversa.cat

Desde hace casi tres décadas, la ciudad
ha sido pionera en la dotación de servicios
y recursos para la prevención, atención y
recuperación de las situaciones de discriminación que las mujeres continúan padeciendo en pleno siglo XXI. Son ejemplos claros
de ese esfuerzo la creación del servicio de
atención psicológica T’Escoltem Dona, en
1992, o la puesta en marcha de uno de los
primeros circuitos especializados existentes
en Catalunya para la atención de las víctimas de violencia, en 1999. Ese mismo año,
el Ayuntamiento incluía en su organigrama
por primera vez una concejalía dedicada a
desarrollar políticas públicas para defender
las necesidades específicas de las mujeres.

Por la igualdad, contra la violencia

Han pasado casi dos décadas, y a lo largo de
ese tiempo, las políticas municipales se han
centrado en dos aspectos fundamentales:
la defensa de la igualdad y la lucha contra
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la violencia machista. Año tras año, dos fechas han sido clave para hacer visibles las
reivindicaciones colectivas: el 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
En cualquier caso, la lucha por la igualdad es un compromiso permanente. Movimientos como el #metoo o la popularización del eslogan ‘No es no’ señalan avances
significativos en la conscienciación social,
que han vivido una eclosión durante este
mismo año. Pero las discriminaciones persisten, sobre todo en el ámbito laboral y en
la vida doméstica, y muchas mujeres continúan siendo víctimas de violencia.
La declaración de Sant Boi como Municipio Feminista es la expresión de un compromiso unánime y formal para desarrollar
nuevas políticas en este ámbito y hacer del
feminismo una oportunidad para que la
ciudad viva realmente en igualdad.

Un projecte esportiu per
desenvolupar les qualitats
de les dones i els homes

Sant Boi és un dels 3 municipis
on es durà a terme el programa
Let’s Wo+Men. Aquesta iniciativa
de la Diputació
de Barcelona i
l’Ajuntament que vol
transmetre valors a
infants i adolescents
mitjançant els seus
clubs esportius.
Valors com la
paciència, l’empatia,
la sensibilitat,
la vulnerabilitat, la força, la
perseverança o el lideratge,
entesos com a qualitats que cal
potenciar de manera equilibrada
en els nens i en les nenes.
L’objectiu és trencar barreres
de gènere i prevenir riscs com
la pressió de l’èxit, el culte a la
imatge, el bullying o l’excés de
sedentarisme. El programa es durà
a terme als equips de rugbi sub-12
i sub-16 de la UE Santboiana.
80 nens i nenes assistiran a tallers
formatius sobre aquests temes a
partir del 26 de novembre.

Cursa pel càncer de mama

L’11 de novembre se celebrarà a
Barcelona la 14a Cursa de la Dona.
L’activitat permetrà recaptar fons
per a la investigació del càncer
de mama, que és el
tipus de càncer més
freqüent entre les
dones. L’Ajuntament
de Sant Boi dona
suport a aquesta
iniciativa i ha fet una
crida per visibilitzar
la participació de la
ciutat en la cursa.
El punt de trobada per anar cap a
Barcelona és l’entrada de la
parada de Molí Nou dels FGC
(7.30 hores del matí).
carreradelamujer.com/barcelona
criscancer.org/es

El Pla
d’Igualtat de
Ciutat, un
compromís
col·lectiu
Sant Boi de Llobregat comptarà a
principis de 2019 amb un nou full
de ruta per avançar cap a la igualtat
efectiva entre les dones i els homes.
El III Pla d’Igualtat de Ciutat, actualment en fase d’elaboració, detallarà
les polítiques, accions i mesures
plantejades per fer realitat aquest
compromís municipal des d’ara i fins
a l’any 2022.
Aquest serà el tercer pla d’igualtat
adreçat a tota la ciutat que durà a terme l’Ajuntament de Sant Boi, després
dels que es van aprovar l’any 2006 i
l’any 2012. Aquests instruments de
planificació i actuació política han
facilitat històricament l’aplicació de
polítiques de gènere i la realització
de mesures adreçades a la promoció
de la igualtat en tots els àmbits de la
vida de la ciutat, com ara la creació
del Centre de Recursos i Documentació de les Dones o la realització

L’Ajuntament preveu aprovar el document a principis de l’any vinent
de la campanya ‘Això no és amor’
de conscienciació contra la violència
masclista.

III Pla d’Igualtat. Àmbits

Proposta d’actuacions

■ Acció contra la violència

El document que actualment es prepara compta amb la participació de
diferents col·lectius i persones a títol particular que estan implicades
o interessades en aquestes temàtiques. Es parteix d’una diagnosi de
la situació actual i es planteja una
proposta d’actuacions de cara als
pròxims anys.

■ Compromís amb la igualtat

masclista
■ Drets i qualitat de vida
■ Coeducació i transmissió
d’una cultura igualitària
■ Reformulació del treball
i els temps
■ Reconeixement del lideratge
i la participació de les dones

Un dijous al mes, Converses feministes a Can Massallera
El 18 d’octubre va tenir lloc la primera sessió de les Converses Feministes
organitzades per l’Ajuntament. Una
desena de persones van participar en
aquest espai de conversa, aprenentatge i debat sobre temes relacionats
amb el feminisme, la igualtat i la diversitat. En la primera trobada es van
abordar qüestions com ara la conciliació de la vida laboral i familiar o
els micromasclismes. Les sessions
(un dijous al mes) formen part de la
programació del Centre de Recursos i
Documentació de les Dones.
Inscripcions: igualtatsantboi.cat
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El 25-N, Sant Boi alçarà la veu contra la
violència que assassina les dones
La plaça de l’Ajuntament acollirà el
pròxim dia 25 de novembre, a les 12
hores, l’espectacle musical ‘Cançons
de dones’, a càrrec de Rosa Zaragoza
i Rosó Sala. Aquest serà l’acte central
de la commemoració a Sant Boi de
Llobregat del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les
Dones 2018.
Durant la trobada es llegirà el manifest reivindicatiu de la jornada; un
cop més, s’hi expressarà una condemna col·lectiva contra la violència
masclista que, en ple segle XXI, continua assassinant les dones.
A la tarda, les persones que ho
desitgin podran sumar-se a la comiti-

va que anirà amb autocar des de Sant
Boi per participar en la manifestació
unitària convocada a Barcelona per
l’organització Novembre Feminista,
amb el títol ‘Alcem la veu contra la
violència masclista’. El punt de sortida previst és l’aparcament de zona
blava dels FGC (17 hores). Les places
són limitades.
El programa del 25-N a Sant Boi inclou també, entre altres activitats, la
jornada tècnica ‘Violències masclistes
a l’espai públic’ (22 de novembre, 9.30
hores, Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer).
+INFO: L’Agenda del Viure Sant Boi,
agendasb.info i igualtatsantboi.cat

La campanya
‘Això no és amor’,
una eina contra
la violència
masclista
Fa exactament 4 anys, l’Ajuntament
va posar en marxa la campanya de
sensibilització ‘Això no és amor’. El
seu objectiu principal era i és prevenir
la violència masclista, especialment
entre les persones joves i adolescents
de la ciutat. Internet i les xarxes socials en són els canals més freqüents.
‘Això no és amor’ genera debat
sobre la violència masclista i proporciona eines per detectar situacions d’abús i microviolència en les
relacions personals. Aquest tipus de
situacions tenen com a víctimes habituals les noies i afecten qualsevol
mena de relacions de parella, incloses les menys formals o institucionalitzades. La campanya també està
ajudant a abordar situacions més explícites de violència masclista, siguin
viscudes en primera persona o en
l’entorn proper.

Protocol municipal per
prevenir agressions
masclistes en l’espai públic

La ciutat de Sant Boi compta, des
de maig de 2017, amb un Protocol
d’actuació contra agressions
masclistes i LGTBIfòbiques a
l’espai públic. El protocol s’activa
en moments com la Festa Major,
les festes de barri, l’Altaveu o
el concert jove de la Fira de la
Puríssima.
En aquestes
ocasions,
s’habiliten
espais
d’informació
preventiva
i suport
en horari
nocturn a la plaça de l’Ajuntament
i a la plaça de l’Agricultura, amb el
suport d’un equip especialitzat.
La iniciativa forma part de la
campanya municipal ‘Això no
és amor’ i té com a objectiu
visibilitzar i denunciar aquest
problema i donar una resposta
col·lectiva a qualsevol classe
d’agressió sexista.

Servei per donar resposta a
les situacions de violència
que afecten infants

La campanya té com a punt de referència la pàgina web www.aixonoesamor.cat
Al web de la campanya hi ha material audiovisual sobre el tema, bibliografia i webgrafia especialitzada,
notícies, un glossari, una llista de formes que adopten la violència 2.0 i les
microviolències, una altra de recursos
especialitzats i tests per avaluar si una
persona pateix violència masclista o si
té conductes violentes. La campanya
també està present en suports mate-

rials com xapes, adhesius i postals que
es distribueixen en actes públics i es
poden trobar en llocs de la ciutat freqüentats per joves i adolescents.
“Això no és amor” inclou el servei Elia, que permet la consulta anònima i
l’assessorament virtual sobre les relacions de parella i les relacions abusives i microviolències oferint resposta
professional en un termini de 72 hores.
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L’edifici municipal de Can Jordana
és, des del mes de
març, la seu del nou
Servei d’atenció a
infants víctimes de
violència masclista.
Aquest servei
especialitzat
s’adreça a mares
víctimes de violència
masclista derivades des del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones,
i als seus fills i filles. S’ofereix
atenció psicològica als infants per
atenuar l’impacte de l’exposició
a la violència masclista i, alhora,
es faciliten a les mares eines
educatives per reforçar les seves
capacitats marentals.

“El caso de ‘La Manada’ es un

síntoma de que no vamos bien. Me
afecta personalmente que no puedan
evitarse ese tipo de comportamientos,
que todavía haya
en torno a 100
mujeres y 10 niños
muertos cada
año por violencia
maschista. Son
vidas. Me consta
que se hace
mucho, pero
hace falta más.
La brecha salarial
también es algo muy evidente.”
Mercè Rodríguez, ‘credit manager’ en
una empresa multinacional

“Quan tenia 30 anys jo pensava

que no vivia en desigualtat. La crisi i la
maternitat em van fer canviar d’opinió.
Després de ser
mare, el meu
lloc de treball va
‘desaparèixer. I em
vaig adonar que
homes i dones no
estem sotmesos al
mateix barem. A
la llar, la societat
està organitzada
d’una manera que
decanta la dona cap a un repartiment de
tasques desigual.’” ELISABETH PEDROSA,
Biòloga, participant en el Congrés de
Dones del Baix Llobregat

Sant Boi
participa en
el Congrés de
Dones del Baix
Llobregat
Una delegació de Sant Boi va participar al 5è Congrés de les Dones del
Baix Llobregat, que es va celebrar a
Castelldefels a finals d’octubre amb el
lema ‘100% feminista’. 16 anys després
de la celebració de la primera edició a
Sant Boi de Llobregat, aquesta nova
trobada commemorava 4 dècades feminisme al Baix Llobregat, i ho feia en
un any històric pel gran impacte assolit durant la celebració, el 8-M, del Dia
Internacional de les Dones.
La delegació santboiana va estar
formada per 33 persones, membres
del Consell Municipal de les Dones, entitats locals i l’Ajuntament.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la regidora d’Igualtat de gènere, Feminisme i
LGTBI, Laura Solís, encapçalaven la
representació municipal.
Sant Boi va ser present a totes les
comissions del Congrès: Esport femení, Transversalitat de gènere a les
polítiques públiques, Economia feminista, Perspectives de les dones als

La delegació santboiana, a les portes del 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat

mitjans de comunicació, Dones tech i
Violències Masclistes.

