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1996-2016: qualitat de servei
i proximitat a la ciutadania
NL’Ajuntament ha apostat amb èxit per una ‘finestreta única’ d’informació, gestió i tràmits
ferent indiscutible, molt ben valorat per a
la ciutadania de Sant Boi. I el seu model
ha inspirat la reorganització dels serveis
d’atenció al públic d’altres ajuntaments de
Catalunya i Espanya.

El dia 2 de desembre de 1996 va començar
a funcionar l’Oficina Municipal d’Atenció
al Públic de Sant Boi (OMAP). Ara en fa 20
anys. En aquell moment, va ser una aposta
innovadora de l’Ajuntament per relacionarse amb la ciutadania d’una manera diferent,
allunyada de la mentalitat burocràtica que
havia caracteritzat l’Administració en anteriors etapes. Una aposta realment pionera
per oferir una ‘finestreta única’ d’informació
gestió i tramitació amb personal específicament format per a aquest objectiu, amb
un horari sense interrupció i un servei més
ràpid, còmode, amable i personalitzat.

Nous reptes

Arribat el vintè aniversari, l’OMAP mira cap
al futur i encara nous reptes per adaptar-se
a les realitats canviants de la societat i de
les lleis. En especial, generalitzar l’ús de la
cita prèvia per no malbaratar temps de les
persones usuàries i ampliar els serveis de
tramitació electrònica, dos objectius que
durant l’any 2017 experimentaran importants avenços.
L’OMAP aprofita la celebració per estrenar logotip i modificar parcialment el seu
nom, que passa a ser Oficina Municipal
d’Atenció a les Persones. Un canvi que vol
posar el focus en l’element més crucial de
la seva tasca: el contacte diari amb les persones i les seves necessitats.

Un espai de referència

Al llarg d’aquests vint anys, l’OMAP ha atès
gairebé un milió i mig de persones i ha fet
més de dos milions de tràmits i gestions.
La qualitat i la millora contínua del servei
han estat en tot moment les seves senyes
d’identitat. Així s’ha convertit en l’autèntica
porta d’entrada a l’Ajuntament i en un re-

La millora contínua
de l’atenció al
públic ha estat la
senya d’identitat de
l’oficina en aquests
vint anys
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NEls reptes de 2017

seran generalitzar la
cita prèvia i avançar
cap a l’administració
electrònica
N L’Ajuntament compta

amb altres serveis
d’atenció al públic
especialitzats en
temàtiques concretes

La vocació d’atendre persones
NEl model d’atenció de Sant Boi s’ha exportat a altres municipis de Catalunya i Espanya

1 Les persones, al centre

Les persones són el centre i la raó de ser
dels serveis municipals d’informació i atenció al públic. Coincidint amb el vintè aniversari, l’OMAP modifica el seu nom per
incorporar-hi la paraula ‘Persones’ i posar
de relleu la naturalesa relacional de la seva
tasca. L’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones treballa per atendre i entendre les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes que
requereixen els seus serveis. Oferir un tracte
personalitzat, atent a la singularitat de cada
demanda i de cada individu, és indispensable per garantir una atenció satisfactòria.

2 Un equip humà amb vocació

El personal de l’OMAP està format per treballadors i treballadores amb experiència,
formació especialitzada i vocació de servei
a les persones. És un personal polivalent
que s’organitza en una estructura de treball
molt flexible, capaç d’adaptar-se a diferents
necessitats. Puntualment es compta amb

La ciutadania
valora molt
positivament

els serveis de
l’OMAP. En
l’última enquesta
realitzada, la nota
mitjana atorgada
a l’oficina va ser
d’un 9,5

personal de reforç d’altres departaments o
admnistracions. L’oficina obre de forma ininterrompuda de les 8.30 del matí a les 7 de
la tarda tots els dies feiners (els divendres i
vigílies de festiu i els períodes de vacances,
fins a les 2 del migdia).

3 Qualitat i millora contínua

Des de 1996, l’OMAP atén a la planta baixa
de la Casa de la Vila. Amb els anys, els procediments s’han anat optimitzant i adaptant
als diferents moments. L’OMAP ha apostat
sempre per un servei de qualitat i en procés
de millora contínua. S’ha esforçat per eliminar progressivament tràmits i documents
innecessaris, per racionalitzar els processos
interns, per actualitzar la formació del personal, per incorporar eines informàtiques, per
realitzar campanyes intensives en moments
de gran demanda i per facilitar la màxima informació i el màxim nombre de serveis cada
cop que es fa una gestió, gràcies a una visió
integral de les necessitats de la ciutadania.
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4 Un servei amb bona nota

Els informes de gestió que l’OMAP elabora
cada any i les enquestes de valoració plantejades a les persones usuàries són altres
eines útils per reforçar la qualitat i la millora contínua del servei. La darrera enquesta feta per l’Ajuntament, que data de l’any
2013, valorava amb un excel·lent la feina
de l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones. La nota mitjana resultant va ser un 9,5;
més del 70% de les persones enquestades
li posaven un 10 i només l’1% la suspenia.
En l’actualitat es realitza una nova enquesta
per actualitzar aquests resultats.

5 Un model reconegut

La tasca d’atenció al públic de l’Ajuntament
de Sant Boi, que va ser pioner en la introducció d’un model de ‘finestreta única’
i reducció de la burocràcia administrativa, ha estat sovint una referència per a
altres municipis. L’OMAP ha assessorat
sobre el seu model de funcionament una

quinzena d’ajuntaments catalans, com els
de Gavà, Castelldefels, Santa Coloma de
Gramanet, Sabadell o Reus. També ciutats com Huelva, Corunya o Santa Cruz de
Tenerife. Representants de l’Ajuntament
d’Irun i la Universidad de Sevilla han visitat les instal·lacions de l’oficina de Sant
Boi, que ha estat protagonista en jornades i col·loquis sobre atenció ciutadana,
indicadors de gestió i modernització de
l’Administració.

6 La cita prèvia com a prioritat

La generalització de l’ús de la cita prèvia
és una de les grans prioritats de l’Oficina
Municipal d’Atenció a les Persones de Sant
Boi per al pròxim any. Aquesta fórmula de gestió minimitza les cues i redueix
considerablement el temps d’espera necessari per fer una gestió o un tràmit. En
l’actualitat, només al voltant del 10% de
les persones ateses per l’OMAP hi arriben
havent concertat abans la visita per telèfon o per la xarxa Internet. A partir del 9
de gener, a les tardes només s’atendrá amb
cita prèvia. Més endavant, aquest sistema
s’estendrà progressivament a l’horari complet d’obertura de l’oficina.

7 Administració electrònica

L’altre gran repte dels serveis d’atenció
ciutadana serà avançar cap a un nou model d’administració electrònica. Les lleis
39/2015 i 40/2015 requereixen canvis importants que facilitaran l’atenció directa
per Internet (accessible les 24 hores del dia
i els 365 dies de l’any) i faran innnecessaris
molts desplaçaments. En aquest nou model, el personal d’atenció al públic tindrà
un paper cada cop menys presencial i més
vinculat a l’assessorament i el suport a les
persones en la realització de gestions en
format electrònic. L’ús de la signatura i el
pagament electrònic guanyaran terreny.

8 Altres reptes de futur

Altres nous reptes de l’OMAP de Sant Boi
són la implantació de sistemes de valoració
immediata ‘in situ’ per part de les persones
usuàries, estendre les oficines electròniques d’autoservei per poder fer tràmits i
gestions per Internet en diferents equipaments públics i millorar la coordinació amb
altres administracions per poder compartir
informació fent innecessaris molts desplaçaments per aportar documentació.
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9 Atenció especialitzada

L’OMAP és el nucli principal dels serveis
municipals d’atenció al públic. Hi ha, però,
altres serveis més especialitzats que atenen qüestions específiques relacionades,
per exemple, amb el consum (OMIC), l’escolarització (OME), la seguretat ciutadana
(OAC), l’atenció social (Primera Acollida) o
els temes d’interès juvenil (El Punt). L’OMAP
es coordina amb aquests serveis per millorar-ne l’eficàcia i fer-los més àgils i còmodes
per a la ciutadania. Recentment s’ha treballat, per exemple, en l’atenció coordinada a
empreses i persones emprenedores.

10 Oportunitats de millora

L’OMAP i els serveis d’atenció ciutadana
són una important eina de contacte de proximitat amb els veïns i les veïnes de Sant
Boi, que permet conèixer millor les seves
necessitats quotidianes. La bústia virtual
T’Escoltem és també un instrument de relació que l’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania per fer arribar les seves
consultes, queixes o suggeriments. Escoltar
tots els punts de vista és, sens dubte, una
oportunitat per millorar.

“La Tarjeta Rosa, la había
perdido y he tenido que arreglar los
papeles para
volvérmela a
sacar. De paso
he aprovechado
para pedir un
volante del
padrón, porque
me lo piden para
cogerme en el
centro de día.
Vivo en Sant Boi
hace muchos años, pero aquí en
la OMAP no había estado nunca.”
Dolores Rodríguez Orellana,
veïna de Marianao

T’Escoltem:
escuchando
la voz de la
ciudadanía
para mejorar

“Tramité una ayuda escolar

y vine a interesarme para ver si
ya estaba
concedida. Me
han atendido
rápido porque
había pedido
cita previa.
Vivo en Sant
Boi desde 1987
y he venido
muchas veces a
la OMAP. Creo
que el servicio que ofrecen es cada
vez mejor.” Naima Zentar Sevilla,
veïna de Vinyets i Molí Vell

“Hem lliurat documentació

per legalitzar una activitat de
restauració, però no hem pogut
acabar el tràmit perquè el titular
de l’activitat no
portava prou
diners per pagar
íntegrament la
taxa. Tornarem la
setmana que ve.
L’atenció ha estat
molt àgil perquè
em van donar
cita prèvia. Tal
com he arribat
m’han atès, no he perdut ni 5
minuts.” Josep Cervera Suñol,
veí de Badalona

Desde el año 2009, los ciudadanos de Sant
Boi cuentan con un buzón de correo virtual
a través del cual pueden contactar con su
Ayuntamiento para hacerle consultas y sugerencias o expresar quejas sobre temas
relacionados con la gestión municipal.
El Ayuntamiento hace llegar cada mensaje recibido a la persona técnicamente responsable del tema planteado y se compromete a estudiarlo y dar una respuesta en un
plazo máximo de 30 días.
En siete años de funcionamiento, el buzón
T’Escoltem ha recibido más de 26.000 comunicaciones, en una evolución creciente que
en 2015 alcanzó el tope de 6.305 mensajes.
Casi el 80% de ellos se recibieron a través
del formulario que hay disponible para esta
finalidad en la página web municipal.
Los temas más frecuentes en las comunicaciones que envía la ciudadanía son los
que tienen que ver con el mantenimiento
y la mejora del espacio público (el 56%
en 2015), seguidos por el medio ambiente
(12%), la movilidad (8%) y el civismo y la
convivencia (7%).
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El Ayuntamiento no se limita a dar una
respuesta a los mensajes, sino que valora
los asuntos a los que hace referencia la ciudadanía en sus mensajes, realiza inspecciones en caso necesario y toma medidas las
medidas oportunas para intentar resolver
el problema de que se trate en cada caso.

