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La vivienda -contar con un lugar digno don-
de vivir- es un derecho básico de todas las 
personas. Como en muchos otros lugares, 
en los últimos años la crisis económica y 
sus consecuencias han planteado dificulta-
des a un número importante de familias de 
Sant Boi para tener plenamente garantiza-
do este derecho.

Frenar la exclusión
Por ese motivo, las políticas del Ayunta-
miento en relación a esta cuestión han teni-
do un acento marcadamente social y se han 
centrado en contribuir a frenar la exclusión 
residencial, es decir, la pérdida de la vivien-
da. Para ello se han realizado aportaciones 

económicas de emergencia a fondo perdido, 
se han concedido fondos municipales para 
el pago del alquiler (y se han tramitado so-
licitudes a otras administraciones) y se ha 
puesto en marcha el llamado ‘IBI social’, una 
aportación específica para este tributo. 

Parar deshaucios
El Ayuntamiento ha intermediado (en mu-
chos casos, con las entidades bancarias) 
para evitar el deshaucio de familias que te-
nían dificultades a la hora de hacer frente a 
los pagos de la vivienda. 

En un principio, los problemas tenían que 
ver mayoritariamente con los recibos de las 
hipotecas y, en los últimos años, con la im-

posibilidad para hacer frente a las cuotas 
del alquiler.

Combatir la pobreza energética
También ha sido necesario hacer frente a las 
dificultades padecidas por muchos hogares 
por no poder asumir el coste de suministros 
básicos como el gas, el agua o la luz. La in-
tervención municipal se ha concretado en 
el apoyo para pagar facturas pendientes, la 
realización de informes para evitar cortes 
de suministro y, en especial, la creación de 
servicios -como los puntos de atención que 
funcionan en los mercados- para que las fa-
milias vulnerables mejorasen la eficiencia 
de sus consumos de energía en el hogar.

Políticas para garantizar el derecho 
a una vivienda digna y asequible

Ante la subida 
de precios de 
los alquileres, 
se trabaja en 
diferentes fórmulas 
para ofrecer 
alternativas 
asequibles a la 
ciudadanía.

NEl Ayuntamiento trabaja para configurar una oferta de más de 400 viviendas protegidas

-Durante la crisis económica, 
las políticas municipales de 
vivienda han priorizado la 
lucha contra la exclusión 
residencial y los deshaucios

-Ahora, el Ayuntamiento 
centra también sus esfuerzos 
en facilitar el acceso a la 
vivienda ante al aumento de 
los precios del alquiler

-En los próximos dos años se 
prevé la construcción de más 
de 400 viviendas asequibles, 
de alquiler y de protección 
oficial, en diferentes barrios 

-Las ayudas a la rehabilitación 
contribuyen a mantener el 
parque local de viviendas 
en un buen estado de 
conservación

Jóvenes adjudicatarias de viviendas de propiedad municipal alquiladas a bajo precio para facilitar su emancipación
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Facilitar el acceso a la vivienda
En la actualidad, más allá de las situaciones 
concretas de emergencia y vulnerabilidad, 
la importante subida de los precios del al-
quiler que se ha registrado en el área me-
tropolitana ha tenido como consecuencia 
que muchas personas y colectivos tengan 
dificultades cuando se plantean acceder a 
una vivienda, ya sea compra o de alquiler. 

Construir pisos protegidos
Para dar respuesta al desequilibrio existente 
entre una alta demanda de pisos de alquiler 
y una oferta demasiado cara en el mercado 
libre, el Ayuntamiento trabaja para hacer 
realidad en los próximos dos años la cons-
trucción de más de 400 viviendas asequibles 
en diferentes lugares de Sant Boi (ver pág. 7). 

Promover el alquiler
Además, en marzo se lanzará una campaña 
intensiva de difusión de la bolsa  municipal 
de alquiler, un servicio pensado para que 
las personas que tienen en su propiedad un 
piso desocupado lo pongan en el mercado 
a un precio asequible, a cambio de protec-
ción en caso de impagos o de desperfectos.

Además, el Ayuntamiento prevé incre-
mentar en los próximos meses la dotación 
actual de pisos de alquiler asequibles asig-
nados a jóvenes menores de 35 años que 
desean emanciparse o a personas mayores 
con problemas de movilidad residentes en 
la actualidad en viviendas que no están 
adaptadas.

Ayudar a la rehabilitación
Las políticas municipales de vivienda tam-
bién dedican una parte importante de sus 
esfuerzos a mejorar el estado de conserva-
ción del parque de edificios de Sant Boi. El 
Ayuntamiento realiza anualmente una con-
vocatoria de ayudas a fondo perdido para 
que las familias y comunidades vecinales 
puedan realizar las actuaciones de rehabili-
tación necesarias en sus pisos o edificios, y 
se encarga asimismo de tramitar las ayudas 
que con la misma finalidad concede el AMB.

En paralelo, con esta misma administra-
ción se estudian fórmulas para subvencio-
nar obras de reforma exterior y accesibili-
dad en edificios de las zonas de Sant Boi 
que presentan un estado de conservación 
más precario n

La bolsa de pisos de alquiler pone en contacto 
a personas propietarias e inquilinas

La Bolsa de Alquiler Social es un servicio municipal que tiene 
como objetivo poner en contacto a personas propietarias de pi-
sos vacíos que quieren alquilarlos con los mínimos riesgos, con 
otras personas que están interesadas en acceder a un piso a un 
precio razonable. En la actualidad hay 50 contratos de este tipo 
vigentes en Sant Boi. 
La fórmula ofrece ventajas evidentes tanto para la propiedad 
como para las personas demandantes de alquiler. En el primer 
caso, principalmente porque cuentan con un seguro gratuito 
multirriesgo que incluye posibles desperfectos, un segundo se-
guro de defensa jurídica y una garantía de seis meses por si se 
produjeran impagos. En el segundo caso, porque las personas 
inquilinas pueden beneficiarse de unas cuotas mensuales de al-
quiler a precios sensiblemente inferiores que los del mercado.
El próximo mes de marzo, el Ayuntamiento llevará a cabo una 
campaña específica para difundir este servicio, que ofrece pues 
una doble ventaja: contribuye a disminuir el número de vivien-
das desocupadas en la ciudad y aumenta la cantidad de personas 
que pueden acceder al alquiler de una vivienda.
Las personas interesadas en informarse sobre este servicio 
han de contactar con el departamento municipal de Habitatge  
(tel. 93 635 12 23, olhsantboisantboi.cat) n

El Ayuntamiento concede subvenciones para mejorar el estado de conservación de las viviendas y edificios Guía para mejorar la eficiencia energética en los hogares
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Sant Boi de Llobregat, 
ciutat pionera en la 
creació d’una Taula 
d’Habitatge
L’any 2012 es va constituir la Taula 
d’Habitatge de Sant Boi. Aquest 
organisme pioner a Catalunya, sorgit 
del Pacte local per la inclusió, coordina 
des d’aleshores les estratègies 
conjuntes de la ciutat per abordar les 
qüestions relacionades amb l’habitatge 
i, molt especialment, per facilitar 
l’accés de la ciutadania a l’habitatge 
i combatre l’exclusió residencial. La 
Taula es reuneix de manera periòdica 
i està formada per nou entitats i 
col·lectius ciutadans.

Un dels membres més actius és la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), moviment social que ha  
treballat a tot el país per situar el  
tema de l’habitatge en l’agenda política 
i ha tingut un paper determinant a 
l’hora de frenar el desnonament de 
moltes famílies.

Els primers anys de la crisi 
econòmica, les dificultats més 
comuns que han portat a aquest tipus 
de situació estaven relacionades 
majoritàriament amb la impossibilitat 
de fer front als rebuts mensuals de 
les hipoteques; a partir de l’any 2016, 
el problema més habitual ha estat el 
pagament de les quotes de lloguer.

L’Ajuntament ha dut a terme també 
una intensa tasca d’acompanyament i 
suport a les famílies, que en els darrers 
4 anys s’ha concretat en l’obertura i la 
gestió de gairebé 750 expedients. Són 
expedients de mediació entre parts (les 
famílies afectades i, sovint, entitats 
bancàries) que exploren fórmules 
perquè aquestes situacions no 
desemboquin en el final menys desitjat: 
un desnonament. En definitiva, 
l’objectiu compartit pels diferents 
actors és evitar que les famílies s’hagin 
d’enfrontar a la pèrdua de l’habitatge i 
a les conseqüències que aquesta difícil 
circumstància comporta.
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Els ajuntaments estem 
massa sols a l’hora 
d’afrontar els problemes  
de l’habitatge

NLos ayuntamientos 
estamos demasiado solos 
a la hora de afrontar los 
problemas de la vivienda

Necessitem més suport: ara ja toca
Necesitamos más apoyo: ahora ya toca

L os ayuntamientos nos sentimos demasiado so-
los en nuestro compromiso para garantizar un de-
recho básico de todas las personas: disponer de una 
vivienda digna y asequible. Pese a no tener compe-
tencias en este tema, desde 2008 hemos hecho un 
gran esfuerzo presupuestario para evitar que mu-
chas familias perdiesen su vivienda. Y lo hemos ido 
consiguiendo a pesar de que la dimensión del pro-
blema sobrepasa el alcance de nuestros recursos. 

Los problemas de la vivienda requieren políticas 
globales de nivel estatal, autonómico y metropolita-
no. Y la verdad es que, en este tiempo, hemos podido 
contar con el acompañamiento del activismo social, 
pero por desgracia hemos echado en falta la implica-
ción del resto de administraciones. La Generalitat, en 
especial, tendría que alinearse con los ayuntamien-
tos para ofrecer soluciones urgentes y sólidas. Desde 
los municipios, haremos todo lo posible por recupe-
rar un buen instrumento: la Llei catalana d’habitatge.

Estos últimos años, las dificultades se han concen-
trado en los precios del alquiler. La gran subida que se 
ha producido en las áreas metropolitanas de las ciuda-
des está haciendo vivir situaciones difíciles a muchas 
familias y entorpece la emancipación de los y las jóve-
nes. En Sant Boi trabajamos para paliar esta situación 
y contrarrestar la insuficiencia de la oferta de alquiler. 
Hemos hecho las gestiones para que en los próximos 
años se puedan construir más de 400 viviendas prote-
gidas. Y pronto lanzaremos una nueva campaña para 
promover la bolsa municipal de alquiler asequible. 

Pero no nos cansaremos de decirlo: no es suficiente. 
Las administraciones competentes han de asumir sus 
obligaciones. No podemos dejar de garantizar dere-
chos básicos. Los ayuntamientos, como gobiernos de 
proximidad, necesitamos más apoyo para dar respues-
ta a quienes más lo necesitan. ¡Y ha de ser ya!

E   ls ajuntaments ens sentim massa sols en el nos-
tre compromís per garantir un dret bàsic de totes 
les persones: disposar d’un habitatge digne i as-
sequible. Malgrat que no tenim competències en 
aquest tema, des de 2008 hem fet un gran esforç 
pressupostari per evitar que moltes famílies per-
dessin el seu habitatge. I ho hem anat aconseguint 
tot i que la dimensió del problema ultrapassa sens 
dubte l’abast dels nostres recursos.

