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La Unió Exportiva
Santboiana va
celebrar des del
balcó de la plaça
de l’Ajuntament la
victòria en la Copa
del Rei de rugbi

L’esport de Sant Boi: una temporada d’èxits
La victòria de la Santboiana a la Copa del
Rei de rugbi ha estat la gran notícia espor
tiva de la temporada a Sant Boi. L’esport lo
cal ha assolit, però, molts altres reptes, tant
individuals com col·lectius, al llarg de mesos
d’esforç i competició. A principis de juliol, un
acte públic reconeix cada any els principals
mèrits: medalles d’or, plata i bronze, ascensos
de categoria, convocatòries de les seleccions,
presència en campionats estatals o interna
cionals... L’acte està previst aquest cop per al
6 de juliol als jardins de Can Castells.

Èxits en equip

Amb la temporada encara per finalitzar en
alguns esports, a la llista d’èxits col·lectius
no hi poden faltar l’ascens del Futbol Club
Santboià a la Tercera Divisió o el gran paper
dels equips de beisbol (masculí) i softbol
(femení) del CBS Sant Boi en posicions de
privilegi de les respectives lligues de divi
sió d’honor (els nois han guanyat també la
Europe Federations Cup i les noies, 4 copes
del Rei consecutives), les victòries del Club
Gimnàstic Sant Boi en múltiples categories

o el Campionat de Catalunya de bàsquet
de nivell ‘A’ obtingut per l’equip femení del
Llor. Rugbi, beisbol, gimnàstica i pentatló
modern són esports amb una gran implan
tació a la ciutat i amb resultats que els si
tuen en l’elit de les respectives disciplines,
gràcies al treball d’uns clubs que, des de
Sant Boi, són referents a nivell estatal.

Èxits individuals

La collita d’èxits individuals és també ex
tensa. Començant pels germans Gasol (que
s’han enfrontat en els quarts de final de la
conferència Oest de l’NBA), en la llista de
noms propis de l’esport santboià destaquen,
entre altres, el corredor Pau Capell (líder
provisional de l’Ultra Trail World Tour), el
genet Pau Dorca (campió mundial de trec),
l’atleta del FC Barcelona Javier Delgado
(campió d’Espanya promesa dels 400 m tan
ques), el gimnasta olímpic Rubén López i els
seus companys Joel Plata i Javier Hinojosa,
els pentatletes Joaquim Pastor i Marc Troya,
els jugadors de rugbi Afa Tauli i Nil Gaba
rró, el ciclista Abel Gordillo, els jugadors de
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Els mèrits
individuals i
col·lectius de
la temporada
es reconeixen
cada any en un
acte públic.

beisbol Jesús Golindano i Daniel Martínez,
els atletes Christian Morillas i Ángel Torrero
o el jugador de bàsquet Guillem Carrasco. 5
nedadors del CN Sant Boi participen en els
Campionats d’Espanya.

Èxits amb nom de dona

Sant Boi no és aliè a l’eclosió de l’esport feme
ní que es viu a Catalunya i Espanya. Més que
meritoris són els resultats de l’atleta Cristina
Lara (una de les millors velocistes nacionals
del moment), la pentatleta Laura Heredia
(gran promesa del pentatló modern), la triat
leta Judith Corachán (primera esportista es
tatal classificada per al Mundial d’Ironman),
l’escaquista Joana Ros, la duatleta Montse
Cinca, les jugadores de rugbi Anna Puig i Nú
ria Jou o la també atleta Irina Belmonte.

Esport adaptat

També hi ha a Sant Boi esportistes que bri
llen en les competicions reservades a les
persones amb discapacitat, especialment
Sergio Garrote, tercer classificat a la Copa
del Món de ciclisme adaptat.

L’esport com a servei públic
El deporte como servicio público

L

‘esport i l’activitat física són eines educatives de
primer nivell. La seva pràctica transmet des de les
edats més tempranes valors com el sentit de la res
ponsabilitat, l’autoestima, l’autocontrol, l’esforç,
la constància, la disciplina, l’esperit d’equip, la cura del
cos, la higiene o el joc net.
L’esport també és un instrument privilegiat
d’integració i cohesió social, que ajuda a treballar per
la igualtat d’oportunitats entre les persones.
L’esport és fonamental, així mateix, per mante
nir una vida saludable i consolidar els bons hàbits
d’alimentació i exercici que necessitem en les nostres
vides quotidianes.
Aquestes són les prioritats de les polítiques esporti
ves municipals. No hi estem sols. Ens acompanya una
nodrida xarxa de clubs que constitueixen la columna
vertebral del teixit associatiu del nostre esport.
Vull destacar la immensa tasca que es lidera de les
entitats, el gran volum d’hores de dedicació i esforç, la
gran feina -en molts casos, voluntària- que els equips
tècnics i directius realitzen temporada rere tempora
da. El seu és un veritable servei públic. El seu treball és
clau perquè es puguin obtenir els magnífics i abundo
sos resultats esportius que recull aquesta edició del
Viure Sant Boi.
Tots aquests èxits esportius ajuden a reforça la nos
tra identitat i la nostra autoestima com a ciutat i a pro
jectar exteriorment el nom de Sant Boi.
Seguim treballant per fer de l’esport santboià un es
port inclusiu, cohesionador, formatiu, saludable i ple
d’èxits esportius i humans que constituixin un orgull
col·lectiu i un actiu de ciutat.

E

l deporte y la actividad física son herramientas edu
cativas de primer nivel. Su práctica transmite desde
edades tempranas valores como el sentido de la res
ponsabilidad, la autoestima, el autocontrol, el esfuer
zo, la constancia, la disciplina, el espíritu de equipo, el
cuidado del cuerpo, la higiene o el juego limpio.
El deporte también es un instrumento privilegiado
de integración y cohesión social, que ayuda a trabajar
por la igualdad de oportunidades entre las personas.
El deporte es fundamental, asimismo, para mante
ner una vida saludable y consolidar los buenos hábitos
de alimentación y ejercicio que necesitamos en nues
tras vidas cotidianas.
Estas son las prioridades de las políticas deportivas
municipales. No estamos solos. Nos acompaña una nu
trida red de clubs que constituyen la columna vertebral
del tejido asociativo de nuestro deporte.
Quiero destacar la inmensa tarea que se lidera des
de las entidades, el gran volumen de horas de dedica
ción, el gran trabajo -en muchos casos, voluntario- que
los equipos técnicos y directivos de los clubs realizan
temporada tras temporada. El suyo es un verdadero
servicio público. Su trabajo es clave para que se puedan
obtener los magníficos y abundantes resultados depor
tivos que recoge esta edición del Viure Sant Boi.
Todos estos éxitos deportivos ayudan a reforzar
nuestra identidad y nuestra autoestima como ciudad y
a proyectar exteriormente el nombre de Sant Boi.
Seguimos trabajando por hacer del deporte de Sant
Boi un deporte inclusivo, cohesionador, formativo, salu
dable y lleno de éxitos deportivos y humanos que cons
tituyan un orgullo colectivo y un activo de ciudad.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Els èxits esportius
projecten el nom de
Sant Boi i reforcen
l’autoestima col·lectiva
N Los éxitos deportivos
proyectan el nombre de
Sant Boi y refuerzan la
autoestima colectiva

“La gimnasia es dura. Exige

trabajar todas las partes del cuerpo y le
dedicamos muchas horas. Para rendir
al 100% en la alta competición hay que
seguir una dieta; los
médicos y fisios nos
tratan diariamente
por dolores. Vivo en
el CAR de Sant Cugat
hace años. Es lo que
conozco. La gente de
fuera no entiende la
vida que llevamos,
pero compensa.
Mi gran objetivo
son los Juegos Olímpicos. Muy difícil,
pero no imposible. ” Javier Hinojosa,
gimnasta del CG Sant Boi

“Mi mejor temporada fue la 2016.

Por primera vez en años, no me lesioné.
Corro los 400 m vallas. Gané plata en
el Campeonato de España absoluto y
oro en los Juegos
del Mediterráneo
sub-23. El atletismo
te da adrenalina y
felicidad. Luchas por
tus objetivos y te
vas superando. De
pequeño practicaba
también el ajedrez,
pero tuve que elegir.
Creo que hice lo
correcto. Ahora el ajedrez me ayuda a
desconectar.” Javier Delgado Osorio,
atleta del FC Barcelona

“La selección catalana me

“No em fa res jugar amb nois,

“Soy muy competitiva y me gustan

“El deporte lo es todo en mi vida,

“Lidero el Campionat del Món

“Crear hábitos es bonito: levantarse

sempre ho he fet. Ara tinc 15 anys.
Sóc a la selecció catalana i potser a
l’espanyola i l’any que ve jugaré amb el
sènior femení de la
Santboiana. El rugbi
em fa tenir molt
bones sensacions.
Et trobes bé amb tu
mateixa, fas moltes
amistats i t’obres
portes al món
laboral. Tota la meva
família havia jugat
a rugbi i, com que
sempre he sigut una mica bruta, vaig
voler provar. ” Núria Jou, jugadora
de rugbi de la UE Santboiana

“Treballar en equip és el més

important. Enguany hem guanyat
els campionats
de Barcelona i de
Catalunya júnior. Jugo
de pivot. En aquesta
posició calen físic
i força mental per
no rendir-se davant
de rivals més altes.
També s’ha de saber
interactuar a la pista i
moure bé els peus. El
bàsquet em fa sentir
més viva.” Mireia Forns, Jugadora de
Bàsquet de la Fundació Llor

los deportes de equipo y pelota.
Vinieron al cole a hacer pruebas y
nos apuntamos varias amigas. Todas
seguimos en el club.
Juego de portera.
Hay que tener un
carácter especial
para esa posición.
Hay que ser ágil
y flexible. Desde
la portería tienes
muy buena visión
del campo. Seguiré
jugando hasta
que me canse.” Mercedes Gómez,
jugadora del Club Handbol Sant Boi

d’ultra trail. Són proves de llarg
recorregut i amb grans desnivells. Vaig
començar fa 4 anys.
Em vaig lesionar
jugant a futbol sala
i el metge em va
recomanar córrer
per la muntanya per
recuperar-me. Me’n
vaig enamorar, en
va apassionar. Ara
tinc 9 patrocinadors.
És molt important
la dieta i cuidar els
músculs, que pateixen molt.”
Pau Capell, ultraatleta
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convocó este año. Quedamos terceras
de España. Me gustó mucho la
concentración de la selección, donde
se trabajan mucho
los hábitos. Juego
desde los seis años
y soy colocadora. En
el club, el voleibol
me sirve para tener
buenas amistades.
En la pista, para
competir. Soy
muy competitiva.
Creo que ganar
es importante.”
Maribel Cordero, jugadora del
Club Voleibol Sant Boi

desde que me levanto hasta que me
acuesto. Llegas a él por las ganas
de probarte y disfrutar. Luego, en la
alta competición,
es más difícil, se
llega a pasar mal. El
ciclismo adaptado
exige concentración,
disciplina y esfuerzo.
No puedo quejarme
de mis resultados,
estoy cerca de los
mejores puestos
internacionales.
Soy afortunado.” Sergio Garrote,
paraciclista del CC Sant Boi
cada día a la misma hora, hacer dieta...
El culturismo engancha, es una especie
de vicio. Había hecho
antes otros deportes,
sobre todo artes
marciales, y siempre
me han atraído las
pesas. Soy campeón
de España sub-23.
Tengo personalidad
y acepto las críticas
constructivas, pero a
mí esto me hace feliz.
‘Ande yo caliente y
ríase la gente’.” Jonathan Rudilla,
culturista del club Golden Class