Valorar e intervenir

El año pasado, el 46% de las comunicaciones recibidas a través de T’Escoltem generaron una intervención municipal que no
estaba prevista, mientras que el 28% hacían referencia actuaciones que el Ayuntamiento ya tenía programadas.
La existencia de este canal de participación es, pues, una ayuda muy útil para la
mejora continua de los servicios municipales. Desde su creación, T’Escoltem constituye una apuesta por una relación próxima a
la ciudadanía y atenta a sus puntos de vista,
que permite al Ayuntamiento tener un conocimiento más directo y contrastado del
territorio y de las personas que viven en él.
santboi.cat/tescoltem

El buzón de correo
T’Escoltem es
una herramienta
de participación
ciudadana y
transparencia

Atendre i entendre les persones
Atender y entender a las personas

E

l model de relació de l’Ajuntament amb la ciutada
nia va canviar de manera molt important l’any 1996
amb la creació de l’OMAP. Veníem d’una administració franquista, fosca i burocràtica, allunyada de les
persones i de les seves necessitats, on fer una gestió
o un tràmit podia comportar uns quants desplaça
ments, llargues cues i potser males cares. Calia un
canvi. Després d’anys de democràcia, l’Ajuntament
es va sentir capaç de fer un gir de 360%. Va reformar
la planta baixa de la Casa de la Vila i va posar-hi en
marxa una oficina integrada, amb nou personal i un
tracte més sensible i professional.
No era un repte fàcil. Va ser una aposta pionera,
valenta, i els resultats salten a la vista. En 20 anys,
l’OMAP ha esdevingut un punt de referència indis
cutible, un servei molt ben valorat per la ciutadania
que altres municipis han ‘copiat’.
Hem seguit treballant per millorar l’atenció a
les persones, tant a l’OMAP com en altres serveis
d’informació i atenció més específics. Així hem po
gut, per exemple, eliminar les cues que es formaven
en les preinscripcions als casals d’estiu o reorganit
zar l’accés als serveis socials mitjançant un siste
ma de primera acollida. Crec que hem aconseguit
consolidar una nova cultura organitzativa, capaç
d’escoltar el que pensen les persones i de percebre
les seves queixes no com una nosa, sinó com una
oportunitat per fer-ho millor.
Cal continuar avançant per aquest camí.
L’Ajuntament ha de ser útil a la ciutadania i estar
sempre a prop de les seves necessitats. Cal atendre
i entendre les persones.

E

l modelo de relación del Ayuntamiento con la ciu
dadanía cambió de manera muy importante el año
1996 con la creación de la OMAP. Veníamos de una
administración franquista, oscura y burocrática,
alejada de las personas y de sus necesidades, en la
que hacer una gestión o un trámite podía comportar
unos cuantos desplazamientos, largas colas y quizás
malas caras. Hacía falta un cambio. Después de años
de democracia, el Ayuntamiento se sintió capaz de
dar un giro de 360º. Reformó la planta baja de la Casa
de la Vila y puso en marcha una oficina integrada, con
personal nuevo y un trato más sensible y profesional.
No era un reto fácil. Fue una apuesta pionera, va
liente, y los resultados saltan a la vista. En 20 años,
la OMAP se ha convertido en un punto de referencia
indiscutible, un servicio muy bien valorado por la ciu
dadanía que otros municipios han ‘copiado’.
Hemos seguido trabajando para mejorar la aten
ción a las personas, tanto en la propia OMAP como
en servicios de información y atención más especí
ficos. Así hemos podido, por ejemplo, eliminar las
colas que se formaban en las preinscripciones a los
casales de verano o reorganizar el acceso a los servi
cios sociales mediante un sistema de primera acogi
da. Creo que hemos conseguido consolidar una nue
va cultura organizativa, capaz de prestar atención a
lo que piensan las personas y de percibir sus quejas
no como una molestia, sino como una oportunidad.
Hay que seguir avanzando por este camino. El
Ayuntamiento ha de ser útil a la ciudadanía y estar
siempre cerca de sus necesidades. Hemos de aten
der y entender a las personas.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Seguim treballant per
ser útils a la ciutadania
i estar a prop de les
seves necessitats
N Seguimos trabajando
para ser útiles a la
ciudadanía y estar cerca
de sus necesidades

“Soy ingeniero. Hago proyectos

y hoy he venido a la OMAP a tramitar
dos expedientes
de obras y una
licencia de
actividad. Está
muy bien que se
puedan evitar las
colas solicitando
cita previa. La
atención me
parece buena
y los temas se
resuelven correctamente. Por mi
trabajo, vengo aquí muchas veces.”
José Antonio de la Cruz Caro,
veí de Cornellà

“Estoy sin trabajo y aún no

me ha salido nada. He venido a la
oficina porque
solicité una
ayuda para
pagar el piso.
Por lo visto falta
algún papeleo.
La atención la
valoro como
buena, quizás
han tardado en
cogerme, pero
resuelven los temas bien.”
Cristina María Marciera Rocha,
veïna de Ciutat Cooperativa

“Pertenezco a la ONG Desos

Opció Solidària. Recibimos una
subvención y ahora había que
registrar la justificación de las
facturas. Nunca
lo había hecho
antes. He tenido
que esperar un
rato, pero el
trámite se ha
resuelto bien.
Otras veces he
estado en la
OMAP como
particular, por
ejemplo para arreglar la tarjeta
del tren.” Juan Antonio Madueño
Rosa, veí de Ciutat Cooperativa

Serveis d’atenció al públic
Oficina Municipal d’Atenció a les Persones

Atenció i tramitació en persona, per telèfon i via web

Volants d’empadronament / Altes al padró / Canvis de domicili / Permisos
d’obres i activitats / Permisos d’ocupació de la via pública / Talls de carrer /
Subvencions i ajudes per a l’habitatge / Entrada i registre de factures / Consulta d’expedients / Presentació i registre de sol·licituds / Targetes d’aparcament
/ Cens d’animals de companyia (...)

Pl. Ajuntament, 1 (planta baixa Casa de la Vila)
Matí i tarda sense interrupció (dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h;
divendres, vespres de festiu i períodes de vacances: de 8 a 14 h)
Cita prèvia: santboi.cat/omap, santboi.cat/tramits, 93 635 12 12

Oficines d’administració electrònica

Casa de la Vila, Torrefigueres i Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Cita prèvia amb l’OMAP, volants d’empadronament (lliurament immediat), consulta de tràmits web...

Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor

Masia Torre Figueres (c/ Pau Claris, 14). Consultes, denúncies i reclamacions.
Atenció amb cita prèvia: tel. 93 635 12 12. Tramitació web: santboi.cat/tramits

Oficina Municipal d’Escolarització

Torre del Sol (c/ Joan Bardina, 29) (A L’Olivera a partir de gener)
Consultes relacionades amb l’escolaritat; informació, orientació i assessorament sobre preinscripcions escolars
Atenció amb cita prèvia: OMAP (presencial) o tel. 93 635 12 12

Oficina d’Atenció Ciutadana (Policia Local)

Comissaria de la Policia Local (c/ Riera Fonollar, 2). Tel. 93 640 01 23 i 092

Servei de Primera Acollida Social

Cal Ninyo (c/ Major, 43)
Punt d’accés als Serveis Socials Municipals. Informació, orientació i assessorament. Valoració i tramitació de recursos i prestacions. Derivació a altres dependències i serveis. De dilluns a dijous: de 9.30 a 14 i de 16 a 18.30 hores;
divendres: de 9.30 a 14 hores

El Punt, Servei d’Informació Juvenil

La Factoria Jove de Can Massallera (c/ Mallorca, 30-34)
Tel. 93 652 98 43, elpunt@santboi.cat Matins: dilluns i divendres, de 10 a 14
hores; tardes: de dilluns a dijous, de 16 a 20 hores

Punt d’acollida a empreses i emprenedors

Masia Torre Figueres (c/ Pau Claris, 14)
Suport per a la posada en marxa de nous negocis. Informació i assessorament.
Tel. 93 635 12 46, pgarnica@santboi.cat

Proximitat Utilitat pública Transparència
Qualitat Millora contínua Escolta activa
Avaluació de resultats Racionalització de
serveis Innovació Cita prèvia Administració
electrònica Compromís de servei
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La atención por las tardes, solo con cita previa
Después de las próximas navidades,
la Oficina Municipal d’Atenció a les
Persones (OMAP) introducirá un cambio importante en su sistema de funcionamiento. Desde el 9 de enero, en
horario de tarde (de 14 a 19 h) solo
se atenderá a las personas que hayan
solicitado antes cita previa por teléfono o por Internet. El cambio es un primer paso para implantar este sistema
en el horario completo de la OMAP.
El sistema de cita previa, que ya se
está utilizando en otros municipios y
administraciones, facilita una mejor
gestión de la afluencia de personas,
que por lo general suele concentrarse a determinadas horas del día (ver

cuadro adjunto). Por tanto, se ofrece
una atención más inmediata en el día
y la hora prefijados y se evita así a
los ciudadanos tener que hacer cola y
desperdiciar su tiempo.
En la actualidad ya se puede pedir
cita previa en la OMAP, y para realizar ciertos trámites es indispensable
solicitarla (por ejemplo, los relacionados con la actividad comercial e
industrial). En adelante, el sistema
de cita previa se vinculará también a
otros trámites habituales.
Cita previa
Por Internet: santboi.cat/citaprevia
Por teléfono: 93 635 12 12

Distribución horaria de las visitas a la OMAP (en porcentaje)
08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12-00
12.00-13.00
13.00-14.00

5,3%
14,9%
18,4%
18,3%
15,2%
10,2%

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

2,3%
3,0%
3,4%
4,7%
4,2%

A partir del próximo día
9 de enero, las personas
propietarias de animales de
compañía tendrán autorización
para acceder con ellos a la
OMAP (y a las recepciones de los
casales en los barrios). El acceso
estará limitado al horario de
tarde (de las 14 a las 19 horas)
y solo será posible en caso de
haber solicitado cita previa. Las
personas propietarioa deberán
responsabilizarse de que el
animal no cause molestias a otros
usuarios y de mantener en buen
estado las instalaciones.

Encuesta para valorar los
servicios de la oficina.

2017, un año clave para avanzar hacia la
‘administración electrónica’
Los ciudadanos de Sant Boi podrán
realizar algunos trámites con sistema de pago electrónico a través de
la página web municipal. Según las
previsiones del Ayuntamiento, esta
posibilidad empezará a estar disponible durante el primer trimestre del
año que viene, gracias a un convenio
para la gestión de una pasarela rápida y segura de pago por Internet.
2017 será, de hecho, un año clave
para el despliegue de la administración electrónica en Sant Boi. El
Ayuntamiento también trabaja para
poder acceder, a través del Consorci
Administració Oberta de Catalunya,
a las bases de datos de otras administraciones e instituciones. De este
modo, los ciudadanos no se verían

Los animales de compañía
tendrán autorizado el
acceso a la OMAP.

Las personas usuarias podrán realizar cada vez más trámites desde casa
obligados a desplazarse para solicitar ciertos documentos acreditativos,
pues el Ayuntamiento ya podría tener
constancia de ellos (por ejemplo, datos fiscales y de tesorería, sobre pensiones o sobre la condición de familia
numerosa).

Un nuevo avance previsto a corto
plazo consiste en la utilización creciente del Registro General Electrónico para la entrada de instancias y
documentos; su uso actual está limitado a la presentación de unos pocos
trámites sencillos.

Viure Sant Boi
N desembre 16

9

El Ayuntamiento está
realizando en la actualidad
una encuesta para valorar el
grado de satisfacción de las
personas usuarias que acuden
a la OMAP a realizar gestiones.
Dos trabajadores contratados
mediante el Sistema de Garantía
Juvenil se encargan de la
realización del sondeo en la propia
oficina. La última
encuesta disponible
de similares
características
data del año 2013.
Para el futuro, la
OMAP estudia la
implantación de un
sistema de valoración
inmediata de sus
servicios presenciales,
telefónicos y
telemáticos.