Els problemes de l’habitatge requereixen políti-
ques globals de nivell estatal, autonòmic i metro-
polità. I la veritat és que, en aquest temps, hem po-
gut comptar amb l’acompanyament de l’activisme 
social, però per desgràcia hem trobat a faltar la 
implicació de la resta d’administracions. La Genera-
litat, en especial, hauria d’alinear-se amb els ajun-
taments per oferir solucions urgents i sòlides. Des 
dels municipis, farem tot el possible per recuperar 
un bon instrument: la Llei catalana d’habitatge. 

Aquests darrers anys, les dificultats s’han concen-
trat en els preus del lloguer. La pujada desmesurada 
que s’ha produït a les àrees metropolitanes de les 
grans ciutats està fent viure situacions difícils a mol-
tes famílies i entorpeix l’emancipació dels i les nostres 
joves. A Sant Boi treballem per pal·liar aquesta situa-
ció i contrarestar la insuficiència de l’oferta de lloguer. 
Hem fet les gestions perquè en els anys vinents es pu-
guin construir més de 400 habitatges protegits a la 
ciutat. I aviat llançarem una nova campanya per pro-
moure la borsa municipal de lloguer assequible.

Però no ens cansarem de dir-ho: amb això no 
n’hi ha prou. Les administracions competents han 
d’assumir les seves obligacions. No podem deixar 
de garantir drets bàsics. Els ajuntaments, com a go-
verns de proximitat, necessitem més suport per do-
nar resposta a qui més ho necessita. I ha de ser ja! 
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“Els serveis socials municipals 
m’han ajudat molt. Són com la meva 
família, ja que tinc a càrrec meu 

una filla amb 
discapacitat. Els 
darrers dos anys  he 
estat a punt de ser 
desnonada del pis 
en diverses ocasions 
i la seva intervenció 
ho ha aturat arribant 
a un acord amb 
el banc. Ara estic 
esperant  un pis de 

la Generalitat de Catalunya.”  
María Teresa Alcántara García, 
usuària del Servei d’Intermediació

“Els lloguers són molt cars. Em 
volia independitzar, però no podia 
fer-ho amb els preus dels lloguers 

que hi ha al mercat 
actualment. Per això 
em vaig informar i 
vaig decidir apuntar-
me per optar a un 
dels pisos de lloguer 
que l’Ajuntament 
adjudica a persones 
joves. Acomplia 
els  requisits que es 
demanaven i me n’ha 

tocat un per a tres anys.”  
Adrián Gutiérrez de la Torre, 
adjudicatari d’un pis del Programa 
Lloguer Assequible per a Joves

“Rebo un ajut per al lloguer. Els 
Serveis Socials de l’Ajuntament em 

van tramitar una 
aportació econòmica 
per pagar-lo, ja 
que només disposo 
d’una petita pensió 
com a jubilada. Amb 
això no puc assumir 
les quantitats que 
suposen la despesa 
del lloguer de casa 
meva i la resta de 

pagaments mensuals necessaris  
per viure.” María Soterraneo 
Aguilar, perceptora d’una ajuda  
per pagar el lloguer 
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L’Ajuntament 
treballa per 
configurar 
una oferta 
de pisos 
protegits
de lloguer i 
de venda que 
cobreixin les 
necesitats d’accés 
a l’habitatge de 
diferents sectors 
de la població. 
Les promocions 
que es duguin a 
terme s’adreçaran 
a diferents sectors 
de població (en 
especial, les 
persones joves) 
i es distribuiran 
per tot el territori 
municipal

L’Ajuntament treballa per poder fer realitat 
a Sant Boi una àmplia oferta d’habitatge 
protegit a preus assequibles. El criteri prin-
cipal de les actuacions que es duguin a ter-
me serà en tot moment donar resposta a 
les necessitats d’accés a l’habitatge de la 
ciutadania, atesa la pujada de preus que 
s’observa des de fa temps a tot l’àrea me-
tropolitana de Barcelona en els preus dels 
pisos, i molt especialment en els de lloguer.

Per fer realitat aquest objectiu, s’han 
identificat els solars més adients dispo-
nibles al municipi i s’han ofert a diverses 
promotores, principalment empreses públi-
ques, cooperatives i entitats sense ànim de 
lucre. Els contactes i les gestions realitza-
des han permès que es comencin a concre-
tar un seguit d’operacions de construcció 
d’habitatge que a hores d’ara es troben en 
diferents graus de desenvolupament.

Saló Central i Camí del Llor
Al Saló Central, per exemple, l’IMPSOL ja 
està construint 79 nous habitatges prote-
gits situats al peu de la carretera comarcal 

C-245 i, molt aviat, es començaran a edificar 
48 habitatges de lloguer dotacional per a 
joves i gent gran al Camí del Llor, en el límit 
entre Ciutat Cooperativa i Marianao. 

Per mitjà d’aquestes i altres promocions 
que estan en fase d’elaboració del projecte 
(com ara 44 habitatges de l’Incasol també 
al Saló Central) o bé en la recta final de les 
negociacions amb les respectives promoto-
res, l’Ajuntament calcula que entre els anys 
2019 i 2020 s’hauran construït a diferents 
barris de la ciutat més de 400 pisos amb 
alguna tipologia de protecció pública.

Pisos de lloguer i protegits
Segons les previsions actuals, es podrien 
construir més de 150 habitatges de llo-
guer i més de 200 de protecció oficial. Es 
pretén donar resposta d’aquesta manera 
a les necessitats de diferents sectors de 
població, tant les persones que, per exem-
ple, opten a un lloguer perquè no poden 
assumir la compra d’un pis, com les que 
tenen una situació econòmica que els per-
met plantejar-se una compra però que no 

tenen capacitat fer front als actuals preus 
del mercat immobiliari.

L’Ajuntament vol que les operacions pro-
jectades serveixin també perquè persones 
de diferents edats puguin accedir a un ha-
bitatge digne a un preu assequible. Fer cos-
tat a l'emancipació juvenil és, avui dia, un 
dels objectius principals de les polítiques 
municipals d'habitatge, com també propor-
cionar a la gent gran del municipi habitat-
ges adaptats a les necessitats de la seva 
etapa vital.

Una política prioritària
L’habitatge continua essent una política 
prioritària del govern municipal de Sant 
Boi, que segueix treballant per garantir els 
drets bàsics de la ciutadania i les necessi-
tats de les famílies més vulnerables en re-
lació a aquest àmbit i que, en paral·lel, ex-
plora vies per configurar una àmplia oferta 
d’habitatge protegit que pugui contrarestar 
les dificultats d’accés a l’habitatge ocasio-
nades principalment per la carestia actual 
dels preus del lloguer n

L’IMPSOL ja ha 
començat a 
construir un edifici 
amb 79 habitatges 
protegits a la zona 
del Saló Central.

Aposta 
municipal 
per 
l’habitatge 
de lloguer 
assequible
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El Ayuntamiento continúa trabajando para 
mejorar el espacio público de Sant Boi. En 
los últimos dos meses han finalizado im-
portantes obras en calles y plazas de los 
diferentes barrios de la ciudad. Los trabajos 
han tenido como principales objetivos me-
jorar la calidad del entorno, la accesibilidad 
y la seguridad de la circulación de perso-
nas y vehículos y seguir adaptando la vía 
pública para una movilidad cada vez más 
sostenible.

Las obras de construcción del nuevo ac-
ceso peatonal al barrio de la Ciutat Coope-

rativa concluyeron a finales de diciembre. 
El objetivo de los trabajos ha sido sustituir 
las jardineras, escaleras y rampas existen-
tes por unas nuevas más amables y total-
mente accesibles. 

Ascensor
Un gran talud ajardinado ha resuelto el des-
nivel de más de 6 metros de altura y se ha 
convertido la principal fachada del barrio. 
El proyecto ha incorporado un ascensor que 
conecta las calles Lluís Companys y Eduard 
Toldrà. Los elementos de accesibilidad que 

constituyen este espacio (escaleras, rampas 
y ascensor) garantizan una conexión adap-
tada de todo el espacio urbano con el obje-
tivo de reducir el impacto ambiental de la 
actuación.

Nueva plaza
La urbanización ha supuesto también la 
creación de una nueva plaza al final del 
paseo de Eduard Toldrà que permitirá la 
instalación de ascensores en las fincas ad-
yacentes (la financiación correrá a cargo de 
las comunidades de vecinos) n

Mejoras en la calidad, la accesibilidad 
y la seguridad del espacio público

Nuevo acceso 
peatonal a Ciutat 
Cooperativa desde 
la carretera  
BV-2002 y la 
estación de Molí 
Nou de FGC.

NEl Ayuntamiento continúa trabajando para adaptar la vía pública a una movilidad sostenible
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Mejoras en la plaza 
Montserrat Roig
Mejorar la plaza de Montserrat Roig era 
uno de los compromisos del Pressupost 
Participatiu (participa.santboi.cat).  
Para  incrementar la percepción de 
seguridad, se ha quitado parte de 
la vegetación, y se ha sustituido por 
especies de menor altura y por césped. 
También se ha mejorado la iluminación 
instalando  un foco en el área que 
quedaba más oscura y cerrada. Por 
otro lado, se ha rehecho la red de riego 
para evitar problemas con las fugas 
de agua. Ahora se trabaja para colocar 
una fuente. Aparte de la actuación 
urbanística, se ha propiciado el diálogo 
directo y pacífico entre los grupos que 
utilizan el espacio público con diferentes 
intereses (jóvenes, adultos y personas 
mayores).

Señalización de calles consideradas como ‘zonas 30’ para facilitar la coexistencia entre bicis y coches

Último tramo reurbanizado en la calle Francesc Macià

Remodelación de una rotonda en Camps Blancs

Obras de mantenimiento en la calzada y las aceras de la c/ Bonaventura Aribau

Paso elevado de peatones en la av. Maria Girona Nuevo carril bici en la riera del Fonollar
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El Ple municipal va aprovar, el 20 de de-
sembre, el Pressupost Municipal 2019. Els 
comptes de l’Ajuntament de Sant Boi són 
coherents amb els principals compromisos 
del govern municipal: atenció de les neces-
sitats socials de la ciutadania, millora de 
l’espai públic i desenvolupament de l’estra-
tègia de futur per un Sant Boi saludable i 
sostenible. 

El Pressupost Municipal Consolidat (Ajun-
tament més empreses municipals) s’incre-
menta globalment en un 2,7% respecte a 
l’any 2018. Les despeses previstes ascen-
deixen a 93,8 milions d’euros.

Despeses
L’Ajuntament mantindrà les seves políti-
ques socials i el suport a les famílies més 
vulnerables, destinarà recursos per a ac-
tuacions en l’espai públic als barris, refor-
çarà la cura de les zones verdes i la pre-
venció d’incendis, consolidarà les ajudes a 
la cultura, l’esport i els projectes socials de 
les entitats i complirà amb el compromís 

assolit pel govern central per recuperar el 
nivell salarial de les plantilles públiques.

Inversions
El capítol d’inversions ascendeix enguany 
a 3,4 milions d’euros i s’incrementa en un 
3,8% respecte a 2019. Les inversions pre-
vistes permetran finalitzar projectes plu-
rianuals com les millores en l’eficiència i 
sostenibilitat de l’enllumenat públic, l’ade-
quació de l’espai fluvial, les intervencions 
en parcs infantils, la creació d’una xarxa de 
calor de biomassa o la construcció d’una 
piscina d’estiu al parc de la Muntanyeta, a 
més d’assumir els projectes prioritzats per 
la ciutadania als pressupostos participatius. 