L’esport femení

L’esport femení és la temàtica que
la ciutat havia escollit com a subseu
del Congrés de les Dones, tenint en
compte que es tracta d’un dels àmbits
on les diferències per raó de gènere i
la discriminació de les dones són més
evidents. El 13 de juny, l’Ajuntament
va organitzar una taula rodona (a la
fotografia de la dreta) sobre aquest
tema i al llarg de l’any ha treballat

“La Policía Local y los Mossos

atendemos situaciones conflictivas y nos
ocupamos luego del tratamiento con la
víctima. Lo bueno
que tenemos en
Sant Boi es el
trabajo conjunto
y cercano con los
Servicios Sociales.
Eso facilita una
atención mejor a
las necesidades
de las víctimas.”
Susana Hoyos,
caporal referent de la Policia Local
per a temes de violència de gènere
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per visibilitzar l’esport femení local i
els seus èxits individuals i col·lectius.
El Consell Comarcal i el Consell de
Dones del Baix Llobregat van organitzar el 5è Congrés de Dones.

Una ciutat segura per a les dones
Una ciudad segura para las mujeres

L

a violència masclista continua matant dones.
Potser sona fort dir-ho així, però aquesta és la veritat i, en ple segle XXI, el nombre de víctimes no
disminueix. Cal dir-ho alt i clar.
Les estadístiques mostren que la meitat de les
dones catalanes -la meitat, remarco- han patit algun episodi de violència masclista. Miro les dades i
veig que les violències masclistes tenen lloc a l’espai
privat, al públic, a casa, a la feina, als espais d’oci,
al carrer... arreu. Totes les dones en som víctimes
potencials.
A Sant Boi, evidentment, no estem lliures
d’aquest greu problema. Però vull deixar clar aquí
que mentre d’altres han optat per retallar els pressupostos destinats tant a prevenir com a combatre
la violència masclista, nosaltres hem apostat per
posar-hi recursos i per ser referents en la lluita contra el patriarcat, per acompanyar les dones que en
són víctimes i per intentar alleugerir els efectes de
la violència. Perquè volem una ciutat segura per a
les dones. Perquè volem, perquè apostem per un
Sant Boi igualitari.
No podem abaixar la guàrdia. Necessitem seguir
alçant la veu i reclamant tants recursos com calguin
en la lluita per la igualtat i per erradicar la violència,
que és la més greu de les discriminacions que patim
les dones. A moltes els hi va, literalment, la vida.
Per això, un any més us convido -les dones i els
homes de Sant Boi- a alçar la veu el pròxim 25 de
novembre i participar en els actes convocats amb
motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones. Perquè ens volem vives,
ni una més, ni una menys!

L

a violencia machista continúa matando mujeres.
Quizás suena fuerte decirlo así, pero esa es la verdad y, en pleno siglo XXI, el número de víctimas no
decrece. Hay que decirlo alto y claro.
Las estadísticas muestran que la mitad de las mujeres catalanas -la mitad, remarco-- han padecido algún episodio de violencia machista. Miro los datos
y veo que las violencias machistas tienen lugar en el
espacio privado, en el público, en casa, en el trabajo, en los lugares de ocio, en la calle... en todas partes. Todas las mujeres somos víctimas potenciales.
En Sant Boi, evidentemente, no estamos libres
de este grave problema. Pero quiero dejar claro
aquí que mientras otros han optado por recortar
los presupuestos destinados tanto a prevenir como
a combatir la violencia machista, nosotros hemos
apostado por poner recursos y por ser referentes
en la lucha contra el patriarcado, para acompañar a
las víctimas e intentar aligerar los efectos de la violencia. Porque queremos una ciudad segura para
las mujeres. Porque queremos, porque apostamos
por un Sant Boi igualitario.
No podemos bajar la guardia. Hemos de seguir alzando la voz y reclamando los recursos necesarios en
la lucha por la igualdad y para erradicar la violencia, la
más grave de las discriminaciones que padecemos las
mujeres. A muchas de ellas les va, literalmente, la vida.
Por eso, un año más os invito -a las mujeres y a
los hombres de Sant Boi- a alzar la voz el próximo
25 de noviembre y participar en los actos convocados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia a las Mujeres. Porque nos
queremos vivas, ¡ni una más, ni una menos!
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NNo podem abaixar
la guàrdia, perquè la
violència masclista
segueix matant dones
NNo podemos bajar
la guardia, porque la
violencia machista sigue
matando mujeres

Nou servei d’atenció integral a les necessitats
de les empreses i comerços de Sant Boi
El 15 d’octubre va entrar en servei l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (OAE) de
Sant Boi. El funcionament d’aquest espai
virtual i presencial implica una nova forma
coordinada d’atendre i assessorar les persones emprenedores del municipi. L’OAE
facilitarà l’obertura d’empreses i comerços i
la consolidació dels negocis existents.

Espai virtual

L’OAE compta amb un espai virtual de nova
creació (santboi.cat/oae). Les persones emprenedores, les empreses i els comerços
s’hi poden informar i fer tots els tràmits i
gestions relacionats amb la seva activitat.
En cas que es necessiti ajuda addicional,
l’OAE compta amb una oficina d’atenció
presencial a l’entrada de l’Ajuntament (cal
anar-hi amb cita prèvia).
El web municipal ofereix informació, a
través de l’apartat de Tràmits, de la majoria
de qüestions relacionades amb les demandes del sector empresarial i comercial. Així,
es pot trobar informació de com crear un
negoci o qualsevol tràmit relacionat amb el

L’Oficina d’Atenció
a l’Empresa i el
Comerç (OAE) està
situada a l’entrada
de l’Ajuntament.

manteniment de les activitats. D’altra banda, l’espai virtual de l’OAE recull els ajuts i
serveis a l’abast dels negocis del municipi i
permet dur a terme les gestions necessaries per al seu funcionament.

Suport a noves iniciatives

La nova oficina té com a objectiu, per una
banda, assessorar i donar suport a les persones emprenedores que vulguin iniciar
una activitat econòmica. Tots els tràmits
necessaris per obrir un negoci (com els que
tenen a veure amb el pla d’empresa o amb
les llicències d’obres i activitats) es realitzaran a partir d’ara en aquest espai.

Impuls del teixit econòmic

L’OAE també impulsarà, per una altra banda, accions per consolidar les empreses i els
comerços que ja estan en funcionament. La
sol·licitud de subvencions o l’ampliació de
les instal·lacions són algunes de les qüestions sobre les quals la nova oficina ofereix
assessorament i suport n
santboi.cat/oea
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L’OAE centralitza els
recursos municipals per a
l’empresa i el comerç
L’OAE centralitza la feina de tots els
àmbits municipals que donen servei a
l’activitat empresarial i comercial de
la ciutat, que hi treballen de manera
coordinada per oferir una atenció
integral i de proximitat. 40 persones,
pertanyents a 6 àmbits de gestió,
estan implicades en el funcionament
de l’oficina. El nou espai d’atenció
presencial està situat a l’entrada de
l’Ajuntament i funciona de manera
integrada amb l’OMAP, que és l’oficina
d’atenció ciutadana general de
l’Ajuntament de Sant Boi.

Classes
de reforç
d’anglès per
a 50 alumnes
d’ESO
Una cinquantena d’alumnes de 1r i 2n d’ESO
dels instituts de Sant Boi de Llobregat participaran en les activitats extraescolars
d’anglès que es realitzaran al llarg dels
pròxims mesos a l’equipament municipal
de L’Olivera, organitzades pel Departament
d’Educació de l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Aprenentatge lúdic

A partir del dia 5 de novembre i fins a finals del mes de maig, cada dia (de dilluns
a dijous) un grup de 12 joves procedents

de diferents centres assistiran a activitats
fora de l’horari lectiu per tal de treballar la
conversa en anglès d’una manera lúdica i
motivadora.
Els nois i les noies que formen els grups
han estat designats des dels instituts de
la població en funció d’una sèrie de paràmetres de caràcter socioeducatiu marcats
pel projecte. L’assignació a cada grup s’ha
fet en funció de la disponibilitat horària de
l’alumnat, les seves característiques i les
seves preferències, tot respectant l’equilibri
general dels grups.

Joves
estudiants
dels instituts

assistiran a
l’Olivera a sessions
de formació en
llengua anglesa
fora de l’horari
lectiu

Pla educatiu d’entorn

Aquesta activitat extraescolar de reforç
dels coneixements d’anglès està emmarcada en el Pla Educatiu d’Entorn i és fruit del
conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió signat entre
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Sant Boi.
El finançament de la iniciativa és a càrrec del Ministeri d’Educació i Formació
Professional des del programa “Proeducar”
(concretament en la mesura “Quédate”).
L’objectiu d’aquesta mesura és implementar
plans d’activitats extraescolars d’extensió
educativa al territori n

El Cros Solidari per la Salut Mental va tenir lloc el diumenge 21 d’octubre al Parc de la Muntanyeta amb

el lema “Cada quilòmetre, un pas endavant”. Més de 700 atletes de diferents edats van participar en aquesta
jornada atlètica festiva organitzada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, l’Ajuntament i el Club Atletisme Sant
Boi amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Llobregat. La recaptació es destinarà a programes
solidaris i de recerca en patologies mentals. Enrique Luque i Paula López van guanyar la prova de 8 km.
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L’Ajuntament
contracta
7 persones del
Programa de
Garantia Juvenil
L’Ajuntament va incorporar, el 30
d’octubre, 7 persones joves que es van
presentar al Programa de Garantia
Juvenil. Es tracta de menors de 30
anys amb contractes de pràctiques
remunerades durant 6 mesos a jornada
completa, cosa que fa possible que
adquireixin experiència en els seus
àmbits formatius. El cost del programa
és de 77.000 euros, cofinançats pel
Fons Social Europeu, la Generalitat
i l’Ajuntament. Les persones
contractades fan tasques a diferents
àmbits de treball de l’Ajuntament
en funció del seu perfil (informàtica,
integració social o àmbit administratiu).
El Programa de Garantia Juvenil està
pensat per a joves d’entre 16 i 30 anys
que no estiguin treballant ni estudiant
el dia abans de poder accedir al ventall
d’oportunitats que ofereix: contractes
en pràctiques, contractes laborals i
formació vinculada a aquest contracte,
cursos de formació professional
per a l’obtenció de certificacions
de professionalitat, programes de
pràctiques empresarials i intercanvis a
països de la Unió Europea.
Per donar-se d’alta al Programa
de Garantia Juvenil cal adreçarse a qualsevol l’oficina del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) . El
Servei d’Informació Juvenil El Punt,
ubicat a la Factoria Jove Can Massallera,
forma part de la Xarxa d’Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil.