Avanzan las
obras del nuevo
acceso a la zona
de Molí Nou
El 14 de noviembre se iniciaron
las obras de construcción del
nuevo enlace entre la carretera de
Sant Vicenç (BV-2002) y las calles
Primer de Maig y Joan Maragall.
De este modo será posible circular
hacia Molí Nou directamente
desde la mencionada carretera.
El nuevo enlace tendrá un
único sentido de
circulación (subida),
ya que no es posible
habilitar ambos
sentidos a causa de
las características
de esta red
viaria. A raíz de
la construcción
del enlace, el
Ayuntamiento ha
iniciado un proceso
de participación
para decidir el
sentido de algunas
calles de la zona.
La primera sesión
tuvo lugar el 28 de noviembre en
el Casal de Ciutat Cooperativa i
Molí Nou.

Retirada de
placas del
franquismo
El Ayuntamiento prepara una
campaña de movilización
ciudadana para detectar las
últimas placas franquistas
residuales en las fachadas. Se
trata de una acción amparada
por la Ley de memoria histórica,
aprobada el año 2007, que
obligaba a las administraciones
públicas a retirar los símbolos
franquistas.

La alcaldesa
pide al ministro
de Fomento una
reunión urgente
para reanudar
las obras de
la C-245
Lluïsa Moret envió el 21 de noviembre una carta al ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, para solicitar una
“reunión urgente” que permita reanudar con la máxima celeridad las obras
de la ‘variante’ de la C-245.
Esta infraestructura, que ha de conectar el cinturón del Litoral con la
autopista C-32, es una obra indispensable para solucionar los históricos
problemas que padecen muchos vecinos y vecinas de Sant Boi que diariamente han de entrar o salir de la
población con sus vehículos por motivos de trabajo o estudios.
Las obras, iniciadas en agosto de
2009, han padecido desde entonces
múltiples ralentizaciones y paradas.
La actual, última de una larga lista,
ya dura més de quince meses.

Las obras llevan más de quince meses paralizadas por el gobierno central

Según la alcaldesa no hay “ninguna
explicación convincente ni compromiso de reanudación” por parte del
gobierno estatal, pese a las múltiples gestiones y protestas del Ayuntamiento. En su opinión, es “una situación indignante que no podemos
continuar padeciendo ni tolerando
por más tiempo”.
En la carta enviada al ministro de
Fomento, Lluïsa Moret explica que la

preocupación del gobierno municipal
es compartida por la ciudadania, que
percibe la situación com “uno de los
principales problemas de su ciudad”.
La finalización de les obras es vital para el desarrollo de Sant Boi y
la creación de oportunidades en el
territorio. El parón incluso está impidiendo al gobierno municipal cumplir
con algunos compromisos, como la
remodelación de algunas calles.

Más calidad y competencia en los
servicios funerarios de Sant Boi
El Ayuntamiento ha aprobado una
nueva ordenanza reguladora de los
servicios funerarios. El texto plantea
condiciones y requisitos diferentes a
los de la ordenanza anterior (en cuanto a personal, instalaciones, vehículos
y materiales, entre otras cuestiones).
El objetivo de los cambios introducidos es fomentar la competencia, de
modo que las pequeñas empresas puedan optar en igualdad de condiciones
a la prestación de los servicios fune-
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rarios. “La nueva normativa será una
realidad a partir de enero y va a ayudar
a que las personas de la ciudad tengan
un entierro más digno a un precio más
razonable”, ha afirmado el teniente de
alcalde José Ángel Carcelén.
La ordenanza fue aprobada con carácter definitivo en el Pleno del mes
de noviembre. El gobierno municipal
se ha comprometido a obrar con la
máxima transparencia en relación a
esta cuestión.

Estratègia global per a
l’economia de Sant Boi
L’Ajuntament va presentar, el 9 de
novembre, la diagnosi inicial del Pla
estratègic de la política econòmica
de Sant Boi. L’acte es va fer a l’escola
de negocis IESE i va comptar amb la
presència de 60 persones, principalment representants del sector empresarial local.
El tinent d’Alcaldia de Territori i
Desenvolupament Econòmic, José
Ángel Carcelén, va explicar que
l’Ajuntament de Sant Boi té la “voluntat d’articular una estratègia econòmica global de ciutat que orienti
les seves polítiques en una única
direcció” i faciliti l’obtenció de fonts
de finançament per dur-les a terme.

Sant Boi
participa
al Congrés
de pobresa
energètica

Aquesta estratègia es dissenyarà i es
durà a terme col·lectivament, en collaboració amb el sector privat i amb
la resta d’institucions públiques.
L’Ajuntament ha encarregat al Public Private Sector Research Center
d’IESE l’elaboració del Pla estratègic
de la política econòmica de Sant Boi.
Quatre grans objectius sintetitzen els
resultats de la diagnosi: crear sinergies entre el sector públic i el sector
privat i entre empreses privades; enfortir les aliances amb altres territoris; reforçar els equips tècnics municipals destinats a la política econòmica
i incrementar el posicionament exterior de la ciutat.

Campanya
per ajudar
persones amb
malalties
intestinals
L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya “No puc esperar” de l’Associació
de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
(ACCU Catalunya). L’objectiu és contribuir a fer més fàcil el dia a dia de
les persones que pateixen aquestes
afeccions. Els seus problemes intestinals els compliquen força sortir de
casa, perquè sovint necessiten anar al
lavabo amb urgència i no troben solucions a l’abast. Per millorar la seva
qualitat de vida, els equipaments públics faciliten l’ús ràpid i gratuït dels
seus lavabos a les
persones que portin les targetes ‘No
puc esperar’.
Més informació:
nopucesperar.cat/
pacients/
troba-un-lavabo

27 joves contractats sis mesos
L’Ajuntament ha incorporat 27 persones joves que es van presentar al Programa de Garantia Juvenil. Es tracta
de joves 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
312.000 euros, cofinançats pel Fons
Social Europeu, la Generalitat, el Ministeri de Treball i l’Ajuntament de

Sant Boi. Les persones contractades
s’han incorporat a diferents àmbits
de treball de l’Ajuntament en funció
del seu perfil professional (comunicació, educació, comptabilitat, activitats esportives, informàtica, turisme,
gestió empresarial, recursos humans,
prevenció de riscos laborals, gestió
documental i dinamització cultural).
Aquests joves treballaran a jornada
completa i rebran un salari d’acord
amb la seva titulació acadèmica.
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Sant Boi ha tingut una participació
destacada al I Congrés Català de
Pobresa Energètica, celebrat els
dies 3 i 4 de novembre a Sabadell.
En una taula rodona sobre
‘Experiències Metropolitanes’,
l’Ajuntament ha presentat una
ponència sobre les actuacions
que es duen a terme a la ciutat
en matèria de vulnerabilitat i
pobresa energètica.
De gener a octubre d’enguany,
l’Ajuntament de Sant Boi ha
destinat 145.000 euros a assumir
el cost de més de 2.000 factures
de llum, gas o
aigua de llars de la
ciutat. 550 famílies
santboianes
en situació de
vulnerabilitat han
rebut aquests ajuts
destinats a cobrir
necessitats bàsiques
i combatre la pobresa
energètica.
L’Ajuntament ha fet
més de 500 informes d’exclusió
per evitar talls per part de les
empreses subministradores i
ha organitzat cursos preventius
d’estalvi energètic per a col·lectius
en situació de risc. En acabar
l’any, s’hauran fet 100 auditories
d’eficiència energètica a llars de
la ciutat. Al febrer, a més, Sant
Boi va participar a la I Marató de
l’Estalgia.
Aquest mateix mes de novembre,
s’ha posat en marxa un projecte
innovador contra la pobresa
energètica que permetrà a
170 famílies incorporar millores
substancials en els seus hàbits
de consum.

Congreso internacional de
defensores y defensoras
La síndica municipal de Greuges de
Sant Boi, Dolors Vallejo Calderón,
ha participado en el Congreso
Internacional de Defensores Locales
(Local Ombudsman International
Congress) celebrado en Girona, del 23 al
25 de noviembre con el lema ‘Pensamos
globalmente, defendemos localmente’.
Los objetivos del congreso eran
compartir experiencias, promover
la institución como figura de
proximidad, potenciar el trabajo
en red con sindicaturas locales de
Europa y Latinoamérica y consolidar el
compromiso de los municipios en
la defensa y la promoción de los
derechos humanos.
La sindicatura municipal de Greuges se
creó en Sant Boi en el año 2000. Fue una
de los primeras localidades catalanas en
instaurarla (actualmente existe en unos
40 municipios).

Dolors Vallejo Calderón, nueva
síndica municipal de Greuges
NLa defensora local está vinculada al mundo de la educación
Dolors Vallejo Calderón es la nueva síndica
municipal de Greuges. Esta maestra y técnica en igualdad de oportunidades sustituye
a Carles Dalmau Ausàs, que ha ejercido el
cargo en los dos períodos anteriores de 5
años. La alcaldesa, Lluïsa Moret, nombró a
Dolors Vallejo Calderón como defensora de
Sant Boi después de que el Pleno municipal
aprobara la elección el 26 de septiembre
pasado.
La nueva síndica es maestra y licenciada
en Geografía e Historia, técnica en igualdad
de oportunidades y prevención de riesgos
laborales, entre otras titulaciones. Durante
25 años trabajó en la escuela Benviure de
Sant Boi. Fue fundadora de la Asociación

El Pleno municipal
aprobó la elección
de la nueva síndica
en la sesión
celebrada el 26 de
septiembre.

para la Memoria Histórica del Baix Llobregat y formó parte de diferentes organismos
de la comunidad educativa de la comarca y
del país en representación del profesorado.
Dolors Vallejo Calderón fue escogida en
el Pleno municipal, a propuesta de la Junta
de Portavoces, con el apoyo de los grupos
del PSC e ICV-ME-E. Los criterios tenidos en
cuenta para su elección fueron, entre otros,
son su vinculación con el ámbito de la educación, el compromiso con la justicia social,
la participación activa en el tejido asociativo local y su trayectoria sindical.
La Sindicatura Municipal de Greuges es
una figura de mediación que tiene como
objetivo defender gratuitamente y con in-
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dependencia los derechos y las libertades
de la ciudadanía en relación a la actuación
de la Administración local.

Tercera persona en el cargo

La nueva síndica será la tercera persona
que ocupa el cargo, después de Santiago
Vidal y Carles Dalmau. En esta ocasión, el
Ayuntamiento ha considerado oportuno
elegir una mujer cuya trayectoria personal
y profesional la faculta para el ejercicio
de este cargo que, en la mayoría de municipios, no está vinculado a ningún perfil
profesional determinado (hay periodistas,
docentes, informáticos, etc.). El funcionamiento de esta institución es una apuesta

del Ayuntamiento para poner a la ciudadanía en el centro de la gestión pública, con
garantía de derechos y calidad en los procesos administrativos.

Acto de presentación

El 9 de noviembre tuvo lugar en Cal Ninyo
el acto de presentación pública de la nueva defensora de Sant Boi, Dolors Vallejo
Calderón, y la despedida de su antecesor,
Carles Dalmau.
La nueva síndica expresó su voluntad
de aprovechar su trayectoria y experiencia profesional como docente para aportar
“otra mirada” a la institución, dando continuidad al buen trabajo realizado por los
defensores anteriores. Vallejo señaló que
ejercerá el cargo “escuchando, dialogando
y mirando a la cara de la gente” y manifestó que trabajará para aumentar el conocimiento y reconocimiento de la sindicatura,
hacer pedagogía y ganarse la confianza de
la ciudadanía.
El síndico saliente, Carles Dalmau, explicó que ha vivido “unos años preciosos” en
el ejercicio de una responsabilidad que ha
calificado como “un honor y un privilegio“.