Subvencions de la UE
També es faran, mitjançant el capítol 
d’inversions, les aportacions del municipi 
als projectes subvencionats pel progra-
ma europeu eDusi, com ara la millora dels 
espais interblocs de Ciutat Cooperativa, 
l’arranjament de la façana del Palau de Ma-

rianao, la finalització de les obres del Casal 
de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa o 
diversos projectes d’administració electrò-
nica. Globalment, representaran una apor-
tació municipal de més d’1 milió d’euros.

Congelació dels tributs
L’esforç pressupostari de l’Ajuntament es 
durà a terme sense incrementar la pres-
sió fiscal, ja que les Ordenances Fiscals de 
2019 preveuen la congelació dels princi-
pals impostos i taxes municipals.

El deute, sota mínims
A més, l’Ajuntament tornarà a reduir en més 
d’un 20% el seu nivell d’endeutament, que 
al final de l’exercici ascendirà a només 7,7 
milions d’euros (l’any 2011 aquest deute 
arribava als 50,9 milions i des d’aleshores 
s’ha reduït any rere any fins a situar Sant 
Boi com la ciutat de més de 75.000 habi-
tants amb menys deute per habitant de tot 
Catalunya. Els diners destinats a pagar deu-
te es reduiran en 1,4 milions d’euros n

Aprovació
El Pressupost 
Municipal 2019 es 
va aprovar amb 
els vots favorables 
dels grups 
municipals PSC i 
ICV-EUiA-MES-E, 
l’abstenció de 
Gent de Sant Boi i 
PdeCAT i els vots 
en contra de C’s, 
ERC i PP

El Pressupost de 2019 manté el compromís 
amb l’atenció social i l’espai públic
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Pre-suposats
GdSB-CUP-PA. Jorge Romero

En certa mesura aquest article pot ser un calc del que 
vaig escriure l’any passat pels pressupostos municipals 
del 2018. Com vaig dir en el Ple, en realitat, poca cosa 
es pot dir d’unes xifres i unes partides que ben segur 
es modificaran mes rere mes... tan sols sé que no sé res 
perquè al cap i a la fi el que se’ns ha presentat ara serà modificat. Si de cas 
es pot esmentar la importància -a parer meu correcta- de la part destinada a 
serveis socials i apuntar que aquesta partida i aquesta importància gairebé 
que han de considerar-se estructurals, perquè la crisi ho és n
Vot pressupost municipal: abstenció

Cal més participació 
PDECAT. Jordi Garcia

Des de JuntsXSantBoi no estem satisfets amb la ges-
tió econòmica. Un exemple de la mala gestió de l’Ajun-
tament de Sant Boi és l’IBI. En aquest cas, creiem que 
mantenir aquesta taxa tan elevada no era necessari ja 
que a Sant Boi l’IBI és molt car. Des de JuntsXSantBoi 
seguim reclamant uns pressupostos adaptats a les necessitats reals de Sant 
Boi i participatius de veritat, calen uns pressupostos oberts a la ciutadania. 
Cal un canvi en positiu! n

Vot pressupost municipal: abstenció

Priorizar las políticas sociales
PSC. Juan Antonio Tamayo

Los presupuestos municipales de Sant Boi para el 2019 
han priorizado las políticas sociales como en los últimos 
años. Las empresas han recuperado ya los beneficios de 
antes de la crisis, pero las familias todavía no se han 
recuperado, padecen la precariedad laboral y la dismi-
nución de ingresos. Otros temas que hay que destacar son la congelación de 
los impuestos y el aumento de la inversión en la limpieza y en la mejora de 
calles y plazas. En el año 2019 seguiremos cumpliendo nuestros compromi-
sos con los santboianos n
Vot pressupost municipal: a favor

Desbordamiento
C’s. Olga Amalia Puertas

93 M el Total y 3,5 M de inversión libre. Igual cada año. 
Nota: un 4 ¿Mejorarlos? Sí, si racionalizas: el gasto fun-
cional, digitalizas al máximo y recortas subvenciones (2 
M). El ahorro se utilizará para contener el desborde so-
cial de una ciudad con renta media inferior a la española, 
2ª en pobreza de la comarca (15,1%) y paro entre el 12% 
y 14%. Y con 6.700 inmigrantes (3ª de la comarca). ¿40 años más de PSC? –
NO- Modernizar la zona industrial, atraer empresas y con empleos remontar 
su crisis n
Vot pressupost municipal: en contra

Presupuesto 2019 
PP. Marina Lozano

Seguimos con el despilfarro en el gasto, las subvencio-
nes, los buenos sueldos de quienes nos gobiernan, los 
gastos en fiestas y campañas publicitarias y con unas em-
presas municipales que son una ruina. Todo ello pagado 
con los abusivos impuestos que nos cobran cada año.  
De un presupuesto total de 94,2 millones de euros, a 
sueldos se destinan 45,37 millones. Las dos principales partidas de inversión 
contempladas son: 1,3 M€ para edificios públicos y 354.200 € en procesos 
participativos n
Vot pressupost municipal: en contra

Pensant en les persones i el planeta
ICV-EUiA-MES. Alba Martínez

L’equip de govern segueix fidel a allò que va defensar 
l’any 2015 quan va prendre possessió: la seva acció no 
deixaria ningú enrere i tindria com a objectiu principal 
la lluita contra les desigualtats. El pressupost per a 
l’any 2019 torna a ser coherent amb aquesta màxima 
alhora que finança l’aposta per esdevenir una ciutat més 
sostenible i saludable. Són els pressupostos d’una ciutat que posa les perso-
nes en el centre i que està fent un esforç per millorar el seu entorn des de la 
participació i la corresponsabilitat n
Vot pressupost municipal: a favor

Continuistes i electoralistes
ERC. Miquel Salip

Per coherència amb el nostre vot dels anys anteriors, 
que respon al no que vam donar al Pla de Govern, no 
podíem donar suport als pressupostos municipals per a 
l’any 2019, que són eminentment continuistes. A més, 
creiem que no afronten alguns dels grans reptes de la 
ciutat sinó que, més aviat, afronten els reptes que l’al-
caldessa i el seu equip de govern necessiten abordar pensant en clau elec-
toral. Reptes que s’haguessin pogut tractar al llarg del mandat i no a pocs 
mesos de les eleccions municipals n
Vot pressupost municipal: en contra

Pressupost 
municipal
L’opinió dels grups municipals
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El mes de gener es va presentar, a Sant Boi, 
el llistat de millores que s’incorporaran en 
el servei d’autobusos que gestiona l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). 

Entre les novetats, que entraran en fun-
cionament durant febrer i març, destaca 
la incorporació de nous vehicles híbrids i 
elèctrics a la flota d’autobusos de la ciu-
tat, la millora de la connexió amb Barcelo-
na amb les noves línies d’altes prestacions 
–express- E70 i E79 i l’augment de la fre-
qüència de pas de la línia urbana SB1. Tot 
plegat, forma part de l’estratègia de ciutat 
saludable i sostenible que l’Ajuntament de 
Sant Boi va engegar el passat any 2018.

La incorporació de 8 vehicles híbrids, pro-
cedents de la flota de 128 autobusos nous 
que l’AMB està implantant al Baix Llobregat 
i el Barcelonés, farà que, des de febrer, el 
15% dels autobusos que circulin pel muni-
cipi, durant el dia, siguin poc contaminants 
i facin menys soroll. A més, també arribaran 
13 nous vehicles elèctrics al Nitbus del Baix 
Llobregat i, en el cas de Sant Boi, seran 5 
els autobusos d’aquest tipus que circularan 
en horari nocturn (línies N13 i N14).

Arribar a Barcelona: més fàcil i ràpid 
Una de les prioritats era optimitzar la mobi-
litat cap a la capital catalana. Així, la nova 

línia d’AMB Expréss, E70, connectarà de 
forma directa Sant Boi amb la plaça d’Es-
panya de Barcelona. El servei tindrà una 
freqüència de 20 minuts en les hores punta 
dels dies feiners i, atès que conviurà amb 
l’actual L70, el temps màxim d’espera per 
agafar alguna de les dues línies serà de 10 
minuts en els moments de major afluència. 

D’altra banda, també es millora la línia 
L79, que passarà a ser un altre servei d’al-
tes prestacions sota el nom d’E79. Això 
implica que la freqüència de pas s’incre-
mentarà de 10 a 8,5 minuts en hora punta 
i de 15 a 12 minuts durant la resta de la 
jornada (dies feiners).

El servei d’autobusos segueix millorant 
per fomentar la mobilitat sostenible

S’incorporaran 
13 nous vehicles 
híbrids i elèctrics 
per reduir la 
contaminació 
atmosfèrica i  
també acústica, 
ja que aquests 
autobusos, a 
banda de ser poc 
contaminants, fan 
menys soroll. 

NLes noves línies expréss, E70 i E79, reforçaran la connexió amb Barcelona
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Un 35% dels trajectes es fan  
en transport públic

A Sant Boi es produeixen 12 milions de  
desplaçaments l’any en autobús i ferrocarril

A l'estratègia de ciutat sostenible i saludable, que l'Ajunta-
ment de Sant Boi va posar en marxa el passat any 2018, 
el paper de la mobilitat és cap dalt. En aquest sentit, l'al-
caldessa Lluïsa Moret va destacar la voluntat del consistori 
“d’elevar el percentatge del 35% de santboians i santboianes 
que actualment ja es mouen en transport públic a la nostra 
ciutat”. Això vol dir que, gairebé, es realitzen 12 milions de 
viatges a l’any, ja siguin urbans o interurbans. 
Les novetats presentades en matèria d’autobusos “estan vin-
culades a la qualitat de vida i de salut dels veïns i les veïnes 
de Sant Boi. No només perquè facilita la mobilitat interna i 
amb altres municipis, sinó que també incideix sobre el medi 
ambient de la ciutat i reforça la nostra aposta per una ciutat 
més sostenible i saludable”, va apuntar Moret. 
El vicepresident de l’AMB, Antoni Poveda, també va referir-se 
al municipi com “un exemple més de les millores que estem 
presentant aquests dies a diferents punts de la metròpolis 
de Barcelona per donar una resposta a les demandes de mi-
llora de la mobilitat dels ciutadans i de les ciutadanes”.

Les millores 
principals
►13 nous vehicles 
híbrids i elèctrics 
(menys contaminació i 
menys soroll)

►Més i millor connexió 
amb Barcelona 
(noves línies express:  
E70 i E79)

►Més freqüència de la 
línia SB1 
(un 25% més 
d’autobusos cada hora)

Novetats a l’SB1 i la L96
Les novetats també es notaran a les línies 
urbanes i a les que connecten Sant Boi amb 
altres municipis. D’aquesta manera, l’SB1 
augmentarà la freqüència un 25% i passa-
rà cada 12 minuts –ara ho fa cada 15- de 
dilluns a divendres. Aquesta línia també 
disposarà de vehicles amb més places. A 
més, la línia L96, que connecta Bellamar 
(Castelldefels) amb l’estació de FGC de Sant 
Boi, passarà cada 12 minuts en comptes de 
cada 15 els dies feiners; i cada 20 minuts en 
comptes de cada 30 els dies festius. 