“ Yo no era un forofo del fútbol

“Participar en uns JJOO és el que

“He viscut una temporada

“Els escacs requereixen paciència

pero lo probé y vi que se me daba
bastante bien. Esta temporada he
metido 55 goles con mi equipo. Me
parece importante
ganar: cuando
perdemos, me
cabreo. Entrenamos
tres días a la
semana. A veces
el entrenamiento
es físico, pero la
mayoría de las veces
es de juego y de
balón. Me canso,
pero me lo paso bien.” Hugo Jiménez,
jugador del Club de Futbol
Vinyets-Molí Vell

tot esportista somnia. Jo vaig ser a
Rio i aspiro a anar a Tokyo 2020. Ha
valgut la pena entrenar tan dur tota la
meva vida. No es
pot explicar, és una
sensació màxima
de plaer, estar allà
amb els millors dels
millors i sentir que
tu en formes part.
Vaig començar fent
acrobàcies perquè
els meus pares
tenen un gimnàs.
Visc al CAR de Sant Cugat des dels 13
anys.” Rubén López, gimnasta olímpic
del Club Gimnàstic Sant Boi

d’adaptació a l’equip i aprenentatge i
he mirat de trobar-hi un rol. L’esport
ha estat part de la meva vida des de
petit. Gràcies a ell he
après molts valors
que m’han ajudat
com a persona i
com a esportista.
L’esport és bàsic
per mantenir una
bona salut. Crec
important que els
joves l’integrin en la
seva rutina diària i
trobin la modalitat que els faci gaudir i
sentir còmodes.” Pau Gasol, jugador
dels San Antonio Spurs

i també cert talent, capacitat de
concentració i molt de càlcul. Cal fer un
exercici continuat de la ment. Cansa,
tant mentalment
com físicament: una
partida pot arribar
a durar 4 hores que
passes tota l’estona
en tensió. He guanyat
el campionat
d’Espanya. També
jugo a handbol. Fer
un esport físic va bé
per contrarrestar
l’esforç mental.” Joana Ros, jugadora
del Club d’Escacs Sant Boi

“Mi meta es ser cinturón negro,

a ver con qué edad llego. No cambiaría
el taekwon-do por ningún otro
deporte. Se necesita técnica, paciencia,
control, memoria
y conocimiento de
la vida. También te
hace reflexionar: no
puedes llevar fuera
lo que aprendes de
aquí, pues es un
deporte de combate.
Una de las mejores
cosas es que me
permite viajar. El año
que viene, al extranjero.” Alicia Ruiz,
Taekwon-do Yong-gi

“ Visc als Estats Units fa 3 anys.

“El trec és un esport hípic

“Jugar a un club com el Barça és

“Juntamos fútbol y solidaridad

que porta a la competició la disciplina
del turisme a cavall. Jo sóc guia de
turisme eqüestre i
docent. Competeixo
internacionalment
des del 2004. Enguany
s’han aliniat els
astres i hem guanyat
per primer cop el
Mundial. Jo i el cavall
som un binomi. És un
esport minoritari, no
olímpic, que consta de
3 proves: orientació
i regularitat, terreny variat i prova
d’aires.” Pau Dorca, genet de Trec

un gran canvi. Cal molta constància: si
no, no hi arribes. Els entrenaments són
exigents: tres dies per
setmana, més un altre
de tecnificació i els
partits. Tenim servei
mèdic i entrenem amb
un fisioterapeuta a
la pista. Hi ha també
el servei de formació
integral Masia 360.
Estic molt satisfet
amb els resultats que
hem aconseguit.”
Guillem Carrasco Cerejido, jugador
de Bàsquet del FC Barcelona
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Estudio i jugo a tennis a la universitat.
Poder estudiar, entrenar, conviure i
créixer amb joves de la meva edat i
d’altres llocs del món
és una experiència
meravellosa. A més,
em permet viatjar
per molts estats
del país. I parlo un
bon anglès. L’esport
universitari és molt
estricte en aquest
país i té una gran
dimensió.”
Ariadna Cabezas Martí, Tennista
de la Louisana State University
en una jornada de actividades en el
club el día 4 de julio. La recaudación
se destinó a la
investigación del
cáncer infantil. Yo
jugué un amistoso
contra el Vinyets, pero
formando parte de
la selección del Baix
Llobregat. El fútbol es
lo que me apasiona,
mi momento del día,
cuando me relajo y me
evado del resto. Juego
de mediapunta.” Jesús Calderón,
Futbolista del CF Vinyets-Molí Vell

“Jugar a fútbol siendo chica se le

“Cuido la alimentación porque en

el ciclismo el peso y la condición física
son muy importantes. Mi referente
es Contador. Intento defenderme en
todos los terrenos.
Este año se me
están dando mejor
las subidas y estoy
sacando buenos
resultados. Mi padre
me inculcó el gusto
por el ciclismo.
Salíamos con la BTT.
Cuando se inauguró
el circuito cerrado
de Sant Boi, conocí el club de aquí y me
apunté. ” Javier Lamela, ciclista del
Trek Quadis CC Sant Boi

esport té tantes coses... Sempre et
dona una oportunitat de corregir un
error amb l’encert següent. I al nostre
club, sempre hi
ha gent que et fa
un cop de mà. He
guanyat dues copes
de la Reina des que
sóc al sènior. Som
un dels millors
equips d’Espanya.
M’ha agradat
molt participar
en competicions
europees amb jugadores professionals
d’elit.” Carla Peláez, jugadora de
softbol del CBS Sant Boi

“Bailar en silla de ruedas me

“Els resultats no són el millor,

“Mi motivación es pasarlo bien.

“Llevo 35 ligas de petanca en mi

“El deporte es mi pasión. Soy

“Soy de Camps Blancs. Como no
me gustaba el fútbol, fui al béisbol a
probar. Me acogieron
como una gran
familia. El sueño
de todos es llegar a
una gran liga como
la americana. He
empezado a jugar
aquí con el primer
equipo. Estar con
los mayores me
da confianza. Me
considero un jugador
de equipo, versátil.” Éric Asensio,
jugador de Beisbol del CBS Sant Boi

hace raro a alguna gente, pero a mí
no me importa. Me lo paso bien. Las
niñas del equipo nos entendemos bien
dentro y fuera del
campo. Eso es muy
importante. No me
gustaría practicar un
deporte individual
porque no tendría
tanto apoyo. El
deporte femenino
está cambiando:
cada vez hay más
niñas que quieren
participar. Se conoce cada vez más
y sale en televisión.” Laura Ramos,
jugadora del Futbol Club Santboià
da mucha satisfacción. En lugar de
quedarme en el sofá viendo la tele,
hago algo útil. Mi mujer y yo somos la
única pareja en toda
España que practica
baile deportivo
yendo en silla de
ruedas los dos. Hay
que llevar el ritmo
y estar centrado,
cuidar el vestuario
y saber presentarse
ante los jueces.
También hago
natación, por salud, y antes jugaba a
baloncesto.” Ángel Miralles, ball
esportiu a l’Escola de Ball Fipball
querida Cooperativa, desde que se
fundó el club. No
soy de los mejores.
Tenemos un proyecto
con chavales del
colegio Ciurana.
Practican con
nosotros en las pistas.
Me gusta advertirles
de los peligros del
juego, enseñarles
las normas y que la
deportividad esté
siempre presente. ” Ángel Alarcón,
Club Petanca Ciutat Cooperativa

el millor que m’emporto són els valors
esportius i de vida que m’aporten
les meves entrenadores i les meves
companyes.
L’organització del
temps, la puntualitat
i la constància
són hàbits que he
adquirit gràcies
a l’esport i que
recomano a tothom.
Sóc campiona de
Catalunya individual
(en la modalitat de
corda) i per equips.” Marina Úbeda,
gimnasta de rítmica a l’Escola
Esportiva Llor
alumno de educación especial en la
Institución Balmes
desde hace tres
años. Trabajan
mucho el deporte.
Como diversificación
curricular, he dado
clases de fútbol
organizadas por
mí para niños. He
ayudado como
monitor en la piscina y
también en ejercicios
variados.” Javier Martín Mateo,
Institució Balmes
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“El beisbol és la meva vida. Aquest

Juego a fútbol sala porque nos
apuntamos juntos un grupo de amigos.
Me gusta ganar, pero si pierdo un
partido no me voy
mal a casa. No sigo
mucho la liga de
división de honor de
fútbol sala, aunque
acabo enterándome.
Todos sabemos
que el mejor es
Ricardinho. Cuidar
el estado físico y la
salud me importa,
porque hay que estar lo mejor posible.”
Xavi López Aguilà, jugador del
Club de Futbol Sala Sant Boi

“Entreno todos los días de lunes

a viernes, 15 horas a la semana. Los
martes y jueves, desde las seis de la
mañana. Llevo 9 años nadando y sigue
gustándome. Lo
más importante es
el compañerismo:
somos una piña.
Destaco en pruebas
de larga distancia
(de 400 a 3.000
m). Este año he
conseguido 6
mínimas para el
Campeonato de
España de piscina grande.” Alonso
Filoso, nedador del CN Sant Boi

“El ascenso a Primera División

“Aspiro a estar en Tokyo 2020.

ha sido la guinda del pastel de mi
trayectoria futbolística. Tengo ya 35
años. Habíamos estado tres veces muy
cerca de subir y, en
la última posibilidad
que me quedaba,
ha llegado. Empecé
a jugar a fútbol
de pequeño en
el colegio Rafael
Casanova. Estuve en
la cantera del Barça
13 años. El fútbol
me ha llevado a
otros lugares pero mi vida está en Sant
Boi y aquí seguirá.” Felipe Sanchón,
jugador del Girona Futbol Club

Por mi evolución deportiva, sería
factible. Ahora soy la campeona de
Europa cadete. Vivo en el Centro de
Alto Rendimiento
(CAR) de Sant Cugat
y tengo una beca
Podium del Comité
Olímpico Español
(COE). Estoy en 1º
de Bachillerato
y estudiaré una
carrera científica.
El pentatlón
moderno es un
deporte al que no puedas dedicarte
profesionalmente.” Laura Heredia,
pentatleta del llor / CAR Sant Cugat

practicaré hasta que me jubile, jaja. En
marzo gané en Bangkok el Campeonato
del Mundo. Luché al aire libre contra
una chica de Hong Kong y gané. Este
año he obtenido el
cinturón europeo.
Para ser buena hay
que entrenar duro.
Ser rápida, tener
humildad y fuerza.
He ganado 46 de
mis 51 combates.
Mi apodo es ‘Pretty
killer’. Paula Silva,
Lluitadora
de Muay Thai (boxa tailandesa)
al Boonchuay Gym

“Cada dia em costa més, però això

és com una adicció. A la meva edat no
es pot millorar, només mantenir. Hi
ha molt poques dones veteranes fent
duatló. Encara estic
bé, tot i que començo
a tenir lesions,
sobretot als genolls.
No faig res d’especial
per estar en forma.
El duatló (cursa
+ciclisme+cursa) és
el ‘patito feo’ del
triatló, perquè és
més dur. ”
Montse Cinca, atleta i Duatleta
(CA Sant Boi i CN Reus Ploms)