Durante la ponencia “Con vocación de
servicio”, la profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, Begoña Román, defendió que la transparencia,
el buen gobierno y la calidad democrática
deben entenderse no sólo como “responsabilidades normativas“ de los gobiernos,
sino como “elementos vocacionales” incorporados a su tarea. También reivindicó que
los poderes públicos deben “predicar con
el ejemplo” como hizo el Ayuntamiento de
Sant Boi con la creación de la sindicatura
de Greuges. Begoña Román consideró necesario que justicia social y solidaridad tengan una componente normativa que vaya
más allá de la buena voluntad para favorecer la igualdad entre las personas.
El teniente de alcaldía de Governança i
Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo, presidió el acto, celebrado en Cal Ninyo.
Entre el público se encontraban los dos antecesores de la nueva síndica, Santiago Vidal y Carles Dalmau, además del presidente
del Foro de síndicos y defensores locales de
Cataluña (Foro SD), Ramon Llorente, síndicos de otras localidades del entorno y representantes de entidades locales n
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Hacia una ciudad más
justa para todos y todas
Dolors Vallejo Calderón, síndica

En esta etapa que empiezo como síndica
municipal de Greuges de Sant Boi, pretendo
dimensionar la proyección de la sindicatura,
poniendo en valor su función para que sea aún más conocida
como referente de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Escuchándolos con honestidad, equidad, imparcialidad y
comprensión. También es mi intención dar una dimensión pedagógica dirigida a todas las personas para reforzar, avanzar, prevenir y educar en la importancia de los derechos de defensa de la
ciudadanía y construcción, promoción y ejercicio de valores democráticos, de cultura cívica, convivencia, diversidad e integración social y cultural. Creo necesario participar en los espacios y
ámbitos colectivos y de diálogo de la ciudad, así como en el foro
de sindicaturas de ciudades y de Cataluña.
Y desde esta cultura propositiva y de ser útil a las personas,
espero ante todo contar con la confianza de la ciudadanía hacia
la institución que a partir de ahora represento, que me compromete éticamente y me vincula con la ciudadanía, con el máximo
de ilusión, con vocación de servicio, perseverancia, esfuerzo y
trabajo por mi parte.
sindicadegreuges@santboi.cat

Medidas para
proteger la
actividad
comercial
El Ayuntamiento de Sant Boi sigue
adoptando medidas para proteger e
impulsar el comercio de proximidad,
en consonancia con lo establecido
en el Plan de comercio de Sant
Boi 2020. Una de estas medidas es
impedir la transformación de locales
en viviendas de las plantas bajas
situadas en calles comerciales, tras
decretar hace un año la suspensión
de las licencias.
Paralelamente, ha
sido aprobada por
la Generalitat la
modificación del
plan urbanístico
y las ordenanzas
metropolitanas en
el núcleo antiguo,
Vinyets y Marianao
(correspondiente
a las claves 12 y
13 del PGM) que
varia al alza el número máximo de
viviendas por parcela. El cambio
obedece a la intención municipal de
adecuar la normativa a las nuevas
circunstancias familiares dado que
el PGM del año 1976 calculaba una
ocupación de 3,5 a 4 miembros por
vivienda mientras que, debido a la
evolución de la sociedad, la ocupación
actual se sitúa en 2,1 miembros
(entre otras cosas por el aumento de
las familias monoparentales y otras
situaciones personales). Aumentar
el número de viviendas por parcela
podría comportar la transformación
de bajos comerciales en vivienda. Por
ello, se ha procedido a la suspensión
de licencias en vigor. Cuando se
apruebe la nueva regulación de usos
(en trámite), esta transformación
quedará prohibida para las calles
comerciales, en especial en las
definidas en el mencionado plan
de comercio.

Nueva acción
para dinamizar
el eje cívico y
comercial
El Ayuntamiento inició a finales de noviembre la señalización de nuevas plazas
de zona azul en las inmediaciones del eje
cívico y comercial de la calle Lluís Pascual
Roca. El nuevo sistema de gestión de estas
plazas entrará en servicio próximamente.
La intención de la medida municipal es facilitar la rotación del aparcamiento y configurar un espacio cómodo para el paseo y las
compras en este eje.
El Ayuntamiento ha consensuado la medida con la asociación Sant Boi Comerç
como uno de los compromisos del Pla de
Comerç 2020. Este plan es una hoja de ruta
para dinamizar la actividad comercial de la
ciudad en los próximos años. Incluye medidas urbanísticas como la remodelación del
mercado de la Muntanyeta (finalizada) o
la próxima reurbanización de la calle Lluís

Calle Lluís
Pascual Roca.

La zona azul
funcionará en las
inmediaciones
de esta calle, que
será renovada
próximamente
como muestra la
imagen

Pascual Roca y las aceras perimetrales de
la plaza Generalitat.

Tarjeta para residentes

Las personas residentes en las calles con
zona azul pueden obtener una tarjeta que
ofrece tarifas especiales Para obtenerla
han de dirigirse a la OMAP (planta baja del
Ayuntamiento). Se aconseja solicitar cita
previa (por Internet, en santboi.cat/citaprevia o en el tel. 93 635 12 12).
Más información: santboi.cat/mobilitat

Comercio de proximidad. Los ayuntamientos de Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels y El Prat de
Llobregat colaboran en la campaña conjunta de promoción del comercio de proximidad “Quina sort”. Con
el apoyo de la Diputación de Barcelona, la iniciativa pone de relieve los valores del comercio local mediante
una marca común: “UrbanShopping. La compra de tota la vida, a la teva ciutat”.
Viure Sant Boi
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Balanç d’un any del Pla
d’acollida a persones refugiades
Sant Boi és una ciutat d’acollida implicada en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la pau i compromesa contra les desigualtats. L’any
2015, el Ple va declarar Sant Boi com
a “Ciutat Refugi” i va aprovar el Pla
Municipal d’Acollida a Persones Refugiades. L’any 2016 s’han posat en
marxa mesures per tal de col·laborar
en el procés d’acollida de persones
refugiades i per oferir-los assistència
humanitària en les rutes de fugida.
Des d’una perspectiva integral, el
Pla preveu la col·laboració en l’assistència a les persones refugiades,
l’acollida a la ciutat i les tasques
relacionades amb l’educació per a

Gastronomia amb
“denominació d’origen”,
a la Puríssima

Els restaurants Cal Vitus,
Marimorena i el Pou de la Beleta
s’uneixen amb
motiu de la Fira de
la Puríssima per fer
uns menús de cuina
tradicional catalana
basada en plats de
la població.
Aquests menús
estan fets de la
manera com els
avantpassats
realitzaven els
seus guisats i els
seus plats amb gran quantitat de
matèria primera de les hortes. Els
tres implicats realitzaran unes
jornades gastronòmiques, en els
seus restaurants.

la solidaritat i la incidència política.
Sant Boi ha aportat 9.000 euros a la
campanya d’emergència iniciada pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En l’àmbit de l’acollida,
existeixen tres pisos en marxa amb la
previsió d’obrir-ne dos mes abans de
finals d’any. L’Ajuntament va signar
un conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) per fer
possible l’acollida de persones refugiades i promoure el voluntariat. Cal
destacar la tasca de sensibilització
feta en el marc del Pla: Mostra Local
de Cinema i Convivència, Dia Mundial
de les Persones Refugiades, concerts
solidaris, documentals, tallers, etc.

Els valors de la
comarca, a un
documental
Televisió de Catalunya ha presentat
el documental web Orgull de Baix.
Es tracta de la versió interactiva del
documental de Televisió de Catalunya El pati del darrere (estrenat l’any
passat) i amplia el debat sobre el
conflicte entre creixement i sostenibilitat que afecta aquest territori. Orgull de Baix és un projecte innovador
realitzat amb animació web en 3D,
que permet a l’usuari navegar i descobrir el valor ecològic i agrari de la
comarca del Baix Llobregat, les seves
lluites, la seva història i el seu futur.
El projecte explora un nou format audiovisual a Internet i vol fomentar la
participació de l’audiència.
L’estrena d’Orgull de Baix (Al Pati
Produccions i Televisió de Catalunya)
es va fer el dia 30 de novembre amb
una reemissió d’El pati del darrere a
l’espai 60 Minuts del Canal 33, des de
la qual es va animar els espectadors
a entrar a la plataforma web.
orgulldebaix.cat

El grup musical Chet a la
final del concurs Sona9

Dia dels Drets de la Infància
L’Ajuntament, amb la col·laboració de
les entitats d’infància i adolescència
del municipi i el Consell d’Infants de
Sant Boi, va organitzar un acte lúdic
i festiu a la plaça Catalunya, el 18 de
novembre, per promoure i reivindicar
la universalitat en l’accés i el gaudi
dels drets de la infància. Durant l’acte
es va fer la lectura d’un manifest que
van elaborar els infants i adolescents
que participen en entitats i serveis
socioeducatius de la ciutat.

Consell de la Infància

Can Massallera va acollir la renovació
del Consell Local d’Infància i Adolescència de Sant Boi. Durant l’acte es
va donar la benvinguda als nous consellers/eres de 4t de primària i es va
fer el comiat dels primers infants que
van constituir el Consell al març del
2015 (cada any se’n renova la meitat).
Aquest òrgan de representació de la
infància de Sant Boi pot fer propostes
per millorar la ciutat.
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El grup Chet ha estat el segon
classificat del concurs musical
Sona9 . Dos dels membres
d’aquesta banda de pop, Toni
Jiménez i Oriol Fernández,
són de Sant Boi.
Per tercer any
consecutiu, un grup
amb denominació
d’origen santboiana
arriba a la final
del concurs
organitzat per la
revista Enderrock. El grup Chet ha
aconseguit el Premi Joventut, que
reconeix el segon classificat.

El Ple recorda la figura
de Montserrat Roig

El Ple va recordar la figura de
Montserrat Roig, que va morir
el dia 10 de novembre, fa 25
anys. La periodista i escriptora
va rescatar de l’oblit persones
represaliades pel franquisme,
especialment els catalans i les
catalanes deportades als camps
de concentració nazis.

Marc Aguilà,
regidor

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

Olga A. Puertas,
regidora

Daniel Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Una nova etapa

N Es pot fer ara
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omença una nova etapa per al jo
vent de Sant Boi. Aquest últim any
hem estat treballant amb el col·lec
tiu jove i amb els professionals que
treballen amb aquesta etapa vital
per construir plegats, de la mà, el re
lat comú que ve des del jovent i és
per al jovent.
Crec que és important el com s’ha
arribat a materialitzar aquest nou Pla
Local de Joventut perquè hi destaca
la voluntat que sigui una política de
ciutat, on totes les propostes que
serveixin per millorar la vida de la
nostra joventut hi siguin incorporades, perquè aquest és l’objectiu que
no hem de perdre de vista: millo
rar contínuament les condicions de
les persones joves i garantir la seva
igualtat d’oportunitats.
Els àmbits en els quals hem decidit
que s’ha d’incidir més són l’ocupació
(sabem que el col·lectiu jove és un
dels que més dificultats té per trobar
feina), la formació (una aposta deci
dida perquè aquesta sigui útil i esti
gui vinculada al mercat laboral), la
informació als joves (per tal d’acom
panyar-los i que puguin prendre les
millors decisions en aquesta etapa
vital), la igualtat d’oportunitats (fer
que les persones joves tinguin accés
i siguin creadors en els àmbits de la
cultura i l’esport) i la participació (ja
que, sense aquesta, allò que fem dei
xa de tenir sentit). Esperem millorar
les propostes amb les aportacions
dels grups polítics i que amb els joves, amb el futur, tots anem a una!