Altres millores durant 2019
Aquestes no són les úniques millores previs-
tes per al 2019, ja que a la segona meitat de 
l’any s’incorporarà una nova bateria de no-
vetats, amb més freqüència de pas a diver-
ses línies i més connexions amb altres mu-
nicipis, com ara Cornellà. Entre les línies que 
experimentaran millores hi ha la L74, la L75 
i la SB1. Els canvis incidiran en una millor 
cobertura de transport públic en barris com, 
per exemple, Camps Blancs i Cooperativa.
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L’Ajuntament desenvolupa 9 nous progra-
mes ocupacionals subvencionats per altres 
administracions. Es tracta de plans d’ocu-
pació (amb contractació temporal) i dis-
positius d’orientació i inserció laboral. 650 
persones de la ciutat que tenen dificultats 
per incorporar-se al laboral podran parti-
cipar en aquestes iniciatives al llarg dels 
pròxims mesos.

El programa Treball i Formació s’adre-
ça a persones amb risc de patir una situ-
ació d’atur de llarga durada, dones majors 
de 52 anys en situació de vulnerabilitat i 
persones que perceben la Renda garantida 
de ciutadania (963.000 € de subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)/60 
persones beneficiàries).

El programa Treball als Barris consta d’un 
pla d’ocupació per a persones aturades i 
dos dispositius de suport per a la inserció 
laboral, un dels quals específicament des-
tinat a dones. (839.000 € de subvenció del 
SOC/200 persones beneficiàries).

Ubicat és un dispositiu d’orientació, 
acompanyament a la inserció i suport ocu-
pacional per a persones en atur de llarga 
durada, persones inactives o persones que 
treballen en situacions de precarietat la-
boral (140.000 € de subvenció del SOC/75 
persones beneficiàries).

El programa 30 Plus és un dispositiu 
d’orientació i inserció laboral a l’empresa 
ordinària per a persones majors de 30 anys 
(85.000 € de subvenció del SOC/30 perso-
nes beneficiàries).

Enfeina’t s’adreça a a persones en situació 
de llarga durada (308.000 € de subvenció 
del SOC/11 persones beneficiàries).

Els cursos de Formació ocupacional tenen 
com a objectiu millorar la qualificació pro-
fessional i  l’inserció (245.000 € de subven-
ció del SOC/187 persones beneficiàries).

El programa Singulars és un dispositiu 
d’inserció per a joves menors de 30 anys 
especialitzat en formació administrativa, 
tècniques de venda i hostaleria (120.000 € 
de subvenció del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat /40 persones beneficiàries).

El programa POEFE és un dispositiu 
d’orientació i inserció laboral especialitzat 
també en hostaleria i adreçat a dones en 
situació de vulnerabilitat, que concedeix 
una titulació homologada (150.000 € de 
subvenció del Ministerio de la Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales/30 
persones beneficiàries). 

L’Ajuntament també desenvolupa el Pro-
grama complementari de foment de l’ocu-
pació local (382.0000 € de subvenció de la 
Diputació de Barcelona/17 persones).

650 persones participaran enguany 
en 9 programes ocupacionals

L’Ajuntament rep 
3,2 milions d’euros 
de subvenció per 
desenvolupar 
programes 
adreçats a 
col·lectius 
vulnerables al llarg 
dels pròxims mesos.

Nova edició del programa 
Suport a l’estudi
El 29 de gener va tenir lloc a L’Olivera 
la presentació d’una nova edició del 
programa Suport a l’estudi adreçat a 
augmentar els nivells d’èxit escolar. 
La iniciativa compta amb la participa-
ció de 10 professionals (joves mestres 
i graduats universitaris de la ciutat), 
contractats per l’Ajuntament per dur-
lo a terme, amb la col·laboració i coor-
dinació dels 5 instituts públics de Sant 
Boi i una escola de primària. Aquest 
curs escolar s’han incorporat 97 famí-
lies. A l’anterior edició van participar 
415 alumnes d’ESO i batxillerat.

La valoració del projecte del curs 
2017-2018 entre les famílies participants 
ha estat de 8,6 sobre 10 i el 98% veuen 
positiva la continuació del mateix. La 
valoració del projecte entre l’alumnat 
participant ha estat de 7,8 sobre 10 i el 
92% veu amb bons ulls continuar en el 
mateix el curs següent.

Les famílies són part del projecte 
que els ofereix tutories individuals 
i lliurament d’informació que 
complementa i reforça els objectius del 
programa. La finalitat és potenciar la 
igualtat d’oportunitats amb un servei 
d’acompanyament escolar subvencionat 
destinat a millorar els nivells 
d’ocupabilitat dels i les joves  
de la ciutat.

Ajuts a empreses 
L’Ajuntament, amb el suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, estableix 
una línia de subvencions per al foment 
de l’autoocupació de les persones 
empadronades i/o amb nova empresa 
domiciliada al municipi. Podran ser 
beneficiaris dels ajuts econòmics els 
autònoms, comerços o empreses  de 
qualsevol forma jurídica (s’exclouen 
associacions i fundacions) que hagin 
iniciat la seva activitat entre l’1 de 
gener de 2018 i el 31 de març de 2019. El 
termini de presentació de les sol·licituds 
és el 31 de març de 2019.

santboi.cat/oae

El programa Treball i Formació es va posar en marxa durant el mes de gener
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Sis escoles participen a la 
Marató d’estalvi energètic
Sis escoles de Sant Boi 
participaran de l’1 al 28 de febrer 
en la 4a Marató d’Estalvi Energètic 
contra la Pobresa Energètica. 
L’objectiu és implicar 
alumnes, docents 
i personal de cada 
centre per dur a terme 
bones pràctiques 
d’estalvi. El resultat 
esperat és reduir en 
almenys un 10% els 
consums d’aigua, 
electricitat i gas 
registrats el mes de 
febrer de l’any passat.
La Marató de l’Estalvi Energètic 
contra la Pobresa Energètica és 
una campanya de sensibilització 
i de bones pràctiques en l’ús 
i el consum d’energia que 
destina l’estalvi econòmic que 
s’aconsegueix a la lluita contra la 
pobresa energètica.
L’escola Benviure participarà 
enguany per primer cop en 
aquesta iniciativa. La resta 
d’escoles santboianes que hi 
prenen part són: Antoni Gaudí, 
Parellada, Rafael Casanova, 
Antoni Tàpies i Barrufet.

Cloenda del projecte 
Biomassa i Salut Mental
El 30 de gener va tenir lloc la 
cloenda de la jornada Biomassa 
i Salut Mental. La jornada va 
servir per finalitzar i presentar 
les conclusions 
del projecte 
interclúster “El 
sector de la biomassa 
com a vector 
d’inserció laboral 
de persones amb 
trastorns mentals”, 
desenvolupat a Sant 
Boi durant els anys 
2017 i 2018 amb la participació  
del Clúster Salut Mental  
Catalunya i el Clúster de la 
Biomassa de Catalunya.

Més recursos contra la 
violència masclista
La Secretaría de Estado de Igualdad 
del Ministerio de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes e Igualdad ha 
concedit a l’Ajuntament de Sant Boi 
una aportació de 15.000 euros per 
desenvolupar el Pacte d’Estat contra 
la violència de gènere. 

La Junta de Govern Local va apro-
var, el 23 de gener, l’acceptació 
d’aquesta aportació amb l’objectiu de 
reforçar les accions municipals que ja 
es desenvolupen.

Recuperació de competències
El Pacte d’Estat contra la violència 
de gènere preveu, entre altres coses, 
la recuperació de les competències 

sobre violència de gènere per part 
dels ajuntaments. Amb aquests fons, 
l’Ajuntament de Sant Boi podrà refor-
çar les polítiques que desenvolupa en 
relació amb la lluita per la igualtat i 
contra la violència masclista, una xa-
cra social que malauradament patei-
xen encara masses dones a la nostra 
societat.

Municipi referent
D’aquesta manera es preveu incre-
mentar l’esforç en els serveis muni-
cipals i en accions concretes com la 
campanya ‘Això no és amor’, que han 
fet de Sant Boi un municipi referent 
en aquesta matèria.

Neix el Consell 
d’Adolescència 
de Sant Boi
La sala de Plens de l’Ajuntament va 
acollir, el 18 de desembre, la consti-
tució del Consell d’Adolescència de 
Sant Boi. 18 nois i noies de la ciu-
tat d’entre 12 i 14 anys formen part 
d’aquest nou òrgan de participació 
ciutadana. L’objectiu és incorporar a 
les polítiques municipals la perspec-
tiva i el punt de vista de les persones 
de la ciutat que es troben en aquesta 
important etapa de la vida.

Primer encàrrec
El primer encàrrec que l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, als consellers i conse-
lleres va ser que recullin opinions 
dels adolescents i les adolescents 
sobre com els agradaria que fos la 
ciutat i quines propostes tenen per 
millorar Sant Boi.

La meitat de membres ho són en 
representació de 9 entitats socioe-
ducatives i de lleure de la localitat i 
la resta són ex-conselleres i ex-con-

sellers del Consell d’Infància de Sant 
Boi, que hi aportaran la seva experi-
ència prèvia en un òrgan de similars 
característiques. El pròxim curs esco-
lar s’hi incorporaran també represen-
tants dels instituts.

Municipi Aliat de UNICEF
Coincidint amb aquest data, l’Ajun-
tament i UNICEF van signar un do-
cument que reconeix la condició de 

Sant Boi com a Municipi Aliat. UNICEF 
valora el compromís de Sant Boi per 
treballar de manera estable i coordi-
nada en pro d’infants i adolescents 
des de la perspectiva dels seus drets. 
La consideració de Sant Boi com a 
Municipi Aliat suposa la voluntat del 
municipi d’esdevenir, en un futur, Ciu-
tat Amiga de la Infància. Alhora, reco-
neix la implicació de l’Ajuntament a 
difondre els principis d’UNICEF.

Els nois i noies del Consell d’Adolescència, a la Sala de Plens.

L’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, amb la ministra 

de Presidencia, 
Carmen Calvo.
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L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va rebre, el 17 de 
gener, el conseller d’Educació, Josep Barga-
lló. En el decurs de la reunió, va posar en 
coneixement del titular del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
les principals necessitats i demandes de la 
ciutat en aquest àmbit. El conseller es va 
comprometre a aportar finançament per a 
actuacions de millora dels equipaments es-
colars de la ciutat.

La reunió amb el conseller, celebrada a 
petició de l’alcaldessa, va comptar també 
amb la presència de la tinenta d’Alcaldia 
de Ciutat Educadora, Alba Martínez, i el 
director dels Serveis Territorials d’Educa-
ció al Baix Llobregat, Francesc Ballester. 
Posteriorment, van fet una visita conjunta a 
l’escola Antoni Gaudí, on es van trobar amb 
l’equip directiu.

Millora de les instal·lacions
L’Ajuntament ha elaborat un projecte, amb 
un cost global de 342.000 euros, que pre-
veu inversions i actuacions de manteniment 
per millorar les instal·lacions dels centres 
de Primària, amb l’èmfasi posat en la ga-

rantia d’un ús accessible i segur de tots els 
espais. L’Administració local ja ho ha prio-
ritzat pressupostàriament, però considera 
necessari que la Generalitat n’assumeixi 
també el finançament.

Pel que fa a Secundària, Lluïsa Moret va 
reclamar que s’alineï l’oferta de Formació 
Professional existent a Sant Boi amb l’es-
tratègia de ciutat que el govern munici-
pal promou per avançar cap a un Sant Boi 
saludable i sostenible. En aquest sentit, 
l’Ajuntament reclama un reforç dels ense-
nyaments de les especialitats de ‘Sanitat’ 
i ‘Serveis socioculturals i a la comunitat’. 
També aspira a comptar amb una futura Es-
cola de Capacitació Agrària.

