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CONTRACTE DE CIUTAT de les entitats

“Sant Boi és el nostre compromís”
Els representants de les entitats i del govern local
han signat un document comú com a element
inicial per a un nou Contracte de Ciutat que hauran
de construir conjuntament i que preveu almenys
els compromisos següents.
COL·LABORACIÓ MÚTUA Treballar conjuntament
per Sant Boi i per al conjunt de la ciutadania des de la
col·laboració mútua, la innovació i la millora permanent
CULTURA ÈTICA Fomentar una cultura ètica de ciutat
mitjançant un compromís de transparència, participació i
bona gestió dels recursos públics
CURA DE L’ESPAI PÚBLIC Aprofundir en la cura i la
gestió cívica de l’espai públic de la nostra ciutat, entès
com un bé comú i un patrimoni col·lectiu
UN SANT BOI MÉS VIU Treballar per contribuir a un
Sant Boi cada vegada més viu, plural i dinàmic
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L’acte va permetre visualitzar la pluralitat del teixit associatiu i donar inici a un nou model de relació entre l’Ajuntament i les entitats

Lluïsa Moret: ‘La ciutat
ens necessita junts’
NAjuntament i entitats col·laboren per un objectiu comú: Sant Boi

153 entitats locals han signat un Contracte de Ciutat amb l’Ajuntament. En aquest
document es comprometen a treballar
juntament amb el govern municipal en la
construcció del futur de Sant Boi. La formalització d’aquest acord va tenir lloc a
Can Massallera el dimecres dia 26 d’abril
durant l’acte de signatura dels convenis
anuals de col·laboració entre l’Ajuntament
i el teixit associatiu.
“Ens necessitem”, va dir l’alcaldessa, Lluïsa Moret en el decurs de l’acte. “La ciutat
ens necessita a tots i totes i avui formalitzem de manera simbòlica el compromís de
treballar junts per donar resposta a les noves necessitats i els nous reptes que tenim
per davant, amb un objectiu comú: fer un
Sant Boi millor”.
Amb aquest contracte, que totes les entitats van signar simultàniament a l’escenari
de Can Massallera, l’Ajuntament reconeix
públicament la importància del paper i la

El Contracte
de Ciutat reconeix
el paper de les
entitats en els
grans temes de
futur de la ciutat

feina de les entitats en la construcció del
bé comú i l’abordatge dels grans temes
del futur de la ciutat, mentre que les entitats expliciten el compromís de treballar
conjuntament per Sant Boi, fomentar una
cultura de transparència i ètica compartida,
promoure una gestió cívica de l’espai públic
i avançar cap a un Sant Boi cada cop més
viu, plural i dinàmic.

Les entitats, protagonistes

L’acte de signatura dels convenis de
col·laboració va canviar enguany de format per visualitzar un nou model de relació
entre l’Ajuntament i les entitats, facilitar
el coneixement mutu entre elles i cedir
la paraula als veritables protagonistes de
l’acte: les entitats mateixes. Representants
de cinc associacions de Sant Boi (FC Santboià, FeinArt, Vio, Karxofarock i Aramis)
van prendre la paraula en representació de
la pluralitat del teixit associatiu local.
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“Sin la ayuda del Ayuntamiento

el voleibol no tendría un espacio en el
deporte local. La subvención anual nos
permite comprar
material deportivo,
pagar traslados y
seguros y contratar
a entrenedores
cualificados.
Trabajamos de la
base hacia arriba
incidiendo en la
socialización, el
compromiso y el
respeto a la autoridad.” Osvaldo
Valencia, Club Voleibol Sant boi

“Una bolsa de comida semanal

es nuestra contribución para las
familias del campo de refugiados de
Filippiada, en Grecia. Somos personas
que hemos estado
allí y hemos vuelto
en estado de shock,
con ganas de seguir
aportando cosas. El
proyecto que se nos
subvenciona en Sant
Boi consiste en pintar
un mural partiendo
de un proceso de
reflexión previa con
adolescentes sobre los refugiados.”
Laura del valle, Voluntarios
Independientes Organizados (VIO)

“Nadie en Europa organiza

una actividad como la que nosotros
montamos en Sant Boi: el mayor
congreso de samba
gafieira que existe
fuera de Brasil, con
los mejores artistas
internacionales
de este género de
baile. La subvención
municipal nos
permite sufragar
una parte del coste.
También nos han
concedido una ayuda para organizar
vermuts musicales.”
Ramon Barau, Spai Carioca
(Samba de Gafieira)

Can Massallera acogió el acto de firma de los convenios anuales de colaboración con las entidades

Los convenios dan apoyo a proyectos
con vocación de servicio a la ciudad
El Ayuntamiento
ha concedido este
año ayudas a las
entidades por
un valor global
de 1,3 millones
de euros

El acto público de firma de los convenios
de colaboración es el momento del año en
que se visibilizan de forma más clara la diversidad y la riqueza de las entidades de
Sant Boi. El Ayuntamiento da apoyo a su
labor para reconocer y potenciar el impacto colectivo de su trabajo y su vocación de
servicio a la ciudad.
En el acto de este año, celebrado el 26
de abril en Can Massallera, se firmaron 184
convenios para financiar actividades, servicios y proyectos de más de 150 entidades ciudadanas de diferentes ámbitos. En
su conjunto, estas entidades representan a
más de 25.000 personas.
El importe conjunto de las subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento asciende
en esta ocasión a más de 1.300.000 euros. El deporte y la cultura siguen concentrando el mayor número de convenios y
aportaciones económicas, pero también
es amplia la representación de ámbitos
como la educación, la salud, el cuidado
del medio ambiente y los relacionados
con el ciclo vital de las personas (infan-
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cia, juventud, personas mayores...) o con el
movimiento vecinal.
Los criterios del Ayuntamiento para conceder las ayudas varían de acuerdo con objetivos concretos para cada ámbito, si bien existen unas líneas generales compartidas. Los
principales requisitos son que se traten de
actividades, servicios o proyectos sin ánimo
de lucro, con repercusión en la vida comunitaria y que aporten valor social.

Los criterios de las subvenciones

Se apoya, por ejemplo, la organización de
espectáculos y actividades públicas (conciertos, competiciones deportivas, actividades de animación y cultura popular), el
desarrollo de proyectos con una dimensión
educativa, preventiva o sensibilizadora respecto a diferentes materias (charlas, talleres y cursos sobre estilos de vida saludable,
educación o nuevas tecnologías, entre otras
temáticas) y proyectos que contribuyen
desde diferentes enfoques y estrategias a
favorecer la igualdad de oportunidades, la
convivencia, la integración o la cohesión

El Ayuntamiento
colabora con
las entidades
para favorecer
la participación
comunitaria,
la igualdad de
oportunidades y la
cohesión social

“Som una nova associació

que hem posat en marxa per
afavorir l’ocupació mitjançant el
desenvolupament
de competències
i el talent de les
persones per
definir projectes
professionals.
Les nostres eines
són el ‘coaching’
i la creativitat. La
subvenció que ens
han donat és per
a un projecte relacionat precisament
amb la creativitat artística i cultural.”
Ruth Espinosa, Associació Feinart

“ Vamos a becar los casals d’estiu

que organizamos en el colegio. Ahora
que tenemos saneadas las cuentas del
AMPA, queremos
ayudar a las familias
a reducir costes.
Es la primera vez
que lo hacemos y
creemos que será
útil. Montamos otras
actividades, como
las extraescolares y
las fiestas principales
de cada trimestre.
Últimamente nos estamos abriendo
también al barrio organizando comidas
populares, y también hacemos
recogidas de alimentos.” Antonio
Verdú, AMPA Escola J. M. Ciurana

social. También se prioriza la contribución
al fomento de la participación de la ciudadanía en la vida de la comunidad (a través
de la actividad de las asociaciones de madres y padres, por ejemplo).

Al servicio de las entidades

El apoyo municipal a las asociaciones de
Sant Boi no se limita exclusivamente, sin
embargo, a la concesión de subvenciones.
El Ayuntamiento ofrece a un gran número
de entidades la posibilidad de alojar su sede
en un equipamiento público y se hace cargo
del mantenimiento y el pago de los suministros de los ‘casales’, pistas deportivas,
patios de escuelas y otras instalaciones en
que se desarrolla la actividad de muchas de
las entidades de la ciudad. También cuenta con servicios de asesoramiento (para la
realización de trámites, por ejemplo), formación (cursos sobre gestión o fiscalidad),
préstamo de materiales (sillas, equipos de
sonido e informática, proyectores), cesión
de espacios y apoyo para la organización de
actividades en el espacio público.

“La tolerancia y la convivencia

El apoyo al tercer
sector también
se concreta en
servicios de
asesoramiento,
formación y
préstamo de
materiales. Muchas
entidades tienen
su sede en edificios
municipales
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son nuestros temas
principales. Este año
hemos presentado
dos proyectos. Uno
utiliza el fútbol
sala para integrar
a jóvenes de origen
extranjero. El otro
es la celebración del
iftar del Ramadán,
una actividad
interreligiosa e intercultural. Abrimos
nuestras puertas para el conocimiento
mutuo.” Abdelhak Marso, Associació
Intercultural Ibn Rochd
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El nostre objectiu comú: Sant Boi
Nuestro objetivo común: Sant Boi

E

l 26 d’abril va ser un dia trascendent per a Sant Boi.
Vam fer les primeres passes cap a un nou model de
relació entre l’Ajuntament i les entitats de la nostra ciutat.
En un acte públic celebrat a Can Massallera, es
van conjugar la tradició i la novetat. La tradició
anual de signar els convenis de col·laboració per
donar suport a l’activitat de les entitats i la novetat
d’un element afegit, com va ser la signatura d’un
Contracte de Ciutat.
En aquest contracte simbòlic, l’Ajuntament i les
entitats establim el compromís de treballar junts
per donar resposta als grans reptes de Sant Boi i
garantir el futur de les persones que hi vivim.
Vull reiterar aquí les gràcies a les persones que
doneu vida a les nostres entitats, per cedir voluntàriament una part important del vostre temps al
servei de la comunitat. Darrere de la feina que feu
hi ha molts objectius, moltes idees i il·lusions, valors i esperances. I hi ha, sobretot, un compromís
compartit: Sant Boi.
Ho veurem d’aquí a uns dies a la Festa Major i, a
continuació, a les Festes de Barri, autèntics aparadors de la pluralitat de la nostra vida col·lectiva. La
cultura popular serà protagonista un cop més als
carrers i places i als nostres barris gràcies a la implicació de totes aquelles persones que treballeu
desinteressadament pel present i el futur de Sant
Boi, sempre amb voluntat de sumar en benefici de
la ciutat que estimem.
#GràciesEntitats i bona Festa Major.