l passat mes de novembre, vam
aprovar al Ple Municipal una moció
per reclamar el govern de la Genera
litat uns pressupostos socials i fiscal
ment justos, que facin front a les ne
cessitats dels ciutadans i ciutadanes
del nostre país. També, amb un peu
al carrer, el dissabte 19 de novem
bre, vam sortir a manifestar-nos de
la mà de sindicats, entitats socials
i altres partits polítics per dir prou,
prou d’excuses, prou d’assenyalar
uns altres per justificar allò que no
fem des d’aquí.
Som conscients que el marge res
pecte a l’Estat és molt limitat, però
davant d’un 19% de la població catala
na en risc de pobresa, toca ser agosa
rats i apostar per un pressupost que
suposi un canvi real, un trencament
amb les dinàmiques continuistes dels
últims anys i cercar vies d’ingressos
propis que representin una modifi
cació de la fiscalitat que sigui justa i
progressiva. No parlem de quimeres,
parlem de realitats que es poden fer
amb voluntat política, una voluntat
que el govern de la Generalitat sem
bla no tenir quan parlem de tocar la
butxaca a qui la té més plenes.
Des de la trinxera dels municipis,
en molts casos illa de resistència
davant de tanta emergència social
com estem vivint, sabem molt bé
què vol dir parlar de pressupostos
socials i de lluita contra les desigual
tats. Encara hi som a temps, no dei
xem perdre aquesta oportunitat. Es
pot fer ara.

on la Purísima, el Ayuntamiento
de Sant Boi no tiene dudas como en
otros temas -será fiesta- y la feria,
que sigue sin replanteo y sin bene
ficios, dará unas jornadas de ani
mación callejera cuando menos. Es
notable que en plena moda revisio
nista a nivel de memoria y callejero,
perdure tan tradicional nombre en
este certamen. ¿Por sentido del res
peto histórico?
Pero la mesura en nuestros ediles
al mando desaparece cuando se tra
ta precisamente de administrar su
poder. ¿Es justo que tengamos solo
este espacio para dirigirnos a uste
des cuando la revista es de todos? Y
Ràdio Sant Boi, de poca audiencia,
sin acoger a la oposición. Y lo grave
de que con un reglamento caduco se
nos dificulten las mociones, pregun
tas y “ruegos”, sofocando el pacto.
Y los abusos del protocolo: ¿dónde
están la agenda y las invitaciones a
actos significativos?
Se impone con la feria la econo
mía, porque seguimos siendo una
ciudad que está en números rojos y
sin aliciente empresarial. Y sí, presu
men de “municipalizar” la actividad
económica.
Hace días se encargó al caro IESE
neoliberal un plan de relanzamiento
económico- pero la oposición ni fue
invitada, ni los empresarios VIP de la
ciudad, que no acuden y se nos van.
Están hartos, les faltan reformas ur
gentes porque al PSC-IU los 37 años
les han anquilosado.
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Miquel Salip,
regidor

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

N El centre històric,
herència i futur

A

l passat ple, una ciutadana va inter
venir per fer una reflexió al govern
de la ciutat. Ella, veïna del centre his
tòric, parlava de com d’abandonat
sent que està el seu barri. Es quei
xava de com veu que d’altres barris
reben inversions i millores d’espai
públic mentre el centre històric es
deixa malmetre.
Va fer un discurs que, des d’ERC,
ens sentim molt propi. Sempre hem
reivindicat que això de ser el barri
centre no pot ser només un nom,
sinó que s’ha de treballar perquè tin
gui la centralitat econòmica, cultural
i, per tant, vital. Que les ciutats que
no cuiden els seus centres històrics,
que no recuperen i cuiden la seva he
rència cultural, són ciutats desper
sonalitzades, sense identitat, amb
menys capacitats de projectar-se
cap al futur.
A Sant Boi tenim el privilegi, a di
ferència de poblacions veïnes, de
comptar amb un traçat de carrers
que conserva l’essència de la ciutat
medieval. Disposem d’infinitat d’ele
ments patrimonials i culturals que
són d’un gran potencial. Per això ens
continua sobtant que, després que el
2002 el Parlament aprovés declarar
TOT el centre històric com a Bé Cultu
ral d’Interès Nacional, l’Ajuntament
encara no hagi fet el tràmit per per
sol·licitar-ho. Fa mesos ho vam pre
guntar, com també la ciutadana que
va intervenir, i no hem obtingut resposta. Hi seguirem treballant. El cen
tre històric i Sant Boi s’ho mereixen.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Els nous contenidors
d’escombraries

F

a ben poc que el nostre equip de
govern va fer una cosa molt neces
sària, com era la renovació dels con
tenidors d’escombraries i de tot el
sistema de recollida fent una inversió
de milions d’euros.
No tinc cap dubte de la bona volun
tat d’aquesta renovació, tampoc en
tinc que s’ha fet seguint el criteri dels
tècnics, ; ara bé, molt poc temps des
prés del funcionament ja surten els
dubtes envers l’eficiència dels conte
nidors i de si són o no adients.
No crec que la discussió arreli en
la qualitat dels contenidors, segura
ment és bona -no ho sé, no sóc cap
tècnic-, però sí que s’ha de parlar de
l’eficiència del conjunt.
És un tema de conscienciar sobre
el reciclatge? Diria que no, per una
raó senzilla: els antics contenidors ja
tenien present el reciclatge, per tant,
els usuaris, també. Per a mi la qües
tió és relativa a la capacitat del nou
dispositiu: fa molt pocs dies un veí
il·lustrava amb una fotografia en una
xarxa social local el, literalment, col
lapse, dels contenidors situats a la
Rambla cantonada amb Carles Martí
i Vilà. No sembla un bon comença
ment, cal donar més temps per veure
si el sistema funciona o no, però es
perem que això no sigui una segona
versió del fallit experiment dels con
tenidors soterrats. La diferència amb
aquests és que si el sistema no funci
ona... el camp experimental ha estat
tota la ciutat. En tot cas, Nadal serà
una prova de foc per al nou sistema.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Miquel Amargós,
president local
del PDECat

N Sant Boi está sucio

M

ucho cambio de contenedores de
basura pero la ciudad está sucia va
yas por donde vayas.
Pagamos un IBI de ricos y el próxi
mo año más porque nos lo vuelven
a subir. Este año el Ayuntamiento se
gastará la friolera de 92,52 millones
de euros pero es que parece que no
tenemos ni para comprar unas esco
bas y poder barrer la calles, o bien,
llenar de agua un camión cisterna y
regar las calles.
Las calles de algunos barrios por
las noches están infectadas de cu
carachas y hasta de ratas. Además,
muchos vecinos que viven en plantas
bajas o primeros pisos tienen que so
portar los malos olores que suben di
rectamente del alcantarillado de las
calles a través de los desagües de los
lavabos de las viviendas.
Menos fiestas, menos subvencio
nes, menos carteles, menos despilfa
rro y menos historias … y más limpie
za en nuestras calles y parques que la
necesitamos, y de verdad.

L

a formació de recent creació Partit
Demòcrata Europeu Català (PDECat)
de Sant Boi, hereva de l’extinta Con
vergència Democràtica de Catalunya,
ha celebrat les seves primeres elecci
ons per escollir president del comitè
local. Amb un 100% dels vots dels mi
litants que van participar a la votació
del passat dijous 24 de novembre al
local del grup municipal, el nou presi
dent és Miquel Amargós de 53 anys i
veí del barri de Marianao.
Amargós es defineix com una per
sona treballadora, compromesa amb
el seu poble i el seu país. La seva vo
luntat és recuperar el terreny perdut
a la ciutat per la seva formació i se
guir treballant per a tots els santbo
iants i santboianes. En aquest pro
jecte l’acompanyarà un comitè local
renovat i fresc, marcat per la presèn
cia de gent jove i gent amb experièn
cia, que està format per: Xavier Mar
tí, Olga Garcia, Samuel Díaz, Jaume
López, David Acedo, Palmira Lanero,
Maria Teresa Farré, Cesar Clemente,
Montserrat Pujadas i Jordi Garcia .
L’acte de presentació serà el dia 12
desembre, a les 20 hores, a Can Mas
sallera amb l’expresident Artur Mas.
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Formació ocupacional

L’Ajuntament ha obert la preinscripció
de formació ocupacional 2016-17. La
formació s’adreça, prioritàriament,
a persones aturades, inscrites a
l’Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG) com a demandants d’ocupació
(també persones en actiu, sempre
que estiguin inscrites a l’OTG). Els
cursos es desenvoluparan des de
desembre de 2016 fins a octubre de
2017. Les persones interessades ja
poden fer la preinscripció als propers
cursos que es faran durant desembre
de 2016 i gener de 2017: Anglès: gestió
comercial, Operacions auxiliars
d’enregistrament i tractament de
dades, Atenció sociosanitària a
persones en el domicili i Atenció
sociosanitària a persones dependents
en institucions socials.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Tallers del Club de Feina

El Club de Feina del Servei
d’Intermediació i Orientació Laboral
de l’Ajuntament ofereix aquests
tallers: Crea el teu correu electrònic
a GMAIL (13 de gener), Dóna’t d’alta
a portals de feina per Internet:
INFOJOBS (13 de gener), Fes més
visible el teu currículum (20 de gener),
Descobreix les teves competències (20
de gener) i Prepara’t per afrontar els
processos de selecció (3 de febrer).
Les sessions són gratuïtes i les places
estan limitades.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

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 cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 635 12 46).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Campanya de recollida de joguines. Un any més, diferents entitats santboianes -amb
la col·laboració de diferents empreses i de l’Ajuntament- estan treballant en la campanya solidària
de recollida de joguines. Es pot col·laborar apadrinant una carta o portant joguines a qualsevol dels
punts de recollida. Les joguines han de ser noves, homologades, no bèl·liques ni sexistes, per a in
fants entre 0 i 13 anys. Informació: santboi.cat/joguines

Programa Millora 2016

L’Ajuntament ofereix ajudes als comerços de la
ciutat que estiguin interessats a millorar la
imatge externa de l’establiment, modernitzar
ne l’interior o adequar la gestió del negoci a
les noves necessitats del mercat.
Les subvencions del programa Millora formen
part del Pla de comerç 2020.
Sol·licituds: Fins al 31 de desembre, a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(OMAP, plaça de l’Ajuntament, 1).
Informació: santboi.cat/tramits.

Reempresa

El programa Reempresa ofereix
assessorament tant als empresaris
i les empresàries que volen cedir la
seva empresa com a les persones
reemprenedores disposades a
donar-hi continuïtat.
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat
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Formació famílies

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà dues xerrades
durant el mes de gener. A l’Escola Montbaig
tindrà lloc el dia 19, de 17.30 a 19 h, amb el
títol: Deixem de banda les etiquetes en els
infants (a càrrec de MIM Psicologia). La segona
es farà a l’Escola J.M. Ciurana el dia 26, de
17.30 a 19 h, amb el títol: Eines per a
l’acompanyament escolar (a càrrec d’Ana Isabel
del Río, pedagoga i màster en educació per la
ciutadania i en valor).
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 635 12 12 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

Tauler Desembre’16 i Gener’17
comprar i vendre a Internet de forma segura
(dia 15 de desembre, de 17 a 18.30 h), Can
Jordana, c/Ebre, 27).
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat

Prevenció del glaucoma

Botiga Solidària. L’Ajuntament fa una crida per poder incorporar
noves persones voluntàries a la Botiga Solidària. L’horari de la Botiga So
lidària és: dimarts, dijous i divendres al matí de 9.30 a 12.30 h; i dimecres
i dijous a la tarda de 16 a 19 h. La Botiga és al Barri de Vinyets i Molí Vell.
Informació: mmurillo@santboi.cat

Convenis entitats

L’Ajuntament ha aprovat les bases particulars
que regulen l’atorgament de
subvencions per a les activitats
i serveis de les associacions
de Sant Boi per a 2017 i la
convocatòria pública. El termini
de presentació de sol·licituds
per participar-hi serà de 10 dies
hàbils des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria
al BOP, que tindrà lloc a finals de la primera
quinzena del mes de gener.
Informació: santboi.cat (a finals de desembre)

Jocs en català

El Consorci per a la Normalització Lingüística
dóna a conèixer l’oferta de jocs i joguines en
català i en fomenta l’ús i el consum a través
de la campanya I tu, jugues en català?..
Informació: cpnl.cat/jocs

Igualtat

Continuen els tallers i cursos
que programa el Centre de
Recursos i Documentació.
Activitats del mes de
desembre: Càpsula TIC:

Del 12 al 16 de desembre tindrà lloc la
Campanya de Prevenció del Glaucoma i
la Degeneració Macular. La campanya va
adreçada a tota
la població,
independentment
de l’edat.
Llocs i dies:
dilluns 12: Mercat
de Sant Jordi, c/
Francesc Macià,
61-63; dimarts 13:
Mercat de Ciutat
Cooperativa, c/
Pau Casals, 7; dimecres 14: Mercat de La
Muntanyeta, c/ Lluís Pascual Roca, 67-73;
dijous 15: Mercat de Torre de la Vila, pl.
Ramon Mas i Campderrós, s/n; divendres 16:
Mercat de Pagès, rambla de Rafael Casanova.
Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Preu: gratuït

Hipertensió i diabetis

Des de l’1 al 22 de desembre i 6 i 8 de
desembre a la Fira de la Puríssima continua
la campanya de prevenció de la hipertensió i
el control de la glucosa a la sang, organitzada
per l’Ajuntament i per la Creu Roja local. Una
unitat mòbil realitza les analítiques dos dies
per setmana.
Llocs: els dimarts, al Mercat de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou, i els dijous, al Mercat
de la Torre de la Vila.
Horari: d’11 a 13 h.
Preu: gratuït.