L’alcaldessa va demanar que la Generali-
tat es comprometi a dotar Sant Boi de re-
cursos educatius inclusius en l’etapa post 
obligatòria que permetin donar continuïtat 
a la formació professional de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials a partir 
dels 16 anys.

Lluïsa Moret va sol·licitar també comptar 
amb finançament de les places de 0-3 anys 
i de l’Escola Municipal de Música n

Compromís per a la millora dels 
equipaments escolars a Sant Boi

L’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, es va reunir 
amb el conseller 
d’Educació, 
Josep Bargalló, 
per plantejar-li 
les principals 
demandes de 
la comunitat 
educativa local.

Acaba el procés participatiu de 
la plaça de la Generalitat
El passat mes de desembre va culminar 
el procés participatiu per definir el 
nou disseny i usos de la plaça de la 
Generalitat. Han participat més d’un 
centenar de persones a través dels 
diferents mecanismes que s’han posat 
a l’abast. Les principals demandes 
veïnals han estat mantenir el concepte 
de plaça de sauló, un disseny més 
obert de la plaça amb l’entorn, millorar 
la zona de jocs infantils, incorporar 
jocs d’aigua, incrementar les zones 
d’ombra amb més arbrat i la supressió 
de barreres arquitectòniques. El 
següent pas serà la redacció del 
projecte d’obra que incorporarà les 
propostes i conclusions del procés 
participatiu i que també es presentarà 
al veïnat i entitats del barri per la seva 
validació definitiva. 

Sant Boi celebra el Dia  
Europeu de la Mediació 
Can Massallera va acollir. el 23 de 
gener, la tercera edició local del Dia 
Europeu de la Mediació sota el lema 
“Team of rivals...temps de cercle”. 
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va inaugurar 
la jornada, que va comptar amb la 
presència de la tinenta d’alcaldia de 
Ciutat Educadora, Alba Martínez, i 
la regidora d’Esports, Ma. Antonia 
Barragán. Aquest és el primer cop 
que mediació i esport conflueixen en 
un diàleg facilitat per la metodologia 
restaurativa. Per primera vegada, 
àrbitres, pares, mares, esportistes i 
entrenadors van compartir un mateix 
espai de diàleg amb l’objectiu de 
millorar la convivència i també la 
competitivitat introduint l’autocontrol 
emocional i la comprensió de les 
necessitats i els interessos de la resta 
de persones participants.
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Presentació del curtmetratge   
La camiseta a Can Castellet
Els Cinemes Can Castellet van acollir, 
el 24 de gener, la presentació del 
curtmetratge  La Camiseta (T-Shirt) 
del director santboià José Luis López.
Rodat a Sant Boi i Viladecans, parla de 
la ira, del dolor, de l’abandonament i 
de les etiquetes que imposa la societat. 
Aquest film ha estat seleccionat en 
10 certàmens internacionals. Entre 
els guardons aconseguits, destaquen 
un premi a l’Indian Cine Film Festival 
2018 i una menció d’honor del jurat a 
la 69a edició del prestigiós Festival de 
Montecatini, a Itàlia. López és també 
autor del curtmetratge Mi amigo Naïm 
i del documental Sant Boi respira un 
altre aire.

Nova novel·la de l’escriptor 
santboià  Vicente Corachán
El miedo de Amanda, de l’editorial 
Círculo Rojo. és el 4t llibre i la tercera 
novel·la de Vicente Corachán. El 
protagonista és el detectiu Ezequiel 
Castillo (protagonista també de la 
primera novel·la, Un cadàver per  
a un detectiu). 
La novel·la està ambientada sobretot a 
Sant Boi, nucli del cas principal, encara 
que també surten altres poblacions 
com Gavà, Castelldefels, Sitges o 
Calaceite (Terol), entre d’altres.
El tema principal de la novel·la és la 
violència masclista. El llibre vol ser 
una reflexió sobre tot allò que envolta 
aquest delicte i de la mala gestió  
que es fa en relació a les dones  
que el pateixen.

‘Sant Boi Talent’. Can Massallera va acollir, l’11 de gener, la gala de presentació del projecte ‘Sant Boi 
Talent. Emprenent a les aules!’. L’objectiu és promoure la cultura emprenedora i fer emergir el potencial 
creatiu i el talent jove a la ciutat. A l’acte van assistir més de 300 alumnes dels sis centres de secundària 
participants en aquesta primera edició (Marianao, Ítaca, Joaquim Rubió i Ors, Camps Blancs, Llor i Sant 
Josep). El projecte, impulsat per l’Ajuntament, serà desenvolupat per Talent Factory.

L’estadi Baldiri Aleu va acollir, el 13 de gener, un 
partit de lliga solidari entre la UE Santboiana i 
el FC Barcelona. La taquilla del partit es va do-
nar íntegrament a la campanya EncaraNo (en-
carano.org), per a la lluita contra la pobresa, de  
Creu Roja. 

L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret; el ministre de 

Cultura y Deportes, José Guirao; la de-
legada del Govern a Catalunya, Teresa  
Cunillera, i el secretari d’Esports de la Ge-
neralitat de Catalunya, Gerard Figueras. 

El partit solidari formava part de  la cam-
panya “100 anys compartint valors”, en re-
ferència a la commemoració del centenari 
de l’entitat solidària.

El derbi català de rugbi destina la 
recaptació a una finalitat solidària

Esport solidari 
La Unió Esportiva 
Santboiana i 
la Creu Roja 
van compartir 
aniversari.
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Cada 21 de gener es celebra el Dia  
Europeu de la Mediació i, des de fa al-
guns anys, a Sant Boi aprofitem l’oca-
sió per reconèixer el camí recorregut i 
reflexionar sobre els reptes de la medi-
ació i la resolució no-violenta dels con-
flictes en l’àmbit municipal. 

L’aposta de ciutats com Sant Boi per 
posar a l’abast de la ciutadania serveis 
municipals de mediació que ofereixen 
fórmules per a la resolució alternativa 
dels conflictes xoca frontalment amb 
aquest món globalitzat que s’està 
mostrant incapaç de gestionar la con-
vivència.

Tornant a la celebració del Dia de la 
Mediació a Sant Boi, vaig tenir la sort 
de participar en dues activitats que 
demostren el compromís, de diversos 
col·lectius de la ciutat, per la convivèn-
cia. El dilluns 21 de gener, vaig compro-
var com el Col·legi Joan Bardina ha fet 
de la participació i la mediació els seus 
grans valors. Dos dies més tard, el di-
mecres 23 de gener, va produir-se una 
trobada entre membres de la comuni-
tat esportiva santboiana i experts en 
mediació per parlar de l’esport com un 
magnífic espai per posar en pràctica 
les eines que ens dona la cultura de la 
mediació. 

A Sant Boi, sabem que conviure és 
molt més que coincidir o cohabitar; 
és aprofundir en el coneixement dels 
altres per poder entendre’ls, hi esti-
guem o no d’acord, respectar-los i, fins 
i tot, apreciar-los. 

Alba Martínez, 
tinenta d’alcaldia

N Sant Boi, ciutat 
mediadora

Sant Boi, ¿desdeña crecer en pobla-
ción, en zonas verdes, en vivienda so-
cial, en modernizar su zona industrial, 
su comercio local, sus hoteles? 

Presume de buen aire, de espacio 
para pasear ocho mil perros, de colo-
nias de gatos, jabalíes intrusos, bos-
ques, huertos, muchas cotorras.

Tiene 160 mil m2 de cuartel sin uso y 
la central Fecsa, estorbando.

Pero tras paseos, tertulias y manifes-
taciones; se gira hacia sí mismo y revela 
que tiene un 15,2% de pobreza, que da 
5 mil raciones del Banco de alimentos, 
que sus alumnos abandonan pronto la 
escuela para no volver. Su FP es débil 
en número y resultados. Si se habla del 
paro (12%) y juvenil (40%). Un 2,8% de au-
mento de delitos y pisos okupados.

Por la C-245  cuesta circular y hay rui-
nas perpetuas. Ah, su renta media es, 
tras Cornellá, la más pobre de la co-
marca y está por debajo de la española. 
Hay Síndica para quejas.

Si, tras 40 años socialistas, somos 
esto y poco más; aguantarlos, será un 
lujo de pobre.

Si por el contrario, ya está harto, 
cambie; digitalice el Ayuntamiento y 
cierre sus empresas en pérdidas. 

Evite líos a las que no quieren velos, 
proteja a la amenazada. Eleve el nivel 
de las escuelas. Reprima al incívico. De-
mos trabajo,  vivienda, alimento y so-
bre todo no presumamos de defectos. 
En resumen: nos faltan niños, empre-
sas e ideas.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Lujos de pobre

214 anys de presó. Són els anys que 
demana la Fiscalia de l’Estat als lí-
ders socials i polítics sobiranistes per 
haver reivindicat el dret de vot de la 
ciutadania de Catalunya. Una acusa-
ció que va de la mà de la de l’extrema 
dreta de VOX, que vol utilitzar aquest 
judici com a plataforma electoral i 
que demana penes de fins a 700 anys 
de presó. 

Ens trobem davant d’un judici sense 
garanties, on els càrrecs que s’impu-
ten són infundats i desproporcionats. 
És obvi que es busca criminalitzar ide-
es com el dret a l’autodeterminació, 
el republicanisme o la radicalitat de-
mocràtica. Els fa nosa que la societat 
vulgui decidir. 

S’estan perseguint drets civils. 
Amb l’aprovació de la llei mordassa 
el 2015, l’Estat espanyol va donar el 
tret de sortida a la pitjor regressió 
en drets fonamentals des de la fi del 
franquisme. 

En aquest judici es processa el 
dret de manifestació, per la mani-
festació pacífica i cívica del 20 de 
setembre de 2017. Jutjar una pro-
testa com aquesta és un precedent  
molt perillós per a altres casos de 
protesta! 

Davant d’això, només ens queda 
una cosa, i no és anar-nos a defensar. 
Anirem a aquest judici a acusar l’Estat 
de vulnerar drets fonamentals. 

Perquè no només s’està jutjant ho-
mes i dones de pau, sinó que s’està 
jutjant la democràcia i, amb ella, a to-
tes i tots nosaltres.

Miquel Salip, 
regidor

N Ens jutgen a tots

ant Boi ha sufrido la grave crisis que 
ha hecho que muchas familias hayan 
perdido su vivienda sin poder acceder 
ni mantener alquileres dignos. Ante la 
inacción de las administraciones com-
petentes, los ayuntamientos nos he-
mos enfrentado en soledad a esta dra-
mática situación.

En Sant Boi, las y los socialistas siem-
pre hemos apostado por la vivienda. 
Destinando más de 2,7 millones de 
euros del presupuesto municipal para 
ayudas de alquiler, IBI social y rehabili-
tación, aumentando la bolsa de alqui-
ler local en 101 pisos, intermediando en 
746 expedientes para evitar la pérdida 
de viviendas, mostrando una y otra vez 
que no paramos de buscar soluciones. 

Por eso seguimos trabajando para 
hacer convenios para la construcción 
de más de 400 viviendas protegidas y 
de alquiler asequible en los próximos 2 
años, para apoyar la rehabilitación del 
parque local de vivienda, para fomen-
tar que muchos pisos vacíos sean de 
alquiler asequible y social.