E

l 26 de abril fue un día trascendente para Sant Boi.
Dimos los primeros pasos hacia un nuevo modelo de
relación entre el Ayuntamiento y las entidades de
nuestra ciudad.
En un acto público celebrado en Can Massallera,
se conjugaron la tradición y la novedad. La tradición
anual de firmar los convenios de colaboración para
dar apoyo a la actividad de las entidades y la novedad de un elemento añadido, como fue la firma de un
Contrato de Ciudad.
En ese contrato simbólico, el Ayuntamiento y las
entidades establecemos el compromiso de trabajar
juntos para dar respuesta a los grandes retos de Sant
Boi y para garantizar el futuro de las personas que
vivimos aquí.
Quiero reiterar las gracias a las personas que dais
vida a nuestras entidades, por ceder voluntariamente
una parte de vuestro tiempo al servicio de la comunidad. En la tarea que llevais a cabo hay muchos objetivos, ideas e ilusiones, valores y esperanzas. Y hay, sobre todo, un compromiso compartido: Sant Boi.
Lo veremos dentro de unos días en la Festa Major
y, a continuación, en las Festes de Barri, auténticos
escaparates de la pluralidad de nuestra vida colectiva. La cultura popular será protagonista una vez más
en las calles y plazas y en nuestros barrios gracias a la
implicación de todas aquellas personas que trabajais
desinteresadamente por el presente y el futuro de
Sant Boi, siempre con la voluntad de sumar en beneficio de la ciudad a la que queremos.
#GràciesEntitats i buena Festa Major.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Darrere de la feina de
les entitats hi ha molts
objectius, idees, valors,
il·lusions i esperances
N En el trabajo de las
entidades hay muchos
objetivos, ideas, valores,
ilusiones y esperanzas

Voluntariat: el temps propi,
al servei dels altres
L’any 2016, les persones que col·laboren
amb la Xarxa de Voluntariat de Sant Boi
van destinar 43.000 hores a participar
de manera desinteressada en projectes
socials i solidaris. En l’actualitat la xarxa
compta amb 650 voluntaris i voluntàries
participants en projectes d’una dotzena
d’entitats i agents del territori. Els àmbits
d’actuació més freqüents són el dels serveis assistencials i l’atenció sanitària i el
de l’educació i la formació.
La Xarxa de Voluntariat es va crear el 2015
per potenciar a la ciutat la pràctica del voluntariat i el treball en xarxa. Mitjançant la
pàgina web voluntariatsantboi.cat/la-xarxa,
les entitats membres es donen a conèixer i
difonen les oportunitats de voluntariat vinculades als seus projectes, mentre que les
persones amb inquietuds es poden oferir per
dedicar part del seu temps a ajudar els altres.
Aquesta és l’essència del voluntariat: destinar una part del propi temps al servei dels
altres. I aquesta és la clau del treball de les
entitats: la participació de persones voluntàries, ciutadans i ciutadanes compromesos

amb la comunitat i, en molts casos, amb les
persones que viuen situacions de dificultat.
L’Ajuntament dóna suport a aquesta xarxa i en forma part activa mitjançant el Punt
Municipal de Voluntariat de Can Massallera.

Treball en xarxa

Sant Boi també compta amb serveis de voluntariat específics en altres sectors, com
la protecció civil o el medi ambient. El govern municipal afavoreix la col·laboració
amb el teixit associatiu en projectes en què
resulta necessari o més eficient el treball
en xarxa. És el cas, per exemple, de la Botiga Solidària, un projecte de distribució
solidària d’aliments gestionat per entitats
locals amb el suport i la supervisió municipal; el Pessebre Vivent, que s’organitza en
col·laboració amb la Comissió de Festes de
Ciutat Cooperativa; o la dinàmica de treball
conjunt generada amb l’associació Sant Boi
Comerç en el marc del Pla de Comerç 2020.
Per participar en el voluntariat:
93 654 89 50, puntvoluntariat@santboi.cat

Les Festes de Barri, una feina de
la comunitat per a la comunitat
Després de la Festa Major, la Capvuitada (la
festa dels barris Centre i Vinyets i Molí Vell)
obrirà la programació de les festes de barri
de la ciutat que dona el tret de sortida a les
activitats dels mesos d’estiu.

Circuit de festes

Enguany aquestes festes que han esdevingut una tradició i un referent de la programació cultural de Sant Boi, estrenen una
imatge gràfica conjunta que simbolitza
els elements més significatius de l’espai
públic de cada barri i les activitats més
rellevants. Al mateix temps, el disseny
d’aquesta imatge visualitza el circuit que
formen les diverses celebracions perquè
tota la ciutadania hi pugui participar.

Les festes de barri de Sant Boi són unes
festes comunitàries que es viuen sobretot
al carrer, tot aprofitant el bon temps que
habitualment fa en aquesta època de l’any.
Les activitats estan programades des de la
proximitat perquè les famílies i els veïns i
les veïnes puguin gaudir junts: revetlles, catifes florals, correfoc, Holly Coope, sopars
populars, balls, concerts i altres elements
de cultura popular i comunitària.
Les entitats de cada barri treballen durant mesos per preparar els programes. Les
comissions de festes s’impliquen de manera
activa tot mantenint reunions periòdiques i
aportant idees per oferir als veïns i les veïnes activitats i propostes adreçades a públics de totes les edats.
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El mes de gener,
Can Massallera va
acollir la tercera
jornada anual del
voluntariat

Xarxa de Voluntariat: Cultura Viva,
Plataforma Educativa Salesiana, Desos Opció
Solidària, Germanes Hospitalàries Sagrat Cor
de Jesús-Benito Menni, Fundació Cassià Just,
Fundació Marianao, Iniciatives Solidàries, Parc
Sanitari Sant Joan de Déu, Servei Local de CatalàCNL Eramprunyà i Punt Municipal de Voluntariat

L’endemà de
la victòria a
Valladolid,
2.000 persones
es van aplegar
a la plaça de
l’Ajuntament
de Sant Boi per
felicitar l’equip.

La UE Santboiana guanya la Copa de rugbi
Disset anys després, la Copa del Rei de
rugbi ha tornat a les vitrines de la Unió Esportiva Santboiana. Malgrat que la final es
jugava a la ciutat del rival, malgrat que el
favorit era el totpoderós Silverstorm El Salvador de Valladolid i malgrat que a les grades hi havia majoria de públic local, l’equip
de Sant Boi va tornar a casa amb el trofeu.
El partit es va jugar el diumenge 30
d’abril a l’Estadi José Zorrilla. Al voltant de
700 aficionats i aficionades de Sant Boi van
donar suport sense descans al llarg dels
80 minuts a l’equip degà del rugbi estatal,
incloses l’alcaldessa, Lluïsa Moret i la regidora d’Esports, María Antonia Barragán. Els
tambors dels Diables de Casablanca van fer
retronar l’estadi durant la final.
El ‘quinze’ entrenat pel britànic Lewis Williams va sustentar el triomf en la fortalesa
defensiva i en una gran segona part on la
Santboiana va donar la volta al marcador per
completar un resultat de 16-6 amb un assaig
de Francisquelo i els cops de càstig transformats per Millán i Truesdale. El samoà Afa
Tauli va ser escollit com a millor jugador.

TV3 i Teledeporte van retransmetre en
directe el partit que va certificar el dotzè
triomf de la Santboiana en aquesta competició, després de deu anys sense jugar la final.

Celebració al balcó de l’Ajuntament

L’endemà, dia 1 de maig, va tenir lloc la
celebració oficial de la victòria. L’equip va
recórrer els carrers de la ciutat en una rua
amb batukada, des de l’Estadi Baldiri Aleu
fins a la plaça de l’Ajuntament. Allà l’afició
va fer el passadís d’honor als campions
amb crits de ‘Sí, sí, sí, la Copa ja està aquí’ i
‘Campeones, campeones’. Des del balcó de
la Casa de la Vila, la Santboiana va oferir el
triomf a la ciutat.
Després de sonar pels altaveus l’himne
del club, l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el president de la UE Santboiana, van prendre la
paraula per expressar missatges d’alegria i
agraïment mutu. El capità, Josep Balsalobre, i la resta de jugadors, un per un, es van
adreçar a l’afició. “Som una família”, van dir.
i també “Això no s´acaba aquí”. Següent capítol: “Ara anem a per la Lliga”.
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Miquel
Martínez,
president de
la Santboiana
“És el premi a tota
una temporada
de treball i molts
anys d’esforços
que ara es veuen
recompensats’

Lluïsa Moret,
alcaldessa

“Tenim el millor
club del món i la
millor afició del
món. Ens ompliu
d’orgull i ens feu
sentir un Sant Boi
millor’

Sant Boi
celebra el Día
Mundial de la
Bicicleta
El 19 de abril tuvo lugar la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. La alcaldesa, Lluïsa Moret, hizo
entrega de cinco nuevas bicicletas
eléctricas a trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que
podrán utilizarlas tanto en horario
laboral como en itínere. Con éstas,
ya son 10 las bicicletas eléctricas
que se utilizan para los servicios
municipales, y que han sido cedidas por el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB).
Las bicicletas harán uso del
Bicibox, y también tienen sistema
de seguridad Biciregistro,
impulsado por la Red de
Ciudades de la Bicicleta, en
coordinación con la Policía Local.
El Ayuntamiento complementa
la oferta del AMB con los
materiales necesarios para el uso
y mantenimiento de las bicicletas,
que han sido adquiridos en
comercios locales especializados.
Coincidiendo con la entrega de
los vehículos, los trabajadores
y trabajadoras llevaron a
cabo una primera vuelta por
el casco antiguo de Sant Boi, ,
conjuntamente con la unidad de
policía en bicicleta.
Con estas acciones, el
Ayuntamiento quiere contribuir
a impulsar una movilidad
más sostenible y más limpia,
especialmente en la movilidad
cotidiana de acceso al trabajo.

Presupuesto
Participativo:
fase final y
votación
El Presupuesto Participativo llega
este mes de mayo a la fase de votación de las propuestas. A partir
del dia 22 y hasta el 11 de junio se
podrán votar las propuestas a través de la web participa.santboi.cat i
l’App Sant Boi Participa. Las personas que lo deseen pueden dirigirse a
cualquier casal de barrio donde una
persona los guiará en el proceso de
votación a través de un ordenador
o tableta. La votación consistirá en
repartir 15 puntos adjudicados en orden decreciente (5, 4, 3, 2 i 1) a las
5 propuestas favoritas de cada persona. Las propuestas con más puntos
serán las elegidas para su ejecución
hasta agotar el presupuesto previsto
de 500.000 euros. Como mínimo, los
dos proyectos con más puntuación de
cada barrio serán realizados.