“Creuar l’estret de Gibraltar

nedant ha estat una experiència molt
enriquidora. La idea va sorgir en un
sopar de 4 amics. Vam decidir fer
ho per una causa
solidària: els drets
dels refugiats. Ells
també creuen d’una
banda a l’altra, però
de manera ben
diferent. Un dolor
al colze em va posar
les coses difícils,
però finalment vaig
poder arribar. Hem
recaptat més de 2.000 euros.”
Iván Hidalgo, triatleta amateur

“Corro, nedo i disparo. El pentatló

“En Nueva Zelanda el rugbi es como

“El estilo mariposa es mi preferido:

“Me encanta el muay thai. Lo

modern em va atreure perquè no se’m
donaven bé els esports de pilota. Córrer
i nedar, en canvi,
m’enganxaven. Ara
disfruto molt de la
prova combinada.
Arribes cansat de
córrer i aleshores has
de concentrar-te per
disparar. És un esport
molt complert. Vaig
a dormir molt d’hora
per descansar bé i a
casa cuinem molt sa.”
Gerard Vives, Pentatló Modern a
l’Escola Esportiva Llor

el fútbol en Europa, está por todas
partes. Aquí todavía lleva unos años
de retraso. Como
jugador me gusta
tener la pelota en las
manos, pasar entre
contrarios, notar
el contacto físico.
Divertirme. Llevo
cinco temporadas en
la Santboiana. Es un
club en desarrollo,
que ha de seguir
mejorando. ”
Lionel Afaese Tauli, jugador de la
Unió Esportiva Santboiana
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cogí bien la técnica desde el principio.
Se me dan mejor las pruebas de fondo
que las de velocidad.
Empecé a nadar en
P3 y me gustaría
seguir todos los años
que pueda. Como
que entrenamos
todos los días, tengo
que organizarme
bien para hacer los
deberes y estudiar. Me
gusta mucho Mireia
Belmonte, es un
ejemplo.” Lucía Caballero, Nedadora
del Club Natació Sant Boi

Reconocimiento
a la iniciativa
empresarial
de Sant Boi
La empresa Family Synergy, S.L,
dedicada a la conservación del ADN,
ha ganado el Premio Delta a la mejor
iniciativa empresarial de Sant Boi
2016-17 con su proyecto DNA Family
Book. El acto oficial de entrega de la 13ª
edición de los galardones tuvo lugar el
8 de junio. Cinco municipios organizan
anualmente
esta
convocatoria
para premiar
las mejores
iniciativas
empresariales
de la zona
Delta.
Los premios
tienen el objetivo de fomentar las
nuevas actividades empresariales
surgidas en la zona delta del Baix
Llobregat y constituyen un apoyo y
un reconocimiento a su aportación
como herramientas de dinamización
de la actividad socioeconómica y la
creación de puestos de trabajo y por la
contribución a la innovación, la calidad
del empleo, la igualdad de género y el
progreso económico del territorio.
Por otro lado, el Premio PIMEC 2017
a la microempresa más competitiva ha
sido para E-Controls. Esta empresa de
Sant Boi ofrece soluciones de eficiencia
energética en oficinas y hoteles, entre
otros edificios.
Finalmente, el jurado de las becas
ICG en la Innovación y Gestión de la
Hostelería ha otorgado el primer premio
a Mònica Gàsquez Aràs, alumna del
Institut Escola d’Hoteleria de Barcelona
por el proyecto Monlau, un multiespacio
gastronómico situado en el centro
de Sant Boi. La ganadora ha recibido
una beca para estudiar un Máster en
Innovación y Gestión de Restaurantes
en el Basque Culinary Center, valorada
en 8.500 euros.

La alcaldesa habló de los retos del futuro de Sant Boi en la sesión del Fòrum Empresarial del Llobregat.

Lluïsa Moret: “El futuro de Sant Boi
está en la salud y la sostenibilidad”
La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, pre
sentó, el 15 de junio, la estrategia de ciu
dad del gobierno municipal de Sant Boi en
el Fórum Empresarial del Llobregat. “Nues
tra estrategia de futuro”, dijo, “se sitúa en la
intersección entre dos esferas: la ciudad de
la salud y la ciudad sostenible”.
La alcaldesa explicó que el municipio
quiere aprovechar sus singularidades his
tóricas como fortalezas y activos de futuro.

Sostenible y saludable

Sant Boi, un municipio con pasado agrícola
que ha preservado un entorno natural pri
vilegiado y una ciudad vinculada histórica
mente con la salud mental, trabaja por un
modelo de desarrollo económico centrado
en los conceptos de ‘ciudad sostenible’ y
‘ciudad saludable’.
Como ‘ciudad saludable’, el municipio se
plantea, aprovechando su papel referente
en el ámbito de la salud y la salud men
tal y la proximidad de centros hospitalarios

Viure Sant Boi
N estiu 17

10

Estrategia
DUSI

La estrategia
de desarrollo
urbano propuesta
por el gobierno
municipal ya
ha recibido el
apoyo de Europa,
mediante una
subvención de
8 millones de
euros en forma de
Fondos FEDER.

de primer nivel, posicionarse en el entorno
con una oferta específica en el sector sani
tario y sociosanitario (especialmente, en la
atención a los periodos de convalecencia).
Como ‘ciudad sostenible’, Sant Boi quie
re recuperar el papel de su parque agra
rio como motor económico mediante la
agricultura de proximidad, continuar con
la apuesta por las energías renovables, la
eficiencia energética y la lucha contra el
cambio climático y avanzar hacia la autosu
ficiencia energética.

Mejorar las infraestructuras

La alcaldesa recordó que, para sacar prove
cho de la privilegiada situación geográfica
de Sant Boi, hay que poner solución a las
infraestructuras. En este sentido, reiteró la
reivindicación de una solución definitiva
para la variante de la carretera comarcal
C-245 y la construcción de una línea ferro
viaria subterránea en la zona del delta del
Llobregat n

La sindica municipal de Greuges defiende seguir
luchando contra el riesgo de exclusión social
La sindica municipal de Greuges de
Sant Boi, Dolors Vallejo Calderón, ha
dado cuenta en el Pleno municipal de
las actuaciones realizadas a lo largo
del año 2016. La Sindicatura Munici
pal de Greuges llevó a cabo en este
periodo 324 actuaciones, entre ellas
atender 62 quejas de la ciudadanía. El
84% de los expedientes de queja ya
han quedado resueltos.
Dolors Vallejo Calderón accedió al
cargo en octubre de 2016. En la pre
sentación de la memoria de actua
ciones, el 22 de junio, la sindica ha
recordado que la crisis económica y
social continúa y que hay que seguir

luchando contra el riesgo de exclu
sión social y pobreza y por la igual
dad de oportunidades y de derechos
de la ciudadanía.

Memoria 2016

La sindica ha agradecido la labor de
sus antecesores y ha defendido el pa
pel de la institución como garante de
la calidad democrática al servicio de
los derechos y las libertades funda
mentales de las personas. También
se ha mostrado convencida de la im
portancia de aportar “una mirada de
género” y “hacer pedagogía sobre los
derechos humanos de niños y jóve-

nes”, objetivos previstos en el plan de
trabajo de la Sindicatura Municipal
de Greuges.
Dolors Vallejo Calderón ha anun
ciado que seguirá trabajando para
aumentar la proyección pública de la
institución, actuar proactivamente en
defensa de los derechos de la ciuda
danía, mediar para resolver agravios
individuales, participar en los espa
cios de diálogo existentes en la ciu
dad, colaborar con las sindicaturas
otras ciudades y “promover ajustes de
funcionamiento en la actuación del
Ayuntamiento para “deshacer nudos
pero enlazar otros para crear redes“.

Apuesta por
la mejora de
la movilidad
urbana
El Ayuntamiento ha aprobado inicial
mente el Plan de Movilidad Urba
na (PMU). Este documento, fruto de
un amplio proceso de participación,
quiere impulsar una movilidad segu
ra, accesible y sostenible, reduciendo
la participación del transporte priva
do y aumentando la movilidad a pie,
en bicicleta y en transporte público.
El Pleno municipal, en la sesión
del 22 de junio de 2017, ha dado luz
verde a la aprobación inicial del PMU.
Ahora, el documento se somete a
información pública durante 45 días
hábiles para que se puedan presentar
sugerencias y alegaciones. Se trata
del segundo Plan de Movilidad que
elabora el Ayuntamiento, después de
lo que se aprobó en 2007.

Reducir el transporte privado

En Sant Boi, cada día se producen
unos 300.000 desplazamientos. La
mayoría de los desplazamientos in
ternos (sin salir del término muni

Carril bici en la zona industrial de Sant Boi
cipal) se hacen a pie o en bicicleta,
mientras que los desplazamientos
externos (saliendo del término muni
cipal) se hacen mayoritariamente en
transporte privado.
Uno de los objetivos del Plan de
Movilidad Urbana es la reducción del
transporte privado en los desplaza
mientos.
El Plan de Movilidad Urbana de
Sant Boi recoge toda una serie de
medidas para pacificar el tráfico e
incrementar la movilidad a pie, en
bicicleta y en transporte público. En
tre otras propuestas, el PMU plan

tea el diseño de una red accesible y
continua en toda la ciudad adaptada
para los peatones, conectar los tra
mos discontinuos de carril bici, crear
nuevos carriles bus y promover la red
ferroviaria de Metro.
El plan también propone una nueva
jerarquización de las vías de circula
ción. La intención es que la C-245, la
BV-2002, la ronda de San Ramón y
la calle de Frederic Mompou actúen
como vías principales, de forma que
todo el tramado viario interior quede
pacificado, con una reducción de la
velocidad de los vehículos.
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Los barrios
de montaña
debaten para
mejorar su
espacio público
El Ayuntamiento está llevando
a cabo un proceso participativo
para informar del avance de la
modificación puntual del Plan
General Metropolitano para la
mejora de la red de espacios
públicos de los barrios de
montaña (aprobada en el Pleno
municipal del 16 de febrero de
2017). Durante el mes de junio
se han llevado a cabo 3 sesiones
para informar del proyecto a los
vecinos y vecinas de los barrios
de montaña. El contenido de la
propuesta ha sido presentado
por el equipo técnico redactor
del proyecto y también por el
responsable político del ámbito
territorial, el teniente de alcalde
José Ángel Carcelén. Tras las
sesiones presenciales se ha
abierto un periodo de recogida de
propuestas y sugerencias que ha
finalizado en junio. La recogida
de propuestas se ha hecho a
través de la web municipal y de
unos formularios disponibles en
los centros de Marianao y Camps
Blancs. En la fase de aprobación
inicial del proyecto se volverán
a realizar estas sesiones para
presentar la propuesta más
detallada de planeamiento e
informar del mecanismo de
recogida de alegaciones y del
asesoramiento individualizado
que se pondrá al servicio de las
personas directamente afectadas.
santboi.cat/cosintbarris

14
projectes
per millorar
l’espai
públic

Projecte d’hort comunitari

Ciutat Cooperativa i Molí Nou

Desenvolupar un projecte d’hort urbà per a usos
comunitaris al solar que està al costat de l’Escola
Bressol Municipal “La Marta”.
Autors de la proposta: Raúl Martínez Corbalán,
Jacinto Sánchez Pérez, José Manuel Lozano, Oli
vier Chantri
Vots: 338 | Cost: 50.000 euros

Cruïlla a Joan Bardina

511 ciutadans i ciutadanes de Sant Boi han vo

tat per escollir els projectes de millora de l’espai pú
blic dels Pressupostos Participatius . L’Ajuntament
hi destinarà 500.000 euros del Pressupost Munici
pal 2017.
El resultat final de la votació ha donat com a re
sultat la selecció de 14 projectes. La majoria de
les actuacions escollides tenen a veure amb la
l’accessibilitat de l’espai públic i la millora de pla
ces i àrees de joc infantil.
La identificació i selecció dels projectes ha estat
fruit d’un procés de participació ciutadana iniciat el
passat mes de març en el marc de l’estratègia “Par
ticiPASSIÓ”, un nou model de participació obert
a tothom, més fàcil, més útil i amb impacte. Una
comissió ciutadana ha tingut un paper protagonis
ta en la definició i el seguiment dels pressupostos
participatius.
D’entre les més de 350 propostes rebudes , 96
complien amb tots els requisits. Aquestes es van
agrupar en 50 per a la votació final i, finalment, la
ciutadania n’ha escollit els 14 que es duran a terme.
D’acord amb el que establien les bases, la selecció
final inclou un mínim de 2 projectes per districte.
L’ execució de les actuacions s’iniciarà durant el
mes de juliol i finalitzarà, segons les previsions, du
rant el mes de febrer de 2018.