Triats els
projectes del
Pressupost
Participatiu
750 alumnes
de Sant Boi,
al Fòrum de
Drets Humans
Els dies 9 i 10 d’octubre es va
fer una nova edició del Fòrum
d’alumnes defensors i defensores
dels Drets Humans. Es tracta
d’un espai anual de trobada
entre alumnat de secundària de
la nostra ciutat i algunes de les
persones defensores dels Drets
Humans que participen al
projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans.
El 9 d’octubre, Can Massallera
va acollir gairebé 500 estudiants
d’ESO dels instituts Marianao,
Pedagogium Cos, Rafael
Casanova, Joaquim Rubió i Ors i
Camps Blancs. L’alumnat va poder
conèixer la Marisa Franco i l’Spitou
Mendy, tots dos activistes en
defensa dels drets humans amb
una llarga trajectòria.
El 10 d’octubre va ser Cal Ninyo
l’espai que va acollir la trobada.
Al voltant de 250 alumnes de
Batxillerat dels instituts Rafael
Casanova, Camps Blancs,
Marianao i Ítaca van poder
conversar amb els activistes
Ramón Esono i Ahmed Ali.
En aquesta edició, el Fòrum
va tornar a comptar amb la
participació de l’Aula Oberta
de Teatre Social, que van
escenificar la lluita dels defensors
i defensores participants.

Els ciutadans i les ciutadanes de
Sant Boi han escollit els projectes
del Pressupost Participatiu 2019. Les
votacions van començar el 24 de setembre i van finalitzar el 21 d’octubre.
La tria es va fer a través de la plataforma digital participa.santboi.cat, on
es van registrar 1.409 persones. De
les 219 propostes presentades per la
ciutadania, 59 van passar a la fase de
votació i 28 han estat escollides per
fer-se realitat durant el proper any.
L’Ajuntament ha destinat 550.000
euros (50.000 euros destinats a projectes socials) a donar compliment
a la decisió presa per la ciutadania
de Sant Boi mitjançant aquest procés participatiu. L’aposta municipal
d’incloure propostes relacionades
amb demandes socials s’ha vist recompensada amb una amplia participació ciutadana.

Quadre amb els projectes socials més votats per la ciutadania

Projectes a l’espai públic

La millora de la plaça Vedruna o la
instal·lació de tendals a diverses escoles de la ciutat han estat alguns
dels projectes més votats. Els 21 projectes escollits estan repartits per la
ciutat (cada districte tenia garantits
al menys 2 projectes). La ciutadania
ha triat també 6 projectes de ciutat.

Projectes socials

La gran novetat del Pressupost Participatiu 2019 ha estat incloure la proposta de projectes socials. La bona
acollida demostra que la ciutadania ha valorat positivament aquesta
aposta. A la votació es van presentar
22 projectes dels quals es podran
desenvolupar 7 (vegeu quadre).

Projectes a l’espai públic i els equipaments
 Posar ombra als parcs infantils

 Millora de la plaça Vedruna/Can Jordana

esportiu i recreatiu
 Instal·lació de bancs de pedra al passeig del riu
 Millora de l’enllumenat públic a la plaça de
Teresa Valls i Diví
 Millora de l’espai de joc al Casal Marianao
-El Casino
 Jocs infantils per a la plaça Antoni Gaudí i
Salvador Allende
 Millora de la zona de lleure a l’entrada del riu
pel camí del Sorral
 Recuperació de la memòria històrica
 Millores a les zones de joc de la plaça
de Catalunya
 Millora dels sorrals dels parcs de la Bòbila

 Zona wifi i pantalles digitals als eixos comercials

 Equipar les escoles del municipi amb material
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 Plantar arbres al carrer de Sant Benito Menni

els diferents barris i places
 Transformació del pati de l’escola Josep Maria
Ciurana
 Marquesina a la parada de bus de l’hospital
 Tendals als patis de l’Escola Antoni Gaudí i
l’Escola Marianao
 Tendals al pati de l’escola Casablanca
 Embellir el barri
 Millora de l’accés a l’Escola Massallera
 Intervencions artístiques al nucli antic
de la ciutat

Informe de les
sindicatures
sobre la
gent gran
Coincidint amb el Dia Internacional de
la Gent Gran, que es commemora l’1
d’octubre, cinc sindicatures del Baix Llobregat i la de l’Hospitalet, que representen un
total de 582.820 habitants, van elaborat un
memoràndum amb les principals queixes i
consultes que els han fet arribar les persones grans dels respectius municipis.
L’informe, que es va lliurar als responsables del Consell Comarcal del Baix Llobregat, s’emmarca en el treball conjunt que han
iniciat les sis sindicatures per detectar problemàtiques i per ajudar l’Administració a
actuar d’una manera més acurada i eficient
en la defensa dels drets de la ciutadania.
En el memoràndum, les sis defensories
constaten el baix nivell de queixes de les

Sant Boi estrena un Punt
d’autoreparació de bicicletes

La necessitat
d’ajuda per
fer gestions i
l’impacte de la
soledat
són alguns dels
factors que
s’observen en
la gent gran que
s’adreça a les
sindicatures de
Greuges.

persones grans en relació a les demandes
detectades i destaquen dos factors a tenir
en compte: l’impacte de la soledat i la necessitat de l’ajut de persones del seu entorn, bàsicament fills o filles, a l’hora de
realitzar gestions.
També desglossen les principals queixes
vinculades a àmbits com el de l’aplicació
de la Llei de dependència, la mobilitat,
l’atenció sanitària, la pobresa energètica, la
bretxa digital i el subministrament de serveis bàsics.
Al Baix Llobregat hi viuen prop de
140.000 persones de més de 64 anys, que
representen el 17% dels habitants de la comarca. D’aquí a 10 anys, una de cada cinc
persones tindrà més de 64 anys n

Sant Boi ha estrenat el primer punt
d’autoreparació de bicicletes (bike
tool). S’ha instal·lat a l’aparcament de
vehicles de la plaça de l’Ajuntament
com a prova pilot. L’Ajuntament
segueix treballant perquè la bici sigui
cada cop més un mitjà de transport
habitual a Sant Boi.
El bike tool és una estructura vertical
tancada que conté una bomba d’aire
per inflar les rodes , un tornavís,
alicates i altres estris que permeten a
les persones usuàries reparar les seves
bicicletes de forma fàcil i còmoda.
Per utilitzar aquest dispositiu, cal
registrar-se gratuïtament a l’aplicació
mòbil (app) PVERDE. En el moment de
fer-lo servir, s’ha de tenir el bluetooth
activat i introduir el codi que hi ha
al dispositiu. D’aquesta manera es
desbloqueja la porta i es pot accedir a
les eines.

Millores a la plaça de Catalunya

El solar del carrer Primer de Maig es destinarà a configurar una futura zona verda a Ciutat
Cooperativa i Molí Nou. L’Ajuntament i la ‘Cooperativa de Vivendes’ van formalitzar aquest pacte el dia
19 d’octubre mitjançant la signatura d’un conveni. Per mitjà del document, l’Ajuntament adquireix a la
cooperativa una finca en desús de 1865 m2 situada entre els carrers del Primer de Maig i Ramon Llull.
Viure Sant Boi
N novembre 18

11

Aquest mes de novembre començaran
obres de millora a la plaça de
Catalunya. Els treballs tindran un cost
de 125.000 euros. L’objectiu és reubicar
la zona de terrasses per guanyar
espai de circulació per als vianants.
També es farà una repavimentació
i es millorarà el sistema de reg de la
zona verda de la plaça. L’actuació es
complementarà amb la recuperació
de l’arbrat original existent davant el
mosaic d’Antoni Tàpies. Es preveu que
les obres finalitzin a principis de 2019.

Arte urbano: la ciudad muda de piel

NUna comunidad local de artistas de primer nivel transforma el espacio público
El Plan de Gobierno 2015-19 dice que el
Ayuntamiento de Sant Boi apuesta por una
cultura participativa y comunitaria y por
potenciar las iniciativas artísticas en colaboración con las entidades y con el resto
de operadores culturales de la localidad.
El mismo Plan, en el apartado referido a la
mejora del espacio público, habla del reto
de recuperar espacios urbanos degradados.
Un paseo atento por Sant Boi revela que
la ciudad ha encontrado en el arte urbano
una manera eficaz de dar respuesta a esos
retos y objetivos.
Desde principios de 2016 se están desarrollando diferentes intervenciones de arte
urbano en numerosos lugares del municipio, como la zona de recreo para perros de
Marianao, las fachadas de las escuelas Barrufet y Casablanca, el muro que separa los
dos ‘hospitales psiquiátricos’, los jardines
de Can Castells-Centre d’Art, el muro de la

avenida Maria Girona situado frente a las
Termes Romanes o diferentes espacios del
barrio de Casablanca.
Artistas urbanos, ilustradores e ilustradoras se han reunido en cada uno de estos
casos para diseñar y hacer realidad de forma conjunta estas intervenciones murales.
El resultado de estos innovadores procesos
de trabajo colectivo ha permitido dar visibilidad a una comunidad local de creadores y
creadoras de primer nivel.

Próximos proyectos

Dicho trabajo permitirá impulsar nuevos
proyectos en los próximos meses: talleres
de arte urbano en el Casal de Camps Blancs
y en las clínicas del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu, intervenciones de temática musical
en la fachada del Casal de Casablanca y en
la futura Escola de Restauració (en el área
de pícnic de Camps Blancs) y un mural en la
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calle Badajoz que se basará en aportaciones de vecinos y vecinas de la zona.
Más realistas o más abstractas, de gran
formato o de más reducidas dimensiones,
con la participación exclusiva de artistas locales o también de otros países (30 jóvenes
europeos cooperaron este verano en el proyecto ArtTaboo), el caso es que todas estas
actuaciones dan forma a un programa cultural en el que la pintura mural y los graffiti
son un vehículo para mejorar, dignificar y
embellecer el espacio público y proyectar la
ciudad como un referente del arte urbano.
Sirven, además, para estimular la práctica
cultural como herramienta de cohesión e integración y para promover la participación de
artistas locales en un proyecto transformador del espacio público. Sant Boi se convierte así en un gran lienzo donde se desarrollan
las capacidades creativas de las personas al
tiempo que la ciudad muda su piel.

El artista local
Iván Bravo
ha ganado
el Premio
Junceda 2018

por esta pintura
mural realizada
en la Escola
Barrufet
(Healthy Mural).
La intervención
artística en
el centro se
concretó también
en un mural
de colores por
la igualdad y
la pintura de
dos paredes a
la entrada del
recinto

En Casablanca se han realizado recientemente intervenciones de mejora del
espacio público basadas en la pintura mural. Se trata en todos los casos de proyectos
participativos que han implicado la colaboración de personas y colectivos del barrio
a través de la iniciativa Artichoke de la Federació d’Entitats Els Garrofers: en el
campo de fútbol, en la escuela, en las pistas de patinaje, en la plaça dels Gegants...
Muchos de ellos llevan el sello de Javier Daza ‘Supe’, artista del propio barrio.
Un gran mural
de 37 m se

pintó frente a las
Termes Romanes
con motivo de la
pasada edición
del Barrejant,
cuyo lema era
‘Por la igualdad’.
Su autor, Daniel
Fernández’Tutti
Grafitti’, fusionó
4 temáticas:
la crisis de
las personas
refugiadas,
la igualdad
de género, el
trabajo digno y la
democracia.

