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¿Por qué Sant Boi es
la ciudad más sostenible?
Ciudades
ganadoras
2017
Sant Boi de Llobregat
La ciudad más sostenible
en su globalidad

Esplugues de Llobregat
Educación ambiental
Mollet del Vallès
Eficiencia energética
Valencia
Movilidad y cambio climático
Alicante
Ciclo del agua
Málaga
Calidad del aire
Santiago de Compostela
Gestión de residuos

Porque cuenta con un entorno natural único en el
Área Metropolitana de Barcelona
Porque el 60% del territorio municipal es forestal,
agrícola o fluvial
Porque disfrutamos de los mejores índices de calidad del aire de nuestro entorno
Porque las decisiones del Ayuntamiento tienen en
cuenta la sostenibilidad
Porque escuelas, entidades, comercios y empresas
trabajan también por una ciudad sostenible
Porque depositamos cada vez más residuos en los
contenedores de recogida selectiva
Porque la ciudad se ha comprometido a luchar
contra el cambio climático
Porque la eficiencia energética y el uso de energías
renovables son cuestiones prioritarias
Porque se trabaja por una movilidad más sostenible (a pie, en bici y en transporte público)
Porque se apuesta por la agricultura de proximidad, el producto km 0 y la gastronomía de calidad
Porque el Ayuntamiento protege la naturaleza
local desde hace muchos años

2003-2017

Las ciudades más
sostenibles
2017 Sant Boi de Llobregat
2016 Consell C. Conca de Barberà
2015 Mutxamel (Alicante)
2014 Pamplona
2013 Puerto del Rosario
2012 Rivas Vaciamadrid
2011 Cartagena
2010 Palencia
2009 Murcia
2008 Donostia
2007 Vitoria
2006 Torrent (Valencia)
2005 Sangüesa-Zangoza (Navarra)
2004 Sant Boi de Llobregat
2003 L’Eliana (Valencia)

El jurado de los premios dice: “Sant Boi de Llobregat ha ganado el premio a la Ciudad

más sostenible por el proyecto ‘“R que R Sostenible”, que se centra en la integración de la
sostenibilidad en la toma de decisiones en la gestión pública y en todos los sectores de la
población para dar cumplimiento a los compromisos de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. El principal resultado ha sido la integración de la sostenibilidad en las políticas, en la toma de decisiones y en todos los sectores de la población, además de la reducción global de consumo de energía en los edificios municipales.“
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La alcaldesa, Lluïsa
Moret, junto a, la
ministra de Medio
Ambiente, Isabel
García Tejerina, y los
tenientes de Alcaldía
Josep Puigdengolas
(izquierda) y José
Ángel Carcelén
(derecha)

Sant Boi de Llobregat consigue el
Premio a la Ciudad más Sostenible
Es la primera ciudad que obtiene este reconocimiento estatal por segunda vez
Sant Boi de Llobregat ha ganado el premio estatal a la Ciudad más Sostenible. Es
la segunda vez que consigue este importante reconocimiento público. En 2004 lo
hizo gracias a las políticas aplicadas para
proteger su entorno natural de la especulación urbanística. En 2017 ha ganado por las
actuaciones realizadas en el medio urbano para luchar contra el cambio climático,
principalmente por facilitar a la ciudadanía
la recogida selectiva de residuos y por las
medidas de eficiencia energética.

Un orgullo para Sant Boi

La alcaldesa, Lluïsa Moret, recogió el premio en Madrid el 18 de enero. Se lo entregó
la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. “Nos llena de orgullo”, afirmó Lluïsa
Moret, “porque es un recocimiento a nuestra apuesta por ser una ciudad metropolitana sostenible, saludable e innovadora”.

Lluïsa Moret,
alcaldesa:
“Este premio
reconoce la
apuesta de
Sant Boi por
ser una ciudad
sostenible,
saludable e
innovadora”
“El crecimiento
económico
ha de ser
compatible
con la defensa
del medio
ambiente”

El premio se convierte, de este modo, en
un respaldo para la estrategia de futuro del
gobierno municipal, que quiere aprovechar
los valores naturales de Sant Boi y la importancia de su sector de la salud para generar
una marca de ciudad reconocible que ayude
a Sant Boi a desarrollarse económicamente.
La Fundación Fórum Ambiental concede
los Premios Ciudad Sostenible desde hace
15 años, con el apoyo del ministerio y de la
entidad Ecoembes. El objetivo es reconocer
a los municipios que apuestan por potenciar la sostenibilidad y Sant Boi ha conseguido ahora, como en 2004, el premio en la
categoría principal: “Ciudad más sostenible
en su globalidad”.
“Estos premios”, dijo la alcaldesa durante el acto de entrega, “nos ayudan a seguir
avanzando hacia una sociedad en la que el
desarrollo económico sea compatible con
la defensa del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático”.
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El premio es tuyo.
¡Ven a disfrutarlo!
El Ayuntamiento considera que este
premio es fruto del compromiso
colectivo de Sant Boi con la
sostenibilidad. Para compartirlo con
toda la ciudadanía, ha organizado
una celebración para el domingo 18
de febrero en las plazas de Catalunya
(mañana) y del Ayuntamiento (tarde).
Habrá actuaciones musicales y talleres
sobre energía, movilidad, recogida de
residuos, alimentación saludable o
entorno natural. Cuando oscurezca,
la fachada del Ayuntamiento se
teñirá simbólicamente de verde. Se
estrenará así el sistema de proyección
policromática instalado recientemente.
(Más información: página 23)

“Com a entitat esportiva

podem fer moltes coses per la
sostenibilitat. Ja hem sustituït per LED
tots els llums del complex esportiu.
Part de l’aigua
l’escalfem amb
plaques solars i
en el futur volem
utilitzar una caldera
de biomassa. Pel
que fa a l’estadi,
busquem fórmules
per posar gespa
artificial i farem
servir gots, sabates
i coberts reutilitzables als partits i al
‘tercer temps’ ” Miquel Martínez,
president de la UE Santboiana

“Plantar una llavor en els infants

que els faci persones compromeses en
el dia de demà. Aquest és l’objectiu. Fa
molts anys que hi
treballem. Intentem
que la sostenibilitat
formi part del dia
a dia de l’escola.
Tenim projectes
i activitats que
els ajuden a
apreciar la natura,
l’alimentació sana,
la separació dels
residus o l’ús racional de l’energia.”
Magda Gironella, sotsdirectora de
l’escola Pedagogium Cos

“Les empreses hem de respondre

davant dels nostres accionistes, però
tenim altres deures importants. Amb el
medi ambient i amb
la comunitat que ens
envolta, per exemple.
La línia de treball de
Naeko és integrarlos en l’estratègia
corporativa amb
bones practiques
d’inclusió
sociolaboral,
provisió i consum
de proximitat o generació i autoconsum
d’energies renovables.” Xavier Roma,
dr. general de Naeko Logistics
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Un premi a l’esforç col·lectiu
Un premio al esfuerzo colectivo

E

l 18 de gener vaig tenir l’honor de recollir en nom
de la meva ciutat, amb les emocions a flor de pell, el
premi que identifica Sant Boi com el municipi més sostenible de l’Estat espanyol.
Després de l’impacte que la notícia va tenir als
mitjans de comunicació, m’agradaria destacar que
aquest és un premi col·lectiu. Sense l’esforç i el compromís de totes i tots vosaltres amb Sant Boi, no hauria estat possible.
Per això vull donar les gràcies a les entitats, a les escoles, als comerços, a les empreses i a les moltes persones que us sentiu implicades, com el nostre ajuntament, en l’aposta per una ciutat sostenible.
És una aposta que ve de lluny. L’any 2004 Sant Boi ja
va aconseguir aquest mateix premi per les seves polítiques de medi ambient. D’aquesta manera, hem esdevingut l’única ciutat que l’ha guanyat dues vegades i, a
més, en la categoria principal.
Sentir orgull per aquesta magnífica notícia no vol
dir que no quedin coses per millorar. Al contrari, és
un estímul que ens anima a seguir treballant per preservar el nostre entorn natural, ser eficients en l’ús de
l’energia i de l’aigua, millorar la recollida selectiva de
residus, promoure l’educació ambiental, facilitar una
mobilitat més sostenible, promoure el producte fresc
de qualitat del nostre parc agrari...
Estic convençuda que tenim una bona estratègia
de ciutat, i així ens ho estan reconeixent de manera
reiterada. Volem ser, cada vegada més, una ciutat metropolitana sostenible, saludable i innovadora. Perquè
Sant Boi ja respira un altre aire.

E

l 18 de enero tuve el honor de recoger en nombre
de mi ciudad, con las emociones a flor de piel, el premio que identifica Sant Boi como el municipio más sostenible del Estado español.
Después del impacto que la noticia tuvo en los medios de comunicación, me gustaría destacar que este
es un premio colectivo. Sin el esfuerzo y el compromiso de todas y todos vosotros con Sant Boi, no hubiera
sido posible. Por eso quiero dar las gracias a las entidades, a las escuelas, a los comercios, a las empresas y a
las muchas personas que os sentís implicadas, como
nuestro ayuntamiento, en la apuesta por una ciudad
sostenible.
Es una apuesta que viene de lejos. En el año 2004
Sant Boi ya consiguió este mismo premio por sus políticas de medio ambiente. De este modo, nos hemos
convertido en la única ciudad que lo ha ganado dos veces y, además, en la categoría principal.
Sentir orgullo por esta magnífica noticia no quiere decir que no queden cosas por mejorar. Al contrario, es un
estímulo que nos anima a seguir trabajando para preservar nuestro entorno natural, ser eficientes en el uso
de la energía y del agua, mejorar la recogida selectiva
de residuos, promover la educación ambiental, facilitar
una movilidad más sostenible, promover el consumo de
producto fresco de calidad de nuestro parque agrario...
Estoy convencida de que tenemos una buena estrategia de ciudad, y así nos lo están reconociendo de
manera reiterada. Queremos ser, cada vez más, una
ciudad metropolitana sostenible, saludable e innovadora. Porque Sant Boi ya respira un nuevo aire.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N A Sant Boi tenim
una bona estratègia de
ciutat, i així ens ho
estan reconeixent
N En Sant Boi tenemos
una buena estrategia
de ciudad, y así nos lo
están reconociendo

Nou corral d’ovelles

Informació al carrer
sobre residus i energia
13 dones de Sant Boi treballen com a
agents ambientals a la ciutat, des de
principis de febrer, gràcies a un pla
d’ocupació. La seva tasca principal és
informar i sensibilitzar la ciutadania
sobre temes relacionats amb l’ús de
l’energia i els residus. La voluntat
municipal és comptar també amb la
implicació de diferents col·lectius de
la ciutat per tal que incorporin en la
seva estructura una figura similar. Així,
podran treballar coordinadament en
tasques de detecció d’incidències i
conscienciació, tot constituïnt una xarxa
local d’agents ambientals.

LED a les biblioteques i sales d’estudi
En molt poc temps, els llums de totes les biblioteques i sales
d’estudi de Sant Boi seran LED. Aquest tipus de llums millora
les condicions de visió i és molt més econòmic. En les pròximes
setmanes es canviaran els llums a la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer, un dels equipaments de la ciutat amb més consum
energètic; abans s’havia fet a la Biblioteca Maria Aurèlia
Capmany i a la sala d’estudi de Can Massallera. Globalment
seran més de 1.000 nous punts de llum, molt més còmodes per
a les persones usuàries i amb un cost de consum inferior en un
-37%. Els LED s’instal·laran a tots els equipaments municipals
de manera progressiva.