Aules d’estudi

El Centre de Recursos per als Estudiants de
Can Massallera i L’Olivera obriran en horari
nocturn en època d’exàmens. Can Massallera:
De 21 a 01 h. Dies: Del 15 al 30 de desembre
(tancat els dies 24, 25 i 26 de desembre) i
del 2 al 31 de gener (tancat els dies 5 i 6 de
gener). L’Olivera: De 22 a 01 h, de dilluns a
divendres, i de 21 a 01 h, els caps de setmana.
Dies: Del 19 de desembre al 9 de febrer
(tancat els dies 24, 25 i 26 de desembre i 1, 5 i
6 de gener). Informació: pec@santboi.cat
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Poliesportius municipals

Els poliesportius municipals
ofereixen matrícula gratuïta per als nous
abonaments, del 5
al 12 de desembre
(amb motiu de la
Fira de la Puríssima)
i del 2 al 16 de gener
de 2017 (amb motiu
de l’Any Nou).
Més informació:
La Parellada
(Tel. 93 6541003)
L’Olivera
(Tel. 93 6545000)
Can Massallera
(Tel. 93 6617019)

OMAP

L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(OMAP) obrirà de l’1 al 30 de desembre,
de les 8.30 a les 14 h dels dies feiners.
L’OMAP és el servei d’informació
sobre qualsevol tema relacionat amb
l’activitat de l’Ajuntament i s’hi poden
fer els tràmits corresponents.

Nadal: campanya comerç

L’associació de comerciants Sant Boi
Comerç organitza la campanya “Quina
Sort 6.000 euros”.
Se sortejaran 6.000
euros repartits en
tres premis de 3.000,
2.000 i 1.000 que el
client podrà gastar
en les botigues
associades. La
campanya serà del 5
a 24 de desembre. El
sorteig es realitzarà
el 2 de gener, a les 11
h, a la plaça de l’Ajuntament.

Festius oberts

Els comerços de Sant Boi podran estar
oberts els dies de la Fira de la Puríssima
(del 6 al 8 de desembre). També tenen
permís per obrir, amb motiu de les
festes nadalenques, els diumenges 4, 11
i 18 de desembre i diumenge 8 de gener.

Dl

Dt
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Dj

Dv
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Agenda
infantil
Oci familiar
Dijous, 1 de desembre

18.30 h I Jocs en família. Per a infants d’1 a 3 anys. A càrrec d’Eines.
Inscripcions. Màxim, 15 famílies per sessió. Lloc: Ludoteca L’Olivera. Org.:
Ludoteca L’Olivera

Dissabte 3 de desembre

12 h I Animació lectora: El tren i el xiulet màgic. Gratuït. Lloc: Abacus. Org.: Abacus

Diumenge 11 de desembre
12 h I Teatre.
Bambi, una vida
al bosc. De Replà
Produccions. En
el marc de la
Temporada d’Arts
Ecèniques. Preus:
5€, anticipada, i
7€, immediata, a
ticketea.com. Lloc:
Can Massallera.
Org.: Ajuntament

Divendres 16 de desembre

11 h I Espectacle. Com peix a l’aigua, música i titelles pels petits. Per a nens i nenes de
0 a 13 anys. Org.: Ludoteca Casablanca. Lloc: La Gralla

Dissabte 3 de desembre
21 h I Cinema i música.
Tiempo muerto.
Presentació del
curtmetratge basat
en una història real
de records i vivències
rescatades de les tertúlies
amb els avis sobre la
guerra. Hi haurà també
l’actuació del grup
musical 13 GRADOS. Preu:
3€ Lloc: Cal Ninyo

Diumenge 4 de desembre

Dissabte 17 de desembre

De 9 a 17 h I Futbol. Torneig d’Alevins amb la
participació de diversos equips del Baix Llobregat.
Organització: CD. Marianao Poblet. Lloc: Camp de
Futbol Marianao

Cinema Infantil en Català
(CINC)

De 9 a 19 h I Futbol. VI Torneig Aleví CF Ciudad
Cooperativa, amb de 16 equips dels principals clubs
del futbol català. Lloc: Camp Dani Jarque Ciutat
Cooperativa i Molí Nou

17 h I Club de lectura infantil. L’avi ocellaire, amb Pere Martí i Bertran. Per als nens i les
nenes de 9 a 12 anys. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

12.15h I Dia 18 de desembre: Zootròpolis. Dia
15 de gener: La Casa Màgica . El CINC és una
iniciativa de la Generalitat amb la col·laboració
d’ajuntaments, institucions, entitats i cinemes.
Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.:
Consorci per a la Normalització Lingüística

Dimarts 20 de desembre

18.30 h I Ball amb família. Masterclass familiar de salsa per a mares, pares, fills i filles.
Lloc: Ludoteca Casablanca. Organització: ludotaca Casablanca

Dimarts 3 de gener

17.30 h I Ioga en família. Perquè fills i pares practiquin ioga. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses de Casablanca

Dimecres 4 de gener

18 h I Màgia: iMagina amb el Mag Xavi. Efectes amb iPads i Twiter es combinen amb
números clàssics de màgia renovats. Gratuït. Lloc: Can Massallera

L’Hora del Conte

18 h I Biblioteca M. Aurèlia Capmany (dv. 20 de gener de 2017. Menors de 7 anys
han d’anar acompanyats). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (dv. 27 de gener de 2017.
Setmana de la Pau). Gratuït. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 21 de gener

11.30 h I Laboratori de Lectura: L’armari de l’Olívia. Lectura en família. Gratuït amb
inscripció prèvia. Per a infants de 4 a 9 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
17 h I Club de lectura infantil: Matti, Sami y los tres errores más grandes del Universo,
de Salah Naoura. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Estonetes familiars

De 18.30 a 19.30 h I Dc. 25 de gener. Cuina saludable: Decorem cupcakes, per a infants
de 4 a 11 anys. A càrrec d’Eines. Les inscripcions començaran el dia 18 de gener a la
Ludoteca. Màxim 15 famílies per sessió. Lloc: Ludoteca L’Olivera

11.30 h I Història. Visita
guiada amb Roc de
Benviure, un soldat “atrapat”
en el temps. Per conèixer
millor la Torre de Benviure
i el seus secrets. Inscripció
prèvia al telèfon 93
6309642. Gratuït. Lloc: Torre
de Benviure. Organització:
Ajuntament

Dissabte 10 de desembre

9 h I Escacs. II Torneig d’Escacs Actiu Fira de la
Puríssima. Lloc: Casal Cooperativa i Molí Nou. Org.:
Club d’Escacs Ciutat Cooperativa i Molí Nou
18 h I Dansa. IV Mostra de Dansa Supera’t amb la
Marató. L’ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals
traumàtiques. En el marc
de La Marató de TV3.
Organtització: Associació
L’Estudi, dansa i moviment
i escola de dansa. Entrada
4€ anticipada. Lloc: Can
Massallera
21 h I Música. Sigma-6. Grup santboià de música
instrumental
d’influències del
rock progressiu
i simfònic dels
anys 60-70. Lloc:
Casal del Barri.
Organització: Les
Muses
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Diumenge 11 de desembre

17 h I Ball popular amb música en directe. Preu 3€
(socis) i 4€ (no socis). Organització: AV. Vinyets-Molí
Vell. Lloc: Can Massallera

Dilluns 12 de desembre

18.30 h I Presentació
llibre. Una amistat
prohibida, de
Montserrat Arbós.
Història de Tali
Fahima, activista
jueva pro Palestina.
Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Dimarts 13 de desembre

19.30 h I Club de Lectura. La modista i altres dones,
de Carme Via Sala. Organització: Ass. Equilibri. Lloc:
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany

Dimecres 14 de desembre

18.30 h I Tertúlia literària. La meva família i altres
animals, de Gerald Durrell. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer

Divendres 16 de desembre
21.30 h I Música.
Invisible Harvei
i Flamaradas.
Entrades 5€,
anticipada, 7€,
taquilla. Lloc: Cal
Ninyo. Organtizació:
Espai Weller de Cal
Ninyo

Diumenge 18 de desembre

11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb la
“besnéta” de Rafael
Casanova. Cada
tercer diumenge de
mes. Inscripcions:
93 6309642. Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Gratuït. Organització:
Ajuntament
19 h I Música. Festival
de Valsos i Danses a
càrrec de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
Les millors obres de la
família Strauss. Entrades:
18 €, normal. Venda
anticipada, a ticketea.
com. Més informació:
culturasantboi.cat.
Lloc: Can Massallera.
Organització: Ajuntament

Agenda Desembre’
Agenda 16
Setembre’
i Gener’14
17
Dissabte 7 de gener
De 10.30 a 20 h I
Escacs. II Torneig
d’Hivern de Sant
Boi per a jugadors
federats. Lloc: Casal de
Marianao. Organització:
Club d’Escacs Sant Boi

11 h I Patinatge. Freestyle Eslàlom. Exhibició de
patinatge en línia. Lloc: pista de patinatge de la Gralla.
Organització: Fed. Garrofers

Dimarts 10 de gener

18.30 h I Club de lectura. Una vacant imprevista,
de J. K. Rowling. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany.
Orgnaització: Ass. Equilibri

Dimecres 11 de gener

19.30 h I Tertúlia literària. Nora Webster, de Colm
Tóibín. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 13 de gener

21 h I Música. Trobar
de Morte, de Lady
Morte, cantant,
compositora i
teclista de música
medieval, folk i celta.
Preu: 8 € amb una
consumició. Lloc:
Casal de Casablanca.
Organització: Les
Muses

Dissabte 14 de gener

19 h I Música. Crisol Band. Jazz i blues. Preu: 5 €. Lloc:
Cal Ninyo. Organització: Ass. Compassió i Vida

Dimecres 18 de gener

18 h I Tertúlia poètica. Espectacle poètic musical
amb Maria Martí. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques

Divendres 20 de gener
21 h I Música. Steven
Munar ens presenta
el seu últim disc en
solitari Time Traveler,
amb pop, folk i rock.
Entrada: 6 €. Lloc:
Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Dijous 26 de gener

18.30 h I Tast de filosofia. Llenguatge i política,
Noam Chomsky. Un dels pensadors més crítics contra
l’imperaialisme americà. Lloc: Biblioteca Jordi R. i
Balaguer

Dissabte 28 de gener
21 h I Música.
Chet. Proposta
cuinada a foc
lent a una
petita escola
de música a
altes hores
de la nit.
Lloc: Casal
Casablanca.
Organitza: As.
Les Muses