231 personas registradas

El Presupuesto Participativo ha contado con la participación de 231 per-

Votación de las propuestas: participa.santboi.cat i l’App Sant Boi Participa

sonas que se han registrado en la
plataforma. Fruto de esta respuesta
se han presentado 377 propuestas
diferentes de las cuales 289 han pasado a ser valoradas (el resto se han
desestimado por no ajustarse a las
condiciones de la campaña o por duplicidad u otros motivos). La mayor
parte de las propuestas tienen relación con la mejora de la movilidad, la
accesibilidad y la mejora y ampliación

de zonas de recreo para uso de la ciudadanía (parques infantiles) y de los
animales de compañía.

Participación por barrios

El Barri Centre y Vinyets ha sido donde se han recogido más aportaciones
(24%), seguida de Ciutat Cooperativa
(22%), Marianao (15%), Camps Blancs
i Casablanca (12 %) y barrios de montaña (2%). El resto son de ciudad.

El Ayuntamiento consigue otro
premio de transparencia
El Ayuntamiento ha recibido el Sello
Infoparticip@ a la calidad y la transparencia de la comunicación pública
local por cuarto año consecutivo. El
Sello Infoparticip@ a la calidad y
la transparencia de la comunicación
pública local es una certificación que
otorga el Laboratorio de Periodismo
y Comunicación para la Ciudadanía
Plural (LPCCP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) como reconocimiento a las buenas prácticas
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de las webs de las administraciones
públicas locales, ayuntamientos, consejos comarcales y, por primera vez,
diputaciones. Los resultados se publican en el Mapa Infoparticip@.
El Ayuntamiento, con una puntuación del 96,15%, es uno de los 17 municipios catalanes de más de 50.000
habitantes que han obtenido el sello.
El concejal de Proyectos Europeos,
Transparencia y Juventud, Marc Aguilà, recogió la distinción el 19 de abril.

Actuación intensiva contra
plagas de ratas y escarabajos
El Ayuntamiento ha iniciado una campaña intensiva de desinsectación y
desratización en el alcantarillado de
todos los barrios de Sant Boi. Se están aplicando tratamientos antiplaga
a 330 tapas y desagües para prevenir
la presencia de ratas y cucarachas en
la vía pública.
El Ayuntamiento lleva a cabo habitualmente un programa integral
de control de plagas, mediante la
aplicación de tratamientos periódicos. Ahora, sin embargo, se hace una
actuación extraordinaria más intensiva antes de la llegada de los meses
de más calor. A principios del verano está previsto hacer una segunda

actuación intensiva. A partir de los
meses de abril y mayo, aumenta la
presencia en la vía pública de escarabajos de la especie ‘Periplaneta americana’. Esta especie forastera se ha
adaptado a nuestro entorno, prolifera
con rapidez y es muy resistente a los
tratamientos habituales.
La actuación contra los escarabajos
consiste en aplicar al alcantarillado,
foco más habitual de proliferación,
un principio activo llamado cipermetrina. Se actúa en los puntos más
problemáticos de todos los barrios de
la ciudad. En cuanto a los roedores,
se utiliza un producto especial para
el control de plagas.

Obras en La
Parellada

Sant Boi exige
soluciones para
la C-245
El 2 de mayo, se celebró en Sant Vicenç dels Horts una reunión extraordinaria sobre la situación actual de
las obras de la variante de la C-245,
paralizadas desde hace veinte meses y con nuevas dificultades para
reiniciarse. Todas estas instituciones
mantienen la unidad de acción en relación a una infraestructura de gran
importancia para el territorio.
A la reunión asistieron las alcaldesas de Sant Vicenç dels Horts, Maite
Aymerich; Sant Boi, Lluïsa Moret, y
Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez, y el alcalde de Torrelles, Ferran
Puig; el jefe de la demarcación de
Carreteras del Estado en Catalunya,
Lluís Bonet; el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, y el gerente de Servicios de Infraestructuras
Viarias y Movilidad de la Diputación
de Barcelona, Vicente Izquierdo.
El representante de la Demarcación
de Carreteras explicó que la empre-

sa adjudicataria de las obras, IsoluxCorsán, ha entrado en situación de
preconcurso de acreedores y no pudo
asumir su ejecución en abril tal como
estaba previsto.

Participación

A finales de mayo, la empresa pública
contratante (SEITT, SA) rescindirá el
contrato en caso de que no se haya
solucionado la situación actual por
parte de la empresa adjudicataria.

Ante esta situación, los municipios
han asegurado que su primer compromiso es con la ciudadanía y han
anunciado que tomarán las medidas
necesarias para solucionar la movilidad cotidiana de la ciudadanía. La
alcaldesa, Lluïsa Moret, exige que,
si a finales de este mes de mayo no
queda solucionada la reanudación de
las obras, se reabra la circulación de
vehículos en el vial de entrada a Sant
Boi desde la C245, que sigue cortado.

Viure Sant Boi
N maig 17

11

A finales de abril comenzaron
las obras de mejora del espacio
público previstas alrededor de los
equipamientos de La Parellada
(Escuela Parellada, polideportivo
La Parellada e Instituto Ítaca). Los
trabajos adecuarán el entorno
para facilitar el paso de peatones
en una zona muy transitada por
familias y por personas usuarias
del equipamiento deportivo.
El Área Metropolitana de
Barcelona se encarga de la
dirección de esta intervención
urbanística, que en un plazo de
seis meses permitirá adecuar un
tramo de la calle de Mossèn Pere
Tarrés situado entre Bonaventura
Calopa y Tres de Abril, con
4.100 m2 de superficie .
Los trabajos mejorarán el
pavimento entre el centro
educativo y el pabellón
polideportivo. Se creará una
nueva zona de juegos infantiles
junto a la escuela, y también una
zona de césped. El alumbrado
público se renovará con nuevas
luminarias LED. Se mejorará
el acceso al polideportivo,
se eliminarán barreras
arquitectónicas y se renovarán
las instalaciones de desagüe
(para evitar la creación de
charcos) y las de riego.
La obra no incidirá en la
circulación de vehículos y
se ha diseñado para tener la
menor afectación posible en el
aparcamiento y en el acceso a los
equipamientos de la zona.

La suma
dels esforços
col·lectius
de la ciutat

El cartell d’aquesta edició és obra del dissenyador local Josep Inarejos

NMacaco, Orquesta Mondragón i Oques Grasses compartiran escenari amb grups santboians
La Festa Major escalfa motors. Del 18 al
21 de maig tindrà lloc una nova edició de
la festa gran de Sant Boi amb un programa farcit d’actuacions musicals i activitats
adreçades a tots els públics.

Fes-te de la Festa!

Més enllà dels noms coneguts, la festa vol
ser una mostra de la suma d’esforços col·
lectius i de la capacitat creativa de les entitats i els operadors locals i de totes les persones que la fan possible. La imatge gràfica
de l’esdeveniment va acompanyada de l’eslogan Fes-te de la Festa!, una frase que vol
reflectir la idea que tothom té la possibilitat de participar-hi i gaudir-ne. La programació Bars’n Viu i altres de l’any passat ja
va iniciar una línia de treball col·lectiu que
continua avançant. En l’edició d’enguany

El programa oficial
de la Festa Major
es repartirà a
les cases durant
els propers dies.
També estarà
disponible a
l’OMAP de
l’Ajuntament i
a altres edificis
municipals.

algunes de les activitats programades són
gestionades entre l’Ajuntament i entitats
de la ciutat. És el cas de la Fira Familiar del
Joc i l’Aventura, espai permanent al parc de
la Muntanyeta, on Karxofetes aportarà la
seva experiència en espectacles familiars, i
Sant Boi en Moviment, un esdeveniment de
dansa al carrer amb el barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou com a escenari, a càrrec
de la Jove Companyia de Dansa de Sant Boi.

Els artistes d’enguany

L’apartat de noms propis de la Festa Major
està encapçalat per Macaco, La Orquesta
Mondragón, Siniestro Total, Oques Grasses, Ben Endins i Argentina. Aquests i altres
artistes convidats compartiran escenaris
a l’envelat de la plaça de l’Agricultura i al
parc de la Muntanyeta amb els grups locals
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Dr. Enfermo, Camí de l’Est i Vamp’s Soul &
The Soul Pumpettes.
El programa inclou l’exitós espectacle
Òpera for kids i una nova edició del Daltabaix, on nens i nenes de les escoles de
música faran actuacions al carrer. Els Cinemes Can Castellet projectaran el documental Som la Festa Major, making off de
la festa de 2016, i la Nit dels Museus estarà
dedicada a García Lorca. No hi faltaran trobades gegantera i de puntaires, correfoc,
sardanes, castells, flamenc, balls de saló,
animals de companyia i altres propostes.

Protocol contra agressions

Per primer cop la Festa Major comptarà
amb un protocol d’actuació contra agressions masclistes, d’acord amb el que estableix el Pla local d’igualtat n

SINIESTRO TOTAL

MACACO

ARGENTINA

THE FLAMING SHAKERS

OQUES GRASSES

VAMP’S SOUL & THE SOUL PUMPETTES
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+ Informació:
- Programa de mà
- santboi.cat/festamajor
- culturasantboi.cat
- #FestaMajorSB17

Reconocimiento al programa
La República Santboiana
de Ràdio Sant Boi
El programa La República
Santboiana, de Ràdio Sant Boi, ha
recibido una mención de calidad
en el apartado Mejor Programa de
Radio Local en la decimoséptima
edición de los premios
Ràdio Associació de
Catalunya. El jurado
reconoce el programa
por “la elaboración
de una estructura
de magazine de
actualidad y memoria
histórica en clave santboiana y
del Baix Llobregat”. El premio fue
entregado el 4 de mayo.

Resultados de la campaña
“Sant Boi és diversa”

Uno de los objetivos principales
de la campaña “Sant Boi és
diversa” es elaborar un
diagnóstico a partir del
cual se podrán impulsar
propuestas políticas
que ayuden a hacer
visible el colectivo LGTBI
(personas lesbianas,
gays, bisexuales y
transexuales) en Sant
Boi. Desde el inicio de la
campaña, el 27 de marzo, se han
obtenido más de 230 respuestas
sobre la situación de las personas
LGTBI en Sant Boi.

10è Aniversari del
Centre d’informació
de la discapacitat

El Centre d’Informació de la
Discapacitat (CID) fue creado
en 2007 en la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer con el objetivo
de difundir y poner al alcance
de toda la ciudadanía un fondo
documental especializado en el
ámbito de la discapacidad y de dar
servicio y ofrecer recursos sobre
el tema.