Pròximament es construirà un nou
corral d’ovelles a la zona forestal de
Sant Boi. L’actual està a la muntanya
de Sant Ramon i el nou estarà a la vall
de Santa Bàrbara (concretament, a la
finca de Can Tutusaus). Fa anys que
l’Ajuntament fa servir la silvopastura
amb ovelles com un mètode natural i
sostenible per prevenir incendis i, de
pas, millorar la biodiversitat al bosc. Des
de l’any passat, també s’hi fan servir
rucs. Aquest mateix tipus de tasques
preventives, fetes amb màquines, tenen
un impacte més negatiu en el medi i
resulten considerablement més cares.
L’Ajuntament realitza de forma regular
el manteniment de 60 hectàrees de
franges de protecció contra el foc.

Ordinadors i xips
per millorar la
recollida selectiva

El futur de Sant Ramon

Durant el primer trimestre de l’any
es posarà en marxa un nou sistema
d’informació sobre la gestió dels
residus i la neteja. Els camions i les
escombradores portaran a bord un
ordinador amb dades sobre la seva
posició, la velocitat, les rutes, les
freqüències de pas, el nombre de
recollides... Als contenidors s’instal·larà
un xip de grafit que permetrà
identificar-los i saber quant pesen en
cada moment. El nou sistema permetrà
planificar les rutes de forma més
eficient i controlar millor les incidències.
Més endavant, una plataforma ‘open
data’ permetrà l’accés públic a totes les
dades, inclòs un mapa de contenidors
amb informació a temps real.

L’Ajuntament obrirà pròximament
un procés de participació ciutadana
sobre com s’ha d’enfocar en el futur
la gestió pública de la muntanya de
Sant Ramon. S’hi abordaran temes
com ara la gestió forestal sostenible a
llarg termini o l’ordenació dels usos de
la muntanya (esportius, per exemple)
per fer compatible l’activitat ciutadana
amb la conservació dels valors naturals
de l’entorn. També es parlarà sobre el
projecte de rehabilitació de l’ermita,
l’edifici més emblemàtic de la zona
forestal de Sant Boi. Els resultats
d’aquest procés de participació
ciutadana es donaran a conèixer,
segons les previsions, durant el proper
Aplec de Sant Ramon.

Estalvi energètic a les escoles
Sis escoles de Sant Boi participen de l’1 al 28 de febrer a la
3a Marató de l’estalvi energètic contra la pobresa energètica.
Les escoles Barrufet i Casablanca s’afegeixen enguany a
Antoni Gaudí, Parellada, Rafael Casanova i Antoni Tàpies. Es
tracta d’una campanya de sensibilització i bones pràctiques
sobre el consum d’energia. Alumnes, docents i personal
dels centres intenten reduir en almenys un 10% el consum
d’aigua, electricitat i gas. L’any passat van aconseguir estalviar
globalment més de 5.000 euros. Aquests diners s’han
destinat íntegrament a realitzar auditories energètiques en
llars de famílies santboianes que tenen dificultats per fer front
a les seves factures energètiques.
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Magatzem de biomassa al camí del Llor
El segon magatzem de biomassa de Sant Boi s’ha construït al
carrer de Can Ros del Llor. L’Ajuntament l’ha fet per assecar i
emmagatzemar estelles procedents del manteniment del bosc
i de les plantacions energètiques municipals. Així, aquest
cobert pot alimentar les calderes de biomassa com la que hi ha
al poliesportiu La Parellada. El primer magatzem es va construir
fa anys a la masia Torre de la Vila, on també hi ha una caldera de
biomassa. Aquestes calderes fan les mateixes funcions que les
de gas, amb l’avantatge que s’alimenten d’una font d’energia
renovable i són més econòmiques.

Rehabilitació energètica
d’edificis als barris
L’Ajuntament subvencionarà amb
una ajuda europea la rehabilitació
energètica d’edificis als barris de la
ciutat (amb especial atenció a les llars
en situació de pobresa energètica).
Com a pas previ, signarà un conveni
de col·laboració amb l’Escola Superior
d’Arquitectura del Vallès (adscrita a la
Universitat Politècnica de Catalunya)
perquè mitjançant el
màster d’Intervencions Sostenibles
en el Medi Construït s’identifiquin
els edificis susceptibles d’acollir-se a
aquestes subvencions.

Recuperació del riu
La recuperació de la llera del riu per a ús
ciutadà al terme municipal de Sant Boi
quedarà completada al llarg de 2018.
Els treballs previstos es duran a terme
en el tram que va des de la passera
fins a davant de Ciutat Cooperativa. El
projecte preveu la millora de la qualitat
ambiental i l’arranjament dels camins i
les zones d’estada i passeig. El cost serà
sufragat per l’Ajuntament amb l’ajuda
d’una subvenció metropolitana.

Auditories energètiques
L’Ajuntament segueix oferint un servei
gratuït d’auditories energètiques per
analitzar les pautes de consum de
les llars de la ciutat i donar consells
personalitzats sobre com millorar els
hàbits de consum i estalviar en les
factures. El servei (www.santboi.cat/
auditories) s’adreça a tota la població i,
sobretot, a les famílies més vulnerables.

“L’agroecologia és un pilar

del projecte Horts Comunitaris. Fem
sensibilització ambiental i formació.
Treballem per la producció natural
d’aliments, sense
pesticides. La nostra
entitat enfoca
transversalment
el respecte al
medi i introdueix
millores en el
consum d’energia,
la mobilitat, la
formació...” Adrià
Giol, educador
ambiental(Fundació Marianao)

“Me enorgullece vivir en un

Un pla director del verd urbà
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona ultimen la redacció
del Pla director del verd urbà. Aquest document establirà plans
i estratègies per gestionar de forma sostenible els elements
verds del nucli urbà (arbrat, zones de gespa, etc). També s’hi
incorporarà un pla de poda, que detallarà com s’ha de tenir
cura dels arbres del municipi per mantenir-los en el millor
estat de salut. Aquest mes de febrer, se senyalitzaran els
arbres i conjunts d’arbres d’interès local del municipi per
facilitar una bona conservació.

pueblo que ha ganado este premio.
Hace muchos años que vivo aquí y he
visto el cambio.
Es un premio de
todos, por nuestra
colaboración.
Como entidad, nos
beneficia poder
llevar a los chicos
con discapacidad
intelectual a pasear
y hacer actividades
en el río, en el
Anell Verd... Los formamos para que
sepan reciclar.” Antonio Santiago,
president de Tots Som Santboians

“Els voluntaris ambientals

Contaminació acústica i lumínica
Sant Boi comptarà aviat amb un nou mapa estratègic de
soroll i un pla d’acció per combatre la contaminació acústica
al municipi al llarg dels pròxims 5 anys. El mapa assenyalarà
els nivells acústics habituals a cada zona de la població per
conèixer la situació real i poder determinar en cada cas els
nivells màxims desitjables. L’Ajuntament també prepara una
modificació del mapa de protecció lumínica amb l’objectiu
principal de garantir les condicions de llum adequades a
l’entorn natural i als barris de muntanya.
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eduquem sobre el medi ambient amb
activitats lúdiques. També fem amb
l’Ajuntament silvopastura amb ovelles
o rucs i activitats
a les aules com
ara demostracions
d’horts verticals.
És important, així
mateix, la relació
amb el voluntariat
ambiental del
municipi. Treballem
per la prevenció
d’incendis forestals i
per fer-ne pedagogia. I pel manteniment
dels camps de cirerers.” Ferran
Bernet, president de l’Associació de
Voluntaris Forestals

Recta
final para
las 14
obras en
el espacio
público
La mayoría de los proyectos seleccionados
dentro del Presupuesto Participativo (10 de
14) ya se han ejecutado. Todas las actuaciones han sido propuestas y votadas por
la ciudadanía. La mayoría de las actuaciones escogidas tienen que ver con la accesibilidad del espacio público y la mejora de
plazas y áreas de juego infantil. El Ayuntamiento ha destinado 500.000 euros a la
realización de estas mejoras en los diferentes barrios de Sant Boi. De acuerdo con lo
que establecían las bases, la selección final
ha incluido un mínimo de 2 proyectos por
cada distrito de la ciudad.

Nuevo modelo de participación

La identificación y selección de los proyectos ha sido fruto del proceso de participación ciudadana impulsado por el
Ayuntamiento en el marco de la estrategia
“ParticiPASSIÓ”, un nuevo modelo de participación abierto a todos y todas, más fácil,
más útil y con impacto.
Una comisión ciudadana ha tenido un papel protagonista en la definición y el seguimiento del presupuesto participativo.

1

2

3

4

Obras finalizadas
Instalación de una zona de juego en la calle
Muntanyes de Prades (FOTO 1)
Mejora de la seguridad del cruce entre las
calles Joan Bardina y Montevideo (FOTO 2)
Mejora de la accesibilidad en aceras y cruces de
Camps Blancs/Casablanca y Marianao (FOTO 3)
Instalación de un nuevo semáforo en el cruce
de las calles Girona y Montmany (FOTO 4)

Mejora de la zona exterior del Parc Marianao
Instalación de una barandilla en la c/ Sant Joan
Bosco para mejorar la accesibilidad
Eliminación del estanque de la pl. M.Rodoreda
y nueva zona de ejercicios para la 'gent gran'
Eliminación de la plataforma de c/ Barcelona
Iluminación LED en diversas calles de Marianao

Obras en curso
Mejora de la seguridad de tres pasos de
peatones en el barrio de Marianao
Mejora de la plaza Montserrat Roig para
hacerla más abierta y accesible
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Desarrollo de un huerto urbano de uso
comunitario al lado de l’Escola Bressol La Marta
Remodelación del parque de la plaza
Antonio Lara

Nuevas áreas de juego escolares
El Ayuntamiento ha aprovechado las
vacaciones navideñas para mejorar
las zonas de juego de 8 escuelas públicas de primaria y las 3 guarderías
municipales. El criterio principal a la
hora de plantear las actuaciones ha
sido repensar cada una de estas zonas como un espacio educativo más,
con una función pedagógica.
Después de una detección previa
de las necesidades existentes en
cada centro, se han instalado un total de 20 elementos nuevos de juego, concretamente en las escuelas
Montbaig, Benviure, Antoni Tàpies,
Barrufet, Amat Verdú, Vicente Ferrer,
Montbaig y Josep Maria Ciurana y en
las guarderías La Mercè, La Marta y
La Susa, con un coste global cercano
a los 80.000 euros.

Remodelación de la plaza
Focs de Sant Joan

El día 2 de enero se inauguró la
remodelación de la plaza Focs de
Sant Joan. En los últimos meses,
contando con la participación
de vecinos y vecinas de la
plaza, la Escola Casablanca y el
Ayuntamiento han trabajado en la
transformación en parque de esta
plaza del barrio de Casablanca.
En este proceso se han realizado
varios trabajos de arreglo del
pavimento, ajardinamiento de
nuevas zonas (formando una
jardinera continua junto al
muro de hormigón utilizando
acero). También se ha empezado
a mejorar el espacio de juego
infantil dirigido a la pequeña
infancia y se ha sustituido el
alumbrado público para farolas
con tecnología LED.

Las mejoras realizadas siguen el
criterio común del Ayuntamiento y la
comunidad educativa de replantear
los patios y los elementos de juego
como espacios educativos de los centros, con una función pedagógica.
En el diseño se ha tenido en cuenta que puedan ser usados tanto por
alumnos de las escuelas como por
otros niños de los respectivos barrios, en el marco del proyecto Patios
Abiertos.
Las actuaciones realizadas en las
escuelas forman parte del Plan de
mejora de las áreas de juegos infantiles, un plan que prevé destinar 2
millones de euros -en un periodo de
5 años (2017-2021)- para renovar los
elementos de juegos ubicados en plazas y parques públicos de Sant Boi.