Centre i Vinyets Molí Vell

Senyalitzar i pintar la cruïlla que formen el ca
rrer de Joan Bardina i el carrer de Montevideo per
tal de millorar l’accessibilitat i la seguretat de les
persones vianants.
Autor de la proposta: Joan Ros Cardona
Vots: 296 | Cost: 5.000 euros

Més accesibilitat a Marianao

Fer més accessibles les voreres i cruïlles de dis
tricte Marianao.
Autors de la proposta: Olga Conde i Raquel
García Egea
Vots: 360 | Cost: 25.000 euros
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Plaça Antonio Lara

Ciutat Cooperativa i Molí Nou

Remodelació de la plaça Antonio Lara (La Jaula),
ampliant la zona de joc infantil, millorant el pavi
ment i creant zones enjardinades.
Autors de la proposta: Margarita Romero, Katy
Leo González, Agustina Haba, Ma Remedios Vi
nagre, Mariano Carmona, Laura Aroca
Vots: 262 | Cost: 50.000 euros

Eliminar una plataforma

Casablanca i Camps Blancs

Eliminar la plataforma del c/ Barcelona (entre Ba
dajoz i Enric Morera), donat l’ús indegut que se’n fa
Autors de la proposta: Cristina G. R., Matilde
Centelles, Ricardo Elías González, AV Casablan
ca, Josefa Ortiz, Francisco Morales, Pedro Martí
nez Marín, Francisco Alvárez Cruz
Vots: 87 | Cost: 25.000 euros

Aparells per a gent gran

Reformar l’estany de la plaça Mercè Rodore
da i adequar-lo per fer una zona amb aparells
d’exercicis per a la gent gran.
Autors de la proposta: Associació de Veïns Po
blet-Marianao
Vots: 281 | Cost: 40.000 euros

LED en passos de vianants

Semàfor a una cruïlla

Marianao

Senyalitzar amb LED a la calçada 3 passos de via
nants a Carles Martí Vilà i Picasso (tram escoles
Gaudí i Salesians). Reforçar la seguretat amb sen
yals verticals LED per advertir el pas de vianants.
Autors de la proposta: Miguel Martínez, Euse
bio Martínez i Tina Petarinen
Vots: 469 | Cost: 15.000 euros

Millorar l’accesibilitat

Casablanca i Camps Blancs

Fer més accessibles les voreres i cruïlles del dis
tricte Casablanca i Camps Blancs.
Autors de la proposta: Olga Conde, Raquel Gar
cía Egea
Vots: 79 | Cost: 25.000 euros

Millorar enllumenat

Canvi de llums amb tecnologia led als carrers Jor
di Rubió i Balaguer i Francesc Pi i Maragall. Refor
çar l’enllumenat dels carrers Pare Baldiri de Sant
Boi i Carretera del Bori.
Autors de la proposta: Laura Agua, Rubén Mo
reno Muro
Vots: 252 | Cost: 50.000 euros

Marianao

Instal·lació d’un semàfor a la cruïlla dels carrers
Girona i Montmany.
Autor de la proposta:
Juan Gabriel Torres Sancho
Vots: 399 | Cost: 50.000 euros

Parc de Marianao

Barris de muntanya

Millorar la zona de joc del Parc de Marianao
instal·lant elements de jocs infantils i aparells
d’exercici per a gent gran.
Autors de la proposta: Associació de Veïns del
Parc de Marianao
Vots: 192 | Cost: 50.000 euros

St. Joan Bosco més accesible

Centre i Vinyets Molí Vell

Col·locar una barana al carrer Sant Joan Bosco (en
tre carrers Mallorca i Tres d’Abril) per evitar cai
gudes i fer més accessible la pujada i la baixada.
Aplicar un antilliscant al paviment de la vorera.
Autor de la proposta: Joan Ros Cardona
Vots: 206 | Cost: 20.000 euros

Muntanyes de Prades

Barris de muntanya

Millora de les diferents zones de la plaça al carrer
Muntanyes de Prades: renovació dels elements de
joc infantil, col·locació de terra adequat i de tan
ques de protecció.
Autors de la proposta: Elena Vega
Vots: 151 | Cost: 50.000 euros

Millorar la pl. Montserrat Roig

Millorar la plaça Montserrat Roig, fent-la més
oberta i accessible, reforçant l’enllumenat,
instal·lant una font i col·locant uns elements
d’exercici per a gent gran.
Autors de la proposta: Mireia Corachán, Olivia
Batalla, Julia Vélez i Miriam Megías
Vots: 354 | Cost: 40.000 euros
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500.000 € d’inversió
350 propostes rebudes
511 vots ciutadans
14 projectes seleccionats
...

Èxit del 1r Festival de Tapes
del Mercat de la Muntanyeta

El dissabte 17 de juny es
va fer el 1r Festival de
Tapes del Mercat de la
Muntanyeta. La celebració
va tenir un gran èxit
d’assistència que es va
traduir en el lliurament de
8.000 tapes per part dels 13
establiments participants.
La festa gastronòmica
va anar acompanyada de dues
actuacions musicals en directe.

La compra a casa en bici, al
Mercat de Torre de la Vila

El mercat Torre de la Vila ha
posat en marxa una iniciativa
per portar la compra a casa dels
seus clients de
forma sostenible,
mitjançant
un nou servei
que reparteix
les bosses en
bicicleta. Els
clients que vulguin
que els portin
la compra a domicili rebran les
seves bosses a casa transportades
en bicicleta. El cost del servei de
transport (a càrrec de SomBici) és
d’1 euro per parada.

Plaques per identificar els
punts turístics de la comarca

El 6 de juliol, a les 17h, tindrà lloc
a Sant Boi l’acte de lliurament
de les acreditacions del Punt
d’Informació Turística del Baix
Llobregat (PIT) Baix Llobregat.
L’acte comptarà amb la presència
de representants de la Diputació
de Barcelona, el Consell Comarcal
i l’Ajuntament de Sant Boi. Es
farà entrega oficial de les plaques
i diplomes a les 31 empreses del
Baix Llobregat certificades com a
PIT. En el cas de Sant Boi, al Museu
i al Punt d’informació Sant BoiSomBici.

Contra la
violència
masclista,
més recursos
L’Ajuntament de Sant Boi es va sumar,
el 19 de juny, a les accions de protes
ta de la campanya #19Jalertafeminis
ta, impulsada per una vintena d’orga
nitzacions feministes per exigir que
es destinin 120 milions dels Pressu
postos Generals de l’Estat a la lluita
contra les violències masclistes. La
plaça de l’Ajuntament va acollir una
concentració a les dotze del migdia.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va dir que
“les dones no moren, les dones són
assassinades”. Moret considera indis
pensable i urgent un Pacte d’Estat
contra la violència masclista i que es
destinin en els Pressupostos Gene
rals de l’Estat els recursos necessaris
per erradicar-la.
La regidora de Feminismes, Laura
Solís, va llegir el manifest de la
campanya #19Jalertafeminista. “Ha
passat el temps de les paraules i és
l’hora dels fets”, diu el text del mani
fest, que afegeix: “No és negociable
el preu de la vida de les dones”.

L’Ajuntament va fer una concentració popular i una tancada a la Sala de Plens.

Al vespre, va tenir lloc a la Sala de
Plens una tancada simbòlica a la Sala
de Plens en senyal de protesta. Du
rant tres hores, hi van participar més
de 40 persones, incloses l’alcaldessa,
diversos membres del govern muni
cipal i ciutadans i ciutadanes que s’hi
van sumar. Prèviament, a la plaça de
l’Ajuntament es van encendre 58 es
pelmes en memòria de les víctimes
de terrorisme masclista (52 dones i 6

infants) que ja s’han hagut de comp
tabilitzar durant aquest any.

Cançons i poemes

Durant la tancada es van escoltar els
temes musicals del CD “Veus contra
la violència masclista” i es van llegir
poemes sobre la condició de dona
en un sistema patriarcal. També es
va projectar en vídeo l’obra de teatre
“Nosotras, vosotras y ellos”.

Celebració del Dia Internacional LGTBI
Sant Boi es va afegir, el 28 de juny,
a la celebració del Dia Internacional
per l’Alliberament de Lesbianes, Gais,
Bisexuals, Transsexuals i Intersexu
als. La pintada col·lectiva d’un pas
zebra contra LGTBIfòbia amb els co
lors de l’arc de sant Martí (vegeu la
foto), va ser la principal activitat per
mostrar el compromís de l’Ajunta
ment amb les necessitats de les per
sones LGTBI i contra la discriminació
per raó de gènere o orientació sexual.
La bandera de l’arc de sant Martí va
penjar del balcó de l’Ajuntament du
rant la jornada.

Coincidint amb la celebració, l’al
caldessa, Lluïsa Moret, i la regidora
d’Igualtat de Gènere, Feminisme i
LGTBI, Laura Solís, van presentar els
resultats inicials de la diagnosi sobre
les realitats LGTBI a Sant Boi. Moret
va dir que l’enquesta “ha tingut una
gran resposta i és una mostra molt
valuosa que ens diu on posar l’èmfasi
per treballar les polítiques adreça
des a visibilitzar el col·lectiu LGTBI.
El camí que hem de seguir passa per
desplegar el marc legal, un dels més
avançats, i treballar contra la discri
minació i la fòbia”.
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Suport a la campanya
Fes un gest per l’ELA

El 21 de juny, Dia Mundial de
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica
(ELA), l’Ajuntament es va afegir
a la campanya “Fes un Gest per
l’ELA”, organitzada
per la Fundació Miquel
Valls. Personalitats
públiques, com
l’alcaldessa Lluïsa
Moret, s’han adherit a
la campanya fent un
gest amb la seva mà i
formant amb els dits
una simbòlica “L”.

Els nens i nenes de Sant Boi prenen la paraula
El 14 de juny va tenir lloc un nou ple
nari del Consell d’Infància i Adoles
cència. Durant la sessió, consellers i
conselleres van escoltar les propostes
de remodelació de dos espais públics
de la ciutat que va presentar l’Ajunta
ment a partir de les idees dels infants.
L’acte va comptar amb la presència de
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, la tinenta
d’Alcaldia d’Igualtat i drets socials,
Salut González, i el regidor d’Infància,
adolescència i família, Javier López.