Medidas viables económica y jurídi-
camente, que huyen de titulares fáci-
les y de los brindis al sol. Medidas que 
llevaremos a cabo de la mano del Área 
Metropolitana, sin dejar de exigir a la 
Generalitat de Catalunya los recursos 
que hasta ahora no ha destinado a los 
y las santboianas.

S

Javier López, 
regidor

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

N Compromiso con la 
vivienda
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En los debates de los últimos plenos 
del Ayuntamiento, ya se ha comenzado 
a escuchar las palabras oportunismo y 
electoralismo. Si nos ponemos exquisi-
tos, a todo lo que se trata en el plenario 
se le puede adjudicar dichas palabras. 
¿Cómo hacemos para que propuestas 
de la oposición, avances o consolida-
ciones del equipo de gobierno, no sean 
acusados de pensar en los sillones que 
vendrán a partir del 26 de mayo? Estos 
meses que faltan para dicha fecha, ¿van 
a estar plagados de acusaciones entre 
los diversos grupos municipales de que-
rer hablar tan solo de su libro y olvidar-
se de la ciudad-biblioteca? 

Mientras los políticos deletrean su 
cansino discurso, el cansancio y el bos-
tezo se adueña de la población. Des-
pués nos quejamos, de que la política 
institucional es vista por la ciudadanía 
con desprecio y su prestigio bajo cero, 
al tener la impresión, de que los parti-
dos políticos solo miran por el interés 
de su grupo, de su familia. No sé si la 
solución es derruir los salones semicir-
culares y sobre las ruinas edificar nue-
vos parlamentos, donde todos seamos 
Solón, donde todos seamos necesarios. 
En Sant Boi no tenemos la capacidad de 
construir un mundo más digno pero sí 
de aportar (vaya topìcazo) un grano de 
arena en la tarea común de todos. Que 
nuestra ciudad y sus ciudadanos sean la 
prioridad.

Andrés Castro, 
regidor

N Oportunismo y 
electoralismo

En Sant Boi pagamos un IBI de ricos y 
los abusivos impuestos que pagamos 
cada año no se corresponden con la rea-
lidad social, económica, de prestación de 
servicios y de baja renta de los santboia-
nos. Solo hay que darse una vuelta por la 
ciudad y ver lo que tenemos.

Y del presupuesto que les voy a contar. 
Más de lo mismo año tras año: despilfa-
rro en el gasto, subvenciones, buenos 
sueldos de quienes nos gobiernan, fies-
tas, campañas publicitarias, empresas 
municipales que son una ruina y un largo 
etcétera pagado de nuestro bolsillo.

Para esto sí hay dinero; ahora bien, 
para atender a nuestros mayores y disca-
pacitados, becas de comedor o de estu-
dio, actividades extraescolares o incen-
tivar la actividad económica y reducir el 
paro en la ciudad, …. eso es otro cantar.

De un presupuesto total de 94,2 millo-
nes de euros, a sueldos se destinan 45,37 
millones.

Las dos principales partidas de inver-
sión son: 1,3M€ para edificios públicos y 
354.200 € en procesos participativos.

Un año más se demuestra el carácter 
confiscatorio y recaudatorio de quienes 
nos gobiernan desde hace más de 30 
años y su falta de sensibilidad social y de 
lo que ellos llaman justicia social.

Bueno, ahora unas pocas obras y calles 
levantadas que en mayo hay elecciones.

Marina Lozano, 
regidora

N IBI de ricos

Jordi Garcia, 
regidor

N Unitat. Encara som  
a temps!

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

Encara som a temps de presentar una 
candidatura unitària entre totes les 
forces independentistes. No hem de 
permetre, tal com va succeir el 21 de 
desembre del 2017, que les eleccions 
les guanyi  Ciutadans. Des de JUNT-
XSANTBOI adquirim la responsabilitat 
de proposar una candidatura conjunta 
amb les forces sobiranistes i sumar-hi 
persones independents que formin 
part del teixit social, associatiu i local 
per guanyar l’Alcaldia de Sant Boi. Què 
podem fer ara? Treballar i sumar, hem 
de construir des de la base, apartant 
la mirada partidista. Necessitem un 
acord polític entre forces republicanes 
amb aquests objectius: garantir alcal-
dies i governs republicans i desplegar 
polítiques de cohesió i igualtat social 
(habitatge de lloguer social), promo-
ció econòmica (feina digna) i  apro-
fundiment democràtic (transparència 
i participació). Necessitem llistes uni-
tàries a Sant Boi, Barcelona i a Europa. 
UNITAT! és el clam de cada dilluns a la 
plaça de l’Ajuntament de Sant Boi i és 
el meu deure defensar-lo i fer-lo pos-
sible. Quina és l’alternativa per a Sant 
Boi? Tinc un gran respecte per les de-
cisions estratègiques d’ERC i de Gua-
nyem Sant Boi però vivim un moment 
excepcional que requereix la màxima 
generositat i unitat. No puc entendre 
que renunciem a una llista conjunta 
que ens donaria amb tota seguretat 
la majoria a l’Ajuntament. No hi vull 
renunciar. Estic disposat a seure per 
parlar-ne sense cap condició. Ara és el 
moment, encara hi som a temps. 

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

xarxes
socials
ajuntament
de sant boi

@AjSantBoi
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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. 93 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Nou servei per a adolescents 
Troba’t és el nou servei municipal per a ajuda 
psicològica a les persones adolescents que 
tenen entre 12 i 16 anys. Ofereix suport 
individual i confidencial en aquesta etapa del 
cicle vital per ajudar a superar dificultats en 
moments de desorientació, dubte o patiment.  
Cita prèvia: Servei d’Infància, Adolescència 
i Família (c/Bonaventura Aribau, 32), 
al telèfon 93 6351200 ext. 169 o a 
assessoramentadolescents@santboi.cat.
 

Formació a les famílies 
Continuen les sessions de l’Escola de Pares 
i Mares. El dia 21, per a famílies amb nens 
i nenes fins a 3 anys: Bases i fonaments de 
l’educació  respectuosa, cautivant el canvi de 
mirada (17.30 h, Escola Bressol La Susa)  i el 
dia 28, per a famílies amb fills i filles de 3 a 12 
anys: Kit de supervivència per a pares i mares: 
la caixa d’eines (17.30 h, Escola Amat Verdú)  
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, tel. 93 6351212 i OMAP.

Febrer’19

Enquesta de població 2019 
L’Ajuntament duu a terme l’Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població 
de Sant Boi 2019. L’objectiu és conèixer i 
analitzar la renda i la qualitat de vida de la 
població, en funcio de la seva distribució 
social i territorial. Amb aquesta informació es 
poden adequar les polítiques d’actuació de les 
administracions públiques a les necessitats 
i expectatives de la ciutadania. Es faran 
entrevistes presencials a llars santboianes que 
han estat seleccionades mitjançant processos 
aleatoris que garanteixen la representativitat 
estadística. La informació individual que 
se subministri queda protegida pel secret 
estadístic inclòs a la Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d’estadística de Catalunya. Els 
resultats de l’Enquesta de condicions de vida 
i hàbits de la població 2019 es publicaran al 
web observatori.santboi.cat.  
Informació i dubtes: telèfon 93 6351200, 
extensió 207, de 9 a 15 hores, o al correu 
electrònic planific@santboi.cat.

Cap a la inserció laboral 
En marxa la segona edició d’Ubicat, 
un programa d’acompanyament a 
la inserció laboral per a persones 
residents a la ciutat inscrites com a 
aturades o per millora de feina a les 
oficines de treball del SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya). Ubicat 
ofereix sessions individuals i en grup 
per compartir experiències i dissenyar 
un pla de recerca de feina i millora 
de competències personalitzat. Les 
sessions són Màrqueting personal i 
habilitats socials, Currículum i marca 
personal, Canals de recerca de feina 
innovadors, Recursos per afrontar un 
procés de selecció per competències i 
Capacitació digital.
Més informació: Club de feina (de dl. 
a dv., de 9.30 a 13.30 h, i dl., de 16 a 
18 h), Masia de Torre Figueres (Pau 
Claris, 14. Tel. 93 6351246).

Formació ocupacional 
Continua la preinscripció de formació 
ocupacional 2018-19, adreçada a 
persones inscrites al SOC. Són cursos 
subvencionats que promou el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Les persones interessades poden 
fer la preinscripció en línia. Un cop 
coneguda la resolució definitiva, 
l’Ajuntament es posarà en contacte 
amb les persones interessades.  
CURSOS: Organització i gestió 
de magatzems i Operacions 
d’enregistrament i tractament 
de dades (febrer) i Telefonista 
recepcionista d’Oficina -persones 
amb certificat de discapacitat- (Abril). 
Més informació: ocupacioiempresa.
santboi.cat. Torre Figueres (Pau 
Claris, 14).

Homenatge Dia Internacional de les Dones: Dones santboianes jubilades. 
L’homenatge es fa per reconèixer el treball remunerat i no remunerat realitzat per les dones que ac-
tualment estan jubilades. Volem reconèixer la feina que han fet, i que encara fan, aquestes dones en 
la nostra societat, en general, i al nostre municipi, en particular, ja que són tasques imprescindibles 
per al sosteniment de la vida i la societat, però poc reconegudes. Les santboianes que respongueu a 
aquestes característiques podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament per telèfon (93 635 12 26) 
o per e-correu (protocol@santboi.cat).

Tauler 
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Concurs Instagram 8M 
Amb motiu de la commemoració del 8 de 
març, l’Ajuntament ha convocat el concurs 
de fotografies a Instagram Fotografiem la 
igualtat entre dones i homes. L’objectiu 
és reflectir la igualtat i fer visibles la 
desigualtat i la discriminació de gènere. El 
premi és un lot de llibres valorat en 250 €. 
Com participar: cal tenir més de 18 anys i 
publicar les fotografies del 6 de febrer al 6 de 
març amb l’etiqueta #igualtatsantboi8m19
 

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

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

 

Feminisme 
Estan obertes les inscripcions a un nou cicle 
de Converses Feministes, un espai de reflexió, 
feminisme, igualtat, LGTBIQ i altres aspectes 
de la igualtat de gènere. Fins al juny, hi haurà 
cinc sessions (13 de febrer, 21 de març, 25 
d’abril, 23 de maig i 20 de juny), de 17.30 a 19 
h, a Can Massallera. 
Inscripció en línia, exclusivament: www.
igualtatsantboi.cat.
 

Guia d’eficiència energètica 
L’Ajuntament ha renovat 
la guia que informa 
de com optimitzar els 
serveis d’aigua, llum i 
electricitat a les llars, 
i d’altres aspectes a 
tenir en compte per ser 
més diligents en l’ús de 
l’energia.  
Informació: santboi.cat/
someficients i Punts d’Assessorament per 
a l’Eficiència Energètica (dl., mercats Torre 
de la Vila i Cooperativa i Casal Cooperativa; 
dt., mercats Sant Jordi i La Muntanyeta; dc., 
mercats Torre de la Vila, Cooperativa i La 
Muntanyeta i Casal Cooperativa; dj., mercats 
Sant Jordi i La Muntanyeta), i dv, mercats Torre 
de la Vila i Cooperativa.
 

Concurs estatal de fotografia 
Afoboi convoca l’11è 
Concurs Estatal de 
Fotografia Vila de 
Sant Boi. Catagories: 
lliure monocrom, 
lliure color i tema 
Sant Boi. Admissió 
d’obres, fins al 14 d’abril. Lliurament de premis, 
el 2 de maig, tot coincidint amb la inauguració, 
a Can Castells Centre d’Art, de l’exposició amb 
les fotografies guanyadores i una selecció 
de les finalistes. El concurs està reconegut 
per la Federació Catalana de Fotografia i la 
Confederació Española de Fotografia.  
Informació i bases del concurs: www.afoboi.com 
i concursosafoboi@gmail.com.