La Gent Gran
de Sant Boi
celebra su
quincena
Sant Boi celebra del 6 al 20 de mayo
una nueva edición de la “Quinzena
Cultural de la Gent Gran”. El programa
incluye más de una veintena de actividades que culminarán en la Festa
Grant de la Gent Gran, un homenaje
público a las personas que han cumplido 80 años en los últimos doce meses (el sábado 20 de mayo, a las 17 h,
en el polideportivo La Parellada).
Ese mismo día también tendrá lugar el baile ‘Matinée’, un baile clásico al estilo de las fiestas mayores de
toda la vida, en horario matinal y en
un escenario histórico en la carpa de
la plaza de la Agricultura.
Además, durante dos semanas, las
personas de la ciudad mayores de
60 años podrán asistir a más de una
veintena de actividades. Entre ellas
hay charlas y talleres sobre temas
relacionados con la salud y el hogar
(prevención de enfermedades, hábitos saludables, primeros auxilios y
medidas de seguridad en el domicilio

y personas mayores LGTBI). También
se organizan concursos gastronómicos y cursos de cocina. El programa
prevé la realización de charlas sobre
cómo afrontar esta etapa de la vida
y sobre el documento de voluntades
anticipadas. El programa completo se
puede consultar en la web municipal
(santboi.cat) y en la Agenda del Viure
Sant Boi.

XVIII edición

El Ayuntamiento organiza desde el
año 2000 la “Quinzena Cultural de
la Gent Gran”, que este año llega a
la decimoctava edición. También organizan actividades las asociaciones
de jubilados y de ‘gent gran’, las residencias y los centros de día. Los actos cuentan con la colaboración de la
Policía Local.

Tercera convocatoria del
proyecto Primera Oportunitat
Hasta el 11 de mayo hay tiempo para
optar a una de las 8 plazas que el
Ayuntamiento de Sant Boi convoca
dentro del proyecto Primera Oportunitat. Pueden acceder personas menores de 35 años que hayan obtenido
una licenciatura o un título de Grado
Superior y carezcan de experiencia
laboral previa en su ámbito. Los puestos a cubrir son: técnicos auxiliares (3
de educación infantil, 1 de atención
ciudadana, 1 administrativo) y técni-
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cos (1 de juventud, 1 de protección
de la legalidad y 1 de igualdad e inclusión). Se ofrece un contrato de 2
meses en la época estival.
Esta es la tercera convocatoria del
proyecto Primera Oportunidad previsto en el Plan de Gobierno 2015-19
con el objetivo de dar una respuesta
innovadora a uno de los problemas
más importantes de la población joven de la ciudad: las dificultades de
acceso al mercado de trabajo.

El Pleno aprueba el Plan
Director de Cooperación
El Pleno aprobó el 30 de marzo el Plan Director de Cooperación al Desarrollo desde
2017 hasta 2020. En dicho documento se
señalan las principales líneas de trabajo
para coordinar las acciones que se llevan a
cabo en Sant Boi con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
El nuevo Plan Director se ha hecho gracias a la colaboración de la Diputación de
Barcelona y plantea como contribuir desde
la ciudad a hacer posibles los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por
Naciones Unidas en el año 2015, como el
erradicación de la pobreza, la lucha contra
el cambio climático, el consumo responsable, la igualdad de género o la promoción
de la paz y la justicia.

Perspectiva de género

El documento apuesta por el asesoramiento técnico de proyectos en otros países, la
priorización de los proyectos de cooperación con una perspectiva de género y el
aumento del presupuesto destinado a iniciativas gestionadas por entidades de cooperación. También se destacan dos nuevas

áreas de trabajo con respecto a la cooperación: proyectos con un enfoque de derechos
humanos y proyectos en defensa del derecho de asilo y la acogida de refugiados.
En cuanto a los ámbitos geográficos de
actuación, las ciudades hermanadas dejan
de ser el eje vertebrador de la política de
cooperación santboiana y se hace un planteamiento de apertura a nuevas zonas del
planeta.

Compromiso con la cooperación

Desde el punto de vista económico, el Plan
plantea el compromiso de mantener un
presupuesto municipal de cooperación de
entre el 0,85 y el 1% de los recursos propios
municipales.
Durante nueve meses, entidades de cooperación de la ciudad, partidos políticos
y diferentes áreas de gestión municipales
han participado en la elaboración de este
Plan director, haciendo aportaciones desde
las diferentes perspectivas.
La teniente de Alcaldía de Ciudad Educadora, Cooperación, Solidaridad y Paz del
Ayuntamiento, Alba Martínez, dijo en la

El Plan de
Cooperación
se ha llevado a
cabo mediante
un proceso de
participación.

sesión plenaria: “Somos y seremos una ciudad comprometida con una política pública
de cooperación y con la promoción de la
cooperación, la solidaridad y los derechos
humanos en la construcción de un mundo
más justo “

Cal Ninyo acogerá la 13ª edición
del Fòrum del Comerç de Sant Boi
El día 9 de mayo tendrá lugar una nueva
edición del Fòrum del Comerç, enmarcado
en una de las cuatro líneas estratégicas del
Plan de Comercio 2020: la activación comercial. El acto se realizará en el equipamiento de Cal Ninyo con el lema “Creativid
ad+Innovación+Talento=Comercio “.
En esta 13ª edición participarán Josep
Ametller, propietario del establecimiento
Ametller Origen (recientemente inaugurado
en el mercado La Muntanyeta), Mohamed
Hammoumana y Carlos Patarrà, propietarios de la tienda RunnAir, ubicada en Marianao; Ma Carmen Nuñez, propietaria del
establecimiento Amb Tu, en el Barri Centre;
y Elvira Alcolea y Gloria Cañete, propietarias del establecimiento Bohemian Nature

de Ciutat Cooperativa. Cuatro experiencias
muy diferentes que han apostado por hacer
las cosas de otra manera dentro de sus sectores y lo hacen en Sant Boi.
La alcaldesa, Lluïsa Moret, hará la presentación del foro y la concejala de comercio, Elena Amat, intervendrá en la clausura.
Este año, la sesión será conducida por la
periodista Bibiana Ballbé, especializada en
el mundo de la creatividad y emprendedora
de muchos proyectos interesantes relacionados con la innovación y el talento. Todos
ellos intercambiarán experiencias y opiniones. Después tendrá lugar un debate y un
turno de preguntas. El Fòrum del Comerç
llega este año a la 13ª edición.
pladecomerc2020.cat
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Los comerciantes locales son los protagonistas del encuentro

Projectes
europeus
de l’Escola
Barrufet
L’Escola Barrufet està participant
en un projecte de mobilitat
europeu: l’Erasmus+ ka1 It
fits! All the intelligences at
School (Encaixa! Totes les
intel·ligències a l’escola). Al
març, quatre mestres del centre
han viscut una experiència
de jobshadowing observant i
visitant diferents centres de
Finlàndia (des de l’equivalent a
la nostra educació infantil fins a
l’educació universitària). També,
a final de curs, altres mestres es
formaran a Itàlia en intel·ligències
múltiples. Enguany tot el claustre
està rebent formació en treball
cooperatiu, educació emocional
i un tast de neurociència.
L’alumnat participa activament
en el projecte, dissenyant la
mascota, votant i experimentant
els canvis en les metodologies
de l’escola. Les famílies també
han pogut transmetre preguntes
que s’han portat a l’escola Teuvo
Pakkala de Finlàndia en forma
de video i que permetran iniciar
un intercanvi d’idees escolafamílies per millorar el procés
educatiu. També es comparteix un
projecte eTwinning amb alumnat
de Finlàndia i d’Illa Reunió
(França), grup eTwinning de
professorat d’intercanvi d’idees
sobre múltiples intel·ligències i
tecnologia, diaris oberts i galeries
de fotos amb les experiències
educatives a Oulu i Palermo.
L’objectiu de tot el procés és
millorar les competències de
l’alumnat, no només els seus
resultats escolars, sinó la seva
capacitat de resoldre problemes,
de ser creatius i d’aconseguir un
aprenentatge més profund de
continguts i habilitats.

8 centres
de Sant Boi,
a l’Escola
Nova 21
La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
va acollir el 20 d’abril la primera trobada de la xarxa local d’Escola Nova
21. Aquesta xarxa està formada per
485 centres educatius d’arreu de
Catalunya que han adoptat el compromís de tirar endavant una escola
avançada amb l’acompanyament del
programa Escola Nova 21. L’objectiu
principal d’aquest programa de tres
anys de durada és sumar esforços de
totes les escoles, institucions i persones que comparteixen la voluntat
de fer del sistema educatiu català un
instrument perquè tots els infants hi
trobin una experiència d’aprenentatge gratificant que els apoderi.
L’Ajuntament dinamitza la xarxa
local de Sant Boi i Santa Coloma de
Cervelló. Les escoles Antoni Gaudí,
Barrufet, Benviure, Casablanca, Ciutat Cooperativa, Marianao, Vicente
Ferrer, Fundació Llor, de Sant Boi, i Pla
de les Vinyes i Colònia Güell, de Santa Coloma de Cervelló, constitueixen

La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer va acollir la trobada

la xarxa local. Tot i que el programa
s’ha iniciat només en les 10 escoles
esmentades, la idea és que s’estengui
a d’altres a partir d’ara. Aquesta xarxa forma part de les 31 Xarxes Locals
impulsades per la Diputació de Barcelona, que neixen amb la voluntat
de poder donar resposta als 265 centres de la demarcació de Barcelona
que s’han adherit al programa Escola
Nova 21 i amb el compromís dels 119

ajuntaments corresponents, que donaran suport al canvi educatiu.

La necessitat del canvi

En la trobada es va reflexionar sobre
la necessitat del canvi, tot indagant
sobre els reptes globals del segle
XXI, quins reptes es trobarà un infant al llarg de la seva vida i també
reflexionar sobre què ha d’aportar
l’escola a la vida d’una persona.

L’Ajuntament vol potenciar el
treball de la xarxa d’AMPA
L’Ajuntament ha programat un seguit d’accions d’apoderament que enforteixin la xarxa AMPA i ajudin a millorar la gestió i les relacions pròpies
de les AMPA/AFA.
Aquestes accions han de servir per
millorar les habilitats i adquirir eines
i estratègies que fomentin la participació i implicació de les famílies a la
comunitat educativa.
En aquest sentit, aquest mes de
maig es faran accions formatives a
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Can Massallera dirigides per Jordi
Collet, professor de Sociologia de
l’Educació, de la Universitat de Vic.
S’han previst tres sessions de treball
els dies 3, 10 (de 19 a 21 h) i 23 (de
17.30 a 19.30 h) per tractar sobre l’experiència de les AMPA en la relació
amb la direcció, el claustre i les famílies. El format de l’activitat serà el de
seminari, amb un màxim de 25 persones perquè tingui un caràcter de
proximitat i de treball en grup.