Darrer plenari del curs

Aquest va ser el darrer plenari del
Consell en el curs 2016/2017. L’ob

jectiu del plenari va ser presentar a
l’alcaldessa la feina feta pel Consell
al voltant de l’encàrrec polític que els
va plantejar al plenari de constitució
del present curs escolar, celebrat el
passat mes de novembre, de remode
lació de dos parcs de la ciutat: Giro
na/Auger i Ferrer i Guàrdia.
Durant aquest curs el Consell
ha treballat l’encàrrec recollint les
aportacions dels infants dels grups
de referència de les escoles i les en
titats que participen en el Consell.
Les aportacions (demanant millores
als jocs i espais infantils) es van lliu
rar al tècnic municipal designat per

elaborar els projectes. La previsió és
que al llarg de l’any 2017 s’executin
els projectes de remodelació dels
dos parcs.

36 infants

Actualment, 15 centres educatius i
5 entitats d’iniciativa social aporten
representants a aquest organisme
del qual formen part 36 infants d’en
tre 9 i 11 anys. El Consell d’Infància i
Adolescència es va constituir el mes
de març de 2015. El seu objectiu és
contribuir al fet que els infants exer
ceixin la ciutadania i participin en el
procés de construcció de la ciutat.

Suport a l’estudi a 425 alumnes de secundària
El projecte Suport a l’Estudi “Tu Pots!”
ha acompanyat a 425 alumnes d’ESO i
de Batxillerat dels 5 instituts públics
de Sant Boi durant el curs 2016-2017.
Els escolars han rebut dues hores
setmanals de suport en les quals se’ls
ha ajudat a treballar les matèries en
què mostren més dificultats per mitjà
de l’aplicació de tècniques d’estudi,
del foment dels hàbits d’organització
de les tasques i de la planificació del
temps d’estudi.
L’alumnat hi assisteix de manera
voluntària i el projecte compta amb
una assistència mitjana anual i per

centre del 80%, havent-hi participat
el 56% entre 6 i 8 mesos, aconseguint
millorar en 7 dècimes la nota mitja
na a la tercera avaluació respecte a
la primera, i reduint en 1 el nombre
mitjà de matèries suspeses.
Segons la valoració que n’han fet
l’alumnat i les famílies, el projecte
obté una puntuació de 8,1 i 8,9 de
mitjana, respectivament. Les famí
lies consideren que el seu fill o la
seva filla ha millorat els seus hàbits
d’estudi, i un 96% d’elles voldria que
l’alumne/a continués en el projecte el
curs vinent.

Viure Sant Boi
N estiu 17

15

Cloenda de les activitats
adreçades a la gent gran

460 persones van participar a
Can Massallera a la cloenda de
les activitats que
l’Ajuntament ofereix
a les persones de 60
anys i més, vinculades
a les polítiques
d’envelliment
actiu (Gimsuau,
Manualitats, Poesia,
Informàtica, smartphones
i tauletes i coaching vital).
L’alcaldessa va lliurar-los un
diploma i un clauer amb motiu
institucional.

Nou llibre del santboià
Amadeu Alemany

Aquest mes de juliol s’ha
presentat la darrera novel·la del
santboià Amadeu Alemany El
psiquiatre de Déu. Es tracta d’una
trepidant història envoltada de
misteris sobre un nen que oculta
un secret molt especial que el
porta a viure diverses aventures i
a patir un fort assetjament.

Cloenda del Pla de Transició
al Treball (PTT)

L’acte de cloenda del Pla de
Transició al Treball
de Sant Boi va
convocar, el 26 de
juny, l’alumnat
del Programa
de Formació i
Inserció. Enguany
han participat 45
alumnes dels tres
perfils professionals: Activitats
agropecuàries; Vendes, oficina
i atenció al client i Reparació i
manteniment de vehicles lleugers.
Aquest curs 2016-2017, el nombre
d’empreses col·laboradores ha
estat de 25.

Neix el Grup Local de
Pràctiques Restauratives

21 persones voluntàries
pertanyents a àmbits laborals
diferents formen el nucli inicial
del Grup Local de Pràctiques
Restauratives. Les persones
participants han assistit a un
curs de capacitació organitzat
pel Servei de Recursos Humans
de l’Ajuntament de Sant Boi i
impartit per l’equip docent de la
Càtedra de Justícia Restaurativa
de la Fundació Pere Tarrés.
Durant el mes de juny han rebut
formació pràctica en Tècniques de
Conducció a la Calma.

Curtmetratge santboià sobre
el ball amb cadira de rodes

El realitzador local José Manuel
Fernández Fabra ha estrenat el
documental “Una historia real de
superación”. Els protagonistes són
Ángel Miralles i Luisa Huidobro,
dues persones de Sant Boi
discapacitades que practiquen el
ball amb cadira de rodes.
Rodat a Sant Boi, aquest
curtmetratge convida tothom a
fer de les pròpies limitacions un
estímul per superar-se.

Sant Boi farà
un registre
de bicis
L’Ajuntament i la Red de Ciudades
por la Bicicleta van signar, el 26 de
juny, el conveni d’adhesió de Sant Boi
al Biciregistro, un sistema de registre
de bicicletes vàlid a tot Espanya que
té com a objectiu reduir el robato
ri de bicicletes i poder recuperar les
que hagin estat sostretes. L’acord el
van signar l’alcaldessa, Lluïsa Moret,
i el president de la Red de Ciudades
por la Bicicleta, Antoni Poveda (vice
president de Mobilitat i Transport de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona).
El Biciregistro (biciregistro.es) per
met a qualsevol persona registrar la
seva bicicleta en una base de dades,
a la qual tenen accés la policia i els
usuaris, i col·locar-li un marcatge que
permet la identificació del vehicle i
del seu propietari. Les bicicletes es
marquen al quadre amb etiquetes
adhesives. Són etiquetes fabricades
amb un material molt difícil de des
truir i amb un número de registre vi
sible amb llum ultravioleta.

Neteja forestal. L’Ajuntament fa el manteniment de més 60 ha de

franges de protecció contra incendis amb mitjans mecànics i l’ajut
d’ovelles. Enguany el manteniment d’1 ha s’està duent a terme amb rucs.
La iniciativa de pasturar el sotabosc amb rucs pretén valorar les aptituds
d’aquest animal en contra del càrritx (Ampelodesmos mauritanica),
espècie piròfita molt estesa en aquest indret. L’Ajuntament treballa des
de fa temps en la prevenció d’incendis amb ramaderia (ovelles i rucs),
essent aquest un mitjà més econòmic i ambientalment més sostenible.

Sant Boi s’adhereix al Clúster
de la Biomassa de Catalunya
El Ple municipal va aprovar, el 22
de juny, l’adhesió de Sant Boi a l’as
sociació Clúster de la Biomassa de
Catalunya. Sant Boi és el primer mu
nicipi que es fa membre del Clúster
i aportarà el paper de l’administració
pública local en el foment d’aquesta
energia. Aquesta col·laboració poten
ciarà la creació de llocs de treball en
el sector, vinculats a la inclusió social
de col·lectius en situació d’exclusió.
Es tracta d’una aposta pionera
per a la gestió forestal sostenible i
l’energia renovable en pro de la lluita
contra el canvi climàtic i la reducció

del risc dels incendis forestals per
evitar situacions crítiques en un futur
proper. D’altra banda, la gestió de la
biomassa a Sant Boi pot contribuir a
la generació de llocs de treballs en
l’economia verda i circular.

Centre logístic de biomassa

Actualment s’està construint un cen
tre logístic de biomassa municipal i,
en el futur, es preveu l’execució de
xarxes de calor alimentades amb bi
omassa per alimentar equipaments
esportius i educatius amb aquesta
energia renovable d’origen local.
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Altaveu, nova
etapa de
descoberta i
creativitat
Altaveu inicia una nova etapa reivin
dicant la seva condició de festival
públic que entén la música com a bé
comú i la celebra com a experiència
de descoberta de les propostes més
creatives i excitants del moment.
Aquesta nova etapa ve presidida per
la incorporació de Jordi Turtós com a
nou responsable de la programació, i
per les profundes complicitats teixi
des amb músics, col·lectius i opera
dors musicals santboians. Bona mos
tra d’aquesta entesa és la producció
pròpia Regira, espectacle multidisci
plinar nascut de la col·laboració entre
40 músics, 16 escriptors i escriptores,
6 creadors i creadores audiovisuals,
3 productors musicals i diversos ar
tistes visuals. Tots i totes, de Sant
Boi. La nostra és una ciutat que viu
la música. A la qualitat de grups i in
tèrprets s’uneix una important xarxa
de centres formatius i espais públics i
privats amb programacions musicals
estables. Altaveu ha de ser aparador
d’aquesta activitat desbordant.
La programació d’enguany resul
ta de reunir bandes i intèrprets amb
qualitat singular: la capacitat de crear

Ofertes per
viure el millor
de l’estiu a la
ciutat

móns sonors que no coneixen barreres estilístiques i creixen al compàs
d’una llibertat creativa insubornable.
Kadhja Bonet i Ala.Ni, renovadores
del soul contemporani, Maria Arnal &
Marcel Bagés, Marco Mezquida, que
porta Ravel al terreny del jazz, o Ma
riola Membrives, que adapta i fa seu
l’Omega de Morente, en són alguns
exemples. Los Enemigos, The Flamin’
Groovies, The Limiñanas i Omni ens
endinsaran en el pop i el rock més
arty de l’escena actual.
Altaveu creix també en activitats

paral·leles. Al costat d’Altaveu+ (ex
posicions, documentals musicals,
converses i una fira del disc del
col·leccionista), neix Altaveu en famí
lia, organitzat per Karxofarock, amb
concerts i activitats per al públic fa
miliar. Altaveu 17 troba, doncs, els
fonaments en la vitalitat desbordant
de l’escena musical santboiana per
projectar-se a l’exterior a través d’una
programació farcida de noms interna
cionals, arriscada i de qualitat.
Entrades: Ticketea, des del 6 de juliol.
Més info: www.festivalaltaveu.cat

Dia Mundial de les
Persones Refugiades

El 20 de juny va tenir lloc
l’acte central commemoratiu.
800 alumnes de 19 escoles de
la ciutat van omplir la plaça
de l’Ajuntament i la Rambla
amb la proposta “Ciutats que
acullen”. El concert de La
Blai Net Band i una cercavila
amb 36 casetes de cartró que
l’alumnat havia decorat al
matí per reclamar l’acollida
van tancar la jornada.
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El temps de la calor ens convida
sempre a gaudir de l’aire lliure
i de la vida al carrer. És un bon
moment per redescobrir el nostre
entorn natural tot passejant per
l’Anell Verd o l’entorn del riu i per
omplir el calendari de l’agenda
amb activitats de tota mena.
La programació Viu l’estiu les
recull i ens suggereix relaxar-nos
i participar dels esdeveniments
lúdics i culturals sense sortir
de Sant Boi. La programació
estiuenca es va obrir oficialment
amb les revetlles de Sant Joan.
De cara a les properes setmanes
destaquen les propostes
musicals (concerts, música a la
fresca, electrònica, jazz, folk,
samba...), les activitats familiars
(les ludoteques al carrer), la Nit
d’Estiu al Museu (dedicada al
món de l’aigua) i els festivals
Karxofarock i Artenou, dos. Viu
l’estiu s’acomiadarà el primer cap
de setmana de setembre amb el
81è Aplec de Sant Ramon.
Més informació:
pàg. 22 i 23 i
santboi.cat