Desgravar despeses d’escolarització. Per a la campanya de la 
renda l’Ajuntament s’encarrega de tramitar el contingut de la casella 233 
de la declaració d’IRPF corresponent a l’exercici 2018 a les mares de 
nens i nenes matriculats  a les escoles bressol, tan públiques com priva-
des, perquè puguin desgravar una part de les despeses d’escolarització. 
Més informació: OMAP, santboi.cat i www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.
sede/procedimientoini/GI45.shtml.

 
Adequació d’habitatges privats
El Consorci Metropolità de l’Habitatge 
ofereix ajudes per adequar i habilitar 
habitatges privats individuals o 
unifamiliars.
Es poden demanar les subvencions per 
a les actuacions següents: obtenció i/o 
millora de l’habitabilitat; adaptació de 
les instal·lacions aigua, llum, gas, etc. 
a les normatives vigents, inclosos els 
punts de càrrega per a vehicles elèctrics; 
millores de la sostenibilitat energètica 
i acústica, i actuacions relatives a 
l’accessibilitat i mobilitat (substitució de 
banyera per dutxa, per exemple).
Requisits: l’habitatge ha de ser anteriors 
a 1996, de titularitat privada i que siguin 
el domicili habitual de les persones 
propietàries. 
No podran gaudir de subvencions les 
obres que s’hagin iniciat o fet abans de 
formalitzar la sol·licitud o haver rebut 
el comunicat tècnic inicial de l’Àrea 
Metropolitana. 
Informació i sol·licituds: OMAP (amb cita 
prèvia) i a santboi.cat.

Prestacions al lloguer
Obert el termini per renovar la prestació 
per al lloguer ja atorgada per l’Agència 
de l’Habitatge. A la convocatòria sols 
s’hi poden acollir les persones que ja en 
van ser beneficiàries al 2018 (BLJ, BLP 
i BLC), no les que van ser beneficiàries 
de les subvencions al lloguer (BM). 
Són ajuts per a persones en situació 
vulnerable que tenen dificultat per 
fer front al pagament del lloguer de 
l’habitatge. La prestació mensual pot 
arribar al 40% de l’import anual del 
lloguer, fins a un màxim 
de 2.400 €.
Informació, tràmit i 
sol·licituds: Fins a l’1 
de març, a l’OMAP (cita 
prèvia) i santboi.cat.
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Divendres 8 de febrer
22 h I Música. Gwen Perry. 
Actuació de la cantant Gwen 
Perry. En el marc de Sant 
Boi Jazz Club. Preu: 8 €. 
Lloc: teatre de Cal Ninyo. 
Organització: Weller

Dissabte 9 de febrer
12 h I Jornada i tallers familiars Ludus Ars. Al voltant 
dels drets dels infants, en el marc de l’exposició Ludo, 
ludere, Ars. Presentació del llibre Cuentos contados al 
oído, editat per l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la UB, amb 17 contes infantils, guies didàctiques per 
treballar a l’escola i il·lustracions realitzades per alguns 
dels participants de l’exposició. La jornada inclourà 
jocs familiars participatius amb les 
artistes de la mostra Alicia Blam, 
Fayna Nieves, Maria Bernat i Jennifer 
Ros i el taller familiar Teixim, de Sara 
Marín. Activitats gratuïtes. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: 
Ajuntament
  
12.30 h I Música. Sant Boi no Stars DJ!!! Sessió de 
música dj en el marc de ĹAperititu. Gratuït. Lloc: Espai 
Weller de Cal Ninyo. Org.: Weller
 
20 h I Música. III Inner Circle Metal Fest. Festival de 
música heavy metal. En aquesta ocasió, women edition, 
amb les actuacions dels grups In Mute, Synlakross, 
Flames at sunrise i Resilence.Preu: 8 €, anticipada, i 10 
€, a la taquilla. Lloc: Can Massallera. Org.: Inner Circle 
Metal Fest

Diumenge 10 de febrer
11 h I Els Tres Tombs. Per celebrar Sant Antoni Abat, 
patró de la pagesia. Benedicció i cercavila amb animals  
al voltant de l’església de Sant Baldiri i benedicció. 
Lloc: església de Sant Baldiri. Org.: parròquia de Sant 
Baldiri. Hi col·laboren Pessebristes de Sant Boi, Refugi 
Municipal d’Animals de Companyia, Banda Sant Josep 
Obrer, Fundació Marianao i Ajuntament
  

Dimecres 13 de febrer 
18.30 h I Club del llibre. Comentaris sobre Antes del 
huracán, amb l’assistència de l’autor, el santboià Kiko 
Amat, que recrea en 
aquesta novel·la un dels 
escenaris més coneguts 
de Sant Boi: l’hospital 
psiquiàtric. Una història 
de bogeria, família, classe 
obrera i amistat, d’humor i 
melancolia, amb la nostra 
ciutat com a paisatge. 
Activitat gratuïta. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de 
Sant Boi

Divendres 15 de febrer
22 h I Concert. Steve Roberts. 
Actuació del cantautor irlandès amb 
el seu treball Perfect years. En el 
marc del cicle Els Pixagots de la 
proposta cultural dels divendres El 
Club Elias. Preu: 5 €, normal, i 10 €, 
entrada amb cd. Lloc: teatre de Cal 
Ninyo. Org.: Weller

Dissabte 16 de febrer
12.30 h I Concert. Palos de Ciego. 
Actuació del grup Palos de Ciego,  
en el marc de l’Apertiu de l’Espai Weller. 
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Weller

Diumenge 17 de febrer
11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. M. Lluïsa 
Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, explica el 
Sant Boi dels segles XVIII i XIX. La visita es repeteix 
els tercers diumenges de mes. Activitat gratuïta amb 
inscripció: tel. 93 6309642 i museusantboi@gmail.com. 
Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Dimecres 20 de febrer
19 h I Tertúlia literària en anglès. Amb Canterville 
ghost and other stories, adaptació del clàssic d’Oscar 
Wilde. En el marc de Reading club: read and talk about 
it. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 22 de febrer
19.30 h I Presentació del 
llibre El miedo de Amanda. 
Presentació de la tercera novel·la 
de l’escriptor i detectiu santboià 
Vicente Corachán, un thriller 
dur i actual sobre la violència de 
gènere. Corachán és també autor 
d’Un cadáver para un detective 
i Olga. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Org.: biblioteques de Sant Boi 
 
21.30 h I Concert. Panellet. Punk 
i hardcore en el cicle Els Pixagots 
de la proposta cultural dels 
divendres El Club Elias. Preu: 7 €, 
anticipada i 10 € en taquilla. Lloc: 
teatre de Cal Ninyo. Org: Weller

Dissabte 23 febrer
20 h I Xerrada col·loqui. L’empatia. Més informació: 
dv., de 20 a 21 h, i ds., de 20 a 21.30 h, al Casal de 
Marianao. L’entitat organitza activitats diverses. Lloc: 
Casal de Marianao. Organització: Associació Amicitia de 
persones separades i viudes
 
21 h I Concert. Eina i Cor Fort.  Els components d’Eina 
(a la foto) presentaran el seu 
nou directe acompanyats del 
grup Cor Fort. Preu: entrada 
anticipada, 8 €. Taquilla, 10 €. 
Venda d’entrades, a entradium.
com. Lloc: Bar La Masia. 
Organització: Bar La Masia 
 
23 h I Ball popular de saló. Tarda de ball de saló 
popular a càrrec de l’associació Sant Boi Ball. Preu: 
socis, 5 € per parella, i no socis 15 € per parella. 
Organització: Sant Boi Ball. Lloc: Can Massalllera

Diumenge 24 febrer
9 h I 6a Magic Line Sant Joan 
de Déu. Una mobilització 
ciutadana en forma de 
caminada solidària per trams 
organitzada per l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu a favor 
de les persones en situació 
vulnerable. Inscripcions fins 
al 13 de febrer. Sortida: Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. 
Organització: Obra Social de 
Sant Joan de Déu

L’hora del conte
18 h I Dv. 8 de febrer. Contes musicats, a càrrec de la companyia La Sal d’Olot. Dv. 22 
de febrer. Sessió amb Escola de dracs i mags, a càrrec de l’Anna Garcia. Gratuït. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Dissabte 9 de febrer 
12 h I Tallers familiars: Ludus Ars. Tallers al voltant de l’exposició Ludo, ludere, Ars 
i presentació de llibre Cuentos contados al oido, sobre els drets dels infants, una 
iniciativa de la UB i UNICEF. Hi haurà sorpreses per passar un matí en família. Gratuït. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA). Organització: Ajuntament amb la col·laboració 
de la Universitat de Barcelona
 
12 h I Conte en anglès. The Far West . Story Time amb la col·laboració de Kids and Us. 
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 10 de febrer
De 10 a 13.30 h I Taller. Fem caixes-niu i menjadores d’ocells. Construcció de caixes 
niu, menjadores i abeuradors per a ocells que s’instal·laran entorn de Can Palós. Cada 
família s’endurà una petita menjadora d’ocells per instal·lar a casa. Preus: fins a 3 anys, 
gratuït; nens i nenes, de 4 a 12 anys, 5 €, i majors de 12 anys, 10 €. Inscripcions: tel. 
93 5902700 o info@centresescoltes.cat. Més info: www.centresescoltes.cat. Lloc: Aula 
Natura Can Palós. Organització: Centres Escoltes
 

17.30 h I Espectacle familiar. Hi ha res més avorrit 
que ser una princesa rosa? Un espectacle dirigit 
per Paco Mir (El Tricicle) que vol trencar amb 
alguns tòpics dels contes de princeses. La Carlota 
és una princesa tan rosa com totes les princeses... 
Té un vestit rosa, una habitació rosa i una “feliç” i 
envejable vida de color rosa però, això no obstant 
s’avorreix moltíssim, perquè tot això d’anar besant 
gripaus a la recerca d’un príncep blau no l’interessa 
gens ni mica. Per a majors de 5 anys. En el marc 
dels Espectacles Familiars de la Temporada d’Arts 
Escèniques. Preus: 8 €, anticipada, 10 €, a la taquilla. 
Lloc: Can Massallera. Organització Ajuntament

Estonetes familiars
De 18.30 h a 19.30 h I Dc. 13 i 27 de febrer. Ioga en família, a càrrec de Tata Inti (dia 
13, per a famílies amb infants de 4 a 11 anys, i dia 27, per a famílies amb infants d’1 a 
3 anys. Inscripcions: al telèfon 93 652 98 40. Màxim 15 famílies per sessió. Activitats 
gratuïtes. Lloc: Sala d’Actes de L’Olivera. Organització: Ajuntament

Divendres 15 de febrer
18 h I Presentació del llibre i taller posterior. Mamà 
díceme que sí. Herminia Touzon ha escrit aquest conte 
basat en l’experiència d’una mare en l’educació del seu 
nen autista. Els nens i les nenes participants (a partir 
de 3 anys) podran crear el seu propi conte en un taller a 
càrrec de Kumon. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca 
M Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi 
i Kumon