L’Ajuntament impulsa
el Pla de Turisme
L’Ajuntament impulsa la posada en
marxa d’un pla estratègic de turisme.
Per això, s’han iniciat uns tallers participatius oberts a tothom on es busca la implicació dels agents, públics i
privats, que es puguin involucrar en
el desenvolupament turístic de la ciutat. L’objectiu és poder dotar Sant Boi
d’una estratègia turística amb una
identitat pròpia, aprofitant els punts
forts del turisme local, com poden
ser el parc fluvial, el parc agrari i el
parc forestal.
Un cop finalitzada aquesta primera
fase, s’han iniciat uns tallers participatius on es cerca fomentar la implicació dels agents públics i privats,

Donna Leon va omplir
Can Massallera

Donna Leon, autora de novel·les
policíaques ambientades a
Venècia i creadora
del personatge del
comissari Brunetti,
va visitar Sant Boi
per presentar i
signar exemplars
de la seva novel·la
Restes mortals, que
es var publicar en
castellà i en català
coincidint amb la
celebració de la Diada de Sant
Jordi. El públic va omplir la sala
de teatre de Can Massallera per
escoltar l’escriptora i demanar-li
signatures.

que es puguin involucrar en el desenvolupament turístic de Sant Boi i on
es detectin oportunitats i es puguin
definir accions i estratègies sostenibles i viables.

Taules de treball

Per fer aquesta segona fase participativa, s’han dividit les sessions en
5 àmbits de treball: “Horta”, “Rutes”,
“Esdeveniments”, “Salut” i “Nucli Antic”. La primera sessió sobre “Horta”
es va dur a terme el 24 d’abril, amb la
participació d’una quinzena de persones. Pròximament s’aniran convocant
la resta de les taules de treball obertes a tothom.

Una websèrie de Sant Boi
als cinemes Aribau

El 12 de maig, a les 21 h, es
presentarà als cinemes Aribau
de Barcelona la segona part de la
websèrie The Voids (història d’un
grup de joves que volen dedicar-se
a l’espectacle). Aquesta producció
ha estat escrita, dirigida i editada
pel santboià Fran Granada. Es
tracta d’un projecte de baix xost
realitzat amb la col·laboració
d’un conjunt de professionals del
musical, el doblatge, la dansa i el
cinema.

Arriba la Cursa
Popular Vila
de Sant Boi
El 14 de maig (diumenge) tindrà lloc
la 32a Cursa Popular Vila de Sant
Boi. La carrera començarà a les 9 del
matí a l’Estadi d’Atletisme Constantí
Miranda. Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de la prova
(cursasantboi.com). També es poden
fer inscripcions presencials al Complex Esportiu Municipal Pau Gasol (c/
Lluís Companys, 23) i a la botiga Runnair Sant Boi (c/Eusebi Güell, 136).
La recollida dels dorsals es farà a
Quadis Autocentre el 12 de maig (de
17.30 a 20 h) i el 13 de maig (de 10.30
a 13 h i de 17.30 a 20 h). També es
podran recollir el mateix dia de la
cursa a l’Estadi d’Atletisme: de 7.30
fins a 8.50 h (Cursa Open 10K) i de
7.30 fins a 10.40 h (Cursa Open 5K).
Pel que fa a les curses kids, la recollida de dorsals s’haurà de fer el dia
14 de maig a partir de les 8 h i fins a
15 minuts abans de la sortida corresponent a la categoria.

Nova edició de BCN Sports
Film a Can Castellet

Acció solidària

El Club d’Atletisme Sant Boi farà arribar al Parc Sanitari de Sant Joan de
Déu 0,50 euros de cada inscripció de
les dues curses Open per destinar-los
a la investigació de les malalties

mentals i per garantir un acompanyament assistencial, social i laboral
a les persones afectades. L’objectiu
d’aquesta aportació econòmica és
afavorir una atenció integral que potenciï la integració.
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Els dies 9, 10 i 11 de maig tindrà
lloc als cinemes de Can Castellet
una nova edició del BCN Sports
Film, dedicat al cinema esportiu.
La programació es pot consultar
a l’agenda del Viure
Sant Boi (pàgines
22 i 23) i al web
municipal (santboi.
cat). Les entrades a
les projeccions són
gratuïtes i es poden
recollir als mateixos
cinemes.

José A. Carcelén,
tinent d’alcaldia

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

N La gestión pública.
La gestión del bien
común

E

stamos inmersos en procesos políticos muy interesantes para los analistas políticos y para la opinión publicada pero en muchas ocasiones
éstos se olvidan de las necesidades
de las personas y del día a día. Los
ayuntamientos estamos en permanente contacto con la ciudadanía y
sin distracciones. Debemos estar
dando constantemente respuestas
a las problemáticas que genera la
convivencia o mediando entre los diferentes intereses que confluyen en
la ciudad, además de abordar las necesidades básicas de la población. Ya
es habitual, una gestión que se hace
en solitario, sin el acompañamiento
de otras administraciones que, personalmente, no sé donde están.
En estos momentos, el principal
problema de la ciudad es el desempleo y, por ello, estamos promoviendo políticas de reactivación económica como el desarrollo del plan de
comercio y las obras que estamos llevando a cabo en Lluís Pascual Roca.
Debemos tener en cuenta el envejecimiento de la población y a las personas con problemas de movilidad a
la hora de diseñar las ciudades. La accesibilidad y la calidad del espacio público son vitales para prevenir caídas
y accidentes y, por tanto, son obras
necesarias para mejorar la ciudad y
nuestra calidad de vida. Es cierto que
generan molestias mientras se ejecutan, por ello aprovecho para pedir
disculpas con la confianza que cuando finalicen podamos disfrutarlas.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Esport i entorn
natural, el binomi
per a una bona salut

S

N Lo evidente,
que no lo es

i tenim una vida més aviat sedentària, quan iniciem la pràctica
d’activitat física ens sentim cansats
però, d’altra banda, també ens sentim més àgils i més vius. Si fem esport amb regularitat ens acabem
adaptant al cansament i el nostre organisme comença a percebre tot un
seguit de sensacions positives.
Diferents estudis avalen el benefici que suposa per a la nostra salut,
tant física com emocional, la pràctica d’esport de manera regular i si , a
més, el podem fer a l’aire lliure i en
un entorn saludable aquests beneficis es multipliquen.
Sant Boi es troba situat en un marc
privilegiat. Envoltat de muntanya,
bosc i riu, el nostre municipi és a
l’enclavament ideal per a la pràctica
d’activitat física mentre es gaudeix
de la natura. Aquests espais naturals,
junt amb el parc de la Muntanyeta,
pulmó verd al bell mig de la ciutat,
s’han convertit en l’escenari ideal per
a multitud de persones a qui, ja sigui
de manera professional o amateur,
agrada fer esport en espais oberts.
L’entorn natural ens acull i ens ofereix el millor de si mateix per al nostre gaudi i per a la pràctica d’un munt
d’activitats que beneficien la nostra
salut. A canvi només ens demana una
cosa: que hi siguem respectuosos
per poder seguir gaudint-lo molts
anys més.

E

l Parc Sanitari Sant Boi da empleo
directo a 1.700 trabajadores y genera más de 4.000 empleos indirectos
e inducidos, en estimación prudente.
Son muchos empleos para Sant Boi
que tiene reconocido su punto fuerte en la atención sanitaria, geriátrica
y psiquiátrica, siendo ésta la más antigua desde que el progresista doctor Pujadas cerró su clínica balneario
de la calle Canuda y se nos instaló en
1854. Arruinado, los Hermanos de
Sant Juan de Dios se hicieron ya con
el sanatorio en 1895.
El estigma de la locura se aminora
merced a la terapia y al conocimiento. Por ello, sería conveniente que los
centros educativos locales de F.P. viraran hacia la Sanidad por la facilidad
de prácticas y de empleabilidad posible. Evidente. Sin embargo, no es así,
carecemos tras décadas de lamentos
y quejas de lo necesario: una enseñanza de formación sanitaria hasta el
nivel de simple auxiliar. Presenté una
moción para corregir esta anomalía
formativa para que las partes interesadas (directivos sanitarios, políticos
y educadores)“redescubrieran” que,
en su propia ciudad, hay un filón de
empleo cualificado y necesario. Y
todo por reducir el paro juvenil: el
cáncer de la ciudad. Mi moción del
20 de abril de 2017 fue derrotada por
TODOS excepto por el PP y Gent de
Sant Boi. ¿Evidentemente?
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Miquel Salip,
regidor

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

N No és no. Per
unes festes lliures
d’agressions masclistes

E

l masclisme està present a tots els
racons de la societat heteropatriarcal i les festes majors i altres manifestacions similars són un espai més on
es pot expressar. Les violències sexuals són una de les formes de violència
masclista i es manifesten de diverses
maneres i en diferents àmbits de la
vida de les dones.
Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa es
produeixen sistemàticament, amb el
vistiplau o ignorància de bona part
de la població, perquè estan naturalitzades i acceptades, i sovint es posa
en dubte l’experiència de l’agredida.
Cal remarcar que una agressió es
considera agressió quan algú se sent
agredit o agredida, que són variables
en funció de les vivències de cada
persona, i no és legítim qüestionar
els límits de l’altre.
Per això celebrem que aquesta Festa Major, i a proposta d’ERC, s’estreni
un protocol d’actuació per prevenir
i actuar contra aquest tipus de violència masclista -com ja tenia la Festa
Major Alternativa- i que s’estengui a
la resta d’activitats d’oci de la ciutat.
Es tracta que qualsevol persona pugui
gaudir de les festes en llibertat, sense
sentir-se coartada ni agredida, i que
tingui on recórrer en cas que s’hi trobi.
Així doncs, bona Festa Major lliure d’agressions sexistes. I recordeu:
No és no.

viure

Sant Boi

Andrés Castro,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Un Ateneu Santboià
autogestionat