Viure Sant Boi
N novembre 18

13

Bona acollida
de la T-Verda
metropolitana
a Sant Boi
71 persones de Sant Boi de
Llobregat van sol·licitar la
targeta T-Verda metropolitana
en el primer any en vigor
d’aquest títol de transport. La
nostra ciutat és la quarta amb
més sol·licituds acumulades
a l’àrea metropolitana de
Barcelona, darrere de Barcelona,
Badalona i l’Hospitalet. La targeta
dona dret a tres anys gratuïts de
transport públic integrat per a les
persones que porten a desguassar
un vehicle contaminant i no se’n
compren un altre.
Aquesta mesura de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) està pensada per facilitar
un canvi d’hàbits en la mobilitat
i ajudar a reduir la contaminació
atmosfèrica, ja que els vehicles
antics contaminen fins a 30
vegades menys que els nous.
Per accedir a aquest títol de
transport unipersonal cal
emplenar un formulari de
sol·licitud i lliurar un comprovat
d’haver desguassat un vehicle
que compleix els requisits exigits
(turismes dièsel d’abans de 2006,
turismes de benzina o de gas
d’abans del 2000 i motocicletes
matriculades abans del 2004, o
ciclomotors d’abans del 2002).
Segons l’AMB, cada persona
beneficiària estalviarà 3.750 euros
l’any si desguassa un cotxe dièsel,
4.000 si retira un de benzina i
1.300 en el cas d’una motocicleta.
www.santboi.cat/tverda

El Carnet SB
Jove ofereix
un catàleg
d’avantatges
L’Ajuntament ha posat en marxa un
carnet adreçat a les persones joves
de Sant Boi. El document acredita les persones que el posseeixin
per obtenir un seguit d’avantatges
a l’hora d’accedir a l’oferta cultural,
esportiva i comercial de la ciutat. Alhora, també facilita l’accés a cursos
i activitats organitzats per la unitat
municipal de Joventut.

Requisits

Una aplicació mòbil permet accedir a tots els avantatges del Carnet SB Jove

El carnet el poden sol·licitar els i les
joves de 16 a 30 anys amb empadronament a Sant Boi. Per aconseguir el
títol cal omplir un formulari al web
municipal. Un cop omplert el formulari de sol·licitud, s’ha d’activar presencialment al Servei d’lnformació
Juvenil El Punt de la Factoria Jove a
Can Massallera. Caldrà presentar el
DNI i portar el telèfon mòbil.
Una aplicació de mòbil permet accedir als diferents avantatges que
ofereix el carnet.

AVANTATGES
Cultura
Esports
Joventut
Comerç

Descomptes a cinemes, teatre i activitats culturals
Descomptes als poliesportius municipals
Gratuïtat en activitats i cursos de la Unitat de Joventut
Descomptes en comerços de la localitat adherits

Tota l’oferta: santboi.cat/carnetSBjove

La Festa dels 18 va tenir lloc el 26 d’octubre a Can Massallera. Al voltant de 200 joves van participar en

la trobada, que va servir per commemorar el pas simbòlic a la majoria d’edat i a la ‘ciutadania’ plena. El
monologuista Sergio Marín va conduir l’acte i va fer una petita actuació, amb una animació de ball per part
d’Àlex Cris i la música de DJ Sendo. La d’enguany va ser la tercera Festa dels 18 organitzada a Sant Boi.
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Celebració
de l’Octubre
Trans
Sant Boi es va afegir, el 20 d’octubre,
a la commemoració del Dia Internacional d’Acció per a la Despatologització Trans. Les activistes Gina Serra i
Joana López van donar a conèixer en
una ponència la lluita del col·lectiu
trans per aconseguir que la transsexualitat no sigui considerada com
una patologia, sinó com una expressió més de la diversitat sexual.
Amb motiu d’aquesta commemoració internacional, la bandera trans
va penjar tota la jornada del balcó
de l’Ajuntament (a la foto) i la façana
de la Casa de la Vila es va il·luminar
al vespre amb les llums de l’arc de
Sant Martí.
L’entitat Sant Boi en Positiu TransVih va organitzar una xerrada amb la

Jornada d’Infermeria a
Benito Menni CASM

col·laboració de l’Ajuntament. Amb
el títol “Identitats i lluites comunes”,
Gina Serra i Joana López, van oferir
la ponència al Casal de Marianao.

Dia Internacional

El 20 d’octubre se celebra el Dia Internacional d’Acció per a la Despatologització Trans, una iniciativa de
la plataforma STP, Stop Trans Patholigization, que des de l’any 2009
reivindica, entre altres objectius,
l’eliminació de totes les categories
diagnòstiques que afecten d’una o

altra manera a les persones trans.
En els darrers anys s’han fet alguns
avenços legislatius i l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) ha decidit
excloure pròximament la transsexualitat de la llista de trastorns mentals a la Classificació Internacional de
Malalties. Tot i així, queda molt per
arribar a la despatologització total, ja
que encara hi constarà com una “incongruència de gènere” en un epígraf
dedicat a la salut sexual.

santboiesdiversa.cat

De les
barraques de
Montjuïc a
Camps Blancs:
una història de
superació
La muntanya de Montjuïc va ser escenari, el dia 7 d’octubre, de diversos
actes organitzats per commemorar
el 50è aniversari de la marxa dels
últims barraquistes de la zona i la
reubicació posterior en diversos municipis de la corona metropolitana
de Barcelona. Moltes persones de
Sant Boi es van retrobar amb les seves arrels i amb molts records de la
seva història personal de superació.
El lema de la celebració va ser ‘Una
jornada inoblidable’.

Més de 100 professionals de
l’àmbit d’Infermeria de Catalunya
van participar, el 19 d’octubre
a la III Jornada d’Infermeria,
celebrada al Benito Menni CASM
amb el lema “El paradigma de
recuperació en Salut Mental”.
coorganitzada per Benito Menni
CASM, INAD-Parc de Salut Mar i
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
L’acte, presidit per l’alcaldessa de
Sant Boi, Lluïsa Moret, enguany
ha permès aprofundir en el
paradigma de recuperació de
les persones afectades per una
malaltia mental.

Missió internacional del
Clúster de Salut Mental

La trobada va comptar amb la
presència de l’alcaldessa de Sant Boi,
Lluïsa Moret (a la fotografia, amb
persones de Sant Boi assistents a
la festa); els alcaldes del Prat, Lluís
Tejedor, i Badalona, Álex Pastor; i la
regidora del districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, que van participar
en un recorregut guiat per la zona. Es
van organitzar actuacions musicals,

la projecció d’un documental i un dinar popular.
A la muntanya de Montjuïc es va
configurar durant la posguerra la
zona de barraques més extensa que
va existir a Barcelona. Hi van arribar
a viure 30.000 persones. Els darrers barraquistes es van traslladar a
barris com Sant Cosme al Prat, Camps
Blancs a Sant Boi o Pomar a Badalona.
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Una delegació d’empreses i
entitats municipals daneses
varen visitar Catalunya a finals
de setembre amb l’objectiu de
conèixer en profunditat el sistema
sociosanitari català i trobar
nous camins de col·laboració
internacional. La delegació,
integrada per dotze entitats
privades i públiques, forma part
del Welfare Tech, clúster danès
especialitzat en l’aplicació de
solucions tecnològiques en l’àmbit
de la salut i l’assistència social.
Aquesta trobada s’emmarca dins
de la missió internacional entre el
Clúster Salut Mental Catalunya de
Sant Boi (CSMC) i el Welfare Tech.

Andrea Arroyo, autora de la
imatge del Mercat d’Art Jove

L’artista santboiana Andrea Arroyo
Gómez ha guanyat el concurs de
cartells del Mercat d’Art Jove de
la Fira de la Puríssima 2018. La
seva obra és la que va aconseguir
més likes al compte de Facebook
de La Factoria Jove de Can
Massallera entre les 10 que el jurat
havia elegit per sotmetre a votació
a través de la xarxa social.

Nou premi per a La camiseta
El santboià José Luís López ha
estat guardonat com a millor
director a
l’Indian Cine Film
Festival 2018 pel
curtmetratge La
camiseta. El film,
que parla de les
etiquetes que
sovint imposa
la nostra societat, ha estat
seleccionat a festivals dels Estats
Units, Índia, Itàlia i Marroc.

Premis per a David Murga

El jove santboià David Murga ha
rebut el premi Educurt Express del
Festival de Curtmetratges de Salut
Mental Psicurt
amb Punt i a part.
Un altre curt
seu, Ignorants,
ha guanyat
el Festival
Internacional de
Curtmetratges
de Vilaseca. David Murga dirigeix
la productora audiovisual
santboiana Axé Films.

Sant Boi
acull la Fira
Playmobil
per segona
vegada

Algunes de les joguines que es podran adquirir al recinte de La Parellada

La ciutat tornarà a viure la febre
pels “clics” a la 2a Fira Lúdica i del
Col·leccionisme Playmobil (10 i 11 de
novembre, al poliesportiu La Parellada. Entrada: 4 €). La trobada oferirà
activitats adreçades a tots els públics, a més de tallers infantils, diorames i llocs de venda de la famosa
joguina. L’activitat està organitzada
per Click Factory amb el suport de

l’Ajuntament. Enguany s’hi ha afegit
la col·laboració de Sant Boi Comerç.
Així, les persones que comprin a les
botigues associades obtindran entrades i participaran en un sorteig d’un
xec en metàl·lic. També són novetats
la recollida d’aliments per a la botiga d’Aliments Solidaris Sant Boi i un
concurs de dibuix entre l’alumnat
de 3r de primària. El guanyador o la

guanyadora rebrà un lot de Playmobil
i l’escola del nen o la nena obtindrà
un xec de 200 € per gastar en material escolar.
L’any 2017 més de 4.500 persones,
una bona part de fora de la ciutat,
van visitar la mostra a Sant Boi.
Part dels beneficis del certamen es
destinaran a la Federació Catalana
d’entitats de Paràlisi Cerebral.

150 anys
de Pompeu
Fabra

Sant Boi se suma a l’Any Fabra amb diverses iniciatives. Una exposició i una
conferència tindran lloc a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. L’exposició
Pompeu Fabra, una llengua completa
(del 19 al 30 nov.) i la conferència Els
dos projectes de Pompeu Fabra (20
de nov., 18.30 h, a càrrec de David
Paloma) tenen un caràcter divulgatiu
de l’obra del lingüista. A més, durant
aquest mes, amb el lema “Enfabra’t”,
una campanya convida els establiments comercials que hi vulguin participar a penjar un cartell amb una
paraula del lèxic comercial i la seva
definició. L’Any Fabra commemora els
150 anys del naixement de l’autor i
els 100 anys de la Gramàtica Catalana.