Mejora de la rotonda de la
calle Salvador Seguí

Avanza el plan de mejora de aceras y pavimento
El Ayuntamiento está desarrollando un plan de mejora de las aceras
y de la pavimentación en diversos
barrios de la ciudad. La mayoría de
las obras ya se han realizado durante
los últimos meses de 2017 y el resto
se llevarán a cabo durante este año.
La inversión urbanística supera los
600.000 euros.
Las obras se han planteado en dos
Proyectos de Obra Municipal Ordinaria (POMO) inscritos en el plan de

2.500 m2. El segundo proyecto, cuya
finalización definitiva está prevista
durante este año, contempla las actuaciones realizadas o pendientes en
diversos tramos de las calles Cirerersplaça Joan Sanromà, Jenaro Sancho,
Can Carreras, Camps Blancs-Salvador
Seguí, Camps Blancs-Galícia, Joventut, avinguda Aragó, avinguda Onze
de Setembre y plaza de la Bòvila. El
proyecto incluye la actuación en el
pavimento asfáltico de la calle Osca.

desarrollo de mejoras de la Alcaldía
en los barrios. El primero de los proyectos contemplaba un conjunto de
acciones de mejora del pavimento en
diversos tramos de las calles Rubió i
Ors (en la foto), Joventut, Dídac Priu,
Providència, Besòs-Ripoll, Muntanyes de Prades, Orioles-Medes y Acàcies. La finalidad principal de estas
actuaciones ha sido mejorar la accesibilidad de las aceras. La superficie
total de esta actuación ha sido de
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El 15 de enero comenzó la
urbanización de la rotonda
ubicada en la confluencia de la
calle Salvador Seguí y la avenida
General Prim (en el barrio de
Camps Blancs). La actuación
tiene por objetivo mejorar el
estado actual de la rotonda con
nuevos elementos constructivos
y de jardinería. La intervención
urbanística incluirá la adecuación
de los pavimentos, señalización
viaria, jardinería, alumbrado
y alcantarillado con criterios
de accesibilidad, viabilidad y
seguridad. Los trabajos tienen
prevista una duración prevista de
tres meses y medio.

Nuevo plan de empleo municipal
con acento social y ambiental
Una sentencia
obliga a la
Generalitat a
pagar la deuda de
las guarderías
El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha condenado a la
Generalitat a compensar la financiación
a las guarderías municipales, reducida
desde 2012. La sentencia supone para
Sant Boi la recuperación de una deuda
de 351.000 euros.
Los 26 municipios agrupados en el Foro
de Alcaldes por la Educación, del que
forman parte Sant Boi y otras ciudades
del área metropolitana, presentaron
un recurso conjunto en el marco de la
Federación de Municipios de Cataluña
para reclamar a Ensenyament el pago de
las cantidades retiradas desde 2012.
Sant Boi recibió la subvención
correspondiente al curso 2010-2011
(432.000 euros) a través de un Plan
extraordinario de asistencia financiera
local de la Diputació de Barcelona.
El consistorio reclama la deuda no
ingresada durante el curso posterior,
reconocido ahora por la sentencia
del TSJC. Así, el Ayuntamiento habrá
recuperado cerca de 800.000 euros
correspondientes a la financiación de
este servicio educativo. Antes de la
crisis, la Generalitat subvencionaba las
guarderías municipales con 1.800 euros
por niño al año. De este modo cubría un
tercio del coste (los otros dos tercios los
asumían el Ayuntamiento y las familias).
La Generalitat redujo el importe a
menos de la mitad (875 euros) en 2012
y, a partir de 2015, la Diputació asumió
una parte del coste.

Un grupo de 69 personas ha empezado a
trabajar este mes de febrero en un plan de
empleo municipal destinado a personas
con dificultades de inserción laboral que
trabajarán en la mejora del espacio público
y en el desarrollo de políticas relacionadas
con el medio ambiente.
Entre otras tareas, se repararán y sustituirán los bancos de la vía pública para
adaptarlos a las necesidades de las personas mayores. También se procederá a la
instalación de sistemas de riego automático en los parterres y se realizarán labores
de reparación de averías en la vía pública o
en dependencias municipales
Los contratos son de 6 y 12 meses, en
función de las características del plan de
empleo. La mayoría de las personas contratadas (56) se dedicarán a realizar tareas
relacionadas con el mantenimiento del espacio público (jardinería, albañilería, pintura, lampistería y carpintería). El resto son

El importe global
de este nuevo
plan de empleo
municipal se acerca
al millón de euros.
El programa está
cofinanciado
por la Unión
Europea (Fondo
Social Europeo),
la Generalitat y
el Ministerio de
Trabajo.

13 mujeres en situación de paro de larga
duración que llevarán a cabo tareas relacionadas con información sobre eficiencia energética en los hogares en situación
de vulnerabilidad o pobreza energética.

Trabajo y formación

Las personas contratadas han sido seleccionadas por el Ayuntamiento, en base a un
listado facilitado por la Oficina de Trabajo
de la Generalitat de Sant Boi, en el marco
del programa municipal de empleo “Treball
i Formació”. Este programa integra acciones
de experiencia laboral y acciones de formación. Por este motivo, las personas destinatarias deben recibir siempre, simultáneamente, una acción de experiencia laboral
en un entorno real de trabajo (contrato de
trabajo) y una acción formativa impartida
dentro de la jornada laboral. El objetivo
es mejorar la ocupabilidad de las personas
contratadas n

Nuevo equipo
para la
limpieza del
alcantarillado.

El Ayuntamiento
ha puesto en
marcha un nuevo
equipo de limpieza
de alcantarillas
que asegura un
servicio más
regular y con
capacidad de
acceder a todo
el municipio. La
nueva maquinaria,
de última
tecnología, evita
obstrucciones en
el alcantarillado
y también limpia
los sumideros
y las rejas
interceptoras.
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Nueva guía
práctica de
recursos sobre
la vivienda

Ayudas para viviendas

El Ayuntamiento repartirá durante el
mes de febrero la Guia pràctica de
serveis, recursos i ajuts en matèria
d’habitatge. La guía ofrece herramientas para las personas que buscan una
vivienda, recursos para quienes pasan
por dificultades para pagar la hipoteca
o el alquiler, las ayudas a las que acogerse en caso de riesgo de pérdida de la
vivienda o para el pago de los suministros de los servicios básicos. Finalmente, el manual informa de los puntos de
información y apoyo a los que dirigirse.

Bolsa de alquiler social

La guía de vivienda dedica un apartado a la bolsa de alquiler social. Las
personas propietarias de viviendas

vacías tienen la posibilidad de acceder a la bolsa de alquiler que gestiona el Ayuntamiento. Así, obtienen
garantías que les permiten activar su
vivienda con mas seguridad y evitan
un mal uso de la misma. Además contribuyen a solucionar los problemas
habitacionales que muchas familias
están padeciendo en la actualidad.
La bolsa de alquiler cuenta con la
contratación gratuita de seguros multiriesgo para las incidencias, así como
de defensa jurídica. También dispo-

nen de una ampliación de cobertura
(Avalloguer). Des de la Oficina Local
d’Habitatge se ofrece asesoramiento,
antes y durante toda la vigencia del
contrato, que se redacta y tramita de
forma gratuita desde la misma oficina, y se realiza un seguimiento del
buen uso de la vivienda mientras está
alquilada. Las personas propietarias
inscritas en la bolsa tienen ventajas a
la hora de recibir ayudas para la adecuación de las viviendas (ver noticia a
la derecha).

Sant Boi
ordena las
zonas verdes
de los barrios
de montaña
El Pleno aprobó en enero el planeamiento urbanístico de las zonas verdes
en los barrios de la montaña de Sant
Ramon (proyecto Cosint Barris). Tras
un proceso de participación vecinal,
la propuesta final del Ayuntamiento
incrementa la superficie destinada a
zonas verdes y rebaja, por contra, el
número máximo de viviendas.
El crecimiento desordenado que vivieron en su día los barrios de montaña de Can Paulet, Els Canons i Les
Orioles ha comportado situaciones urbanísticas anómalas que la normativa
actual obliga a regularizar. El nuevo

El Ayuntamiento y el Consorcio de
la Vivienda del Área Metropolitana
de Barcelona han puesto en
marcha un programa de ayudas
para la adecuación y mejora de
las viviendas con el objetivo de
subvencionar, a fondo perdido,
actuaciones de adecuación y
obtención de la habitabilidad
en viviendas individuales o
unifamiliares. Las personas
interesadas disponen de una línea
de subvenciones del 50% del coste
de las obras, hasta un máximo de
3.000 euros por vivienda.
También podrán acogerse a
la convocatoria las viviendas
vacías (con el 50% del coste
subvencionable, hasta 6.000
euros), siempre que se incorporen
a la Bolsa de alquiler municipal
por un período no inferior a 5
años. Las condiciones se pueden
consultar en el apartado de
trámites de la web (santboi.cat).

pasen a ser de titularidad municipal.
Teniendo en cuenta las aportaciones
vecinales, la propuesta final reduce en
un 24% el número máximo de viviendas previsto incialmente (de 436 a
323). También se limita la altura de los
edificios a un máximo de dos plantas
en el interior de los barrios y se reduce
la densidad de la edificación (de 404
viviendas en edificios plurifamiliares
a solo 237). No se permite en ningún
caso construir en las vertientes de la
montaña, sino solo en áreas vacías del
interior de los barrios.

Participación vecinal
planeamiento destina 116.000 m2 a
zonas verdes, 91.000 a viales, 85.000
a equipamientos públicos y 31.000 a
vivienda.

Zonas verdes

La superficie de las zonas verdes se amplía en 14.350 m2 respecto a la situa-

ción actual. Se prevén pequeñas plazas
de proximidad en torno a las áreas edificadas y parques ‘de orilla’ o de transición hacia la zona forestal en la calle
Pirineus y en el camí de Sant Ramon.
La modificación del Plan General Metropolitano aprobada ahora prevé que
las zonas verdes y de equipamientos
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Un largo proceso de participación
ciudadana ha permitido incorporar a
la propuesta inicial del Ayuntamiento
la mayoría de las aportaciones de los
vecinos y las vecinas de la zona. El
proceso ha comportado presentaciones, talleres participativos, recogida
de aportaciones y servicio de información y asesoramiento individualizado para personas afectadas.

El Pressupost 2018 prioritza l’atenció
social i la millora de l’espai públic
NEl govern de la ciutat aposta per donar continuïtat als principals compromisos del mandat
Sant Boi compta amb un pressupost de 89,7
milions d’euros per a 2018. Com en anys anteriors, els comptes de l’Ajuntament prioritzen l’atenció de les necessitats socials de la
ciutadania i la millora de l’espai públic.

Atenció a les necessitats socials

Malgrat que no s’ha incrementat el tipus dels principals impostos municipals,
el Pressupost de 2018 manté un any més
l’esforç del govern de la ciutat per donar
cobertura a les necessitats socials bàsiques
de les famílies més vulnerables de la ciutat.
Es preveu, per exemple, una despesa de
3,1 milions € per al servei d’atenció domiciliària (2,6 milions per a persones dependents i la resta per a persones amb necessitats de caràcter social). L’Ajuntament
destinarà més de 875.000 euros a ajuts
econòmics adreçats a famílies per pagar
despeses d’alimentació, lloguer i subministrament de l’habitatge, entre d’altres.
El pressupost també assigna 360.000 euros a ajudes i incentius relacionats amb el
lloguer social. I com a novetat, es preveu
una partida de 91.000 € per contribuir a la
creació de 12 places de llar residència per a
persones amb discapacitat.