D

es del 1905 que l’Ateneu Santboià va
adquirir el seu nom i va consolidar la
seva programació i el seu esperit de
difusió cultural han passat moltes coses. Va arribar al seu punt d’esplendor màxim, va acollir grans artistes
de l’època, va ser fiscalitzat per una
dictadura feixista, va patir l’abandonament de les institucions, va ésser
objecte d’especulació immobiliària,
va ser ocupat i reomplert de vida i
va perdre espais pel deteriorament.
Tanmateix, també ara passen coses.
És un espai que acull programació
per a xics i grans i que difon la cultura com fa cent anys. A més, des de fa
gairebé un any viu un projecte d’autoconstrucció que s’està duent a terme a La Terrasseta amb el treball de
les voluntàries que s’hi deixen la pell.
I és que, d’ençà que un grup de joves
el va ocupar i començar a obrir a les
santboianes de nou, no ha deixat de
créixer i no són poques les persones
que hi aporten el seu gra de sorra a
través de l’Assocació Amics de l’Ateneu, que neix amb el clar propòsit
de mantenir-lo viu. És per aquestes
raons i un bon grapat més que Gent
de Sant Boi apostem fermament
per un model autogestionat a través d’aquest col·lectiu per tal que la
llibertat i l’horitzontalitat que l’han
caracteritzat històricament es segueixin estenent any rere any, com a
mínim, durant un segle més.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Serveis funeraris
públics, ara

N Inversiones en
Cataluña

A

finales de marzo, Mariano Rajoy
anunció durante la celebración de
una jornada sobre infraestructuras
en Barcelona que las inversiones en
obra pública en Cataluña van a ser de
4.200 millones desde ahora hasta el
año 2020.
Los proyectos concuerdan con las
demandas de la Generalitat y las empresas. Las prioridades son: 1.900
millones en la red de Cercanías de
Renfe hasta 2020 y unos 4.000 millones hasta 2025, 850 millones a carreteras (cuarto cinturón, N-340, N-240
y N-II), 587 millones para puertos y
240 para el aeropuerto de El Prat y
otros 40 millones para navegación
aérea y el Corredor del Mediterráneo
con fecha de finalización en la primavera de 2020.
Cabe recordar que desde 2012 el
Gobierno del PP ha inyectado en Cataluña un total de 82.000 millones
entre rescates y asistencia financiera
e inversiones públicas.

A

la comarca del Baix Llobregat els
serveis funeraris són un 265% ( dada
extreta de l’estudi d’OCU, organització de consumidors) més cars que
a la resta de l’Estat. Els preus que
ofereix el Tanatori de Sant Boi són
excessius i moltes vegades inaccessibles per a algunes famílies. Amb
aquest context el nostre grup municipal, PDeCAT, vol pressionar l’Ajuntament per tal de crear una Funerària municipal!
En el ple del mes de Novembre del
2016 vàrem canviar les ordenances
per facilitar la incorporació de noves
funeràries a la nostra ciutat amb l’objectiu d’incrementar la competència
del sector per tal d’oferir preus més
competitius i econòmics per a les famílies de Sant Boi.
El nostre grup municipal també va
sol·licitar que:
Primer. L’Ajuntament de Sant Boi,
a través dels seus mitjans de comunicació, informi als santboians i santboianes de les diferents gestions i protocols a seguir a l’hora d’acompanyar
un familiar quan aquest ha mort.
Segon. En el termini d’un any, si no
s’ha incorporat una nova empresa
amb costos més reduïts, l’Ajuntament iniciï un estudi de viabilitat per
crear una funerària municipal.
Des del PDeCAT denunciem l’abús
del sector i exigim amb urgència canvis reals i socials, perquè morir no ha
de ser un luxe!
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Cursos persones emprenedores

L’Ajuntament posa en marxa accions
formatives dirigides a persones
emprenedores que tenen una
idea de negoci i volen posar-la en
funcionament així com persones
promotores d’una empresa ja creada.
Els continguts estan dissenyats per
donar una formació empresarial
complementària a les accions
d’assessorament que s’ofereixen des
de la Unitat d’Atenció a Empreses i
Emprenedors. Aquest mes de maig es
fan cursos relacionats amb la creació
d’una empresa els dies 2, 9, 16 i 23 .
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Maig Cooperatiu

En el marc del Maig Cooperatiu
s’ofereixen diverses actuacions:
-Sessió formativa “Vols muntar una
cooperativa” (15 de maig, de 9.30 a
13.30 h). Formació teoricopràctica
en la qual els participants coneixeran
què és una cooperativa i si s’adapta a
la seva idea de negoci. S’analitzaran
els avantatges i inconvenients
prenent com a base la gran flexibilitat
interna i tenint en compte que es
tracta d’una fórmula d’emprenedoria
col·lectiva i de gestió democràtica en
la qual preval la persona per sobre del
capital.
-Teatre fòrum: L’assemblea (22 de
maig, de 10 a 11.30 h). L’assemblea
és un conte nascut de la realitat i de
què l’observació de com i què viuen
les cooperatives catalanes. Una
obra de teatre fòrum representada
per actors i actrius professionals a
través de la qual es mostra la realitat
d’una cooperativa representativa
del territori català amb les seves
dificultats, somnis, projectes,
estratègies o comportaments, i
que permet plasmar els temes més
rellevants per apropar el públic a la
vida quotidiana d’una cooperativa.
Informació i inscripcions:
ocupacioiempresa.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 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)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 936529830).

Preinscripció escolar. Continua el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018.
Escola Municipal de Música Blai Net: 22 de maig al 2 de juny. Presentació de sol·licituds: batxillerat,
cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: 16-24 de maig. Cicles de
grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: 25-31 de maig. Programes de
formació i inserció: 15-26 de maig. Ensenyaments esportius: 16-29 de maig. Educació d’adults: 19-27
de juny. Més informació: santboi.cat/curs17-18 i l’aplicació SantBoiApp.

Igualtat

Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i Documentació de
les Dones. Aquest mes: Taller de relaxació
(La Gralla: dies 10, 17 i 24, de 18.30 a 20
h), Afrontar-nos a situacions adverses (Can
Jordana: dies 16 i 30, de 17 a 18.30 h) i Càpsula
TIC: Salut. Exercita la ment amb les noves
tecnologies (Can Jordana: dia 25, de 17 a 18.30
h). Les inscripcions per a les activitats del mes
de juny comencen el 23 de maig.
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat
Tel. 93 6351200 ext.156

Programa Garantia Juvenil

Els nous requisits per participar són tenir
més de 16 anys i menys de 30 anys en el
moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
(indispensable per poder participar en la
majoria de programes d’ocupació i altres
d’adreçats als joves). No poden participar les
persones que hagin treballat ni rebut accions
educatives ni formatives el dia natural anterior
a la data de presentació de la sol·licitud. D’altra
banda, cal tenir nacionalitat espanyola o ser
ciutadà de la Unió o dels estats que formen
part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu
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o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de
la lliure circulació i residència. També podran
inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una
autorització per residir en territori espanyol
que habiliti per treballar. És indispensable estar
empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
Cal presentar una declaració expressa de tenir
interès a participar en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 652 98 43), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat

Matrícula gratuïta als
poliesportius

Tot coincidint amb la celebració de la Festa
Major i els Dies Bojos
els poliesportius
La Parellada, Can
Massallera i L’Olivera
ofereixen matrícula
gratuïta a les persones
que es vulguin inscriure
a les activitats de les
instal·lacions.
Dies: del 7 al 20
de maig.

Tauler Maig’17

Activitats d’estiu per a infants i adolescents : A l’estiu
existeixen un munt de casals i campus a la nostra ciutat adreçats als infants i adolescents. L’oferta de casals d’estiu municipals és de 640 places
distribuïdes per quinzenes durant els mesos de juliol i agost. Més informació: santboi.cat/activitatsestiu i també a la guia editada en paper que es
distribueix a la ciutat.
Informació i inscripcions: La Parellada,
tel. 93 654 10 03 i 93 630 17 78,
Can Massallera, tel. 93 661 70 19 i L’Olivera,
tel. 93 654 50 00.

Jornada d’esport femení

El dia 2 de juny tindrà lloc la VI Trobada
Sant Boi Boig per l’Esport Femení en la qual
les participants (entre 6 i 16 anys) tindran
l’oportunitat de provar i practicar diferents
disciplines esportives. La jornada s’organitza
amb motiu del Dia Internacional d’Acció per
la Salut de les Dones i es farà a l’Estadi Joan
Baptista Milà de 17.30 a 20.30 h. L’Ajuntament
organitza la jornada d’esport femení en
col·laboració amb el Futbol Club Santboià,
Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, Club de
Voleibol Sant Boi, Club d’Handbol Sant Boi i
Unió Esportiva Santboiana.
Informació: sbesports.cat i fcsantboia.cat
Inscripcions: fcsantboia.cat
(abans del 31 de maig).

del Baix Llobregat i el Barcelonès. Poden
efectuar la seva sol·licitud de participació tots
els alumnes que estiguin matriculats en el
present any acadèmic en un centre educatiu
del Baix Llobregat o el Barcelonès que estiguin
estudiant el Quart Curs d’Educació Secundària
Obligatòria i que, a més, tinguin acreditada
la superació del tercer curs d’ESO amb una
qualificació global igual o superior a 7,5. La
inscripció ha de fer-se a través del formulari
que es troba al web del centre, abans de
les 20 hores del dia 10 de maig de 2017. La
participació en aquest concurs és totalment
gratuïta i suposa l’acceptació expressa de les
bases del mateix. La prova tindrà lloc a les
instal·lacions de la secció de Secundària del
Col·legi Sant Josep, Avinguda Can Carreras,
16-18, el dissabte 13 de maig de 2017, a les
15,30 hores. Els tres alumnes que obtinguin
més puntuació en aquesta prova guanyaran
els següents premis: 1r: estada a Ferrari Land
i Port Aventura, 2n: dron amb càmera i 3r:
SportsCam FullHD.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc
el dissabte 13 de maig, a les 18.15 h,
a Can Massallera.
Informació i inscripcions: santjosep.com

Web del Pla de Comerç

L’Ajuntament ha creat un web dedicat al Pla
de Comerç 2020.
El nou mitjà
digital ofereix
informació sobre
temes d’actualitat
relacionats amb el comerç local: Fòrum de
Comerç, eixos estratègics i eines adreçades al
comerç i l’empresa, entre d’altres.
Web: pladecomerc2020.cat

Aules d’estudi per a joves

Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre de
Recursos per als Estudiants de Can Massallera
estaran obertes en horari nocturn durant
l’època d’exàmens de final de curs.
L’Olivera: del 15 de maig al 30 de juny (5, 23,
24 i 25 de juny tancat), de 22 a 1 h.
Can Massallera: del 24 de maig al 5 de juliol
5, 23, 24 i 25 de juny tancat), de 21 a 1 h.