Les dones, protagonistes del
festival SantA Blues de Sant Boi
El 10 de novembre comença una nova
edició del Festival de Blues de Sant
Boi. El SantA Blues (enguany amb la a
de dona), organitzat per l’Espai Cultural Les Muses al Casal de Casablanca,
arriba a la quarta edició amb un programa dedicat íntegrament a les dones. Amb Billie Hollyday, Ma Rainey,
Bessie Smith o Menphis Minnie com
a pioneres i referents de la important
presència de la dona en el món del
blues (el lema del certamen és Lady
sings the blues), el certamen ha con-
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vidat cinc formacions liderades per
blueswomen: Carla Sunday (10 nov.),
Tori Sparks Nashville (17 nov.), la
santboiana Maria Martí (30 nov.) i Jodie Cash (1 des.) El dia 2 de desembre
hi haurà la sessió dedicada als nens
i les nenes Messin’ With The Kids! La
vella cançó de Rory Gallagher és el títol d’una festa amb activitats, punxadiscos i blues jam session. El preu de
l’entrada és 5 €; la consumició, a la
sessió familiar.
Més informació: agendasb.info

Premi Nacional
per a Torrons
Vicens i
Ca la Riteta
La merceria Ca la Riteta de Sant Boi va
aconseguir un dels premis atorgats per
la Generalitat als comerços centenaris. El
lliurament va tenir lloc el 9 d’octubre a
Barcelona durant l’acte oficial dels Premis
Nacionals a la Iniciativa comercial. Aquests
guardons, enguany en la 18a edició, són el
reconeixement del Govern català a les iniciatives més innovadores en comerç urbà.
La Generalitat també hi va reconéixer la
trajectòria de 23 establiments comercials
centenaris i de 12 comerços amb més de
150 anys d’història.
D’altra banda, es va lliurar el Premi a la
Iniciativa Empresarial, que va correspondre
a l’empresa Torrons Vicens per la innovació aplicada en el producte i en el canal de

Laura Heredia, bronze a
l’Olimpiada de la Joventut
L’alcaldessa,
Lluïsa Moret, amb
representants
de les iniciatives
econòmiques de
Sant Boi premiades

venda i per l’estratègica d’internacionalització de la marca.

Torrons Vicens

Aquesta empresa de torrons està vinculada a Sant Boi de Llobregat a través del seu
propietari, Ángel Velasco, que va obrir dues
pastisseries a la ciutat quan tenia 21 anys.
Després, l’any 2000 va comprar la firma
Torrons Vicens d’Agramunt, que ara disposa
de 36 botigues n

La santboiana Laura Heredia va
aconseguir la medalla de bronze a
l’Olimpíada de la Joventut que es
va celebrar el pasat mes d’octubre a
Buenos Aires (Argentina).
La pentatleta de l’Escola Esportiva Llor
va quedar tercera a la prova de relleus
de pentatló modern. Laura va competir
fent parella amb el representant
de Polònia. A la prova individual,
l’esportista del Llor es va classificar en
sisena posició.

Un equip santboià de dards ha
quedat Campió d’Espanya

L’equip de softbol sub 16 femení del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi va guanyar el Campionat
d’Espanya, celebrat a l’octubre. El segon equip de l’entitat va aconseguir la tercera posició. L’alcaldessa
Lluïsa Moret, va rebre a les campiones a l’Ajuntament el passat dia 17 d’octubre. Els dos equips femenins
van sortir al balcó de l’Ajuntament per saludar l’afició i mostrar les copes aconseguides. D’altra banda,
cal destacar també que l’equip mixt sub 11 va guanyar el campionat d’Espanya celebrat a Gavà durant el
primer cap de setmana d’octubre.
Viure Sant Boi
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El Club Dards Goyo es va proclamar,
el 13 octubre, campió d’Espanya
de dards després d’imposar-se per
6 a 3 al Solfabirras de Conca en el
Campionat Nacional de la modalitat
de cricket disputat a la localitat de
La Nucia (Alacant). Amb aquesta fita,
els integrants de l’equip Goyosmix
disputaran el maig del 2019 el mundial
de dards a Las Vegas (EUA).
Luisma, Indi, Valera i Goyo, els
integrants de l’equip, van haver de
derrotar fins a 16 rivals de tot l’Estat.

Laura Solís,
regidora

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

N Violència masclista,
el braç executor del
patriarcat

8

4 feminicidis el 2018. 41 catalogats
com a íntims oficials i la resta, en altres
modalitats de violència patriarcal, com
l’assassinat de filles i fills. Dades que es
repeteixen any rere any. El feminicidi és
la màxima expressió de la violència masclista, el braç executor del patriarcat.
La violència masclista és estructural
i s’exerceix en totes les esferes de la
vida: a casa, a l’espai públic i a l’àmbit
professional. L’any 2017 es van presentar 166.620 denúncies de dones vers les
seves parelles, la xifra més alta des que
hi ha registres. Pel que fa a la violència en l’espai públic les xifres són igual
d’esgarrifoses: més de 1.200 denúncies
l’any, és a dir, 3 violacions cada 8 hores.
I en l’àmbit professional, 2.500 dones
denuncien assetjament sexual laboral.
Malgrat que les dades són molt elevades, no podem obviar que moltes dones, per por, no denuncien.
Els números no són només estadístiques. Volem visibilitzar una realitat
dramàtica que hem normalitzat: hi
ha dones amb nom propi que no hem
d’oblidar, vides trencades per una violència perenne. És per això que commemorem un any més el 25-N, per dir
alt i clar que n’estem fartes. Volem que
el poder judicial tingui perspectiva de
gènere. Volem que el Pacte d’Estat es
materialitzi en mesures per enfortir els
ajuntaments amb una dotació de 20 milions € en aquest exercici i 40 milions el
següent per erradicar la violència masclista. Volem que la lluita institucional sigui des de l’Administració més propera.
Volem la igualtat real. La lluita continua.

Olga A. Puertas,
regidora

Daniel Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Feixisme, mai més!

N Malditas cifras

F

Y

a 5 anys, a Sant Boi, vam crear un espai plural i ampli per fer front a l’amenaça de tenir 3 regidors de la feixista
PxC. Amb molta feina al carrer i trencant tots els discursos i rumors que
acostumaven a escampar pels barris
de la nostra ciutat, entre totes i tots,
els vam aconseguir desallotjar.
Ara, l’amenaça del feixisme torna
vestida de VOX i, tot i que segur que
no seran els únics, aquest partit d’extrema dreta està de gira per la nostra
comarca, inclosa la nostra ciutat.
Això no ha fet més que començar i
haurem d’afinar la intel·ligència col·lectiva perquè, malauradament, la llei els
reconeix i, per tant, gaudeixen de tots
els drets com qualsevol altre partit polític.
Construir un nou espai que sigui
capaç d’arreplegar tothom en la lluita
antifeixista serà la millor eina per explicar a la gent quina disfressa utilitza el
feixisme del s. XXI i neutralitzar el seu
discurs d’odi. Un discurs que beu de la
confrontació, ja sigui entre persones,
territoris o cultures.
Combatre el feixisme és aconseguir
que la gent no “compri” el seu discurs,
és veure les papereres plenes de la
seva propaganda feixista; és, en definitiva, que les urnes estiguin buides de
les seves paperetes i que, una vegada
més, puguem cridar ben fort: “A Sant
Boi, ho vam aconseguir!”.
Tenim molta feina a fer, però mai
abaixarem el puny: feixisme, mai més!

o, como economista, creo en los números, por ello cuando Hacienda una
vez más revela que Sant Boi, con 25.645
euros de renta bruta media/habitante,
está por debajo de la renta española de
25.950 euros, tengo tristeza porque la
cifra confirma el 15,2% de pobreza local, -récord – tras Cornellá que de entre nuestros vecinos es el más pobre:
24.885 euros. Ni Sant.Climent, 28.663;
ni Viladecans, 26.321; ni Santa Coloma,
31.225; ni Sant Vicens, 25.728; ni Sant
Joan, 32.362, lo son. En la mayoría se ha
producido una alternancia mínima en
el poder. Sant Boi son 40 años de PSCIU, por ello: plena responsabilidad.
Aunque al exigir en plenos una explicación se ofenden. Ocurrió con el
aumento en 2018 de los delitos un
2.8% (Interior): con 108 robos a domicilios con fuerza, 57 robos violentos,
493 hurtos, 4 violaciones y 1.797 faltas
penales.
No gustan las cifras del déficit proteínico del 12,4% de hogares; y las más de
5 mil personas del Banco de Alimentos
o los comedores sociales. ¿Se prefieren
los gestos de ayudar al sandinismo en
San Miguelito o a refugiados con donativo de AGBAR?
Otro tanto es el abandono y fracaso
escolar superior a la media. Silencio.
Todo va ligado a los 25.645 euros de
renta escasa.
Cuando voto compro una oferta
electoral y la del PSC, tras 40 años, nos
hace pobres.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Vetllar pel patrimoni,
responsabilitat
d’Alcaldia

R

ecentment ha estat notícia la destrucció del patrimoni conegut més
antic situat en terres santboianes. Es
tracta (o es tractava) d’un jaciment
prehistòric, concretament de l’època
neolítica, conegut des de 2016 i ubicat
en un terreny de titularitat municipal.
L’existència i descoberta de jaciments
d’èpoques prehistòriques que hagin
sobreviscut en un entorn urbanitzat i
alterat com el metropolità no és gens
habitual. D’aquí la seva importància i
la perplexitat i indignació que ens suposa que s’hagi destruït.
Més enllà de les lamentacions que
fa el govern de PSC i ICV-EUiA-MES
-en un comunicat ben amagat dins
del web- des d’ERC ens preguntem
diverses coses, que vam preguntar
al Ple passat i sobre les quals no hem
obtingut una resposta clara.
Com pot ser que aquest patrimoni
tan preuat no estigués senyalitzat i
tancat per garantir-ne la protecció?
Com pot ser que una màquina pugui fer treballs en terrenys públics
sense que l’Ajuntament en sàpiga res? I, si ho sabia, com és que es
van autoritzar els treballs de tal
maquinària?
I la darrera. Com pot ser que l’alcadessa amagui el cap sota l’ala quan la
màxima responsable de vetllar pel patrimoni local és ella? Quines responsabilitats polítiques pensa assumir o
fer assumir per aquesta destrossa?
Preguntes sense resposta convincent, com massa sovint amb aquest
govern municipal.

viure

Sant Boi

Andrés Castro,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Ante la maldad

O

tra vez las paredes hablan con palabras amenazantes, hacia las personas
que exponen públicamente sus pasiones sociales, sin acobardarse. Ante estas situaciones hay que tomar partido,
no debemos ser neutrales o equidistantes. No podemos ser amigos de todos,
y no charlar de ciertas cosas, para no
entrar en discusiones intensas. En este
combate del día a día, de la vida en mayúsculas, esconderse, no envolverse,
el “quietismo”, no es un proyecto digno de ser llevado por el ser humano. El
escritor aragonés Baltasar Gracián, en
su libro El Criticón, escribe: “quien no
tiene enemigos tampoco suele tener
amigos”. Martín Luther King en una
frase de parecido estilo señalaba: “Para
tener enemigos no hace falta declarar
una guerra; solo basta decir lo que se
piensa”. Los que permanecen callados
(dicen: esto no va conmigo), también
pueden ser muy peligrosos, están felizmente dormidos, prestos a la obediencia, sea a la corona, toga o espada. No
hablamos aquí, de quien tiene la verdad. Hablamos, de que vuelven a la actualidad, palabras que creíamos perdidas, quemadas por el viento de agosto,
entre el asmático polvo de los caminos.
Y repito, muchos callan. Qué actuales
los versos, del admirado León Felipe:
“¡Ay del que se armó tan sólo, para defender su granero, y no se armó, para
defender el pan de todos primero”.