Millora de la neteja i l’espai públic

L’altra gran prioritat del Pressupost Municipal 2018 és continuar amb l’esforç
per millorar la neteja i l’espai públic que
l’Ajuntament va iniciar amb la renovació
del model de recollida selectiva de residus.
Enguany, la quantitat dedicada específicament a neteja viària ascendeix globalment
a més de 3 milions €. Les actuacions de
manteniment i millora de l’espai públic sumen 2,1 milions d’euros més.
Com a fet destacable, augmenta la partida destinada al sanejament de la xarxa de
clavegueram i es reforcen les actuacions
per reparar petits desperfectes al carrer en

El
desenvolupament
de l’economia,
l’educació, la
formació i la
sostenibilitat tenen
també un pes
destacat en els
comptes municipals

resposta a queixes i suggeriments plantejats per la ciutadania.
El pressupost d’inversions afegeix a
aquest esforç una despesa d’1,2 milions €
per a altres actuacions de manteniment de
l’espai públic, com per exemple les millores previstes en les àrees de jocs infantils
o les obres de repavimentació i reforç de
l’accessibilitat.

Increments de partides

Altres novetats destacables en les partides
del Pressupost Municipal de 2018 són:
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-Augment dels recursos per a escoles
bressol (+17%) i per a projectes educatius
d’absentisme escolar i patis oberts (+14%)
-Aportació de 100.000 euros al Programa
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), per a formació ocupacional i millora de l’ocupabilitat
de joves amb baix nivell de qualificació.
-100.000 euros per a la gestió de la recollida de la via pública d’animals sense lligar
-100.000 euros per a la remodelació del
Complex Esportiu Pau Gasol
-150.000 euros per a millores en l’entorn
natural (camins agrícoles i forestals)

Atenció social

Espai públic

Educació i oportunitats

Sant Boi es consolida com la gran ciutat
catalana amb menys deute per habitant
L’Ajuntament de Sant Boi continua
apostant per reduir de manera
progressiva el deute municipal. L’esforç
fet en aquest sentit durant la darrera
dècada per no demanar crèdits als bancs
ha convertit Sant Boi en la gran ciutat
catalana amb menys nivell
d’endeutament per habitant (el recompte
inclou les 14 ciutats que tenen una
població de més de 75.000 habitants).
Segons les previsions del govern
municipal, l’any 2018 el deute viu
disminuirà en 3,7 milions € (-20%).
Al final d’aquest exercici econòmic, en
8 anys l’Ajuntament haurà reduït el seu
deute a menys d’una tercera part del
que tenia l’any 2010 i haurà situat la seva
càrrega financera en un 20% dels ingressos
corrents, molt per sota del límit del 75%
que autoritza la normativa.
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Una ciutat que funciona

Un pressupost per seguir avançant

La inestabilitat política del país fa que ni l’Ajuntament
de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya, ni el Govern central tinguin aprovats pressupostos per a l’any
2018. El fet que l’Ajuntament de Sant Boi sí que els tingui s’ha de veure com un símbol de normalitat de Sant
Boi, una mostra que la ciutat funciona malgrat les dificultats de l’entorn. La
prioritat segueixen essent les persones i la millora de l’espai públic, sense
pujar els impostos i amb el deute públic més baix dels municipis catalans de
més de 75.000 habitants n

El pressupost municipal de la nostra ciutat per a l’any
2018 marca una continuïtat en allò que considerem
fonamental: la lluita contra la desigualtat, alhora que
posa les bases per avançar en l’estratègia d’un Sant Boi
més sostenible i saludable.
Són els pressupostos d’una ciutat igualitària, amable i
emprenedora que acompanya les persones en els seus diferents moments vitals, revalora el seu entorn i participa en la construcció d’un model productiu
social i responsable ambientalment n

ICV-EUiA-MES. Alba Martínez

PSC. Juan Antonio Tamayo

Vot Pressupost Municipal: a favor

Vot Pressupost Municipal: a favor

Chutar a palo

Per coherència, no

Continúan errando con el presupuesto 2018 de -90
millones: miman a la ineficaz CORESSA-CLAUS con su
gasolinera en el rico Lliçà de Vall, párking inacabado y
tiendas sin estrenar... pero le dan 3 millones para “relimpiar” las calles. Malgastos en: sueldos jefes 1,2 millones, animales 429 mil, radio 313 mil, igualdad 326 mil,
empresas 390 mil, Fira-turismo 510 mil, cooperación-paz 421 mil y sólo 109
mil en comedor social. Con un 15,1% de pobreza y un 12% de paro. Todo un
palo del PSC-IU n

Amb un govern estable com el que tenim no esperàvem
grans canvis al pressupost, i no n’hi ha hagut. Per això,
en consonància amb el nostre vot dels anys anteriors,
responent al no que vam donar al Pla de Govern, no podíem donar suport als pressupostos municipals per al
2018. Com que aquí els grups de l’oposició hi tenim molt
poc espai, a diferència de l’espai per al govern, us animo
a llegir la nostra columna, on exposem alguns motius concrets del
nostre vot n

Incertesa

Presupuesto 2018

Aquests pressupostos es mouen en la incertesa, donat
que hi ha ingressos encara per definir, procedents tant
de l’Estat com del Govern de Catalunya. El nostre model
de ciutat no coincideix amb el de l’equip de govern municipal. No obstant, valorem positivament la important
presència en les partides pressupostàries de la despesa en serveis socials.
La crisi econòmica ha fet que ens trobem moltes situacions de precarietat.
Intentem atacar aquest problema estructural sense perdre de vista, naturalment, les mesures pal·liatives, tan urgents com necessàries n

Seguimos con el despilfarro en el gasto, las subvenciones, los sueldazos de quienes nos gobiernan, los gastos
en fiestas y campañas publicitarias y con unas empresas
municipales que son una ruina. Todo ello pagado con
los abusivos impuestos que nos cobran cada año.
De 90 millones de euros se destinan 42 a sueldos y salarios. Las dos principales partidas de inversión son: 947.500 € para rehabilitar
edificios públicos y 643.000 € para mantener y mejorar el espacio público.
Pueden sacar ustedes sus propias conclusiones n

ERC. Miquel Salip

C’s. Olga Amalia Puertas

Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pressupost Municipal: en contra

PP. Marina Lozano

GdSB-CUP-PA. Jorge Romero

Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pressupost Municipal: abstenció

Pressupost
municipal

Cal més participació
PDECAT. Jordi Garcia

No estem satisfets amb la gestió econòmica. Dos exemples de la mala gestió d’aquest ajuntament són, en primer lloc, l’IBI. Creiem que mantenir aquesta taxa tan
elevada no era necessari. A Sant Boi l’IBI és molt car. En
segon lloc, l’aportació de la nova ordenança de taules
i cadires. Han consultat aquesta proposta amb la comunitat de bars i restaurants abans d’aprovar-la? Des del PdeCat seguim reclamant uns pressupostos adaptats a les necessitats de Sant Boi i més participatius, calen uns
pressupostos oberts a la ciutadania n

L’opinió dels grups municipals

Vot Pressupost Municipal: en contra
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Pla d’acció contra
l’obesitat infantil
de la Gasol
Foundation

L’OMAP estén el sistema de
cita prèvia a tota la jornada
A partir del dia 1 de febrer, l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)
de Sant Boi funciona amb sistema de cita
prèvia per evitar cues i fer guanyar temps a
les persones usuàries. L’Ajuntament calcula
que, amb el nou sistema, l’OMAP atendrà
en un any més de 45.000 cites concertades.
La prova pilot del sistema de cita prèvia
realitzada a les tardes al llarg de l’any 2017
ha tingut resultats satisfactoris i molt bona
valoració per part de la ciutadania. Per
això, el sistema de cita prèvia s’amplia ara
a tota la jornada. El compromís de l’Ajuntament és garantir la disponibilitat de cita
durant les 48 hores següents al moment en
què aquesta es demani.

Millores en la gestió

Aquesta millora se suma a altres canvis que
l’OMAP està realitzant per oferir un millor
servei als ciutadans i les ciutadanes de Sant
Boi. Els més importants tenen a veure amb
la introducció progressiva de nous models

Demanar cita
Les persones que
hagin de demanar
cita prèvia ho
poden fer al
web municipal
(santboi.cat) o
per telèfon
(93 635 12 12).

de gestió electrònica i la incorporació de
nous tràmits electrònics. Ara ja és possible, per exemple, descarregar o imprimir
un volant d’empadronament a casa a través d’Internet, gestionar una alta al padró,
demanar una targeta d’aparcament per a la
zona blava o sol·licitar o pagar una reserva
d’estacionament.

Millores en l’espai

L’OMAP també ha fet recentment alguns
canvis en les seves dependències per millorar la qualitat de l’atenció. El punt d’informació s’ha traslladat a una zona més
espaiosa perquè la recepció de les persones usuàries sigui més amable. A les taules d’atenció personalitzada s’han col·locat
mampares per oferir més privacitat.
L’OMAP va realitzar un total de 83.218
atencions l’any 2017 (60.372 presencials,
14.923 per telèfon i 7.923 per Internet). La
mitjana diària de persones ateses de manera presencial va ser de 265 n
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La Gasol Foundation, que va inaugurar
la nova seu mundial a Sant Boi el passat
mes de setembre, ha presentat el pla
d’acció global que ha dissenyat per als
anys vinents.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, assegura
que “més enllà de la vinculació de
la ciutat amb la família Gasol, la
col·laboració amb la Fundació ens obre
moltes portes per avançar en la millora
dels hàbits d’alimentació saludables i la
bona qualitat de vida”.
L’objectiu és treballar amb totes les
àrees de l’Ajuntament per tal que la
salut esdevingui un element clau en el
disseny de les polítiques del municipi.
Entre altres accions, s’ha acordat la
coordinació per part de la Fundació
de l’estudi SantBoiSà, que recull i
analitza les xifres de sobrepès i obesitat
infantil i els estils de vida dels infants
i famílies del municipi; el Projecte
SAFALÍN (Salut-Família-Infància) de
promoció d’hàbits saludables per a
infants de 6 a 12 anys i les seves famílies
en situació de vulnerabilitat a Sant
Boi i la col·laboració en el disseny del
Pla de Salut de Sant Boi així com en la
definició del Pla Estratègic de Sant Boi
2030. El Pla d’Acció Saludable contra
l’Obesitat Infantil se centra a impulsar
accions col·laboratives i transversals per
construir comunitats més saludables,
involucrant tots els agents implicats
en l’educació i desenvolupament dels
infants per generar un canvi positiu en
els seus estils de vida i reduir així les
xifres d’obesitat infantil.

Nova edició del Fòrum
Empresarial de Sant Boi

El 20 de febrer es farà la 16a edició
del Fòrum Empresarial de Sant Boi a
l’Hotel El Castell. L’acte començarà
a les 13.30 h. El ponent, Miquel
Rodríguez, gerent del PPP for Cities de
l’IESE Business School, presentarà el
Pla estratègic de la política econòmica
per al nou posicionament de Sant Boi.

Sant Boi present a FITUR
per primera vegada

L’Ajuntament ha estat present
enguany, per primer cop, a la Feria
Internacional de Turismo (FITUR),
que del 17 al 21 de gener va celebrar
a Madrid la 38a edició.
La ciutat va aprofitar
per presentar-se als
operadors del sector com
una destinació turística
amb futur en l’entorn
metropolità de Barcelona.
L’Ajuntament hi va ser
convidat a FITUR per Bikefriendly , un
projecte pioner de cicloturisme que
col·labora amb Sant Boi en el disseny
de la seva estratègia urbana de la bici.

Punt d’Informació i
Assessorament LGTBI
El Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+ té com objectiu oferir atenció a les
persones LGTBI+ i a totes aquelles que s’hi
adrecin per qüestions de diversitat sexual,
orientació sexual i identitat o expressió de
gènere. El servei es va posar en funcionament a finals de gener per oferir informació, facilitar la realització de tràmits o la
denúncia de casos de discriminació, donar
suport específic i, si cal, adreçar, les persones a altres serveis del territori.
El Punt d’Informació i Assessorament
LGTBI+ es troba a les dependències municipals de Can Jordana (Centre de Recursos
i Documentació de les Dones) i Can Massallera (Servei d’Informació Juvenil El Punt).
L’atenció es dona en horaris de matí o tarda.
La informació del servei es pot consultar al
web santboiesdiversa.cat.