Premis Ramon Valldeoriola

El Col·legi Sant Josep convoca la vuitena edició
dels Premis Ramon Valldeoriola , destinats a
premiar l’excel·lència educativa dels alumnes
del nivell d’educació secundària obligatòria
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Ajudes al lloguer

Nova convocatòria de subvencions per
al pagament de lloguer per a l’any 2017
per a persones titulars d’un contracte
de lloguer d’habitatge. L’import de la
renda mensual no pot ser superior a 600
euros (cal ser titulars d’un contracte de
lloguer de l’habitatge que constitueix
el seu domicili habitual i permanent
i ocupant-lo efectivament durant el
període subvencionable, entre d’altres
requisits). En el cas de contractes
de lloguer formalitzats a partir de
l’1 de juny de 2013, cal acreditar
que el llogater ha pagat la fiança a
l’arrendador. L’import mensual de la
prestació és del 40% de l’import del
lloguer amb un màxim de 200 euros i el
període subvencionable serà el de tota
l’anualitat establerta en la convocatòria.
En cas de sol·licituds per contractes de
lloguer signats a partir de l’1 de gener de
2017, l’import de la subvenció serà per la
quantia corresponent a les mensualitats
incloses entre el mes posterior a la data
de vigència del contracte presentat i
el mes de desembre de 2017. El termini
de presentació de sol·licituds finalitza
el 19 de juny de 2017. Podran obtenir
els impresos al web municipal o recollir
una còpia impresa a l’OMAP. Per lliurar
la documentació cal tenir cita prèvia:
les persones joves menors de 35 anys
poden concertar visita trucant al telèfon
93 652 98 43 (SIJ El Punt) i la resta
-majors de 35 anys- poden trucar al
telèfon 93 635 12 23 (Habitatge).
Més informació: santboi.cat/lloguer

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Agenda
infantil
OCI FAMILIAR

Dimecres 17 de maig

18 h I Tertúlia poètica i exposició fotogràfica. Tocar
la luz, amb Claudia i Jorge León. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Divendres 12 de maig

De 9.45 a 12.30 h I Esport. Cros escolar repte Running to Rio. Lloc: parc de la
Muntanyeta. Organització: Grup de Treball d’Educació Física i Ajuntament amb la
col·laboració del Club Atletisme Sant Boi

Dissabte 20 de maig

De 10 a 14 h I Esport. 1r Torneig Ciutat de Sant Boi de
petanca. Lloc: Pistes Camps Blancs. Organització: Ass.
de clubs de petanca Sant Boi

17.30 h I Taller. Ioga en família. A càrrec de l’Ass. Els Yoguitos. Preu: 3 € per als nens;
adults gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses

Jugar i gaudir en família

Dia Internacional de la Família
Dv. 12. De 17.30 h a 18.30 h I Cassoles,
olles i cançons, amb cançons i danses.
A càrrec de Carles Cuberes. Dl. 15. De
17. 15 h a 18.30 h i de 18.30h a 19.45
h I Portes obertes. Per a famílies amb
infants d’1 a 3 anys. Dt. 16. De 17.15
h a 18.30 h I Joc en família. Amb
Eines. Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys. De 18.45 h a 19.45 h I Experimenta en
família. Racons amb textures i sons. Per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. Dc. 17. De
17.15 h a 18.45 h I El joc per enfortir vincles familiars. Activitat formativa per a pares
i mares. Amb Entresotos. Servei de ludoteca per a infants de 4 a 11 anys. Dj. 18. De
17.15 h a 18.30 h I Descobrim Marie Curie. La vida de la científica i tallers plàstics. Amb
Empty People Web. Activitat per a infants de 4 a 11 anys inscrits al servei de ludoteca.
De 18.30 h a 19.45 h I Activitat per a famílies amb infants de 4 a 11 anys. Dv. 19. De
17. 15 h a 18.30 h i de 18.30h a 19.45 h. Portes obertes. Per a infants de 4 a 11 anys.
Gratuït. Places limitades, excepte a les activitats de carrer. Cal reservar des del dia 5 a la
ludoteca o al tel.93 6529844. Lloc: pl. Ajuntament i Ludoteca l’Olivera. Org.: Ajuntament

Activitats familiars Les Muses

11.30 h I Dv. 12: Taller de ioga. Dv. 19: Taller de dansa. Dv. 26: Taller d’art, creativitat i
expressió plàstica. Preu: 3 €. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses

Jugateca ambiental

11.30 h I Ds. 13: Caixes niu, control i
manteniment. Ds. 20: Desenvolupem la creativitat
amb la natura. Ds. 27: Entre tots cuidem de la
Muntanyeta. Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.:
AMB, Fundació Marianao i Ajuntament

Dissabte 13 de maig

11 h I Xerrada. La lectura en el desenvolupament del nen de 0 a 3 anys. Amb el conte
L’osset dormilega i el secret del son. Cal portar manteta o tovallola petita per estirar nen
i peluix amb què dorm. Inscripció prèvia. Lloc: Bilblioteca M. Aurèlia Capmany

Diumenge 14 de maig

12 h I Teatre. Viatges de paper. Un viatge imaginari als orígens de la comunicació
escrita. A càrrec del pallasso Marcel Gros. Activitat per a tota la família. Per a infant a
partir de 3 anys. Preu: 4 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament
12.15h I Cinema infantil en Català (CINC): Kung Fu Panda 3. Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Organització: Consorci per a la Normalització Lingüística

Divendres 19 i 26 de maig i 2 de juny

18 h I L’hora del conte. Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer: Festa Major, amb Anna García Cuartero
(dv. 19), i Marieta vola vola (dv. 2 de juny conte
per a nadons fins a 3 anys). Biblioteca M. Aurèlia
Capmany: It’s not rocket science, conte en anglès
amb Ruskus Patruskus (dv. 26. Cal inscripció. Menors
de 7 anys, acompanyats). Org.: biblioteques

Dissabte 20 de maig

De 10 a 13 h I Esports. Escacs gegants a la cega. Gratuït. Lloc: rambla de Rafael
Casanova. Organització: Club d’Escacs Sant Boi.

Dissabte 3 de juny

11.30 h I Lectura en família. Laboratori de lectura amb 4 caixes i un univers. Per a nens
i nenes de 4 a 9 anys acompanyats de les seves famílies. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament

Dimarts 23 de maig

Divendres 12 de maig

Matí. I Trobada. Horitzons. Arts, salut mental i
comunitat. Dirigida a entitats i institucions relacionades
amb la salut mental a Catalunya i/o la salut mental i
l’art. En el marc del projecte Torrents d’Art. Lloc: Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. Organització: Parc Sanitari
Sant Joan de Déu i Ajuntament

Dissabte 13 de maig
De 10 a 14h I Festa del
Comerç Just i la Banca
Ètica. Fira d’entitats de
cooperació i artesania,
venda de productes
artesans i de comerç
just, Cafetera Bike,
activitats i tallers
infantils, espectacle
de titelles Bon Profit
i lectura del manifest
de la festa a càrrec
de les entitats. Lloc:
plaça de Catalunya.
Organització:
Ajuntament

De 10 a 15 h I Rugbi. Torneig infantil
Germans Bisbal. UE Santboiana, FC
Barcelona, RC Sant Cugat i Fenix RC.
Lloc: Estadi Baldiri Aleu. Org.: Unió
Esportiva Santboiana. Col·laboren ViBBarbarrossa i Ajuntament

De 10 a 13 h I Esport solidari. V Marató d’Arts Marcials
Coreanes contra el Càncer. Entrada solidària voluntària
per a l’Associació Espanyola contra el Càncer. Lloc: av.
Torre de la Vila, 1. Org.: Club Esportiu Hapkido Musul i
l’AECC. Hi col·labora CHADM
12 h I Taller. Investigació criminal: Assassinat a la
biblioteca. De la mà de Vicente Corachán, escriptor i
detectiu privat. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
21 h I Presentació del vídeoclip Cat people. A càrrec de
Cucarachas Enojadas Band. Preu: 3. Lloc: Cal Ninyo

Diumenge 14 de maig

9 h I Esports. 32a Cursa Popular Vila de Sant Boi
Quadis Autocentre. 9
h, Open Popular 10 km;
10.30 h, Open Popular
5 km i 12 h, curses kids.
Informació i inscripcions:
www.cursasantboi.com.
Fins a 1.500 inscripcions.
Lloc: Estadi Municipal
Atletisme Constantí
Miranda. Organització: Club
Atletisme i Ajuntament amb
la col·laboració del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu
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10.15 h I Educació.
Dansaboi. L’alumnat
de 1r a 6è de
primària de Sant
Boi. Lloc: plaça
de l’Ajuntament.
Organització:
Ajuntament i els
centres educatius de
primària

Dimecres 24 de maig
18.30 h I Xerrada i taller.
La cuina amb maduixes.
En el marc de De l’Hort
a la Biblioteca. A càrrec
d’Olivier Chantry, de Cal
Notari, i d’Albert Mendiola,
del Restaurant Marimorena.
Places limitades amb
inscripció. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques

Dijous 25 de maig

17.30 h I XXX Jocs Florals Escolars. Acte final. 17.30 h:
alumnar de 1r a 3r. 18.30 h: alumnat de 4t a 6è. Lloc:
Can Massallera. Organització: Ajuntament i centres
educatius de primària
18.30 h I Tast de filosofia. Noam Chomsky, llenguatge i
política. A càrrec d’Humbert Ruiz. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Divendres 26 de maig

21 h I Concert. Barcelona Bluegrass Band. Un
espectacle dedicat a la música originària dels Apalatxes
amb ingredients de blues, contry, jazz i música celta.
Preu: 6 € amb consumició. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Dissabte 27 de maig

11 h I Taller. Ioga en família. Amb Ioga Centre
Cooperativa. Famílies amb nens i nenes de 5 a 10 anys.
Cal portar roba còmoda. Amb inscripció. Lloc: Biblioteca
M. Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques

Diumenge 28 de maig

De 8.30 a 13 h I Esports. 4a Cursa Solidària de l’Obra
Salesiana de Sant Boi. Informació i inscripció a http://
santboi.salesians.cat/cursasolidaria2017. Organització:
Escola Salesiana i ONG Vols. Col·laboració: Ajuntament
de Sant Boi, Creu Roja, Edebé, Salesians Arts Gràfiques
i ONG Vols
De 10 a 13 h I XXXVI Cursa Ciclista del Llobregat
Navàs - Sant Boi. Nova edició de tot un clàssic de
l’esport santboià. Tercera prova puntuable de la Copa
d’Espanya de Ciclisme en Ruta, categoria júnior. Lloc
d’arribada a la ciutat: carrer de Pau Claris. Organització:
Club Ciclista Sant Boi