Jordi Garcia,
regidor

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

N Impuestos justos
o no

N Volem una ciutat
més neta. Solucions!

E

E

l pago de impuestos es la forma en la
que los ciudadanos contribuimos con
nuestro Ayuntamiento o con el país
ante la necesidad de financiar los gastos e inversiones que sirven a las necesidades comunes, y es importante que
cada ciudadano aporte una parte para
hacerlo.
¿Los impuestos que pagamos en
Sant Boi se corresponden luego con los
servicios que luego recibimos de nuestro Ayuntamiento?
La respuesta es sencilla si nos damos
una vuelta por la ciudad y vemos cuál
es la realidad social, económica y de
prestación de servicios que tenemos.
¿Y qué nos encontramos cuando nos
damos una vuelta por el municipio?
Pues de entrada, que ni tan siquiera somos capaces de tener una ciudad más
o menos limpia con unas plazas y parques mínimamente cuidados.
En los últimos tiempos, la respuesta
de quienes nos gobiernan es que no
hay dinero para estos menesteres. A
ver, dinero lo que se dice dinero hay
porque el Ayuntamiento maneja un
presupuesto cada año de 88-90 millones de euros. Otra cosa es en qué se
lo gastan y aquí le dejo espacio a su
imaginación y a que consulte en la web
municipal el presupuesto porque no le
dejará indiferente.
Cuando lo haga, seguro que tendrá
una opinión más formada sobre el carácter confiscatorio y recaudatorio de
quienes nos gobiernan desde hace más
de 30 años y su falta de sensibilidad social y de justicia social.

l 18 d’octubre JuntsxSantBoi vàrem
presentar una moció per convocar un
ple extraordinari amb l’objectiu de
treballar i elaborar un seguit d’accions
per millorar la neteja de Sant Boi. I la
vam presentar perquè la manca de neteja és un problema present que preocupa la majoria de veïns i veïnes. Hi
ha molts factors que ens han portat
fins a aquesta situació. Per exemple,
la recollida de mobles. Aquesta és una
bona iniciativa en el plantejament,
però a la pràctica ha resultat no ser
efectiva, trobem mobles i sofàs que
ocupen l’amplada del carrer i obstrueixen el pas dels vianants. Cal replantejar-ne el model i fer un nou disseny.
Altres exemples són l’increment de
l’incivisme i la mancança de personal
en l’àmbit de neteja. La moció aposta
per buscar solucions a les necessitats
reals que el poble ens demana. I per
això vol dir fer-ho plegats, govern municipal, oposició i societat civil. Perquè
aquests projectes són reptes de ciutat,
i per tant, són responsabilitat de tots
i totes. Incomprensiblement tots els
grups municipals la van votar en contra, excepte Gent de Sant Boi / Cup i
Junts per Sant Boi. Em van qualificar
d’oportunista, populista, irresponsable. Responc a tots aquests adjectius
estenent la mà encara amb més fermesa a tots els veïns i veïnes per escoltar-vos i treballar amb i per vosaltres.
Si aixó es diu populisme, jo en dic compromís per construir i avançar, fent polítiques reals i de proximitat. Aquesta
és la meva responsabilitat.
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Tauler
Diversitat funcional

El programa Inserta Empleo de la
Fundació ONCE, en col·laboració amb
l’Ajuntament, posa en marxa un taller
i un curs de formació laboral adreçats
a persones amb diversitat funcional.
El taller No sé si m’explico (habilitats
i tècniques educatives) i el curs
Controlador/a d’accessos s’impartiran
el desembre vinent i el gener de 2019,
respectivament.
Inscripció: http://ocupacioiempresa.
santboi.cat.

Suport a l’ocupació juvenil

Continua oberta la inscripció a cursos
del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ): Auxiliar administratiu/
iva i atenció a la clientela, Auxiliar
de cuina i restauració, Operari/ària
de magatzem, Gestió de trucades de
teleassistència, Activitats de venda,
i Neteja de superfícies i mobiliari
en edificis i locals. Els joves reben
orientació i acompanyament a la
inserció en el mercat de treball i una
ajuda de 200 euros mensuals.
Inscripció: Masia de Torre Figueres,
de dl. a dv., de 9 a 14 h.

Programa Dones + 30 anys

El Dispositiu d’inserció laboral
per a dones majors de 30 anys,
subvencionat per la
Diputació, vol ajudar
dones en situació de risc
d’exclusió social a accedir
al món laboral. Fins al
31 de desembre rebran
assessorament individual
i en grup sobre ocupació i
àmbits i borses de treball.
Inscripció: de dl. a dv., de 9.30 a 13.30
h, a la Masia de Torre Figueres, i al
telèfon 93 6351246.

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi
(89.4 FM) emet dins
el programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)

Nou servei per a empreses i comerços. El 15 d’octubre va entrar en fun-

cionament la nova Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (trobareu el detall de
la informació a la pàgina 8). El servei té la seu física a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1), on
ofereix atenció personal amb cita prèvia, i disposa d’un espai virtual on les persones emprenedores i els comerços poden realitzar les gestions relacionades amb la seva activitat.
Informació i tràmits: www.santboi.cat/oae.

Black Friday per fer esport

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 6351246).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Formació a les famílies

Al novembre comença una nova edició
del programa de formació a famílies que
organitza l’Ajuntament. El 19 de novembre
hi haurà la primera sessió, on es presentarà
el llibre Estima’m quan menys ho mereixi...
perquè és quan més ho necessito, del psicòleg
Jaume Funes, una guia per a pares i mares
d’adolescents. El dia 28, la sessió està dedicada
al Dia Internacional de les Ciutats Educadores.
Inscripcions gratuïtes a partir del dia 6:
santboi.cat/formaciofamilies, telèfon 93
6351212 i OMAP (pl. Ajuntament, 1).

Espai familiar La Mercè

L’espai familiar i nadó La Mercè està destinat
a famílies amb nens i nenes menors de 3 anys
no escolaritzats. És un lloc de trobada on
compartir la criança dels més petits.
Més informació: Escola Bressol La Mercè
(av. Can Carreres, 14). Tel. 93 6401955 i
eflamerce@santboi.cat
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Els poliesportius
municipals de Sant
Boi s’apunten a la
campanya Black Friday
d’aquesta tardor i
ofereixen matrícula
gratuïta a les persones
que s’hi inscriguin
entre el 23 i el 30 de
novembre.
Més informació: us podeu adreçar a les
dependències dels poliesportius La Parellada,
L’Olivera i Can Massallera.

Carnet SB jove

El carnet dona dret
a descomptes en
comerços, bona part
de l’oferta cultural,
esportiva i juvenil
municipal i d’algunes
entitats santboianes.
Poden aconseguir el
Carnet SB Jove les
persones joves de Sant
Boi que tinguin entre 16 i 30 anys.
Informació i inscripcions: santboi.cat/
carnetsbjove, SIJ el Punt, joventutsantboi.cat,
telèfon 6529843 i elpunt@santboi.cat.

Novembre’18
Punt d’autoreparació de bicis

Voluntariat. Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, de 9 a 21 h,

tindrà lloc El Gran Recapte d’Aliments. Es tracta d’una campanya que
desenvolupen els Bancs d’Aliments de Catalunya. L’any 2017 El Gran
Recapte va recollir a Sant Boi 51.615 quilos de menjar en 23 punts
de recollida i va comptar amb l’ajuda de 600 persones voluntàries.
Inscripció de persones voluntàries: granrecapte.com/ca/voluntariat.

Estands per a la Fira

Les persones i empreses interessades poden
tramitar la contractació d’estands per a 72a
Fira de la Puríssima, que tindrà lloc els dies
6, 7 i 8 de desembre. És el gran aparador
comercial i cultural de la ciutat.
Informació: Oficina Fira de la Puríssima (Pau
Claris, 14. De dl. a dv., de 9.30 a 14 h). Tel. 93
6521054, fax 93 6304080 i firapurisima@
santboi.cat.

Targeta rosa metropolitana

Per sol·licitar aquest títol de transport que
dona dret a viatjar gratuïtament o amb
tarifa reduïda en transport públic per l’àrea
metropolitana de Barcelona cal tenir 62 anys o
més o una discapacitat igual o superior al 33%.
La targeta rosa és personal i intransferible i
s’ha de portar amb el DNI.
Informació i sol·licituds: santboi.cat/tarjarosa

Smartphones i gent gran

Estan obertes les inscripcions al curs
d’smartphones i tauletes (nivell avançat) per a
persones majors de 60 anys que tindrà lloc a
L’Olivera els dies 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 i 29
de novembre, de 9.30 a 11.30 h.
Inscripcions: Can Jordana (Ebre, 27), tel. 93
6351200 ext. 169 i programagentgran@
santboi.cat.

Sant Boi disposa d’un primer punt
d’autoreparació de bicicletes (bike tool) a
la plaça de l’Ajuntament. Es tracta d’una
estructura vertical tancada que conté una
bomba d’aire per inflar rodes i estris perquè
les persones usuàries
reparin les seves
bicicletes amb facilitat
i còmodament. Per
utilitzar el servei
cal registrar-se i
tenir el bluetooth de
l’smartphone activat, a
fi que es desbloquegi
la porta quan es
vulgui accedir a les eines.
Registre gratuït: aplicació per a mòbil, PVerde.

Guia d’eficiència energètica

L’Ajuntament ha editat
una guia renovada que
orienta i informa sobre
com optimitzar els serveis
d’aigua, llum i electricitat
a les llars, així com altres
aspectes a tenir en compte
per ser més diligents en
l’ús de l’energia.
Informació: santboi.cat/
someficients i Punts d’Assessorament per a
l’Eficiència Energètica als mercats (dt. i dj.,
Torre de la Vila i Cooperativa, i dc. i dv., Sant
Jordi i Centre La Muntanyeta).