Exposicions

Dimarts 31 de gener

18.30 h I Presentació
llibres. Interferencias i
Solo mira, en el format
DE-DOS-EN-DOS, de Clara
Escajedo i Raúl Ansola.
Dos autors joves que volen
connectar amb el públic
lector. Lloc: Biblioteca
Jordi R. i Balaguer

Del 10 al 18 de desembre
Solidaritat. Diaris
il·lustrats de persones
refugiades. Mostra
il·lustrativa i didàctica
que vol donar a conèixer
la vida d’una persona que
es veu forçada a refugiar
se en un país estranger.
Lloc: Can Massallera.
Organització: Comissió
Catalana d’Ajuda al
Refugiat

Dimecres 1 de febrer

18.30 h I
Presentació
llibre. Olga,
darrera obra
de l’autor
santboià
de novel·la
negra
Vicente
Corachán.
Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 12 de desembre al 20 de gener

Manga. Treballs dels alumnes infantils de l’escola
Villadelprat Art. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 17 al 18 de desembre

6è Congrés de Samba Gafieira
Dies 2, 3 i 4
de desembre.
L’esdeveniment
comptarà amb
professionals
de la samba
de primera
línia. Classes
magistrals i
espectacles.
Més informació:
spaicarioca.
com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Spai Carioca

Salut mental. La mirada de l’altre. Projecte artístic
per a la integració i transformació social. 11 parelles
formades per artistes professionals i amateurs,
aquests usuaris de serveis de salut mental, elaboren
una obra conjunta que combina pintura, escultura,
grafit o collage. Lloc: Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Organització: Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Fins al 2 de desembre

Literatura. Homenatge a Cervantes. Per commemorar
els 400 anys de la mort de l’escriptor. Compartiu-la a
les xarxes socials: #400CervantesJRB. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 7 de gener

Club de Lectura en Veu Alta

Els dijous. d’11 a 12 h I Estem llegint: Viatges amb la
tieta, de Graham Green. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer

Futbol Casablanca Cup
17 h I Dies 20 i 21 de
desembre. Lloc: Camp
Municipal Casablanca.
Organització: FC.
Santboià amb la
col·laboració d’Esport
Solidari Internacional
i Ajuntament

Tatuatge. Día del tatuaje! El tatuador santboià Dani
Soriano mostra el seu art a pells d’arreu del món.
Lloc: La Saleta de Can Castells Centre d’Art. Org.:
Ajuntament

Fins al 10 de gener

Literatura. Roald Dahl 100 anys. Un dels escriptors
de literatura infantil més carismàtics, irreverents i
divertits. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 23 de gener al 18 de març

Història. Fugint de l’Holocaust, Catalunya i el
refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial. Lloc:
Museu de Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Fins al 3 de març

Art. Patrimoni Humà i Patrimoni Públic. Exposició
del fons d’art de l’Ajuntament i mostra col·lectiva
d’artistes de Sant Boi. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Organització: Ajuntament

Aquesta agenda podria ser
modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

El calendari de
l’Ajuntament
repassa amb
imatges
l’evolució
de la Fira
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Setmana de la NoViolència i la Pau 2017
Del 24 al 26 de gener
De 17 a 19 h I Tallers. Per a nens i
nenes a partir de 3 anys
Divendres 27 de gener
18 h I Contacontes: L’àvia Lola, la
Laia, la Mei i el Saïd i La muntanya
dels colors Per reflexionar sobre
la convivència pacífica.Per a nens i
nenes, a partir de 3 anys
Dissabte 28 de gener
12 h I Espectacle infantil Per a nens i
nenes, a partir de 3 anys
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Dissabte 3
de desembre

11 h I Tallers de la
campanya solidària
de recollida joguines.
Organització: Entitats i
voluntaris dels districte
(Pla Comunitari Ciutat
Cooperativa i Molí Nou).
Lloc: Pl. Carles Massó i Blanc
17 h I Festival. Actuació
de: As. Andaluza Hijos de
Almachar de Cornellà,
Centro Cultural Andaluz Bon
Pastor de Barcelona i Centro
Cultural Andaluz de Sant Boi.
Organització: Centro Cultural Andaluz de Sant Boi. Lloc:
Casal de Barri Casablanca

Dimarts 13 de desembre

11 h I XII Cantada de Nadales. Com cada any tornarem
a tenir la plaça plena de nens i nenes, de diverses
escoles de la ciutat, cantant al Nadal. Organització:
Grup de treball de mestres de música dels centres
educatius de la ciutat. Lloc: plaça de l’Ajuntament
11 i 18 h I Taller. Arribada del Tió. Activitat adreçada
als centers educatius: Llars d’infants, escola Montbaig,
Institució Balmes i Esplai Eixida. Lloc: Casal Barri
Camps Blancs
17.30 h I Taller. Fem el nostre ninot de neu. Activitat
per a pares i mares i nens i nenes a partir de 5 anys.
Preu: 3 € per nen o nena. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Dimecres 14 de desembre
La Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa, impulsora de la iniciativa, en col·laboració
amb la Federació Els Garrofers i l’Ajuntament organitza un pessebre vivent, tot un
referent de participació ciutadana. Enguany, s’hi ha incorporat Torrents d’Art, un projecte
d’inclusió social a través de l’art desenvolupat amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. La
primera edició del pessebre va tenir lloc l’any 2009 i des de 2012 es fa als jardins del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. Després de 7 anys, hi participen al voltant de 200 persones i
ha passat a ser una activitat per a tota la ciutat. El pessebre inclou demostracions d’oficis
tradicionals i tallers infantils i algunes actuacions musicals. És tot un esdeveniment
comunitari on veïns i veïnes, a títol particular o en representació de diferents
associacions, ajuden a fer els preparatius, el muntatge i l’ambient.

Pessebre i Flama
de la Pau

La plaça de l’Ajuntament acull el
pessebre tradicional de Nadal que
incorpora tots els elements que
identifiquen el naixement de Jesús.
El dia 18 el pessebre serà el punt
d’arribada a Catalunya de la Flama de la
Pau, acte organitzat per l’Agrupament
Escolta i Guia Sant Ramon Nonat i
Pessebristes de Sant Boi. Es cantaran
nadales amb les corals de Sant Boi.

Pessebre artístic

Des de la Fira de la Puríssima, a
l’església de Sant Baldiri es pot
visitar el pessebre artístic instal·lat
pels Pessebristes de Sant Boi. Es pot
visitar els dissabtes, de 19 a 20 h, i els
diumenges, de 9.45 a 11 h, i d’11.45 a
12.30 h. L’entitat també organitza el
concurs Fem el Pessebre! per promoure
el pessebrisme a la ciutat.

18.30 h I Festival de Nadal. Recital de Nadal.
Espectacle de cançó i poesia amb actuacions de
diferents cantautors de l’entitat. Entrada lliure.
Organització: Retalls d’Art. Lloc: Cal Ninyo

Dijous 15 de desembre

17.30 h I Taller. Fem cagar el nostre Caga Tió. Aprèn
i diverteix-te fent la nostra decoració de Nadal. Taller
dirigit per Somriure Social. Taller adreçat a famílies.
Preu 3 € nen. Organització: Les Muses. Lloc: Casal
Casablanca
21 h I Concert de Nadal. Orquestra de cambra a quatre
cordes. Organització: Les Muses de Casablanca. Lloc:
Casal Casablanca

Divendres 16 de desembre

17.30 h I Recollida aliments. Les Muses solidàries.
Activitat familiar amb contacontes i concerts. Hi
haurà recollida d’aliments. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses
18 h I L’Hora del conte, especial
Nadal. La Lluna, la Terra i el Sol,
amb música de piano i ambientació
d’Alquimia Musical. Per a nens i
nenes de 0 a 3 anys. Menors de 7
anys, acompanyats. Lloc: Bibl. M.
Aurèlia Capmany
21.30 h I Sopar solidari. De la
Campanya Cap infant sense
joguina. Preu: 7€ (de l’1 al 13
desembre). Lloc: Casal Marianao.
Organització: Consell de Marianao

Viure Sant Boi
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Dissabte 17 de desembre

18 h I Concert solidari. 2a edició Cap Joguina
sense Nen-En record
de Damià Grima. L’acte
inclourà les actuacions
musicals de The Branded
i Coet. La recaptació
recollida es destinarà
íntegrament a apadrinar
cartes als Reis. Preu:
5 €. Lloc: Cal Ninyo.
Amb l’organització dels
amics del Damià i la
col·laboració de Ràdio
Sant Boi
20 h I Concert Rock Joguina. Amb grups de la
nostra ciutat i d’altres convidats. És una activitat
emmarcada dins de la Campanya “Cap infant sense
joguina”. Entrada: una joguina. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Fem música, Centre Obert Don Bosco i
Ajuntament

Diumenge 18 de desembre

11 h I Tió de Nadal. Per a infants menors de 8 anys.
Lloc: plaça de l’Ajuntament. Organització: Pessebristes
de Sant Boi, Federació Els Garrofers i Ajuntament
17 h I Festival. Cantada de nadales. Amb la coral de
l’Ass. Cultural Peraleda. Lloc: Casal de Camps Blancs.
Organització: Associació Cultural Nuestra Señora de
Fátima Peraleda de Zaucejo
De 17 a 20 h I Ball de Nadal. Ball amb sorpresa!! Preu:
2,5 €. Lloc: Casal de la Gent Gran Cooperativa Molí
Nou. Organització: Associació de Gent Gran de Ciutat
Cooperativa-Molí Nou

Dies 18 i 19 de desembre

18 h I Festa. Torrades Diabòliques. Repartiment de
torrades a tothom que en vulgui, a càrrec dels Diables
Sant Boi. Activitat gratuïta. Lloc: plaça de Catalunya.
Organització: Diables de Sant Boi

Dilluns 19 de desembre

11 h I Teatre. Contencinc amb gust de Nadal.
Espectacle de conte teatralitzat amb molt de ritme i
canvis de veu, a càrrec de la Companyia Anna Roca.
Organització: Consell de Barri i Federació d’Entitants
Els Garrofers. Lloc: Casal de Casablanca

Dijous 20 de desembre

15 h I Cantada de nadales. A càrrec de les nenes i
els nens de l’escola Montbaig. Lloc: Escola Montbaig.
Organització: Escola
Montbaig

Dimecres 21 de
desembre
18 h I Taller. Guarnim
casa nostra per
Nadal. Un taller per
treballar amb material
molt econòmic i en
poc temps. Crearem
motius nadalencs molt
originals amb l’ajuda de
Laura Calero.
Inscripció prèvia. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Organització:
biblioteques

Agenda Nadal’16/17
Dijous 22 de desembre

Dimarts 27 de desembre

17.30 h I Taller. Fem el Pessebre amb plastilina.
Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses de
Casablanca

Dies 28 i 29 de desembre

16 h I Cantada Coral. Acte de Nadal de Cultura Viva.
Lloc: Casal Camps Blancs. Organització: Ass. Cultura
Viva Santboiana

18 h I Cantada de nadales. Amb la participació de
les corals residents al casal de Marianao i d’altres
de convidades. En el marc de la Campanya Cap
infant sense joguina. Entrada: una joguina. Lloc: Casal
Marianao. Organització: Casal de Marianao
19.30 h I Màgia. La Magia de Navidad, amb el Màgic
Sergio. Per a tots els públics. Gratuït. Lloc: Casal
Casablanca. Organització: Casal de Barri
22è Fem el Pessebre! Concurs tradicional. Darrer
dia per fer el lliurament d’originals. El lliurament de
distincions tindrà lloc el dia 27 de gener, a les 19.30
h, a Can Massallera. Inscripcions: Hotel d’Entitats
(Riereta, 4), tel. 93 6306408, femelpessebre@
pessebristes-santboi o al web pessebristes-santboi.org.
Organització: Pessebristes de Sant Boi