Laura Solís,
regidora

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

N Un pas per la
igualtat, un pas
per la llibertat

E

l 28 de març commemorem el Dia
Internacional per l’Alliberament de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transse
xuals i Intersexuals, data que recorda
els fets de Nova York, coneguts pels
fets d’Stonewall (1969), el bar on es
va fer una batuda policial a homes
gais i que va derivar en aldarulls i ma
nifestacions pels drets de les perso
nes homosexuals i transsexuals.
48 anys després dels fets, però, els
drets de les persones LGTBI seguei
xen sense ser efectius arreu. I aquest
any per primera vegada a Sant Boi
l’he commemorat amb la pintada
simbòlica d’un pas de zebra amb els
colors de l’arc de sant Martí a la ram
bla de Rafael Casanova. Un acte fa
miliar, on els nens i nenes van ser els
i les protagonistes i on vam ocupar
l’espai públic amb un element que re
cordi, quotidianament, una lluita per
garantir els drets i llibertats, i eradi
car la LGTBIfòbia a la nostra ciutat.
Volem una ciutat diversa, fugir d’un
sistema patriarcal i androcèntric que
continua vigent en el s.XXI i que ens
obliga constantment a escollir entre
el binarisme de gènere tradicional.
Volem un Sant Boi amb diversitat de
famílies, d’opcions sexuals i d’iden
titats de gènere que ens enriqueixi i
ens faci créixer com a comunitat. Vo
lem sentir-nos orgullosos i orgulloses
d’estimar amb llibertat.

Olga A. Puertas,
regidora

Josep Puigdengolas,
tinent d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

Rosa Berrio,
regidora

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

N Una ciutat
amb autoestima

N Luz, más luz

N Defensem el
benestar animal

R

G

L

ecentment era notícia que Sant
Boi rebrà 8,1 milions d’euros de sub
venció europea per desenvolupar la
seva estratègia de ciutat. Només Bar
celona, Santa Coloma de Gramenet,
Sabadell i nosaltres hem aconseguit
part dels fons europeus FEDER que
acceleraran la transformació de les
nostres ciutats.
És important no obviar aquest
fet, perquè posa en valor no no
més la bona planificació actual,
sinó també l’encert estratègic dels
darrers anys.
Bon exemple d’això és la nostra
aposta per polítiques vinculades a la
sostenibilitat, la lluita contra el canvi
climàtic i la conservació de l’entorn
natural, contraposada al creixement
desmesurat i desordenat d’altres
ciutats de l’àrea metropolitana. Una
part d’aquests fons europeus ani
rà destinada a accions vinculades a
aquesta aposta, així com els 450.000
euros de subvenció de l’AMB per millorar l’entorn del riu i l’Anell Verd. La
bona gestió genera recursos.
I just ara ens trobem a mig mandat,
amb molta feina feta i molta per fer,
amb una alta dosi de compromís i
ambició i demostrant que amb bona
gestió, estant a prop de la gent i te
nint sempre present el Bé Comú, som
capaços i capaces d’anar dibuixant la
ciutat a la qual desitgem viure.
Per aconseguir-ho només cal que
ens ho creiem, perquè probable
ment el nostre millor motor de canvi
serà la nostra pròpia autoestima.

oethe pidió al morir, tras una lar
ga vida, luz más luz. En los 38 años
de mando socialista en la ciudad, se
van aceptando mínimas adecuacio
nes a las nuevas realidades. Unas
impuestas por Hacienda (control de
gastos y deuda) y otras por Europa
(transparencia e información). Pero
seguimos con el 15,1% de pobreza y el
12,48% de paro.
Ciudadanos ha presentado una
moción para dedicar un pleno partici
pativo y extraordinario a debatir “en
abierto” el estado del municipio y el
grado de cumplimiento de los objeti
vos presupuestarios. Medir desvíos y
rectificarlos a tiempo. Algunos muni
cipios inician su pleno ordinario con
la breve lectura de los indicadores
socioeconómicos de su ciudad: altas/
bajas censales y de industrias, para
dos, asistidos, inmigrantes, licencias
de construcción, recaudación fiscal,
tasa de delitos…¿ será esta la fór
mula de su transparente éxito? Otras
se motivan con lemas sin aporte útil
para el ciudadano contribuyente.
Iniciativas como la propuesta de
Ciudadanos sí pueden elevar el de
bate local muy necesitado de luz y
de menos autosatisfacción por los
38 años seguidos de poder. Porque
sabemos todos que hay un asunto
clave por resolver: Los 100.641 m2 de
un cuartel en desuso y la incapacidad
por resolver, vía permuta, un gran
tema. Luz.
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a defensa dels drets i el benestar
dels animals és una de les nostres
prioritats, com bé reflectia el nos
tre programa electoral. Ara, a mig,
mandat, és moment de fer balanç.
Si bé la nostra moció aprovada al
juliol del 2015 havia de fer la nos
tra ciutat lliure de maltractament
animal i amiga dels animals, avui
dia el govern no ha complert amb
tots els acords aprovats. Una ciutat
on la ràdio pública té un programa
que fa apologia de la tauromàquia, i
que no és capaç de garantir el com
pliment de la Llei de Protecció dels
animals no és digna de dir-se lliure
de maltractament animal. Especial
ment greu va ser el cas de la gosse
ra il·legal mantinguda durant 6 anys
pel govern municipal, tot i ser-ne
conscient de l’existència. Vam lluitar
i va ser tancada en 2016. Altrament
era imperatiu elaborar un protocol
d’actuació en casos de violència
masclista amb presència d’animals
domèstics, vam aconseguir l’apro
vació de 8 acords per evitar que cap
dona i infant es quedés amb l’agres
sor per por del que li passaria al seu
animal. Per últim, amb GdSB hem
presentat una moció per millorar el
benestar animal amb més de 25 propostes, moció que va ser desestima
da sense prou argumentació. Dos
anys després el nostre compromís
és continuar sent la veu animalista
situada a l’esquerra del Govern.

viure

Sant Boi

Andrés Castro,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Contra la impunitat

E

l veí de L’Hospitalet Pedro Álvarez
va morir fa 25 anys pel tret de pis
tola d’un policia, en presència de la
seva parella. Aquesta va descriure
perfectament el policia (només es
va equivocar en un número de la ma
tricula del cotxe) i el va reconèixer
en el moment de la seva detenció.
No es va ordenar cap investigació.
Cinc dies després, el policia va que
dar en llibertat. Són fets que fa 25
anys que es denuncien. Una vergo
nya i una prova que la justícia només
funciona a favor dels de sempre.
Al Ple Municipal de Sant Boi de
desembre del 2016, la moció pre
sentada pel nostre grup municipal
per l’aclariment del seu assassinat i
contra la impunitat policial va tenir el
vot a favor de tots els grups del Ple
excepte de Ciudadanos.
El passat 10 de juny es va iniciar
una campanya per posar el seu nom a
la plaça on va ser assassinat. Des de
Gent de Sant Boi donem suport a la
dita campanya.
Les injustícies i la impunitat (fons
voltor, especulació immobiliària, pre
carització laboral, retallades en edu
cació i salut, Llei mordassa...), com en
tants altres casos, ha triomfat.
Continuarem lluitant per la demo
cràcia i la justícia, contra la màfia po
lítica i empresarial, i recordem que
sempre ens quedarà la memòria: ens
diuen combatre és de bojos, ser feli
ços obeint.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Tristos per la
pèrdua del teatre de
l’Ateneu Santboià

N Plan de familia

S

e cumplen dos años del Plan de Fa
milia del gobierno del Partido Popu
lar. Más de 225 medidas fiscales, de
conciliación, empleo y apoyo a la ma
ternidad que procura compensar la
pérdida de poder adquisitivo de las
mujeres por el cuidado de los hijos.
Las madres cobran un suplemento
en su pensión contributiva, de forma
progresiva en función del número de
hijos: por haber tenido dos hijos será
un 5%; por tres hijos, un 10 %; y por
cuatro o más, un 15%.
Se han extendido los “cheques fa
miliares” de 1.200 euros al año a las
familias monoparentales con dos
hijos y se mantendrá hasta que los
hijos tengan 21 años o 25, en el caso
de que sean estudiantes.
Estas ayudas se suman a la de 100
euros mensuales para madres tra
bajadoras con hijos menores de tres
años, en vigor desde el año 2002.
En materia de conciliación de la
vida laboral y familiar: prevención
de embarazos no deseados; becas
para menores embarazadas con pro
blemas socioeconómicos (para que
continúen estudiando), recursos
para mujeres embarazadas, orienta
ción y acompañamiento sociosanita
rio para menores embarazadas que
presenten vulnerabilidad o riesgo
social, acogimiento y protección de
menores, bolsa de horas recupe
rables en los convenios colectivos
(para fomentar la conciliación y la
corresponsabilidad de los padres) y
promoción de la lactancia materna.

E

l teatre de l’Ateneu Santboià, equi
pament històric i emblemàtic de la
nostra ciutat des del segle XX, està
a punt de desaparèixer. Després de
molts anys tancat, l’Ajuntament ha
estat incapaç de gestionar aquest
espai i cercar-ne una nova utilitat, la
solució final que ha trobat ha estat
enderrocar-lo.
Lluny queden aquells temps on
l’ateneu era el centre del teixit as
sociatiu de Sant Boi, el seu atractiu
i tota l’activitat que s’hi realitzava
agermanava entitats, escoles, as
sociacions de barris... l’Ateneu va
representar un actiu clau per a Sant
Boi. Estem a punt de perdre un patri
moni molt valuós tant pel seu valor
històric com artístic, ara el teatre de
l’Ateneu Santboià passarà a formar
part de la memòria col·lectiva de la
ciutat. És això el que volíem?
Fa més de quinze anys que l’ajun
tament ha tingut la oportunitat de
rehabilitar-lo i no ho ha fet, diferents
propostes s’han anat presentant du
rant aquests anys amb l’objectiu de
reinventar i reorientar tant l’espai
físic com la seva activitat. Però clara
ment s’ha demostrat que aquest
Teatre no és prou important per a
l’Ajuntament.
Des del PDeCAT, manifestem el
descontent envers aquesta nefasta
gestió i decisió, defensem l’Ateneu
Santboià com a element identifica
tiu de la ciutat, sense aquest teatre
quedem orfes d’una gran part de la
nostra historia cultural i social.
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Cooperativisme

L’11 de juliol, a les 10.30 h, tindrà
lloc al Casal de l’Olivera la 2a Taula
Territorial de l’Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat, un espai
d’acollida per a emprenedors i
entitats de l’economia social que
persegueix impulsar la creació
d’empreses, establir xarxa entre
les ja consolidades i fomentar i
promocionar els valors de l’economia
social. L’acte inclourà dues ponències:
una sobre els beneficis de les centrals
de compra en forma de cooperativa i
una altra sobre les clàusules socials a
la contractació pública.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Impuls a la contractació