Càsting d’actors i actrius

Aquest mes de novembre l’actor santboià
Roger Cantos i l’Ajuntament convoquen un
càsting per a actors i actrius de Sant Boi per
a la preparació d’un
espectacle que donarà
a conèixer la història
de les Termes Romanes
de la nostra ciutat
des d’una visió teatral.
L’espectacle es podrà
veure l’any que ve
amb les termes com a
escenari.
Requisits i informació: el càsting està obert a
actors i actrius professionals, estudiants i persones
aficionades al teatre de Sant Boi que tinguin entre
15 i 30 anys. Les inscripcions s’han de fer al correu
electrònic castingtermes@gmail.com.
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Ajuts per a la rehabilitació

El dia 5 de desembre s’obrirà una
nova convocatòria d’ajudes per a la
rehabilitació d’edificis als municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Es podrà demanar subvenció per
reparar deficiències relatives a
l’estat de conservació de fonaments,
estructura horitzontal i vertical,
instal·lacions d’electricitat, fontaneria i
sanejament, cobertes, terrats, façanes,
patis i mitgeres. També per millorar
l’aïllament tèrmic i / o acústic amb
la finalitat de garantir l’estanquitat,
l’aïllament i estabilitat de l’edifici.
Abans de sol·licitar l’ajut cal demanar
l’Informe d’Idoneïtat a alguna de les
entitats col·laboradores del Consorci
d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona, AB - AUCATEL inspección
y control o altres col·laboradors
autoritzats), entre el 5 de desembre
i el 28 de febrer de 2019. Un cop
obtingut l’informe es podrà tramitar la
subvenció, des del 10 de desembre fins
al 29 de març de 2019. Per poder optar a
la subvenció, les obres s’han d’iniciar un
cop obtingut l’informe.
D’altra banda,
s’ha ampliat fins
al 30 de novembre
el període
per sol·licitar
subvencions per
a actuacions
d’adequació
i obtenció de
l’habitabilitat en
habitatges individuals o unifamiliars.
Més informació: telèfon 93 6351223 i
a http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/
programes, santboi.cat/habitatge i OMAP
(amb cita prèvia).

agendasb

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds
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Oci familiar
L’Hora del conte

18 h I Dv. 9 Vaig néixer amb olor d’escudella. De l’obra Contes per sucar-hi pa. Lloc:
Bibl. M. A. Capmany. Dv. 16 Tocats de l’ala! Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Dv. 23 Nenes
valentes. Lloc: Bibl. M. A. Capmany. Dv. 30 Descobrim la granja. Anem a pescar. Per a
infants de 0 a 3 anys. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dissabte 11 de novembre

12 h I Taller. Trick or treat? (truc o tracte). Story Time amb la col·laboració de Kids
and Us Sant Boi. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
12 h I Espectacle familiar. Palla, fusta, pedra. La
història dels tres porquets. Espectacle de titelles de tija
de Galiot Teatre. En el marc dels Espectacles Familiars
de la Temporada d’Arts Escèniques. Preu: 4 €, a ticketea.
com o a la taquilla de l’equipament Lloc: Casal de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou. Org.: Ajuntament

Estonetes familiars

De 18.30 h a 19.30 h I Dc. 14. Taller. Dansa per a famílies. Per a infants de 4 a 11 anys.
Dc. 28. Taller. Música per a famílies. Per a infants d’1 a 3 anys. A càrrec de Tata Inti.
Inscripcions: a partir del dia 7, a la ludoteca. Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament

Dissabte 17 de novembre

12 h I Laboratori de lectura familiar. Pim, Pam, Pomelo! Una “espècie”, de km O,
vinguda directament des del seu hort, sense intermediaris. Per a nens i nenes de 4 a 9
anys. Gratuït amb inscripció. Places limitades. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
17 h I Club de lectura infantil. El senyor Silvestre, de Silke Lambeck. Lloc: Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer

Dimarts 20 de novembre

18.30 h I Taller. La grandesa del més petit: la nanotecnologia. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Dimecres 21 de novembre

17.30 h I Taller infantil. Ciència i música això sí que vibra. Per nens i nenes de 6 a 10
anys. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dijous 22 de novembre

19.30 h I Espectacle familiar. L’artesà de Plantes. Al voltant de l’astronomia, amb
quartet de corda i narrador. Entrada: 3 €. Lloc: Escola de Música Blai Net

Divendres 30 de novembre

18 h I Taller familiar: Posa’t les piles. Els nens i les nenes es construeixen les seves
piles orgàniques. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Exposicions
Del 19 al 30 de novembre

Llengua. Pompeu Fabra, una llengua completa. En el marc de l’Any Fabra, en
commemoració dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i dels 100 anys de la
gramàtica catalana. Lloc: Biblioteca Rubió i Balaguer. Org.: Ajuntament, biblioteques de
Sant Boi, Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà i Generalitat de Catalunya

Del 25 de novembre a l’abril de
2019

Art: Guinovart. Fi de segle. Amb motiu del 10
aniversari de la mort del pintor Josep Guinovart
(foto cedida per la fundació Guinovart), el 25 de
novembre s’inaugura una exposició de les obres
que es conserven a Sant Boi. Un petit homenatge a
l’artista i a la seva relació amb la ciutat. En el marc
de l’Any Guinovart. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.:
Ajuntament

Dimarts 6 de novembre

19.30 h I Club de lectura. Obres Públiques, de Manuel
de Pedrolo. En el marc del centenari del naixement de
l’escriptor. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.:
Associació Equilibri

Dimecres 7 de novembre

18.30 h I Tertúlia literària. Amb La maleta, de Serguei
Dovlàtov. Entrada. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 9 de novembre

19.30 h I Música. Hellboi Fest. Nou festival de heavy
metal a Sant Boi. Amb Kilmara, Forja i Kill The Krait.
Preu: 10 €, a ticketea.com. Lloc: Can Massallera. Org.:
Kilmara amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 10 de novembre

17.30 h I XX Muestra de Danza del Baix Llobregat.
Amb l’Esbart Sant Jordi
(Badalona), Irmandade Galega
(Sant Joan Despí), Ballet
Chaqueño El Leguero (Bolívia)
i Casa de Sevilla de Sant Boi.
Gratuït. Lloc: Can Massallera.
Org.: Casa de Sevilla amb la
col·laboració de l’Ajuntament i la Junta de Andalucía

Diumenge 11 de novembre

19 h I Música. Gabriel Moreno and The Quivering
Poets. Grup de
folk alternatiu
d’actuacions intenses
i poètiques. Preu: 8
€, entrada anticipada,
i 10 €, a la taquilla.
Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Ajuntament

Dimecres 14 de novembre

18.30 h I Xerrada. Wittgenstein, l’enigma d’un geni.
100 anys del Tractatus. Ludwig Wittgenstein és
considerat el gran geni de la filosofia del segle XX. Amb
Humbert Ruíz. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
19.30 h I Tertúlies santboianes. Sant Boi, a cel
obert. Aprofitant la commemoració de la Setmana
de la Ciència, la sessió estarà dedicada a l’observació
astronòmica del cel de la ciutat. A càrrec dels aficionats
santboians a l’astronomia Joaquim Tarragó, Jordi Garcia
i Antoni Xavier Fernández. Lloc: Torre de Benviure. Org.:
Tertúlies santboianes

Dijous 15 de novembre

18.30 h I Xerrada. Gegants que no podem veure. Per
descobrir més coses sobre el codi genètic, el nostre
ADN. A càrrec de Carmen Díez. Gratuït. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 17 de novembre

12 h I Festival del Potaje . A més del popular plat, hi
haurà diverses activitats (gimcana, maquillatge, música,
entre altres). Preu: 5 €. Lloc: Casal de Cooperativa. Org.:
Comissió de Festes Cooperativa i Molí Nou
20 h I Xerrada per conèixer l’associació Amicitia. Amb
taller de perruqueria i maquillatge, a càrrec de Milagros.
Lloc: Casal de Marianao. Org.: Associació Amicitia
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20.30 h I Música.
Rock in Ninyo.
Amb els grups
Retirada!,
The Sockets,
Tittyshev
i Horacio
Punxadiscos.
Preu: 6 €. Lloc:
Cal Ninyo. Org.: La Cápsula del Tiempo

Diumenge 18 de novembre

11.30 h Visita teatralitzada a Can Barraquer. M. Lluïsa
Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, explica el
Sant Boi dels segles XVIII i XIX. Gratuït. Inscripció: tel.
93 6309642 i museusantboi@gmail.com. Lloc: MuseuCan Barraquer. Org.: Ajuntament

Dilluns 19 de novembre

19 h I Taller. Comença la inscripció a Cuina sana per
Nadal. El taller tindrà lloc el 13 de desembre, amb
Montse Hidalgo, nutricionista i membre de l’associació
Menja Salut Sant Boi. En el marc del projecte De l’Hort
a la Biblioteca. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer

Dimarts 20 de novembre

18.30 h I Conferència. Els dos projectes de Pompeu
Fabra. A càrrec de David Paloma. En el marc de l’Any
Fabra. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.Org.:
Ajuntament, biblioteques de Sant Boi, CNL i Generalitat

Dimecres 21 de novembre

19 h I Reading club: read and talk about it. Amb
The Woman in Black, de Susan Hill. Amb Isabel Pozo.
Gratuïta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 22 de novembre

19 h I Xerrada. Claus senzilles per fer una alimentació
sana. Amb el periodista Adam Martín, autor de Menjar
per ser millors i Cuina flexi. Dirigeix el programa Sans
i estalvis a Catalunya Ràdio. El marc del projecte De
l’Hort a la Biblioteca. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer

Dissabte 24 de novembre

19 h I Zambombá . Cantada de nadales andaluses.
Gratuït. Lloc: plaça de Catalunya. Organització:
Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. de
los Dolores
De 19 a 21 h I Concert
Solidari. IV Cap Joguina
Sense Nen. Amics
Damià Grima Amb el
trio Encantats (Nito
Figueras, Txell Sust i
Pep Poblet). Preu: 10 €
(íntegrament per a la
campanya de recollida
de cartes als Reis). Lloc:
Cal Ninyo. Org.: Manel
Marín (programa Born
to be bad, de Ràdio Sant
Boi) i Amics Damià Grima amb la col·laboració de Ràdio
Sant Boi

Dijous 29 de novembre

18.30 h I Xerrada: Càncer del segle XXI, nous
tractaments i avenços pel futur. A càrrec de Salvador
Bonshoms. En el marc de la Marató de TV3, dedicada
a la investigació sobre el càncer. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Novembre’18
4t Aniversari de Weller

Dj. 8 I 20, 20.30 i 21 h A l’escenari: La chica de azul.
Sessions de micro teatre de 15 min. Preu: 3 €. Lloc: Cal
Ninyo. Dv. 9 I 21.30 h Eric Fuentes. Preu: 6 €, anticipada.
Lloc: Cal Ninyo. 23.30 h I Morsa Punxadiscos. Lloc:
Bar Weller. Ds. 10 I 18.30 h Teatre: Mambo. Preu: 6 €,
anticipada. Lloc: Cal Ninyo. 21 h Weller al calaix: Alícia
Buck. Lloc: Bar Weller. Org.: Weller

2a Fira de Col·leccionisme Playmobil

Ds. 10 i dg. 11 I Punts de venda de clicks i material
relacionat amb Playmobil, exposició de diorames
i activitats infantils i familiars relacionades amb
Playmobil (cars, bàsquet, tir amb arc, etc.). Part de la
recaptació anirà a la Federació
Catalana de Paràlisi Cerebral
(FEPCCAT). Les persones que
aportin aliments per a Aliments
Solidaris participaran en el
sorteig Playmobil. Horaris: ds.
10, de 10 a 20 h, dg. 11, de
10 a 19 h. En el marc del Dia
dels Drets dels Infants. Lloc:
Poliesportiu La Parellada. Org.:
Click Factory i la col·laboració de
Sant Boi Comerç i Ajuntament