Compromís municipal

La Llei 11/2014 per garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

Legislació
avançada.

Catalunya
compta des de
2014 amb una de
les legislacions
més avançades
d’Europa en
relació amb les
persones LGTBI,
gràcies a la Llei
per garantir els
drets de lesbianes,
gais, bisexuals,
transgèneres
i intersexuals
i per erradicar
l’homofòbia,
la bifòbia i la
transfòbia.

intersexuals té com un dels objectius vetllar per la protecció dels drets de les persones LGTBI. És en aquest sentit que neix el
Punt d’Informació i Assessorament LGTBI+.
Aquest servei, que s’ofereix des de l’Ajuntament, és possible gràcies a l’acord entre
la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Sant Boi. L’Ajuntament es va sumar a
aquest compromís amb una aposta decidida pel desplegament de polítiques LGTBI.
Una de les accions més destacades ha estat la realització d’una diagnosi sobre les
realitats LGTBI a Sant Boi, que es va presentar el passat mes de juny. Aquesta diagnosi es va fer en el marc de la campanya
Sant Boi és diversa, una iniciativa pionera presentada en el mes de març de l’any
passat amb un autobús contra l’homofòbia
com a reclam i una interpel·lació a la ciutadania amb missatges com ‘Carn o peix?’,
‘Blau o rosa?’ i ‘Dolç o salat?’ n

Iniciatives de suport a la població juvenil
En el marc del projecte de Lloguer jove
d’emancipació juvenil, l’Ajuntament ha lliurat 4 pisos a 4 noies joves de la ciutat (tres
d’ells situats al sector de Camí del Llor i un
altre al sector de Gaietà Mestres). En aquest
projecte hi participen l’empresa municipal
Claus i els àmbits municipals d’Habitatge i
Joventut. Les condicions són un lloguer de
400 euros mensuals per un pis d’una habitació amb plaça d’aparcament i traster. Es
podien presentar a la convocatòria persones joves de la ciutat, menors de 35 anys,
amb una limitació d’ingressos mensuals i
sense cap experiència d’emancipació.

Beques joves

L’Ajuntament ha concedit 54 beques a projectes joves de Sant Boi, per un import global de 40.000 euros. L’objectiu d’aquestes

ajudes econòmiques és facilitar el procés
d’emancipació i les trajectòries vitals dels
joves i garantir la igualtat d’oportunitats
entre la població juvenil. L’acte oficial de
lliurament es va fer el 18 de desembre i va
comptar amb la presència de l’alcaldessa,
Lluïsa Moret.
La majoria de beques es destinaran a finançar activitats formatives (29 beques) i a
facilitar els desplaçaments relacionats amb
la feina o els estudis (18 beques). També
s’han donat ajudes per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral (6 beques)
i per a projectes de joves amb discapacitat
(1 persones). Des de 2013, l’Ajuntament ve
oferint beques i ajuts per als i les joves de
la ciutat de manera ininterrompuda amb
l’objectiu prioritari d’atendre les necessitats detectades en el Pla Local de Joventut.
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Acte de lliurament de les claus dels habitatges de lloguer jove.

Carnestoltes:
disfresses,
participació i
festa
El Carnaval és un temps que inclou activitats
per a totes les edats. A Sant Boi l’acte central
serà la nova edició de Carnaboi, que tindrà
lloc el dissabte 10 de febrer.
La Miranda, la “pirata” feta pels nens i
nenes del taller de pintura de Can Castells
Centre d’Art (CCCA) encapçalarà un any
més les carrosses. La rua estarà formada
per unes 30 comparses, colles de percussió
i xarangues. L’any passat van participar-hi
més de 1.000 persones. La cercavila sortirà
a les 18 h del carrer de Baldiri Aleu i anirà
per Tres d’Abril, Francesc Macià i Lluís Pascual Roca fins a la plaça de la República.

Magic Line, caminada solidària

El cartell
de la Rua de
Carnaboi 2018

Inscripcions al Carnaboi 2018

Les colles i comparses s’han d’inscriure a
través del web municipal. El termini finalitza el dia 5 de febrer.
santboi.cat/carnaboi i culturasantboi.cat

Una retrospectiva
de Xavier Masero
a Can Castells
Fins al 17 de febrer el CCCA presenta
l’exposició Del temps i de l’ordre, de Xavier
Masero. Es tracta d’una selecció de l’obra
d’aquest artista que utilitza la mecànica i
la geometria per expressar-se. Xavier Masero (Barcelona, 1966) va estudiar a l’Escola
Massana, amb Josep Guinovart i Paolo Vitali. Ha realitzat exposicions a Catalunya i
a diversos països europeus. L’any 2015 va
presentar La multiplicació dels peixos, marca de la parada La Peixateria del mercat de
Ciutat Cooperativa de Sant Boi.

La Magic Line és una
caminada per trams
i equips organitzada
per Sant Joan de
Déu Solidaritat amb
l’objectiu d’ajudar
persones en situació
vulnerable. Els equips
realitzen accions
per recaptar diners
per a la causa. Per primera vegada, un
dels trams sortirà de Sant Boi (25 km:
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, parc de
la Muntanyeta, pl. Ajuntament, zona
museística, riu Llobregat, Bellvitge,
Fira de Barcelona, Castell de Montjuïc,
Mont Tàber i arribada a la pl. Catedral
de Barcelona). Hi haurà activitats i
entrades gratuïtes al Museu per a les
persones participants.
www.magiclinesjd.org

Maite Moreno guanya el Premi
Delta de novel·la per a dones

La novel·la S’ha acabat, de la santboiana
Maite Moreno, va guanyar el IX
Premi Delta Literari que organitzen
conjuntament
13 municipis del
Baix Llobregat.
El guardó es
va lliurar al
desembre al Molí
dels Frares de
Sant Vicenç dels Horts. Aquest concurs
biennal vol contribuir a reconèixer el
paper de les dones en la creació literària
i donar difusió a les seves obres tot
promovent la igualtat d’oportunitats.

Campanya Héroes necesitan salut

Teatre de gran format, compromès i familiar.

Al gener la comèdia descarnada Els tres aniversaris i
l’espectacle familiar La superbleda van obrir la nova
Temporada d’Arts Escèniques. La programació incorpora
obres de gran format -Sol Solet- i compromeses -España
ingobernable-, musicals, familiars -Sin palabras (se las llevó
el aire...)- i la primera edició del Festival Zero (11 de març,
a Can Massallera), una oferta alternativa de Teatres en
Xarxa per acostar les arts escèniques a nous públics (dansa
contemporània i espectacles multidisciplinaris i col·lectius).
Info: Agenda (pàg. 22 i 23), agendasb.info i culturasantboi.cat.
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Els santboians Óscar i Blanca, que des
del setembre estan fent la volta al món
en bicicleta en el marc del projecte Vivir
en ruta, han participat en la campanya
solidària ¡Héroes necesitan salud!
És una iniciativa de l’ONG Mi grano
de arena, que ha
volgut contribuir a
sufragar les teràpies
d’infants que
pateixen malalties
minoritàries.

Juan A. Tamayo,
tinent d’alcaldia

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

Olga A. Puertas,
regidora

Josep Puigdengolas,
tinent d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

Miquel Salip,
regidor

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

N Presupuesto
municipal 2018

N Felicitem-nos

N La tarta naranja

N Per coherència,
no (II)

E

E

E

C

l Presupuesto Municipal para el
2018 tiene como objetivos prioritarios la atención a las necesidades sociales y la mejora del mantenimiento
y limpieza del espacio público.
Las principales dotaciones económicas se destinarán a cubrir necesidades básicas de familias con dificultades (alimentación, agua, luz, gas,
alquiler...) y a la atención domiciliaria
de personas dependientes. Asimismo, continuaremos invirtiendo en
la mejora de la educación, la promoción de la actividad cultural y deportiva, la mejora de la competitividad
económica del territorio, la creación
de ocupación y la mejora del entorno
natural de Sant Boi.
Seguiremos reduciendo la deuda
municipal: Sant Boi es el municipio
de más de 75 mil habitantes menos
endeudado de Catalunya. Y contrariamente a lo que algún medio ha
publicado, durante el 2018 no subirá
el recibo del IBI debido a que se compensará el aumento de coeficientes
con la bajada del 4% de los valores
catastrales. Por ello la antigua contribución quedará prácticamente congelada el 2018.
Ante la parálisis de los últimos
años de la Generalitat de Catalunya y
los recortes del Gobierno Central, el
Ayuntamiento sigue afrontando los
problemas sociales en la medida de
sus posibilidades.

stem de celebració. Sant Boi ha guanyat el premi ambiental de més prestigi a Espanya, el Premio Ciudad Sostenible 2017. Som l’única ciutat de tot
l’Estat que l’ha guanyat dues vegades
i ho hem fet competint amb més de
400 ciutats pioneres en l’àmbit de la
sostenibilitat d’arreu del país.
Fa temps que Sant Boi va sonant
com a ciutat capdavantera en polítiques ambientals i de lluita contra el
canvi climàtic. Són moltes les notícies
que es van reproduint als mitjans de
comunicació sobre els nostres avenços en la conservació i promoció del
nostre entorn natural i Parc Agrari,
gestió de residus, eficiència energètica, educació per a la sostenibilitat,
energies renovables, entre d’altres.
Finalment ens ha arribat aquest
reconeixement més que merescut.
Val a dir que aquest premi és de tots
aquells i aquelles que al llarg dels darrers anys heu posat el vostre granet
de sorra per assolir un Sant Boi més
verd i sostenible. És ben vostre, feuvos-el vostre.
Recordeu que una ciutat que es preocupa per la sostenibilitat és una ciutat que es preocupa pel seu futur i el
del planeta. I siguem conscients que
ser pioners en un àmbit com aquest
és ser-ho en un dels àmbits amb més
prestigi i amb més futur. Fem d’això
una oportunitat per continuar millorant la nostra qualitat de vida, vetllant
pel bé comú i promovent una economia verda que generi llocs de treball
de qualitat. Felicitats.

s barata y fácil de elaborar y cuando la eligen 16.629 votantes, como la
más popular, es significativo. Sí, Cs
ha ganado por segunda vez en Sant
Boi con el 32,9% por ofrecer la unión
con España y evitar la separación
ruinosa (3800 empresas fugadas) de
Cataluña.
Puede que nuestra victoria sea
aún insuficiente para gobernar, pero
se intentará. Al igual que en Sant Boi
de Llobregat quebraremos los 39
años de sopor PSC-IU.
¿Un Vilaboi en la Catalunya en miniatura o Marinaleda en Tabarnia?
No. Un Sant Boi liberal y tolerante
que cada año reduzca su paro (12,1%)
y su pobreza (15,1%), a eso vamos en
Cs. Cuatro malgastos: las trampas inútiles de olor para jabalíes, comprar
contenedores de basura sin permutar los usados, una nueva radio sin
ratio de audiencia y el Ateneo cedido
sin contrapartida.
¿Año de sequía con el aumento del
11,8% del precio del agua? No, que el
canal aún riega inundando (ante el
horror de agricultores franceses de
visita).
Siguen incendiando: 4 coches quemados, la caseta del Ateneo y el bar
del Parque. Intriga.
Ni abusos de monopolios, ni más
pobres, ni parados: acabemos con
el postureo. Retornemos las plusvalías. Con una reorganización de Coressa y la simplificación burocrática
auditada, se ahorrará para atraer
más empresas.
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om dèiem al miniespai que teníem (mireu de fer una valoració d’un
pressupost municipal en 470 caràcters), el nostre vot al pressupost
municipal per a aquest 2018 va ser
contrari sent coherents amb el nostre vot al Pla de Govern i als pressupostos dels anys anteriors.
Tot i això, hi ha alguns elements
concrets d’aquest pressupost que
encara van fer decantar més la balança. En primer lloc, el descens del
pressupost destinat a pressupostos participatius. Si bé és cert que
sembla ser fruit d’un canvi en la dinàmica participativa que podríem
arribar a compartir si es concreta,
no ens agrada que un any després
de la prova pilot, els diners destinats caiguin en picat. D’altra banda,
no ens agrada que la major part de
l’increment global del pressupost
(fruït, en gran part, de la minsa recuperació econòmica) vagi a parar a
despeses de personal, en comptes
de fer-ho a inversions (on hi ha partides que es prorroguen any rere
anys sense fer-se efectives) o a polítiques concretes, mentre els diners
destinats, per exemple, a ajudes directes a les famílies vulnerables han
patit un retrocés considerable.
Per tot això i, de fons, perquè no
compartim el model de ciutat ni de
desenvolupament econòmic que
planteja aquest equip de govern,
vam votar que no al pressupost.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Construint
resistències