Dissabte 23 de febrer
17 h I Club de lectura infantil. Ricard, el del forat negre, de Pep Molist. Des de ben 
petit, en Ricard tenia un somni: ficar-se algun dia en un forat negre. La seva curiositat 
i imaginació eren tan enormes que, si aquestes fossin una persona, tindria l’alçada 
d’un gegant.... Activitat gratuïta amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Diumenge 24 de febrer 
12 h I Espectacle familiar. La rateta que escombrava 
l’escaleta. Una adaptació del conegut conte de Charles 
Perrault, amb teatre, titelles i músi ca. Un conte d’ara 
i sempre, per gaudir-lo amb tota la família. A càrrec 
de Festuc Teatre. Durada: 50 minuts. En el marc 
dels Espectacles Familiars de la Temporada d’Arts 
Escèniques. Per a nens i nenes majors de 2 anys. Preu: 4 
€. Lloc: Casal de Marianao. Organització: Ajuntament 

Oci familiar
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Del 18 de febrer al 15 de març 
Educació. En acabar l’ESO. 
Les diferents possibilitats 
formatives, tant si els nois 
i les noies estudiants tenen 
el títol de graduat en ESO 
com si no: batxillerat, cicles 
de formació professional, d’arts plàstiques i disseny 
o d’esports, proves d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà, programes de formació i inserció (PFI), cursos 
d’idiomes i altres ofertes de formació no reglada. 
Els instituts de la ciutat poden fer visites guiades 
d’orientació acadèmica per a l’alumnat de 4t d’ESO. 
Horari: de dl. a dv., de 10 a 14 h, i de dl. a dj., de 16 
a 20 h. Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt (Can 
Massallera). Organització: Ajuntament

Del 19 de febrer al 3 de març
Literatura. Pedrolo revelat negre. Mostra de 
fotografies de Miquel Traveria que recrea les novel·les 
policíaques de Pedrolo L’inspector fa tard i Joc brut. 
Una exposició per tancar l’Any Manuel de Pedrolo. 
Entrada gratuïta.Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Fins al 2 de març 
Art. Ludo, Ludere, Ars. Una exposició col·lectiva 
tridimensional al voltant del joc com a espai de creació 
per reflexionar sobre l’art. Alumnat de la facultat de 
Belles Arts de l’UB planteja noves maneres de percebre, 
entendre i construir realitats estètiques, sensorials 
i socials. Entrada gratuïta. Lloc: Can Castells Centre 
d’Art (CCCA). Organització: Ajuntament i Universitat de 
Barcelona

Fins al 12 de març
Art. Perspectives del passat. Exposició de Jesús García 
Martínez. Segons la comissària de l’exposició, Bárbara 
Bacconi, observant aquests treballs ens vénen a la ment 
milers d’estils de pintures: des de la pintura rupestre, 
a la més expressiva i peculiar de les avantguardes 
d’artistes com Pollock, Kooning, Motherwell i Mathieu, 
entre altres. Entrada gratuïta. Lloc: Can Castells Centre 
d’Art (CCCA). Organització: Ajuntament

Fins a l’abril
Art: Guinovart. Fi de 
segle. Amb motiu del 10 
aniversari de la mort del 
pintor Josep Guinovart, el 
25 de novembre s’inaugura 
una exposició de les obres 
que es conserven a Sant 
Boi. És un petit homenatge 
a l’artista i a la seva 
relació amb la ciutat. En el 

marc de l’Any Guinovart. Lloc: Museu-Can Barraquer. 
Organització: Ajuntament

19 h I Teatre de clown. 
Rhumans. Final de la 
trilogia amb clowns 
(Rhum i Rhümia) de 
Rhum Cia, Rhumans és 
una creació autònoma, 
tot i que conserva 
els ingredients de les 
dues primeres: humor, 
gamberrisme i grans 
dosis de tendresa i emoció. Espectacle que reivindica 
l’esplendor del pallasso. En el marc de la Temporada 
d’Arts Escèniques. Preu: entrada anticipada normal, 14 
€, a ticketea.com Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dimecres 27 de febrer
19 h I Club de lectura fàcil en català. Amb Marcus Marc 
i la ruta del cacau, de Núria Martí. Cal inscripció. Lloc: 
Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: bibl. de Sant Boi

Dijous 28 de febrer
17.15 h I CarnaBall. Per celebrar el dia de la truita, amb 
un gran ball, i donar la benvinguda al rei Carnestoltes. 
Hi haurà classes obertes de ball de diferents disciplines. 
Gratuït. Lloc: Casal de Barri Marianao. Org.: Ajuntament
 
18 h I Xerrada. Educació infantil P3. Sessió informativa 
per a famílies amb nens i nenes que han de començar el 
primer curs d’educació infantil P3 el mes de setembre. 
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Winter Softball Cup U19 
Dia 9 (de 10 a 18 h) i dia 10 (de 9 a 15 h) de febrer. Amb 
la participació dels equips Viladecans, Hèrcules L’H, 
Barcelona, Fènix València i CBS Sant Boi. Lloc: Estadi de 
Beisbol i Softbol Sant Boi. Org.: CBS Sant Boi

A l’escenari
20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 14 de febrer. Tres en Ratlla. 
Dj. 21 de febrer. La soga. Dj. 28 de febrer. Adivic. Micro 
teatre de 15 minuts per a 15 persones cada sessió. Preu: 
3 €, amb consumició. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller

Curs d’iniciació a la fotografia
Dies 23 i 24 de febrer. Horaris: dia 23, de 9.30 a 13.30 
h, i de 17 a 20.30 h (part teòrica); dia 24, d’11.30 a 
13.30 h (pràctiques per Sant Boi). Preu: socis, 15 €, i no 
socis, 30 €. Més informació: formacio@dphotosb.com i  
www.dphotosb.com. Lloc: Casal de Camps Blancs. Org.: 
Dphotosb. grup fotogràfic santboià

En veu alta, tots llegim
11 h I Els dijous. Club de lectura en veu alta. Amb Esto 
no es un cuento y otros cuentos, d’O. Henry. Gratuït amb 
inscripció. Lloc Bibl. J. Rubió. Org.: bibl. de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb 
capacitats diverses
De 18 a 19.30 h I Els dijous. Per a persones amb 
capacitats intel·lectuals i lectores diverses. Inici de la 
nova temporada amb El fantasma de Canterville, d’Oscar 
Wilde. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Mercat de Pagès
De 15 a 21 h I Els divendres. Productes del parc agrari i 
artesanals. Lloc: rbla. R. Casanova. Org. Ajuntament

Patis Oberts
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h I Dissabtes i diumenges. 
A les escoles Ciurana, A. Gaudí i Massallera. Org.: 
Ajuntament
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+ Info: 
agendasb.info 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 

Dissabte 2 de març
18 h I Rua Carnaboi 2019. A la ciutat l’acte 
central del temps de Carnaval és la rua Carnaboi. 
La Miranda, l’escultura la “pirata” feta pels nens 
i les nenes del taller de pintura de Can Castells 
Centre d’Art, obrirà la comitiva de carrosses. La 
cercavila acabarà amb la crema del Carnestoltes    
Inscripcions: fins al dia 25 de febrer. Recorregut: 
c/Baldiri Aleu, pl. Catalunya, c/Francesc 
Macià, c/Lluís Pasqual Roca, c/Riera Basté, pl. 
Salesians, c/Eusebi Güell, c/Joaquim Auger i pl. 
Teresa Valls i Diví. Org.: Ajuntament.  
A la foto, imatge del Carnaboi 2018

Exposicions

 
 
 
 
 
 
 

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



Quantes persones formen part de la colla?
Pere: A la colla mantenim un ambient molt familiar. 
Som al voltant d’una cinquantena de persones 
entre portadors dels gegants, gegantons, 
capgrossos i imatgeria infantil. 

Un gran repte per a la vostra entitat... 
Fco. Javier: Sí, per sort ja tenim experiència en 
organitzar trobades. Cada any fem la trobada dels 
Gegants de Casablanca i l’any 2010 van organitzar la 
trobada de Gegants del Baix Llobregat  n

I quina participació preveieu?
Fco. Javier: La nostra aposta és fer una celebració 
de gran format en la que puguin participar totes les 
colles de Catalunya, fins i tot de l’estranger. / Pere: 
Per a una celebració d’aquestes característiques 
caldran moltes persones voluntàries per 
col·laborar amb les tasques d’organització. 
 
Ens podeu avançar els actes principals?
Pere: L’acte central es farà el dia 10 de maig de 
2020 amb un seguit de cercaviles que sortiran de 
diferents indrets de la ciutat i aniran a parar al parc 
de la Muntanyeta on tindrà lloc el ball de gegants 
on Sant Boi prendrà el relleu a Castellbisbal com 
a Ciutat Gegantera. /  Fco. Javier: Cal destacar 
també la inauguració d’un monument dedicat 
a la Ciutat Gegantera i l’estrena d’un himne 
commemoratiu.

Comenceu amb la convocatòria d’un concurs...
Fco. Javier: Sí, hem fet una convocatòria oberta 
per triar el disseny de la imatge de marca Sant 
Boi Ciutat Gegantera 2020. El premi és de 500 
euros a la proposta que surti elegida. / Pere: Les 
bases del concurs es poden consultar al nostre FB  
@gegantsdecasablanca. També es pot consultar a 
webs.gegants.cat/casablancasantboi. 

Com ha estat la proclamació de la candidatura? 
Fco. Javier: L’Assemblea General de Colles 
Geganteres es va reunir el 2 de febrer a Sant 
Climent de Llobregat i va aprovar el nomenament 
de Sant Boi Ciutat Gegantera a proposta dels 
Geganters i Grallers de Casablanca. / Pere: 
Nosaltres prendrem el relleu de Castellbisbal que 
és la Ciutat Gegantera d’aquest 2019.

Com es va fer la presentació? 
Pere: Primer es va projectar un vídeo explicatiu 
de l’oferta cultural de Sant Boi i després va tenir 
lloc la intervenció de l’alcaldessa, Lluïsa Moret. / 
Fco. Javier: Cal afegir que el projecte havia estat 
aprovat per unanimitat al Ple de l’Ajuntament. 
Aquesta aprovació és necessària per presentar la 
candidatura.

Quan està previst fer la celebració?
Fco. Javier: L’elecció com a Ciutat Gegantera 
comportarà fer actes durant tot l’any, de fet 
hem començat ja els preparatius. / Pere: La 
concentració de colles de gegants i l’acte central 
tindran lloc els dies 8, 9 i 10 de maig de 2020.

Quina és la vostra proposta d’activitats?
Pere: Una de les fites és aconseguir la implicació de 
les escoles. Volem que participin en la fabricació 
d’un capgròs per a cada escola i que tinguin 
protagonisme durant els actes de celebració. / 
Fco. Javier: Durant tot l’any promocionarem la 
tasca cultural dels Gegants de Catalunya.

N Volem que les  
escoles de Sant Boi 
siguin protagonistes  
de la celebració

N Caldran moltes 
persones voluntàries 
per col·laborar amb 
l’organització

FRANCISCO JAVIER NICOLÁS i PERE LORENTE són membres de la junta de la colla  
Geganters i Grallers de Casablanca i han estat els impulsors de la candidatura de Sant Boi que ha 
estat triada com a Ciutat Gegantera de l’any 2020. L’esdeveniment coincidirà amb el 20è aniversari  
de la colla santboiana, nascuda per iniciativa dels Diables de Casablanca.

“Sant Boi serà la 
Ciutat Gegantera  

de l’any 2020”