L’Ajuntament, amb la col·laboració
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), estableix una
línia d’assignacions econòmiques
públiques per fomentar l’ocupació
i contribuir al desenvolupament del
teixit empresarial del municipi.
La finalitat és subvencionar les
contractacions que realitzin
les empreses i/o entitats que
desenvolupin la seva activitat a l’àrea
metropolitana (prioritàriament a
Sant Boi) i que contractin persones
residents al municipi en situació
d’atur. Podran rebre un ajut d’un
mínim del 50% del cost salarial anual,
que inclou les despeses salarials
i la Seguretat Social a càrrec de
l’empresa.
El programa pot comprendre
contractes mínim de 6 mesos i te’n
subvenciona fins a 12. L’import
subvencionable varia en funció del
grup de cotització al qual pertanyi la
categoria professional del contracte a
realitzar. El termini de presentació de
les sol·licituds i de la documentació
finalitza el 30 de setembre de 2017.
Informació i inscripcions:
ocupacioiempresa.santboi.cat

IBI Social. L’Ajuntament té previst obrir una

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)

Ajuts d’accesibilitat d’edificis. L’ob

jectiu del Programa és oferir subvencions a fons
perdut per a la millora de l’accessibilitat en
edificis residencials de l’àrea metropolitana de
Barcelona, per tal de millorar les condicions i la
qualitat de vida de les persones. La convocatòria
2017 destina els ajuts a edificis d’ús residencial
de titularitat privada, per a qualsevol actuació
relativa a la millora de l’accesibilitat (instal·la
ció d’ascensors i supressió de barreres arqui
tectòniques). La quantia de les subvencions: és
del 50% del cost fins a 4.000 € per habitatge i
per cada 100m² útils de local (si els locals no
participen en els costos no computen). Cal demanar l’Informe d’Idoneïtat als Col·legis (fins al
15 de setembre). Les sol·licitud d’ajuts s’han de
lliurar a l’Ajuntament (fins al 29 de setembre).
Agost és inhàbil. Més informació: 93 635 12 23

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 635 12 46).

segona convocatòria d’ajuts econòmics a perso
nes amb escassa capacitat econòmica que esti
guin gravades per l’Impost de Béns Immobles
de naturalesa urbana (IBI) -per a l’exercici de
2017- que amplia els requisits per poder par
ticipar respecte a la primera convocatòria (in
crementant les ingressos màxims per demanar
l’ajut i flexibilitzant el requisit quant a altres
propietats). La previsió és que la convocatòria
s’obri durant l’última setmana d’agost i la pri
mera de setembre.
Poden sol·licitar aquest ajut totes les persones
i unitats familiars que compleixin els requisits,
independentment que hagin presentat sol·lici
tud a la convocatòria del primer trimestre de
l’any. Les persones que van sol·licitar aquest
ajut durant la primera convocatòria d’aquest
any, actualment pendent de resolució, podran
sol·licitar de nou l’ajut, sempre que compleixin
amb els requisits previstos a les bases regula
dores, per tal d’obtenir-lo si és que se’ls hi ha
denegat o per incrementar la quantia atorgada
si és el cas. Més informació: 93 635 12 23

Servei Local de Català serà del 18 al 29 de
setembre de 2017. Les persones interessades a
fer un curs o un taller de català han de trucar,
a partir del 4 de setembre, per demanar cita
per fer la inscripció. Hi ha oferta de cursos
presencials i en línia semipresencials amb
tutoria. Inscripcions: a partir del 4 de setembre
(Servei Local de Català, 93 652 95 85, cpnl.
cat/xarxa/cnleramprunya). Places: limitades.
Preus: variables (amb reduccions

Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Universitat
La formació t’obre portes

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos, adreçats a joves de 16 a
35 anys, que es faran d’octubre a desembre de
2017:
- Curs de llengua de signes catalana (120 h).
- Anglès a la teva mida (40 h).
- Curs de reciclatge tèxtil creatiu (40 h).
Inscripcions: 13 de setembre a partir de les 16 h
Més informació: Servei d’Informació Juvenil El
Punt, joventutsantboi.cat, 93 652 98 43

Cursos de català

La inscripció general als cursos i els tallers de
català del 1r trimestre del curs 2017-2018 del
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Del 5 de juliol al 20 d’octubre, tindrà lloc el
període de matrícula pel curs 2017-18 de la
UNED a graus (el 6 i el 20 de juliol a les
17 h es faran sessions informatives) i al Curs
d’Accés Directe (el 28 de setembre a les 17 h
es farà una sessió informativa). La matrícula al
CUID (idiomes) tindrà lloc del 18 de juliol al 31
d’octubre.
Més informació: UNED Sant Boi-Edifici
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 936
545 333, unedbarcelona.es.

OMAP: cita prèvia a l’agost

L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
i el servei Telèfon Net (900 10 88 30) faran
horari d’estiu des del 26 de juny fins al 8
de setembre. Durant el mes d’agost caldrà
demanar cita prèvia per rebre atenció a l’OMAP.

Tauler Estiu’17
Massallera) obriran fins al 31 de juliol, tots els
dies a les tardes de 17 a 21 h. De l’1 al 8 de
setembre, obriran igualment de 17 a 21 h. A
partir de setembre i fins a desembre, els patis
romandran oberts dissabtes i diumenges de 10
a 13 h i de 17 a 21 h (es realitzaran diferents
activitats, les quals seran publicitades amb
anterioritat).
Més informació: santboi.cat/patisoberts

Nivells
d’ozó

Control de plagues. L’Ajuntament du a terme al llarg de l’any un

programa integral de control de plagues animals en vies i espais públics
del municipi. Aquest programa inclou actuacions periòdiques per prevenir
i eliminar les plagues i atenció a les incidències que es detecten. Per de
terminar millor els focus de proliferació de les plagues cal la col·laboració
de la ciutadania. Més informació i consells: santboi.cat/plagues

Horari: de 8.30 a 14 h
Dies: de dilluns a divendres
Cita prèvia: santboi.cat/citaprevia

Carnet Gent Gran

Les persones interessades a
sol·licitar el carnet de la Gent
Gran poden demanar-lo omplint
el formulari disponible al web
municipal o bé presencialment
(OMAP i Xarxa de Casals).
Més informació: santboi.cat/
carnetgentgran

Marató de donació de sang

El Banc de Sang i Teixits prepara la Marató de
donació de sang de Sant Boi 2017. L’objectiu
d’aquest acte (el 21 de juliol, de 9 a 21 h) és
sensibilitzar sobre la necessitat de prendre
costum de donar sang, captar nous donants
i aconseguir així un important nombre de
donacions durant aquesta jornada.
Més informació: santboi.cat

Patis oberts

Els centres escolars participants
al projecte Patis Oberts (Escola
Josep Maria Ciurana, Escola Antoni
Gaudí, Escola Montbaig i Escola

Fins al 15
de setembre
romandrà oberta
la campanya
de vigilància
especial dels
nivells d’ozó a la troposfera, durant la qual
s’intensifica el seguiment habitual dels nivells
de contaminació atmosfèrica.
L’objectiu és poder emetre amb prou temps
avisos preventius o avisos de superació
dels llindars de concentració d’aquest gas
contaminant, per tal de minimitzar els efectes
en la salut de les persones.
Més informació: santboi.cat/nivellsozo

IX Premi Literari Delta

Els ajuntaments d’Abrera, Begues,
Castelldefels, el Prat de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló i
Viladecans,
amb la
col·laboració
de les
biblioteques
municipals i
amb el suport
del Consell
de Dones
del Baix
Llobregat i de
la Diputació
de Barcelona,
convoquen el
IX Premi Literari Delta. Concurs de narrativa
escrita per dones.
El termini de presentació finalitza el 21 de
setembre de 2017 a les 14 h.
Més informació: elbaixllobregat.net/
premisdelta
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Ajudes al lloguer

L’Ajuntament tornarà a obrir una nova
convocatòria de subvencions ajuts
per el lloguer d’habitatges durant les
últimes setmanes de setembre. Estan
previstes dues línies d’ajuts, la primera
està dedicada a subvencionar les
despeses de la fiança (amb un màxim
de 650 euros), gestoria i constitució
d’avals (màxim 720 euros) i impost de
transmissions patrimonials (màxim
117 euros). La segona línia es destina
a ajudar a l’abonament de la renda de
lloguer amb un màxim de 100 euros al
mes. Les subvencions s’atorgaran en
funció de les circumstàncies familiars i
econòmiques i el temps de residència en
el municipi. Aquesta nova convocatòria
va adreçada a les persones que no hagin
sol·licitat la subvenció que concedeix la
Generalitat o aquelles que han demanat
la subvenció i els ha estat denegada.
Més informació: 93 635 12 23

Rehabilitació d’habitatges

L’Ajuntament obrirà (cap a finals
de setembre) la convocatòria de
subvencions per a la rehabilitació
d’edificis i habitatges per a l’exercici
2017. La convocatòria municipal (dotada
amb 152.500 euros) subvencionarà
tant les actuacions de rehabilitació
en les zones comunes dels edificis
d’habitatges com les actuacions de
millora en l’interior dels habitatges. En
el cas dels habitatges, les actuacions
subvencionables són les destinades a
millorar l’habitabilitat, l’adaptació per
a les persones amb mobilitat reduïda,
l’eficiència energètica i l’arranjament
d’habitatges desocupats per destinar
a masoveria urbana (és imprescindible
que no hagin estat iniciades abans
de presentar la sol·licitud i haver-se
realitzat la visita tècnica). Pel que fa
als edificis poden obtenir subvenció
sempre que no hagin estat iniciades
abans del 23 de juliol de 2016 i, quan
tinguin més de 45 anys, cal que disposin
del certificat d’aptitud i de l’informe
de la Inspecció tècnica de l’edifici
d’habitatges (IITE).
Més informació: 93 635 12 23

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Dimecres 5 de juliol

18.30 h I Literatura. Tertúlia literària. Lila, Lila, de
Martin Suter. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
18.30 h I Recital d’estiu. Poemes i cançons a càrrec de
Retalls d’Art. Organització: Retalls d’Art. Lloc: Cal Ninyo.
20 h I Presentació llibre. El psiquiatre de Déu, del
santboià Amadeu Alemany.
Història d’un nen amb
un secret que el porta a
viure aventures i a patir
l’assetjament per part d’uns
enigmàtics enemics. Les
llums, les ombres que
acompanyen l’ésser humà,
com a fil conductor. Lloc:
Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 6 de juliol
9 h I Acte de
reconeixement a
l’esport santboià.
Trobada anual
per reconèixer els
mèrits dels equips
i els esportistes
de la ciutat. Lloc:
Can Castells
Centre d’Art. Org.:
Ajuntament

19 h I Creativitat. Krea Sant Boi. Per conèixer millor la
nostra part creativa i saber aprofitar-la. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: FeinArt

Divendres 7 de juliol

De 19 a 21 h I Solidaritat. Concert solidari Sonrisas
para la esclerodèrmia. Amb The vinos i Palos de
Ziego. A favor de
l’Associació Espanyola
d’Esclerodèrmia.
Entrades: 5 €, a ticketea.
com. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització:
Associació Espanyola
d’Esclerodèrmia
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20 h I Música i ball.
Actuació de Patricia
Teles i exhibició de
bossa i samba. Lloc:
plaça de Montserrat
Roig. Gratuït.
Organització: Espai
Carioca

Dissabte 8 de juliol

De 10.30 a 14 h I
Música. Omplim
el Parc de Música.
Hi hauran tallers,
construccions
d’instruments
i intervencions
musicals. Informació:
torrentsdart@pssjd.
org i al link: www.eventbrite.es/e/entradas-omplintel-parc-de-musica-35233379988. Lloc: Jardins del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. Organització: Parc Sanitari de
Sant Joan de Déu.