Agenda
Agenda
Setembre’
Maig’14
17
Dimecres 31 de maig

18 h I II Mostra de Cinema i
Convivència de Sant Boi: Els
drets humans en primera
persona. Presentació i
projecció del documental
comunitari que han realitzat
190 alumnes de 13 centres
educatius de Sant Boi, fruit
de la reflexió sobre els drets
humans a la ciutat. Procés
de treball, elaboració i
muntatge a càrrec de Kineina
Audiovisuals, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Entrada gratuïta. Lloc: sala d’actes del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
18.30 h I Presentació de llibre.
Proezas, juego del azar amb
Tirupathamma Rakhi. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques
19 h I Literatura. Club de lectura fàcil. Amb Robinson
Crusoe, de Daniel Defoe. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Curs. Iniciació a la fotografia

Dies 27 i 28 de maig. Curs teoricopràctic amb una
introducció per conèixer la càmera i aprendre els
conceptes bàsics. Preu 25 € . Més informació: www.
dphotosb.com i javiermartos@dphotosb.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Dphotosb

Taller de tango

Els dilluns. 19.30 h I L’oportunitat de conèixer el ball
més elegant a prop de casa. Informació i inscripcions:
tallerdetangoateneu@gmail.com. Lloc: Ateneu Familiar.
Organització: Taller de Tango Ateneu

Taller per a familiars de persones
amb patologia dual
Divendres 5, 12, 19 i 26 de maig. Gratuït. Lloc: Casal
de Marianano. Organtizació: Associació Equilibri amb la
col·laboració de Benito Menni CASM i Ajuntament

Del 15 de maig a l’1 de juny

Medi ambient. Objectius de desenvolupament
sostenible, per l’Associació per a les Nacions Unides de
Catalunya. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia capmany

Del 16 al 20 de maig

Gènere. Flores de otoño. Persones grans LGTB
(lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) comparteixen
experiències i pors a la tardor de la vida. Fotografies
de Hanna Jarzabek. Inauguració 16 de maig, a les 10 h.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament

Mercat de Pagès

Fins al 20 de maig

I·lustració. Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya
des de 1895 fins avui. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.:
Ajuntament amb la Diputació de Barcelona
Fotografia. Concurs fotogràfic Vila de Sant Boi. Mostra
amb les temàtiques lliure i Sant Boi. Lloc: Can Castells
Centre d’Art (CCCA). Organització: Afoboi.
Els divendres. De 15 a 21 h I Venda de productes
artesans i del Parc Agrari. Lloc: rambla de Rafael
Casanova. Organització: Ajuntament amb la
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat

Anem a pasturar

Del 21 de maig a l’11 de setembre

FESTA MAJOR 2017

Més informació, a les pàgines 12 i 13
del Viure Sant Boi, al programa de mà
que rebreu properament, a santboi.
cat/festamajor, a culturasantboi.cat
i a les xarxes socials amb l’etiqueta
#FestaMajorSB17

QUINZENA DE LA GENT GRAN

Història. El Llobregat, un delta i 6 pobles. Amb la
col·laboració de la Xarxa de Museus de la Diputació.
Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Del 22 de maig al 22 juny

Cooperació. Món-Tanca. Una proposta de l’Institut
Català Internacional per la Pau. Reflexió sobre els murs
i les fronteres. Lloc: pl. Catalunya. Org.: Ajuntament

Del 25 de maig al 17 de juny
Els dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12 h I Per conèixer
la feina del pastor del corral de la muntanya de Sant
Ramon. Preus: 5 €, adults, i 3 €, nens i nenes fins a 12
anys (menors de 3 anys, gratuït). Inscripció: Associació
Ramadera Ecosocial La Gaiata, lagaiata@gmail.com.
Organització: Ajuntament

8è BCN Sports Film

20 h I Del 9 a l’11 de maig. Sant Boi esdeve´per segon
any consecutiu subseu
del BCN Sport Film, una
finestra oberta a les
produccions audiovisuals
que tenen l’esport com
a temàtica. Entrades:
gratuïtes. Cal recollir-les
als Cinemes Can Castellet.
Lloc: Cinemes Can
Castellet. Organització:
Fundació Barcelona
Olímpica, FICTS i Nikita
Evens amb la col·laboració
de l’Ajuntament

Fotografia. MOONotematica, de Joan Ramon Molero
i Yll en el marc de l’Espai d’Art a Cal Ninyo. Lloc: Cal
Ninyo. Organització: Ajuntament

Art. Alumnes Enrotllats. Exposició de pintures dels
treballs dels alumnes de l’Acadèmia Forma. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Els dijous. 11 h I Estem
llegint El callejón
de los milagros,
de Naguib Mahfuz.
Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Org.
biblioteques

20 h I Concert. Orquestra de
cambra A4Cordes. Un viatge
musical de Catalunya a
l’Havana. Preu: 5 €. Lloc: Can
Massallera. Organització:
Ajuntament

Divendres 12 de maig. 20.30 h I Conferència. Divas
y luchadoras. Homenatge a les dones pioneres
afroamericanas i senyores del blues. Amb imatges i
música en directe. 22 h I
Los Tres Cerditos Cantan al
Lobo. Alan Bike, Daniel Nunes
i MA Lonesome uneixen
les seves forces, actituds
i intel·ligències per retre
homenatge a Howlin’Wolf
quan es compleixen 40 anys de la seva mort. Entrades:
als concerts, 7 €, amb consumició; a la conferència, 3
€, amb consumició, i conferència i concert, 8 €, amb
consumició. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Del 8 al 31 de maig de 2017

Del 15 de maig al 4 de juny

En veu alta, tots llegim

Dissabte 3 de juny

Festival de Blues 2017

Exposicions

Cooperació. L’Odissea
o el dret humà a l’asil.
Inauguració, 25 de maig, a
les 19 h. Lloc: Can Castells
Centre d’Art (CCCA).
Organització: Ajuntament

Art. Flor de paper. Col·lectiu Activament, persones que
passem o han passat l’experiència del trastorn mental.
Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament

Fins al 3 de juny
Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Vídeoart. Topografies digitals. De
Pilar Rosado. Relació entre l’art i la
intel·ligència artificial. Xerrada de
l’artista: dia 29, a les 18 h. Lloc: La
Saleta de Can Castells Centre d’Art

Fins al 30 de juny

Natura. Llavors de varietats vegetals antigues i
originals. En el marc de De l’Hort a la Biblioteca. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Literatura. Steampunk. En el marc de l’any de la ciència
descobrim aquest subgènere literari. Lloc: Biblioteca M.
Aurèlia Capmany

Viure Sant Boi
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Dissabte 20 de maig
De 12 a 14 h I Ball matinée per a la
gent gran. Els tiquets d’entrada es
poden recolllir a les associacions de la
gent gran i a Can Jordana
17 h I Festa Gran de la Gent Gran.
Homenatge a les persones que fan 80
anys. Lloc: Poliesportiu La Parellada.
La programació inclou més d’una
vintena d’activitats adreçades a la gent
gran a diferents punts de la ciutat. Més
informació, pàgina 14 del Viure Sant
Boi. També podeu consultar el web
santboi.cat/15agentgran
I, al juny...

“La Unió Esportiva
Santboiana és una
institució a Sant Boi”

Quin paper té la UES a la ciutat?
La Unió Esportiva Santboiana és una institució a
Sant Boi. De fet, no es diu club de rugbi degut a
aquesta vocació de donar cabuda a tothom. Durant
molts anys la UES va acollir altres modalitats
esportives. Ara volem obrir l’entitat a la ciutat i
participar activament en diferents esdeveniments
esportius, culturals i socials. No volem quedar-nos
només en el món del rugbi.
Quins projectes teniu?
Una de les nostres prioritats serà col·laborar
amb col·lectius que treballen amb menors amb
discapacitat psíquica. Desitgem que a la nostra
entitat s’integri gent de diferents capacitats. Volem
desenvolupar un projecte de rugbi inclusiu. Arreu,
Sant Boi és conegut pel rugbi i per les institucions
que es dediquen a la salut mental.
Quin significat té la recent signatura del
Contracte de Ciutat?
La interrelació entre les entitats és convenient.
Cal aprofitar el potencial de la diversitat d’entitats
del municipi i la seva capacitat de portar gent de
fora. Nosaltres tenim tres jugadors estrangers que
han vingut a estudiar a Barcelona. Les entitats
podrien col·laborar en la gestió d’un equipament
que pogués atreure joves visitants que vulguessin
gaudir de les possibilitats que ofereix Sant Boi:
proximitat a l’aeroport, medi natural, equipaments
esportius i àmplia oferta de serveis, entre d’altres
factors d’atracció turística.

MIQUEL MARTÍNEZ és des de fa un any el president de la Unió Esportiva Santboiana (UES). Abans

d’arribar a la directiva, havia estat jugador, monitor de l’escola de rugbi, jugador i coordinador dels
veterans. L’entitat acaba d’aconseguir la victòria a la Copa del Rei.
A la vessant esportiva, quina és la situació?
Tenim 150 nens i nenes a l’escola de rugbi i equips
en totes les categories inferiors. També tenim un
equip femení sènior i estem preparant un equip
femení de noies de 14 a 16 anys (tot i que fins
als 16 anys la composició dels equips és mixta).
D’altra banda compten amb els dos equips sènior
de divisió d’honor (actuals campions de la Copa
del Rei) i de la divisió d’honor B. També hi ha la
secció de veterans.
I quant a la base social?
El nombre de socis oscil·la al voltant de les 500 a
700 persones. Costa molt pujar d’aquesta xifra i
cal buscar un plus que atregui la gent a fer-se sòcia
de la UES. La majoria són persones vinculades a
l’entitat i a l’escola de rugbi que volen col·laborar.
Hi ha poca gent que sigui sòcia només per poder
veure els partits.
Com ha estat possible guanyar la Copa del Rei?
El principal factor han estat les ganes i l’empenta
dels jugadors de guanyar un títol i demostrar de
què són capaços. La controvèrsia envers la seu
de la final a Valladolid també ha estat un revulsiu.
L’altre element clau ha estat el suport de l’afició.
Portar gairebé 700 persones a l’estadi José Zorrilla

N Tenim 150 nens
i nenes a l’escola de
rugbi i equips en totes
les categories inferiors
N Desitgem que a
la nostra entitat
s’integri gent de
diferents capacitats
ha estat una fita important que ha motivat l’equip
a no decebre-les. Aprofito per agrair la presència
dels Diables de Casablanca que van ser decisius
per fer sonar la veu de Sant Boi a l’estadi.
I després va venir la celebració....
Va ser impressionant veure la plaça de
l’Ajuntament plena com quan arriben els Reis
Mags. L’alegria de la gent i els seu suport van ser
espectaculars. El fet que el dia de la celebració
fos festiu va afavorir la participació n