E

l passat 23 de gener va haver-hi
un altre desnonament a Sant Boi.
Aquest cop, però, gràcies a la mobilització popular exercida a través de
la PAH (Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca) va ser aturat.
El problema de l’habitatge a Sant
Boi és ben sabut que és greu. A banda del desnonaments, desenes i desenes de joves que no poden emancipar-se pels abusius preus del lloguer
i un Ajuntament que més enllà de les
paraules no ofereix solucions reals.
Bancs i grans propietaris amb pisos
buits i, entretant, una emergència
habitacional cada cop més latent. I
les solucions de l’Ajuntament passen
per seguir construint i construint i seguir alimentant una nova bombolla
especulativa (PDU, Cosint Barris...).
El problema de l’habitatge se suma
a d’altres que segueixen, també, sense solució. Una taxa d’atur pels núvols, feines precàries i temporalitat,
un entorn rural cada cop més degradat, pipicans en un estat lamentable,
augment de les tarifes del transport
públic i una ciutat per on sabem que
és impossible desplaçar-se en bici.
Però per sort ens queden signes
de resistència col·lectiva que fan
no perdre l’esperança. Davant d’un
equip de govern que no soluciona
els problemes reals, exemples com
el de la PAH ens demostren que si el
present és de lluita i mobilització, el
futur és nostre. Seguim!

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Nova porta del
cementiri

N Prisión permanente
revisable

N

o hay penas que estén a la altura
de delitos especialmente graves y
monstruosos. De tener esta pena
a su debido tiempo, nos habríamos
evitado la escandalosa excarcelación de muchos terroristas, entre
ellas la de De Juana Chaos.
Casos como el de Diana Quer, Marta del Castillo y los asesinatos de
las niñas de Alcasser necesitan una
condena como la prisión permanente revisable y no la demagogia de la
izquierda y otros que se pasean entre la sociedad repartiendo carnets
de defensores de los derechos humanos, de verdaderos demócratas,
de únicos conocedores del espíritu
constitucional, espíritu que detestan
y mancillan cuando no les interesa.
La sociedad y el derecho penal han
de estar del lado de las víctimas y de
sus familiares y no ser contemplativos con los asesinos, con los pederastas, con los terroristas, con los parricidas y con delincuentes sexuales.
El sujeto que quite la vida de otra
persona de forma vil, cobarde e inhumana no debe salir en su vida de la
cárcel, sin una revisión judicial de su
situación personal, idónea para poder verificar en cada caso el pronóstico favorable de reinserción social.
El Estado debe aislar a los delincuentes y que la persona que quebrante
el derecho a la vida de un inocente
no pueda cometer nuevos delitos.
Sólo así evitaremos que terribles criminales caminen libremente por las
calles y amenacen nuestras vidas.

D

avant de la nova iniciativa de posar
la porta del cementiri davant l’escola Rafael Casanova, podem afirmar
que aquest Ajuntament actua per
impuls i sense tenir consciència de la
repercussió dels seus actes. Senyors
i senyores, han consultat amb la comunitat educativa afectada aquesta
proposta? Han valorat la possibilitat que potser aquesta acció no és
la més adequada, ni l’entorn el més
idoni? Com creieu que pot afectar
els infants de l’escola i incidir-hi?
No volem excuses, no hi ha cap
normativa que digui que hi ha d’haver més d’una porta en un espai
obert com és el cementiri.
Estem cansats que l’Ajuntament
actuï sense comprendre el seu territori, sense escoltar els seus veïns i
veïnes. Estem cansats d’aquesta manera de fer política, un sistema on el
ciutadà no té veu, un sistema on el
ciutadà no n’és el protagonista.
Des del PDeCAT de Sant Boi ens
oposem a la decisió de posar la nova
porta del cementiri davant l’escola,
estem al costat dels pares i mares,
de la comunitat educativa. Volem
buscar una alternativa, i per trobar-la
cal asseure’ns i treballar plegats, cal
escoltar i començar a cosir el Sant
Boi que volem. La nostra proposta
és la següent: que la porta estigui
tancada durant la setmana ja que no
hi ha cap necessitat de tenir-la oberta, que la porta sigui opaca. Donem
suport a la la demanda de treure el
Cartell de Cementiri Municipal.

Viure Sant Boi
N febrer 18

19

Febrer 2018

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de comunicació
Francesc Gutiérrez
Redacció Vicente Aparicio,
Javier Fuentes i Mercè Sas
Fotografia Esther Coscojuela,
Cristina Diestro, Pepa Álvarez i
baiximagenes.es.
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz
Impressió Rotocayfo, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 35.000 exemplars,
en paper ecològic
Cost mensual
Impressió: 5.345 €
Distribució: 2.231 €
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16 o
santboi.cat (apartat T’Escoltem)

Totes les activitats de
Sant Boi, a un clic

xarxes
socials

Ajuntament Sant Boi
@AjSantBoi
Ajuntament Sant Boi
Canal Ajuntament Sant Boi
Ajuntament Sant Boi
@ajsantboi

Programa UBICAT

L’Ajuntament de Sant Boi posa
en marxa la primera edició del
programa d’acompanyament a la
inserció UBICAT, subvencionat pel
Servei Públic
d’Ocupació de
Catalunya i el
Servei Públic
d’Ocupació
Estatal del
Ministeri
d’Ocupació
i Seguretat Social . El programa
s’adreça (fins el 31 de desembre del
2018) a 210 persones en situació de
recerca de feina, residents a Sant Boi
o Santa Coloma de Cervelló i inscrites
com a demandants d’ocupació o
millora de feina a l’OTG.
UBICAT proposa sessions individuals
que garanteixin el disseny d’un
pla de recerca de feina i millora de
competències personalitzat i sessions
grupals que conviden a compartir
experiències, eines i recursos amb
la resta de persones participants,
al mateix temps que proposa
l’intercanvi d’informació per conèixer
i explorar el teixit empresarial i les
seves oportunitats laborals.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Formació ocupacional

L’Ajuntament ofereix nous cursos de
formació ocupacional 2017-18. Al mes
de març es farà el curs Anglès: gestió
comercial i Telefonista recepcionista
d’Oficina (persones amb certificat
de discapacitat). Aquesta formació
s’adreça, prioritàriament, a persones
aturades, inscrites a l’Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG) com
a demandants d’ocupació (podran
opta-hi persones en actiu, sempre
que estiguin inscrites a l’OTG).
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / 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)

Recollida de mobles i trastos vells. El funcionament del servei estableix un dia fix

de recollida a cada barri de la ciutat de 20 a 22 h. Els dies previstos per deixar els trastos, al costat de la porta de casa, són: dilluns (Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí Nou), dimecres
(Centre), dijous (Vinyets i Molí Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i barris de muntanya).
Nou Telèfon Net: 900 10 88 30 (atenció gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 21 h).

Igualtat

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 635 12 46).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de
l’Escola Municipal de Mares i Pares que cada
any organitza l’Ajuntament oferirà quatre
xerrades durant el mes de febrer. La primera
tindrà lloc el dia 6 a l’Escola Rafael Casanova, a
les 17.30 h, i tractarà sobre Com ajudar els fills
i les filles a estudiar i anirà a càrrec de Juanjo
Fernández Sola (consultor pedagògic).
El dia 15 a l’Escola Josep M. Ciurana, a les
17.30 h, la xerrada tractarà sobre Bullying
què és i com evitar-lo?, a càrrec de M. Helena
Tolosa (psicopedagoga). La tercera xerrada,
Germans, convivència impossible?, es farà
el dia 22, a les 17.30 h, a l’Escola Antoni
Gaudí i anirà a càrrec de M. Helena Tolosa
(psicopedagoga). La última es farà els dies 27
de febrer i 6 de març, a les 17.30 h, a l’Escola
Amat Verdú amb el títol Què fem a casa quan
apareixen dificultats en l’aprenentatge i anirà a
càrrec de GPS Educació.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).
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Aquestes són les activitats organitzades per
al mes de febrer pel Centre de Recursos i
Documentació de les Dones: Relaxació (dies
7, 14 i 21 al Casal de Marianao, de 18.30 a 20
h), Claus per mantenir els propòsits d’any nou
(dies 6 i 20 a Can Jordana, de 17 a 18.30 h),
Càpsula TIC: fotografia amb el teu smarphone
(dia 22 a Can Jordana, de 17 a 18.30 h),
Curs bàsic de Feminisme (dies 26 i 28 a Can
Massallera, de 17.30 a 19.30 h, amb inscripció
prèvia del 13 al 22 de febrer). Activitats del
mes de març (inscripcions a partir del 14 de
febrer).
Informació: Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat /
igualtatsantboi.cat)

Bústia a la Biblioteca MAC

La Biblioteca Maria Aurèlia Capmany disposa
ja d’una bústia de retorn de
documents. Aquest servei
permet a l’usuari poder tornar
els documents que té en
préstec quan la biblioteca
està tancada. Ara les dues
biblioteques de Sant Boi
disposen d’aquest servei i, per
tant, els usuaris poden retornar
els documents prestats qualsevol dia i a
qualsevol hora. La bústia es troba al costat de
la porta d’entrada de la biblioteca.

Tauler Febrer’18
persones que estiguin interessades a instal·lar
un negoci poden concertar ja una visita a les
instal·lacions amb els tècnics municipals.
Informació: Departament de Promoció
de la Ciutat 93 635 12 46 (ext 165 i 146)/
promociociutat@santboi.cat

Cursos ACTIC

Xerrada de P3 i jornades de portes obertes: El 28 de
febrer es farà una sessió informativa adreçada a famílies amb fills o filles que hagin de començar P3 el curs vinent. L’acte es farà a Can Massallera, a les 18 h. D’altra banda, els centres escolars de Sant Boi faran jornades de portes obertes durant els mesos de febrer i març.
Informació:
bibliotequesdesantboi.wordpress.com

Voluntariat per la llengua

Els establiments comercials juguen un paper
molt important a l’hora de poder dur a terme
amb naturalitat el programa Voluntariat per
la llengua (VxL). Els establiments comercials
adherits al VxL es comprometen a: donar
facilitats a les persones per expressar-se i
ser ateses en català, encara que el parlin
amb dificultat, i col·locar en un lloc visible
l’adhesiu que identifica els establiments
col·laboradors.
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya

Cita Prèvia a l’OMAP

A partir del dia 1 de febrer, l’Oficina Municipal
d’Atenció a les Persones (OMAP) de Sant
Boi funcionarà durant tota la jornada amb
sistema de cita prèvia per evitar cues i fer
guanyar temps a les persones usuàries.
El compromís de l’OMAP és que en el
moment de la sol·licitud s’assignarà la cita
dins d’un termini màxim de 48 hores.
Demanar cita prèvia: santboi.cat/citaprevia i
telèfon 93 635 12 12.