Divendres 23 de desembre

11 h I Fem cagar el tió. Nens i nenes del barri, veniu a
fer cagar el Tió, piqueu fort i veureu quines sorpreses!!
Gratuït. Organització: Comissió de Festes Cooperativa
Molí Nou i Casal. Lloc: pl. Carles Massó i Blanc
17.30 h I Contacontes. Venim de l’Orient. Conte
explicat amb l’acompanyament d’acordió i la veu
de Marta Rius amb música de Nadal. Lloc: Casal
Casablanca. Organització: Consell de barri Casablanca i
Fed. Entitats Garrofers.
18 h I Música i Teatre. XVIII Cantada de nadales
en anglès. A càrrec dels alumnes més petits i
representació teatral pels joves alumnes de l’acadèmia
Let’s Go English. Entrada voluntària. La recaptació
anirà destinada a l’apadrinament de les cartes de la
campanya “Cap infant sense joguina” de Sant Boi. Lloc:
Cal Ninyo. Organització: Let’s Go English

Dissabte 24 de desembre

De 8 a 14 h I Escacs. III Torneig Internacional de Nadal
d’Escacs Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Organització:
Club d’Escacs Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Lloc:
Poliesportiu Municipal La Parellada
11 h I Fem cagar el tió. Per a tota la mainada del barri.
Lloc: pl. Maria Mercè Rodoreda. Organització: Casal de
Marianao amb la col·laboració de Percussió Can Paulet

Dies 25, 26 i 30 de desembre i 7
i 8 de gener

19 h i 20 h (dia
30) I Els Pastorets
de Sant Boi.
Representació
dels populars
Pastorets, segons
versió de Rafael
Anglada i amb un
toc d’actualitat. Més
informació i reserva
d’entrades a www.
tripijoc.cat. Lloc: Cal
Ninyo. Organització:
Col·lectiu Teatral
Tripijoc

18 h I Ball de Nadal. Sessió de balls de saló per
passar una bona estona. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses de Casablanca

Reis
Mags 2017
Exposicions

D’11 a 14 h I Infalúdic. Jocs gegants populars d’arreu,
circuit de cotxes caminadors (d’1 a 4 anys), rocòdrom
d’escalada amb tirolina, circuit de karts de pedals i
pintacares. Lloc: plaça de Catalunya. Org.: Ajuntament
De 17.30 a 19.30 h I Taller d’hivern. Fins a 6 anys. Preu:
3 € al dia (3 dies, 8 €). Informació: tel. 93 6528902 Lloc:
Casal de Marianao. Organització: DID Associació

Divendres 29 de desembre

17.30 h I Taller. Farem una postal gegant de desitjos
de Nadal. Preu: 3 €. Lloc: Casal Casablanca. Org.: Les
Muses

Divendres 30 de desembre

22.30 h I Concert. Sarah Kramer Solo Set & Band. El
programa de Ràdio Sant Boi Born to be bad de Manuel
Marin i la sala La Masia, us conviden a avançar la
festa de Cap d’Any amb el concert de la guitarrista,
trompetista i cantant d’EUA. Entrades: Taquilla inversa.
Lloc: Sala La Masia de Sant Boi

Dissabte 31 de desembre

17 h I Festa de L’Home dels Nassos. Animació infantil
i cercavila pels carrers (pl. Ajuntament, O’Donnell,
Jaume I, Torre Figueres, Mossèn Jacint Verdaguer,
pl. Catalunya, Francesc Macià, Jaume I, Major i pl.
Ajuntament). Organització: Pessebristes de Sant Boi,
Federació Els Garrofers i Ajuntament

Diumenge 1 de gener

Una cavalcada de cine

Mi amigo el gigante, Charlie i la fàbrica de chocolate, Polar Express, La bruja
novata... són algunes de les pel·lícules que han inspirat les carrosses de la
cavalcada dels Reis Mags 2017. En aquesta ocasió, el món del cinema de temàtica
nadalenca és el tema elegit enguany per rebre Ses Majestats com es mereixen. Així,
tornarà la màgia i la dolçor dels carmels a la cavalcada
Els Reis seràn rebuts al parc de la Muntanyeta amb un espectacle de la companyia
Gog i Magog. Tot seguit començarà la cercavila fins a la plaça de l’Ajuntament, on
l’alcaldessa Lluïsa Moret els lliurarà les claus de la ciutat. La cavalcada comptarà
amb la participació de 900 persones que han treballat per construir les carrosses i
donar vida a la il·lusió de preparar la nit de Reis

19 h I Concert.
Concert de Cap d’Any
pro restauració
de la teulada de
l’església. S’acceptaran
aportacions. Lloc:
Parròquia de Sant
Baldiri. Org.: Coral
Renaixença

Per una cavalcada segura

Nadal Ludoteca L’Olivera

Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Casa de Sevilla, AMPA
Escola Benviure, Ampa Joan Bardina, Comissió de Festes Cooperativa Molí Nou,
Tots Som Santboians, AMPA Sagrat Cor Vedruna, Esplai Cargol, Casa de Cádiz,
AMPA Salesians, voluntariat del Refugi Municipal d’Animals de Companyia, L’Estudi
Escola de Dansa, Federació Els Garrofers i Diables de Casablanca

Cal tenir precaució durant el pas de les carrosses i no enfilar-se a contenidors,
semàfors senyals i altres objectes. Seguir sempre les instruccions del personal de
seguretat. Més informació: gencat.cat

Recorregut: des del parc de la Muntanyeta, c/ Baldiri Aleu, rda. Sant Ramon,

av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, c/Lluís Pascual Roca, c/
Montmany, c/Eusebi Güell, ronda de Sant Ramon, c/ Frederic Mompou, c/Rubió i
Ors, c/Girona, c/Pablo Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Carles Martí i rambla de Rafael
Casanova

Dia 15 des. De 17.15 a 18.25 i de 18.35 a 19.45 h I
Portes obertes (de 4 a 11 anys). Dia 16 des. 18.30 h I
Titelles: El fantàstic màgic d’Oz, amb Sebastià Vergés.
Aforament màxim 150 persones. Entrades gratuïtes des
de les 16 h del mateix dia. Dia 17 des. De 10.45 a 11.45
i de 12 a 13 h I Taller: Decorem les nostres bossetes de
l’esmorzar, amb La Xarranca (d’1 a 3 anys). Dia 19 des.
De 17.15 a 18.25 i de 18.35 a 19.45 h I Portes obertes
(d’1 a 3 anys). Dia 20 des. De 17.15 a 18.25 i de 18.35
a 19.45 h I Jo també Jugo, sessió entre pares i mares i
fills i filles (de 4 a 11 anys). Dia 21 des. De 17.15 a 18.45
I Activitat formativa per a pares i mares: Spiderman
i Hello Kitty se’n van de vacances. Jocs i joguines no
sexistes, amb Fil a l’Agulla. Servei de ludoteca per a
infants de 4 a 11 anys. Dia 22 des. De 17.15 a 18.15 i
de 18.30 a 19.30 h I Taller:
Fes el teu clauer màgic, amb
La Xarranca (de 4 a 11 anys).
Dia 23 des. 18.30 h I Teatre:
El flautista d’Hamelin, amb
Catacrac Teatre. Entrades
gratuïtes des de les 16 h del
mateix dia. Aforament limitat.
Inscripcions: a partir del 12
de desembre

Viure Sant Boi
N desembre 16

23

Les cartes als Reis, a cada barri

Casablanca. Dia 4 de gener, 17.30 h I Patge Reial. Tallers infantils de construcció de
joguines amb materials reciclats. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Consell
de barri i Fed. Els Garrofers
Camps Blancs. Dia 5 de gener, 11 h I El Rei Mag a Camps Blancs. Bústia Reial per
portar les cartes als Reis, des del 15 de desembre. Lloc i organització: Casal de
Camps Blancs
Centre. Dia 5 de gener, d’11 a 14 h I El Patge Reial al Barri Centre. Lloc: pl.
l’Ajuntament. Organització: Ajuntament
Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Dies 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h I El Rei Melcior i
els seus patges. Lloc: Pl. Carles Massó i Blanch. Organització: Comissió de Festes
Marianao. Dies 3 i 4 de gener, de 17 a 19.30 h I Patge Reial. Els menuts visitaran la
“Fàbrica de Joguines”. Lloc: Casal de Marianao. Organització: Consell de barri amb
la col·laboració d’Espai Lúdic
Vinyets i Molí Vell. Dies 2 i 3 de gener, de 17 a 20h I Atenció maninada! El
patge reial ens visita per recollir totes les vostres cartes. Lloc: Can Massallera.
Organització: Ajuntament

“L’OMAP és un
exemple de rigor”

Quan va començar el seu contacte amb el servei
d’atenció al públic?
En la meva etapa a l’Ajuntament de Barcelona vaig
col·laborar en la posada en funcionament de les
oficines d’atenció ciutadana (OAC) als districtes.
Després he donat suport a l’establiment d’aquest
servei a diferents ajuntaments.
Quan va conèixer l’OMAP de Sant Boi?
Des de l’AMB vàrem organitzar durant diversos
anys unes jornades sobre atenció a la ciutadania
i els representants de l’Ajuntament de Sant Boi
van ésser uns participants indispensables. L’OMAP
ha aportat innovacions interessants per a la resta
d’oficines. De fet, durant temps he portat gent
d’altres municipis de l’Estat a visitar l’OMAP de
Sant Boi, que des d’un principi va esdevenir un
model de referència.

ALBERT GALOFRÉ és funcionari de l’Administració local. Ha estat cap de Recursos Humans de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i director d’Organització i Personal de l’Ajuntament de
Barcelona. Actualment és professor i consultor de les administracions públiques.
atendre la ciutadania, una característica que és
comuna a altres ajuntaments com el de Gavà
o el de Castelldefels, per esmentar alguns dels
més propers.
I el fet que hagi estat un servei pioner?
Això és fruit de l’impuls polític i, no menys
important, del fet de comptar amb un equip
tècnic que va saber desenvolupar el projecte.

En quin sentit és un model?
L’Ajuntament va saber incorporar un seguit
d’iniciatives com l’ordenació de l’oficina amb la
diferenciació de la tipologia dels tràmits. També
ha estat un encert el pagament en caixa.

Què han significat les oficines d’atenció al públic?
Ha estat un canvi transcendent per a la ciutadania,
que abans havia d’anar d’un lloc cap a un l’altre
de les oficines municipals cercant aquella que
donés resposta a la seva necessitat. Amb l’OMAP,
les persones usuàries disposaven, per primera
vegada, d’un punt que els oferia una informació
completa i que resolia directament bona part de
les seves demandes.

Quin és el tret diferencial en relació amb altres
oficines d’atenció al públic?
Més que singularitzar un o altre aspecte,
destacaria el rigor com es fan les coses i les ganes
d’innovar i millorar el servei d’atenció al públic.
Un altre aspecte que considero fonamental és
l’encert en la selecció del personal dedicat a

Cap a on va el futur de l’atenció al públic?
La nova Llei de procediment administratiu vol
donar un impuls a l’administració electrònica.
Així, es dibuixa un canvi en el paper que han de
desenvolupar les oficines d’atenció al públic en
el sentit d’esdevenir eines que facilitin l’accés als
tràmits per via electrònica. L’objectiu final passa

N L’atenció al públic
que fa l’Ajuntament
de Sant Boi és un
model de referència
N L’OMAP de Sant Boi
ha aportat innovacions
interessants per a la
resta d’oficines
per aconseguir que la ciutadania pugui fer la
major part dels tràmits des de casa.
Quines millores s’aniran introduint?
Ja hi ha ajuntaments que faciliten el canvi de
domicili als documents públics més comuns,
com el DNI o el carnet de conduir, quan es fa un
canvi d'empadronament. Per aquest motiu és
fonamental la interrelació que han de tenir les
diverses administracions de cara a facilitar les
gestions a les persones usuàries n