Diumenge 16 de juliol
11.30 h I Visita
teatralitzada a Can
Barraquer. Amb la
“besneta” de Rafael
Casanova. Lloc: MuseuCan Barraquer. Gratuït
amb inscripció al tel. 93
630 96 42. Organització:
Ajuntament

18h I Espectacle. El Nostre Ritme 2.0, Summer Festival,
de Tots Som Santboians. Entrada gratuïta. Lloc: Can
Massallera Organització: Tots Som Santboians.

Dissabte 22 de juliol
Música. Artenou 2017. Festival
de música electrònica. Actuacions
de Trinix, Mazeyes, Demmy Sober,
Joseph x Muwasha i Projects,
Gullen, Galera i Not On Earth. Lloc:
Jardins de Can Torrents. Org.: La
Cápsula del Tiempo

Divendres 28 de juliol

Oci famiiar

20 h I Musíca i ball. Actuació de Sopato Branco i
exhibició de bossa i samba. A càrrec d’Spai Carioca.
Lloc: plaça de Montserrt Roig. Gratuït. Organització:
Spai Carioca

Ludoteques al carrer

Dissabte 29 de juliol

Nit d’Estiu al Museu. Maridatge de música, història i
ciència sobre l’aigua.
20 h I Visites comentades
a l’exposició El Llobregat.
1 delta, 6 pobles, tallers
infantils i projecció
del film en 360º El
cicle de l’aigua. 22 h I
Experiments amb aigua
a càrrec de Martí Boada
(TV3). 23 h I Concert amb
Roger Subirana. Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Gratuït. Organització:
Ajuntament

Festival Karxofa Rock

Dv. 14: 19 h I Batucada amb Diables de Casablanca,
Grup de Foc i Can Paulet Percussió. 20 h I Actuacions
de Meteólika Trio, Malas Pulgas, El Mosquito del Garito,
Timón Republik, Krauss 13 i Morsa punxadiscos. Ds.
15: 18.30 h I Activitat infantil Karxofetes, a càrrec
de Pentina el Gat. 20 h I Actuacions de Camí de l’Est,
Jonicas, Kerman, Garrapateros i Horacio punxadiscos.
Activitats gratuïtes. Lloc: parc de la Muntanyeta.
Més informació: Karxofarock.com. Organització:
Col·lectiu Karxofarock

Dimecres 6 de setembre

18.30 h I Literatura. Tertúlia literària. La conjura de
los necios, de JK Toole. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: bilioteques

Art. Treballs dels alumnes de l’acadèmia
Villadelprat. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Acadèmia Villadelprat i biblioteques

Del 21 de juliol a l’11 d’agost

81è Aplec de Sant Ramon

De 18.30 a 20.30 h I Dt. 4, 11, 18 I 25 de juliol: jocs
de taula, Activitat de manualitats mentre practiquem
anglès. Miniconcerts amb jocs i sorpreses. Descobrir
quines paraules o frases falten per aprendre, karaokes i
més per millorar l’anglès parlat. Activitat gratuïta. Lloc:
Casal de Marianao

Rubrifokum Platja

Mercat de Pagès

20.30 h I Dv. 7 de
juliol: actuació del
grup Foc de Camp. Dj.
13 de juliol: actuació
del grup Coses. Preu:
3 €. Venda anticipada
d’entrades: Cal Ninyo.
Lloc: terrassa de
Cal Ninyo. Servei de
Bar, Espai Weller.
Organització: Ass. Qui hi ha? i Cal Ninyo

Sopar a la fresca

21 h I Dv. 7, 14, 21 i 28 de juliol: el sopar compta amb
actuacions musicals i ball a la terrassa interior del casal.
Preu del sopar: 10 €. L’entrada és lliure a l’actuació
musical. Lloc: Casal de Marianao. Organització: Casal
de Marianao

De 19 a 21 h I Del 3 al 7 de juliol, pl. Bòbila. Del
10 al 14 de juliol, pl. T. Valls i Diví. Del 24 al 28 de
juliol, pl. l’Olivera. Gratuït. Org.: Ajuntament

Fins al 14 de juliol

Ds. 2 de setembre: 19.30 h I 39a Cursa a Sant
Ramon. Sortida: Estadi d’Atletisme Constaní Miranda.
Organització: Club Atletisme Sant Boi i Ajuntament.
20 h I 3a Guau, quina pujada! (amb gossos). Sortida: des
de Can Paulet. Inscripcions: www.santboi.cat
Dg. 3 de setembre. Tallers de descoberta, sardanes i
tradicional pujada a peu.
Organització: AEG Sant Ramon Nonat, Club Atletisme
Sant Boi, Consell de Medi Ambient i Ajuntament (amb
el suport del voluntariat de Medi Ambient i el Refugi
Municipal d’Animals de Companyia)

Enjoy Marianao

Esports a la plaça

Exposicions

Música a la fresca
22 h I Ds. 1 de juliol:
nit de música jazz amb
Threejay. Ds. 8 de juliol:
nit de música celta amb
Far. Ds. 15 de juliol: nit
de música sefardí amb
Evoéh. Ds. 22 de juliol:
nit flamenca amb David
Coronel. Lloc: Torre de
Benviure. Preu: 4 € (inclou
invitació i copa de cava).
Organització: Unión
Extremeña

D’11 a 14 h I Ds. 1 de juliol: espais El jardí dels
petits, a càrrec d’El burro
dels jocs (fins a 5 anys) i
Fes-te gran, a càrrec de
Quiràlia (per a tota la
família). Lloc: pl. Antonio
Lara. Jocs familiars de la
Ludoteca Casablanca (torres de castellers de
fusta, Un viatge sideral i festa de l’escuma), a
càrrec d’Els Garrofers. Lloc: pl. de l’Olivera. Ds.
8 de juliol: espai bebès i jocs en grup, a càrrec
de Xarranca. Lloc: pl. del Mercat Vell. Ds. 15 de
juliol: jocs i joguines de la Ludoteca l’Olivera (fins
a 10 anys) i ludoteca d’aigua (fins a 12 anys), a
càrrec de Medirflash. Lloc: pl. Montserrat Roig.
Organització: Ajuntament

De 15 a 21 h I Els divendres. Venda de productes del
Parc Agrari del Baix Llobregat. Lloc: rambla de Rafael
Casanova. Organització: Ajuntament i Parc Agrari

Literatura. La biblioteca
al laberint. Martí Ribas
s’inspira en La biblioteca
de Babel de Jorge Luís
Borges. Lloc: Bibl. J. Rubió i
Balaguer

Del 25 de juliol al 3 d’agost

Ciència. Planeta mòbil. Mostra d’astronomia i
biologia. Projeccions: Planeta mòbil, el cel de
les estacions (de 6 a 16 anys), La nena que sabia
caminar a l’inrevés (de 3 a 12 anys) i Nano Cam: un
viatge a la biodiversitat (des de 12 anys). A càrrec
d’Edu Caixa. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 27 de juliol

Art. Veyo Veyo. De l’artista Laura Tietjens, que ha
preparat una proposta mural ad hoc. Lloc: CCCA

Fins al 30 a juliol

Art. Un tast d’Art. Final de curs de l’alumnat del
taller municipal d’arts plàstiques. Lloc: CCCA

Del 22 d’agost al 12 de
setembre

Contes i relats. La carbassa, la poma i el pèsol...
tres vegetals molt femenins. Els simbolismes
de La Ventafocs, La Blancaneu i La Princesa i el
pèsol. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

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

Durant 2017

Història. Hic situs est (Aquí descansa). Com
s’enterraven els romans a Sant Boi i descoberta
de l’esclau Tideo. Lloc: Termes Romanes. Preu: 1
€. Descomptes a jubilats, aturats, menors de 12
anys i ICOM

Viure Sant Boi
N estiu 17

23

“Agradeces que
se dé visibilidad
a los deportes
minoritarios”

¿Desde cuándo haces deporte?
De pequeña practicaba natación pero a los 18 años
tuve que dejarlo por incompatibilidad horaria con
la universidad. En el año 2009 entré en el mundo
de las competiciones atléticas en un duatlón de
montaña que se hizo en Viladecans y lo gané.
Estuve dos años compitiendo en duatlón y triatlón
y de nuevo lo tuve que dejar por un problema
de salud. Regresé en el año 2013 ganando un
triatlón de media distancia en Banyoles. Un año
después quedé subcampeona de España en esta
modalidad.
¿Cuándo empiezas a participar en las
competiciones internacionales?
Empecé a prepararme en el año 2015 y en el
año 2016 ya conseguí los primeros pódiums
en carreras internacionales. Conseguí el tercer
puesto en el Ironman 70.3 de Lanzarote. Quedé
en cuarto lugar en Filipinas y en octavo puesto en
Bahrein, también en la media distancia de triatlón.
Estos resultados me han permitido ser la primera
española en clasificarse para el campeonato
mundial de triatlón que se celebrará el 9 de
septiembre de 2017, el Ironman de Chattanooga,
tras haber quedado entre las 36 mejores marcas
femeninas a nivel mundial.
¿También has realizado ascensos verticales?
Una de las modalidades deportivas que me ha
ofrecido motivación ha sido el ascenso de edificios
por las escaleras. Durante dos años seguidos

JUDITH CORACHÁN practica deporte desde la infancia. El próximo 9 de septiembre cumplirá
uno de sus sueños: participar en el campeonato mundial de triatlón de media distancia que se
celebrará en Chattanooga (EEUU). A sus 32 años, es la primera atleta española que lo consigue.

conseguí el primer puesto en el circuito nacional
ganando todas las carreras. Además, durante
tres años seguidos quedé la primera en la subida
al Hotel Bali de Benidorm que era el más alto de
Europa con 210 metros distribuidos en 52 plantas.
¿Qué te da el deporte?
En mi caso es un estilo de vida que comparto con
mi pareja que también es triatleta. Supone una
compensación entre el dolor y la satisfacción
de llegar a la meta. Enseña a conseguir nuevos
retos y vencer los miedos al sacrificio. Es una
filosofía aplicable a todos los órdenes de la vida.
Ofrece disciplina, hábitos saludables y mejora las
relaciones personales.
¿Cuándo aconsejas empezar a hacer deporte?
Hacer deporte desde la infancia enseña muchos
valores y ofrece beneficios para la salud. Eso no
quita que no se pueda empezar en la edad adulta.
De hecho, los gimnasios están llenos de personas
entorno a los 50 años que practican deporte de
forma frecuente.
¿Te entrenas en Sant Boi?
El entorno de Sant Boi favorece la práctica
deportiva, tanto el río como Sant Ramon. También

N El entorno de Sant
Boi favorece la práctica
deportiva, tanto el río
como Sant Ramon
N Hacer deporte desde
la infancia enseña
muchos valores y ofrece
beneficios para la salud
utilizo las instalaciones deportivas como el
Estadio Municipal de Atletismo. A menudo realizo
rutas de bicicleta utilizando los buenos accesos
que tiene Sant Boi.
¿Te sientes profeta en tu tierra?
No compites para que nadie te agradezca nada
pero agradeces que se dé visibilidad a los deportes
minoritarios. Me siento reconocida en Sant Boi
aunque me gustaría que se recompensase más
ese esfuerzo n