Mercats municipals

Hi ha disponibles parades als tres Mercats
Municipals (a partir de 560 euros/any). Les

La Biblioteca M. Aurèlia Capmany ofereix nous
cursos de competències ACTIC nivell bàsic. Els
cursos es faran els tres primers dissabtes de
febrer (dies 3,
10 i 17), de
9.30 a 13.30 h.
Cal inscripció
prèvia i portar
ordinador
portàtil. Cultura, participació i civisme digital.
Els cursos són: Tecnologia Digital i Ús de
l’Ordinador i del Sistema Operatiu, Navegació
i Comunicació en el món digital, Tractament
de la Informació Escrita, Tractament de la
Informació Gràfica, Sonora i de la Imatge
en Moviment i Tractament de la Informació
Numèrica.
Informació:
bibliotequesdesantboi.wordpress.com

Jo soc responsable

L’Ajuntament de Sant Boi ha iniciat una
campanya anomenada ‘Jo soc responsable. I
tu?’ La primera
acció va ser el
repartiment
d’ampolletes
plegables de
plàstic durant
la Fira de la
Puríssima a
les persones
propietàries de gossos censats a Sant Boi.
Aquestes ampolles es poden emplenar amb
una solució sabonosa -i afegir unes gotes de
vinagre- per diluir els orins que fan els gossos
i reduir així les molèsties que generen.
Les persones amb un gos censat a la ciutat
que vulguin tenir una d’aquestes ampolles,
poden demanar-la a qualsevol casal de
Sant Boi (Ciutat Cooperativa i Molí Nou,
Marianao, Cal Ninyo, Can Massallera, Camps
Blancs, Casablanca o La Gralla).
Es donarà només una ampolla per cada gos
censat fins que se n’exhaureixin les existències.
Informació: santboi.cat
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Homenatge a les dones dedicades
a la gastronomia i la restauració

El 8 de març, Dia Internacional de les
Dones, l’Ajuntament retrà homenatge
a les dones de totes les edats que
visquin i/o treballin a Sant Boi i
que es dediquin o s’hagin dedicat
professionalment a la gastronomia
i la restauració, ja siguin: cuineres,
cambreres, bàrmans, caps de sala, xefs,
auxiliars de cuina, professionals de la
rebosteria, sommeliers (...) a restaurants,
restaurants d’hotels o establiments
de pernoctació, bars, bars musicals,
cocteleries, empreses de serveis d’àpats
o botigues de menjar preparat. Les
santboianes que responguin a aquestes
característiques poden posar-se en
contacte amb l’Ajuntament per telèfon
(93 635 12 26) o per correu electrònic
(protocol@santboi.cat).

Convocatòria de subvencions
a l’àmbit de joventut

L’Ajuntament de Sant Boi ha obert la
convocatòria de concessió de subvencions
2018, a l’àmbit de Joventut, amb la finalitat
d’ajudar a entitats i grups juvenils a
realitzar activitats d’interès públic per a la
població juvenil de la ciutat. El termini per
a presentar les sol·licituds de subvencions
finalitza el dia 13 de febrer de 2018.
Com a novetat, enguany les subvencions
s’han de sol·licitar electrònicament
a l’apartat de Tràmits del web de
l’Ajuntament de Sant Boi (santboi.cat).
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Agenda
infantil
Oci familiar

Dissabte 10 de febrer

Divendres 9 de febrer

15 h I Carnaval. Rua de Carnestoltes a l’escola Joan Bardina. Recorregut pels carrers del
barri acompanyant els nens i les nenes a ritme de samba. Organització: Ampa de l’escola
Joan Bardina i Percussió Can Paulet. Lloc: carrers del barri Centre

Divendres 16 de febrer

18 h I L’Hora del conte. Fem volar somriures, contes per a la pau i la convivència, amb
l’Elena Codó. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Dissabte 17 de febrer

17 h I Literatura. Club de lectura infantil. Amb L’estiu dels papafigues, d’Eglal Errera.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament
12 h I Espectacle familiar. Màgia Family, amb Gerard
Borrell. Preparats per viatjar per un món màgic sense
moure’ns de la butaca? Obriu bé els ulls, la màgia
està a tot arreu… Gerard Borrell ens propossa un
personatge boig i divertit. A partir de 4 anys. Durada:
70 minuts. Preu: 4 €. Entrades a ticketea.com. Lloc:
Casal de Barri Marianao. Org.: Ajuntament

Divendres 23 de febrer

17.30 h I Literatura. Laboratori de lectura. El calaix de l’artista. Activitat familiar per
descobrir l’artista que portem dins a partir de diferents llibres d’art que es poden trobar
a la biblioteca. Per a nens i nenes de 4 a 9 anys, acompanyats d’un adult. Activitat
gratuïta amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament
i Diputació de Barcelona

Diumenge 25 de febrer

11 h i 12 h I Espectacle per a nadons.
Sin palabras (se las llevó el aire…). De
la companyia La Sal Teatro de Granada.
Premi Mejor Espectáculo para la Primera
Infancia FETEN 2016. En el marc dels
Espectacles Familiars de la Temporada
d’Arts Escèniques. Per a infants de 6
mesos a 4 anys. Aforament molt reduït.
Preu: 4 €, a ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Taller de poesia i teatre

11.30 h I Ds. 10 i 24 de febrer. Adreçat a infants i joves de 8 a 12 anys. Amb inscripció
prèvia. Places limitades. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Estonetes familiars

De 18.30 a 19.30 h I Dc. 14 de febrer. Experimentem amb el cos. Per a famílies amb
infants de 4 a 11 anys. Dc.28 de febrer. Experimentem amb el cos. Per a famílies amb
infants d’1 a 3 anys. Activitats a càrrec d’Eines. Les inscripcions comencen el 7 de febrer
a la Ludoteca, a partir de les 17.15 h, i no es tancaran fins que no s’omplin les places
ofertes. Màxim 15 famílies per sessió. Lloc: L’Olivera. Organització: Ajuntament

Jugateca ambiental

D’11.30 a 14 h I Dg. 18 de febrer. Descobrim què són
les energies renovables i els beneficis que tenen per
al medi ambient. Es farà un mural participatiu amb
targetes identificadores de les fonts d’energia. Dg. 25
de febrer. Instal·lació de caixes niu per a ratpenats.
Ens podrem apropar a aquesta espècie desconeguda.
Activitats gratuïtes. Organització: Ajuntament i AMB.
Lloc: Parc de la Muntanyeta

Patis oberts

De 10 a 14 h i de 15 a 20 h I Dissabtes i diumenges.
Amb jocs nous i altres, renovats. Aquest servei dona
resposta a una demanda ciutadana per posar al servei
d’infants i joves els patis més enllà de l’horari escolar.
Llocs: patis de les escoles Josep M. Ciurana, Antoni
Gaudí, Montbaig i Massallera. Organització: Ajuntament

Dimarts 6 de febrer

De 10 a 11.30 h i de 16 a 17.30 h I Taller. Fem sabó
amb les plantes aromàtiques de l’hort. A càrrec
de Josep Pedrós, mestre sabonaire. Gratuït. Places
limitades. Inscripcions i informació: horts@marianao.
net, i al telèfon 93 6303062. Organització: Fundació
Marianao i Ajuntament. Lloc: Horts de Can Pinyol
18.30 h I Música.
Canta Gran! De
Berlín al Paral·lel
Aquest any el
projecte de cant
coral, sota el títol
de Benvinguts al
cabaret!, gira entorn
de les músiques
més representatives
del music hall. Amb
la participació de les corals La Gavina, de l’Amistat
i Vinyets i Molí Vell i el cor Associació de Gent Gran
Cooperativa i Molí Nou. Lloc: L’Auditori del Palau de la
Música (Lepant, 150. Barcelona). Organització: L’Auditori
19.30 h I Literatura. Club
de lectura. Amb l’obra
Viatges per l’Scriptorium,
de Paul Auster, un dels
escriptors contemporanis
més importants.
Organització: Ajuntament
i Associació Equilibri.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany

Dimecres 7 de febrer

18.30 h I Literatura. Tertúlia literària. Amb La llibreria
dels finals feliços, de Katarina Bivald. Organització:
biblioteques de Sant Boi amb la col·laboració d’Espais
escrits. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 8 de febrer

17.30 h I Festa. Carnaball’18.
Celebració del dia de la truita
(dijous gras) amb un ball
de disfresses. Preu: 2,50 €.
Inclou una tapa de truita i
una beguda. Organització:
Ajuntament. Lloc: Casal de
Barri Marianao

Divendres 9 de febrer

22 h I Música.
Concert de Jaume
Arnella i el Cor
Sarabanda. Amb
l’espectacle I que
canten primavera,
un treball fruit
de la trobada de
Jaume Arnella
amb el Cor
Sarabanda l’any
2005. Preu: 8 €.
Lloc: Cal Ninyo.
Organització:
Ajuntament
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18 h I Rua de
Carnaboi 2018. A
Sant Boi l’acte central
del Carnaval és la rua
Carnaboi. L’escultura
La Miranda, la
“pirata” feta pels
nens i nenes del taller
de pintura de Can
Castells Centre d’Art,
encapçalarà un any
més les carrosses.
Inscripcions: fins
al dia 5 de febrer.
Recorregut: carrers
de Baldiri Aleu, Tres
d’Abril, Francesc
Macià i Lluís Pascual
Roca fins a la plaça
de la República (davant del Mercat de la Muntanyeta.
Organització: Carnaboi i Ajuntament

Diumenge 11 de febrer

11 h I Festa popular. Els Tres Tombs. Celebració de
Sant Antoni Abat, patró
dels animals. Missa,
benedicció i cercavila
popular amb animals
domèstics al voltant
de l’església de Sant
Baldiri. Organització:
parròquia Sant Baldiri.
Lloc: parròquia Sant
Baldiri i plaça de
Mossèn Jaume Oliveras

Dimarts 13 de febrer

19 h I Taller. Desmuntant
mites sobre el “detox”. Es
tracta de dietes depuratives
que volen servir per eliminar
toxines i netejar l’organisme.
Quin és l’origen d’aquests
famosos batuts? Quins “superaliments” se solen
utilitzar per preparar-los? Quins efectes tenen sobre el
nostre cos? A càrrec de Montse Hidalgo, nutricionista
de l’Associació Menja Salut Sant Boi. Activitat en el
marc de De l’Hort a la Biblioteca. Places limitades
amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 14 de febrer

19.30 h I Música clàssica. Trio Vasnier. Formació de
música de cambra
(flauta, arpa i violí).
Un recital amb obres
de Dubois, Jolivet,
Ravel, Brotons i altres
compositors. Preu 3 €,
a taquilla, mitja hora
abans de l’espectacle.
Organització: Joventuts
Musicals del Baix
Llobregat. Lloc: Auditori de l’Escola Municipal de
Música Blai Net

Dijous 15 de febrer

De 19 a 2.30 h I Esports. Formació en cascada per a
tècnics esportius. Les persones interessades s’han
d’adreçat al web del Consell Esportiu Comarcal:
cebllob.org. Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització:
Consell Esportiu Comarcal del Baix Llobregat i
Ajuntament

Agenda
Agenda
Setembre’
Febrer’18
14
11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb
M. Lluïsa Casanova, “besneta” de Rafael Casanova.
L’activitat es repeteix cada tercer diumenge de mes.
Inscripció prèvia al telèfon 93 6309642 (de dimarts
a divendres de 17 a 20 h.) o per correu electrònic
a: museusantboi@gmail.com o cdalmau@santboi.
cat Lloc: Museu Can Barraquer. Gratuït. Organització:
Ajuntament
19 h I Músical España ingobernable. Una peça
que parla de que sempre hi ha hagut una Espanya
ingovernable, fins i tot quan no hi havia Espanya. De
que sempre hi ha
hagut un impuls, una
potència, algun gest
col·lectiu en contra
del mal govern. I
també que és llarga la
tradició democràtica
espanyola, la lluita
pel govern de tots.
Venda d’entrades:
www.ticketea.com (anticipada: normal, 14 €. A taquilla:
normal, 15 €, reduïda, 12 €, i menors de 16 anys, 7
€). Espectacle en abonament a la Temporada d’Arts
Escèniques. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Divendres 23 de febrer