IV Torneig Infantil d’Escacs Solidari

De 9 a 14 h I Ds. 10 i 24 I Inscripció: 5 €, a
escacsmolinou.com i al tel. 660543304. Recaptació, per
a la lluita contra el càncer infantil. Lloc: Casal de Camps
Blancs. Org.: Club Escacs Ciutat Cooperativa i Molí Nou

Dia de les Persones amb Discapacitat

Dj. 15 I 18 h Cinefòrum. Wonder, d’Stefen Chboski.
Lloc: Can Massallera. Org.: Associació
Equilibri. Div. 30 I 19 h I Conferència:
El cuidado del cuidador, autoestima y
superación personal. Amb especialistes
en creixement personal i crossfit
(programa d’entrenament d’exercicis
d’alta intensitat). Lloc: Hotel Front Air
Congress de Sant Boi. Org.: Tots som
Santboians
Fira d’entitats
Ds. 1 de desembre. De 10 a 13 h. Les entitats per a
persones amb diversitat funcional faran activitats i
exposicions. Es projectarà un vídeo sobre les millores
en l’accessibilitat a la informació i comunicació als
equipaments municipals, bicicleta adaptada a càrrec
d’Àrea Adaptada i exhibició de zumba inclusiu, a càrrec
de l’escola Fip Ball. Lloc: pl. Catalunya. Org. Ajuntament

Dia dels Drets de la Infància

Dt. 20 I 10 h Presentació dels resultats de l’Estudi
d’Obesitat Infantil. En el marc de Sant Boi Sa,
programa municipal de prevenció de l’obesitat i el
sobrepès infantil. Lloc: Fundació Pau Gasol. Dc. 21 I
18 h Renovació del Consell Local d’Infància. Lloc: Can
Massallera. Dv. 23 I De 16.30 a 20 h Reivindiquem el
dret a la salut. Joc lliure i creatiu, jocs gegants i de
taula, mural participatiu, taller de maquillatge i de
zumba i taller col·lectiu per un món millor i una bona
salut emocional. Acte públic reivindicatiu del dret a
la salut i espectacle d’animació. Participants: CO Lola
Anglada, CO Don Bosco, CO Fundació Marianao, CO
Ginkgo, Esplai Eixida, Esplai La Barretina, Federació Els
Garrofers, Ludoteca L’Olivera i Consell Local d’Infància.
Lloc: pl. Ernest Lluch. Org.: Ajuntament

Dia Internacional contra la
Violència Masclista

Activitats puntuals
Dj. 22 I De 9.30 a 13.30 h Jornada tècnica: Violències
masclistes a l’espai públic
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Dv. 23 I 18 h L’Hora del conte: Nenes valentes. En
el marc de la programació infantil de la biblioteca,
commemoració del Dia Internacional contra la
Violència Masclista
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Dg. 25 I 9.30 h VI Marxa el Baix Llobregat contra la
Violència Masclista
Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament amb arribada al
parc de Torreblanca
12 h Música. Concert de dones. Amb Rosa Zaragoza i
Rosó Sala. Lloc: pl. Ajuntament.
17 h Alcem la veu contra la violència masclista.
Sortida cap a la manifestació unitària de Barcelona
contra la violència masclista. Servei d’autocar.
Aforament limitat. Lloc de sortida: pàrquing zona blava
del FGC
Exposició de llibres
Del 22 al 29 de novembre. No és no: prou abusos
contra les dones. Lloc: biblioteques Jordi Rubió i
Balaguer i Maria Aurèlia Capmany
Més informació: pàgines del monogràfic d’aquesta
revista, santboi.cat i igualtatsantboi.cat

XXVII Mostra de Jazz de
Sant Boi
Música al carrer
Ds. 10 I 12 h Escola Pilar
Villanueva. Lloc: xamfrà c/
Francesc Macià. Ds. 17 I 12 h
Escola Llor. Lloc: c/Pau Casals.
Ds. 24 I 11 h Banda Escola Blai
Net. Lloc: av. Onze de Setembre
Concerts de novembre
Dv. 9 I 22 h Josep Soto
Quintet [1]. La guitarra, la gran
protagonista. Gratuït. Lloc: Casal
de Casablanca
Dv. 16 I 22 h Michele Hendricks
Quintet [2]. La veu femenina de
la Mostra. Preu: 8 €. Lloc: Cal
Ninyo
Dv. 23 I 22 h Guillermo Calliero
South American Project [3]. El
trompetista argentí oferirà una
nit de jazz llatí. Preu: 8 €. Lloc:
Casal de Ciutat Cooperativa
Dv. 30 I 22 h The Big Jamboree
[4]. Cloenda amb una banda de
Rhythm & Blues, per escel·lència.
Preu: 8 €. Lloc: Can Massallera
+info: agendasb.info i
culturasantboi.cat
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Llibres per a la Marató 2018

Del 15 de nov. al 12 de des. Un llibre per tu, un
donatiu per la Marató. Un any més la biblioteca se
suma a la campanya de recaptació de donatius per
a la campanya de la Marató de TV3. Enguany estarà
dedicada a la investigació contra el càncer. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de
Sant Boi i Marató de TV3

Lectures en veu alta i per a persones amb
capacitats diverses
Els dijous. 11 h I En veu alta, tots llegim. Lectura
literària en veu alta. 18 h I Club de lectura per a
persones amb capacitats diverses. Lloc: Bibl. J. Rubió

+ Info:
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

IV SantA Blues

Ds. 10 de nov. I 21 h I Carla Sunday, de Barcelona [1].
Preu: 5 €
Ds. 17 de nov. I 21 h I Tori Sparks, de Nashville [2].
Preu: 5 €
Dv. 30 de nov. I 21 h I La santboiana Maria Martí [3].
Preu: 5 €
Ds. 1 de des. I 21 h I Jodie Cash [4], de Barcelona.
Preu: 5 €
Diumenge 2 de des. I 18 h I
Festa familiar: Messin’With
The Kids! Activitats infantils,
amb la col·laboració de Les
Karxofetes, punxadiscos, Ball
n’Chain & Friends i blues jam
1
session. Entrada amb consumició
obligatòria
Lloc: Casal de Casablanca
Organització: Les Muses
Col·laboració: Ajuntament
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“Dirigir la seguretat de la
Moncloa és un honor i una
gran responsabilitat”
Quins records conserva de Sant Boi?
Els millors. Vaig néixer a Zamora però vam arribar a
Sant Boi quan jo tenia 3 o 4 anys. Recordo el col·legi
de les Monges -les Carmelites-, l’institut Rubió i
Ors i els meus amics de l’institut, que encara em
truquen i m’estimen. I la meva família. Tot i que la
mare va morir, a Sant Boi hi ha la casa dels meus
pares. I hi viuen el meu germà, la meva neboda i
les seves nenes… Mai no me n’he desvinculat. Hi
vaig estar la passada Setmana Santa.
Com és que es va decidir a ser policia?
De manera fortuita. La meva germana estava
casada amb un inspector en cap del cos i em va
comentar que hi estaven entrant dones. La meva
‘vena feminista’ va preguntar: ‘Però fan el mateix
que els homes?’. Va dir que sí i em va picar la
curiositat. Les oposicions eren dures, perquè les
places per a dones no eren lliures. Hi havia, de
fet, una discriminació negativa: només en podien
entrar 5. Vaig tenir la sort de ser una d’elles i vaig
passar tres anys a l’Escola Nacional de Policia,
a Àvila. Em va agradar, i quan vaig començar a
treballar em va agradar encara mes, molt més.
Com ha conviscut amb un entorn tan masculinitzat?
Sense cap problema. No he tingut cap problema
amb els companys, no més que ningú altre. En
aquella època, òbviament, érem les primeres allà
on anàvem, com a molt podies trobar-te amb una
altra inspectora com tu. Quan vam començar a
assolir llocs de més responsabilitat, sempre eres la
primera. Però mai he tingut cap problema a l’hora
de treballar, manar o assumir responsabilitats.

MARÍA MARCOS és la primera dona que ha
accedit al càrrec de directora del Departament
de Seguretat de la Presidència del Govern
d’Espanya. Nascuda en un poble de Zamora,
va viure a Sant Boi durant la seva infantesa
i joventut. Una brillant carrera professional
com a policia l’ha fet pionera en l’exercici
de responsabilitats anteriorment sempre
destinades a homes. Es declara feminista i
admiradora de Maria Mercè Marçal, que va
ser professora seva a l’institut Rubió i Ors, i
de Carmen Alborch, a qui dedica en aquesta
entrevista unes paraules de comiat.

Com és el dia a dia en la nova responsabilitat al
capdavant de la seguretat de la Moncloa?
Encara són les meves primeres cinc setmanes,
però estic molt contenta. Va ser una gran sorpresa.
Ho visc sobretot amb orgull. Per a qualsevol
policia és un honor fer-se càrrec del Departament
de Seguretat de la Presidència del Govern. És una
gran responsabilitat. Però tots els càrrecs que he
anat assumint al llarg del temps ho eren, de fet.
Sant Boi ha estat declarada Ciutat Feminista.
Què n’opina?
Estic encantada. Quan m’ho va dir un amic meu,
el José Ángel Carcelén, vaig pensar que era molt

N A Sant Boi tinc els
meus millors records:
la família, els amics i la
meva infantesa
NCom a dona policia, mai
no he tingut problemes
per treballar, manar o
assumir responsabilitats
positiu. És la meva ciutat, on he après la majoria
del que sé, i on em vaig reconèixer a mi mateixa
per primer cop com a feminista. És quan ets jove
que comences a tenir aquest tipus de sensacions.
Recordo molt una profe que vaig tenir a l’institut,
la Maria Mercè Marçal, a qui considero un referent
com a mestra i com a feminista.
Estem vivint un bon moment de la lluita per la
igualtat entre dones i homes?
És il·lusionant veure com hi ha moltes veus
que s’alcen per reclamar la igualtat. De drets,
d’il·lusions, a l’hora de treballar i d’estudiar…
Malgrat el que ja hem assolit, ens queden molts
reptes per davant. En relació amb això, voldria
tenir un record per a la Carmen Alborch, una dona
moderna i plena d’il·lusió que ens ha deixat. Dies
abans de la seva mort, vaig tenir la sort i el plaer
de coincidir amb ella en un acte a la Generalitat
valenciana. Ens va deixar unes paraules. ‘Aquí ho
deixo:’, va dir, ‘el feminisme s’hauria de declarar
Patrimoni de la Humanitat’. Són paraules seves
que vull recordar en aquests moments.
Les dones han d’assumir més responsabilitats?
Hi ha llocs i càrrecs als quals encara no hem
arribat. A la policia, a la politica, a la universitat,
a les empreses... A qualsevol feina. Però hi
arribarem. Les dones som el 50% de la població.
Jo crec en la igualtat, en el 50% en un sentit ampli.
Que tothom tingui les mateixes oportunitats per
poder fer allò que vol. Crec que ho aconseguirem i
que serà bo per a tothom, les dones i els homes n