??? I Jornada. Maltractament infantil. L’Ajuntament
participa en aquesta jornada a través de les noves
metodologies de converses restauratives. Organització:
Unitat d’Adolescents de l’Hospital Benito Menni. Lloc:
Hospital Benito Menni
22 h I Jazz. Concert de Ricard Gili, Oriol Romaní i
Federico Mazzanti. Dos músics veterans ben coneguts
de l’escena del jazz català, el trompeta i cantant Ricard
Gili i el clarinetista Oriol Romaní, amb el suport de
l’acreditat pianista argentí
Federico Mazzanti,
presenten el seu projecte
basat en el repertori
i l’estil dels grans del
jazz tradicional: Louis
Armstrong, Sidney
Bechet, Johnny Dodds,
etc. En el marc de la programació Sant Boi Jazz Club.
Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament

Dissabte 24 de febrer

22 h I Música. Concert de Sin Tregua. Grup de
Cartagena que presentarà
el treball, Diez + 1, que
commemora 10 anys als
escenaris. Amb Lydia
Gregory i Cristina Narea,
com a artistes convidades
Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Ajuntament

Diumenge 25 de febrer

9 h I Caminada solidària. Sortida de la Magic Line Sant
Joan de Déu a Sant Boi. Activitats i entrades gratuïtes
al Museu per a les persones participants. Recorregut
del tram de Sant Boi (25 km): Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, parc de la Muntanyeta,
pl. Ajuntament, zona
museística, riu Llobregat,
Bellvitge, Fira de Barcelona,
Castell de Montjuïc, Mont
Tàber i pl. Catedral de
Barcelona Informació:
magiclinesjd.org. Org.:
Solidaritat Sant Joan de Déu

Dimecres 28 de febrer

19 h I Literatura. Club de lectura fàcil. Amb l’obra Set
dies al llac, de Núria Martí. Per introduir-se en el món
de la lectura en català. Organització: Ajuntament i
Diputació. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Exposicions
Del 6 al 25 de febrer

Dijous 1 de març

18 h I Espectacle i xerrada. El comte Dràcula té SIDA.
Monòleg i xerrada sobre VIH/SIDA. Lloc: Casal de
Casablanca. Org.: Sant Boi en Positiu i Les Muses

Carnaval de Cooperativa i Molí Nou
17.30 h I Dv. 9. Rua del rei Carnestoltes i concurs de
disfresses. Dj. 14. Enterrament de la sardina. Lloc: pels
carrers del barri. Organització: Comissió de Festes

Taller: Control ecològic de plagues
i fongs a l’hort

Dt. 20, de 16 a 17.30 h i dc. 23, de 10 a 11.30 h
I Activitat formativa gratuïta. Places limitades.
Inscripcions i informació: horts@marianao.net, i al
936303062. Org.: Fundació Marianao i Ajuntament.
Lloc: Horts de Can Pinyol

En veu alta, tots llegim

Els dijous. D’11 a 12 h I Club de lectura en veu alta.
Estem llegint El asombroso viaje de Pomponio Flato,
d’Eduardo Mendoza. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Lectura per a capacitats diverses

Els dijous. De 17.30 a 19 h I Amb El libro de la selva, de
Rudyard Kipling. Club de lectura per a persones amb
diversitat intel·lectual i diferents capacitats lectores.
Cal fer inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Història. Els Nens de la Guerra. L’exposició mostra la
trajectòria dels gairebé 3.000 nens i nenes espanyols
i espanyoles que van ser evacuats els anys 1937 i
1938 a la Unió Soviètica per protegir-los de la guerra
d’Espanya. La mostra aplega cartes, dibuixos, escrits
biogràfics i fotografies fetes pels protagonistes i ens
explica les peripècies viscudes pels nens i nenes
espanyols (majoritàriament d’Astúries i País Basc, però
també procedents de Cantàbria, València, Barcelona,
Madrid i altres punts de l’Estat). Aquestes persones,
que primer van viure com a refugiats i després van
marxar cap a l’exili forçós, ja que no van poder tornar
fins molts anys després de la guerra a causa de la
dictadura franquista. L’exposició narra també el destí
final d’aquests nens i nenes que van haver de viure
la guerra mundial i després van acabar integrant-se
en la societat soviètica. Inauguració: dia 11, a les
12 h, amb l’assistència de tres “nenes” de la guerra.
Preu: 2 €. Gratuït per a persones jubilades, aturades,
menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu Can Barraquer.
Organització: Ajuntament

PREMI A LA CIUDAD + SOSTENIBLE
El premi també és teu.
Vine a celebrar-ho!
Diumenge 18 de febrer
Matí. Lloc: pl. Catalunya. Actuacions
musicals: 11.30 h Blai Band. 12.30 h
Carmen Doora. 13.30 h Far. Tallers:
d’11 a 14 h Jocs d’estalvi d’energia,
upcycling (aprofitament de materials
reciclables), l’aigua de l’aixeta, planter
d’enciam, boles d’argila amb llavors
i instruments musicals amb material
reciclat. Tarda. Lloc: pl. Ajuntament.
18 h Encesa del nou sistema de led
de color a la façana de l’Ajuntament i
performance musical amb instruments
de material reciclat.
Més info: agendasb.info/jornadarqr

Del 8 de febrer al 6 de març

Art. Quadres amb la tècnica del trencadís. De
Francisco González. Lloc: Biblioteca J. Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de flors i de
productes artesanals i activitats. Lloc: rambla de Rafael
Casanova. Organització: Ajuntament

Anem a pasturar

Fins al 17 de febrer

Art. Xavier Masero. Del temps i de l’ordre. L’exposició
recull la producció de molts anys de recerca i treball.
Una mostra accessible, poètica i vital, amb pintura,
escultura i videoinstal·lacions. Gratuït. Lloc: Can
Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Del 27 de febrer al 3 d’abril

Dissabtes i diumenges. De 10 a 13 h I Tota la família
pot anar a gaudir d’una experiència única i divertida,
tot coneixent la feina del pastor a la muntanya de
Sant Ramon. Més informació: www.ramatsalbosc.org.
Inscripció: lagaiata@gmail.com. Preus: adults, 3 €, fins
a 3 anys, gratuït, i de 3 a 12 anys, 1 €. Lloc de trobada:
corral de la muntanya de Sant Ramon. Organització:
Associació Ramadera Ecosocial La Gaiata

Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:
agendasb.info
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat
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Història. Sota les
bombes. Una mostra en
el marc del programa
de recuperació de la
memòria històrica
que treballa per
recompensar la
memòria republicana. Al
llarg de tota la Guerra
Civil, es va viure un
setge aeri permanent
en què, per primera
vegada a la història,
s’atacava la rereguarda per destruir les indústries
de guerra i per terroritzar la població civil. Aquesta
exposició itinerant, basada en el llibre del mateix nom
publicat per Angle Editorial, il·lustra aquesta guerra
aèria sense precedents amb documentació i imatges
de l’època, sovint inèdites, per mostrar la crueltat de la
guerra i els esforços del poble per sobreviure. Preu: 2 €
i descomptes del 50%, Gratuït per a persones jubilades,
aturades, menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Can
Barraquer. Organització: Grup de recerca DIDPATRI de
la UB i Ajuntament

El 8 de març es commemora el Dia
Internacional de les Dones. Sant Boi
s’hi sumarà amb diverses activitats i un
homenatge a les dones que treballen
o han treballat en gastronomia i
restauració (vegeu pàg. 21)

El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat renova la campanya
En família, a un salt de Barcelona, amb
cupons de descompte per promocionar
els punts turístics de la comarca.
A Sant Boi, la promoció permet visitar
Can Barraquer, les Termes Romanes i
la Torre de Benviure. Informació:
turismebaixllobregat.com/cupons

“Els beneficis
de la Marató de
l’estalvi energètic
aniran a famílies
amb necessitats”

Quan va començar a participar la vostra escola
en el projecte Euronet 50/50?
L’Ajuntament ens va proposar participar-hi l’any
2012. Durant el curs 2012-2013, l’eix del projecte del
curs va ser l’estalvi d’energia. Vam treballar a nivell
didàctic la importància de l’estalvi energètic. Pel
que fa a la vessant pràctica, es va crear l’anomenat
equip energètic format per alumnes, professors,
conserges i representants familiars del Consell
Escolar. Aquest equip s’ha encarregat de vetllar
per l’estalvi energètic a l’escola. Durant dos anys
consecutius, el nostre centre ha estat el que més
ha estalviat del municipi.
Quines han estat les mesures d’estalvi?
Hem estat pendents d’apagar els aparells
elèctrics durant el temps en què les aules estan
buides. També hem vigilat que portes i finestres
estiguessin tancades per millorar l’eficiència
energètica. L’alumnat va fer mesuraments de la
llum de l’escola que van servir per reduir punts de
llum en zones massa il·luminades.
A què heu dedicat els diners aconseguits de
l’estalvi energètic?
L’Ajuntament cedeix a l’Escola la meitat de
la despesa estalviada en energia. Una de les
principals millores ha estat la col·locació de
sensors de moviment per evitar un consum de
llum innecessari. Als radiadors de calefacció s’han
posat reguladors de temperatura. Una millora
molt eficaç ha estat la instal·lació de tendals en les

ALICIA MORENO és la directora de l’Escola Casablanca. Aquest centre escolar forma part del

Consell Municipal de Medi Ambient i des de fa 5 anys participa en el projecte Euronet 50/50 per a
l’estalvi energètic. També hi participen les escoles Barrufet, Benviure, Casablanca, Rafael Casanova,
Ciutat Cooperativa, Montbaig, Antoni Tàpies, Antoni Gaudí, Parellada, Amat Verdú i Pedagogium Cos.
finestres de les aules que estan més assolellades
per reduir l’escalfament excessiu.
I enguany participeu a la Marató de l’Estalvi...
Si, hi participem per primera vegada. L’alumnat
ha aportat moltes idees per aconseguir una major
eficàcia energètica. Durant aquest mes de febrer
hem decidit fer un dia al mes sense calefacció,
un dia a la setmana sense la pissarra interactiva,
el dia de portar de casa l’ampolla d’aigua (per
reduir el consum d’aigua a l’escola). Degut a la
coincidència amb el Carnaval, dedicarem el pregó
i el judici de Carnestoltes al tema de l’estalvi
energètic. L’estalvi econòmic obtingut a la Marató
es destinarà ajudar famílies amb necessitats.
Què t’ha semblat que Sant Boi hagi estat
guardonada amb el premi Ciutat Sostenible?
Estic molt satisfeta del fet que Sant Boi hagi
aconseguit aquest premi. És un orgull per al
municipi. Es fan molts esforços per la sostenibilitat
i és una recompensa.
Quines d’aquests iniciatives destacaries?
Sota el meu punt de vista hi ha dues actuacions
que són molt interessants: la utilització de ramats
per lluitar contra el perill d’incendis al bosc i la

N La nostra ciutat
desenvolupa iniciatives
pioneres en relació amb
el medi ambient
N L’alumnat ha aportat
moltes idees per
aconseguir una major
eficiència energètica
posada en marxa de la caldera de biomassa.
Quan parlem amb la gent de les coses que es fan
a Sant Boi en matèria de sostenibilitat es queden
molt sorpresos.
Com valoreu la vostra participació al Consell
Municipal de Medi Ambient?
Conèixer tot el que es fa a Sant Boi pel medi
ambient és molt interessant i ajuda a comprendre
les actuacions que es desenvolupen. La gent
hauria d’estar més informada d’aquest esforç n

