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“El circuit local envers la
violència és essencial, tant per fixar
les línies generals de treball com per
fer front a cada cas
concret. El problema
de fons és educatiu,
hem de canviar els
rols tradicionals de
gènere. Anem per
un bon camí, però
encara hi ha massa
casos que ni tan
sols es denuncien:
moltes dones
pateixen en silenci.” Enric Martín,
Grup d’Atenció a la Víctima dels
Mossos d’Esquadra

“La coeducació m’interessa des

de sempre i per això m’hi he format,
per intentar aplicar-la en el dia a dia de
l’aula. Amb els més
petits, treballem
el tema de les
emocions, els rols
i els estereotips de
gènere; ho troben
tot normal, no els
sobta gens. Després,
de més grans, ja es
marquen més les
diferències; intentem
despertar un punt de vista crític.”
Àngels Duch, Mestra a
l’Escola Montbaig

“Les ordres d’allunyament han

patit un retrocès important al nostre
entorn, al qual han contribuït també
les ‘retallades’ i
la disminució de
competències dels
Mossos. Però la
violència de gènere
no ha disminuit; ben
al contrari, cada dia
aflora més. Hi ha
una porció d’homes
que han canviat el
rol, però molts joves
reprodueixen models masclistes. Ara
els problemes es detecten més aviat.”
Núria Milà, advocada del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones

Les formes de la violència masclista
La violència masclista es defineix com l’expressió més greu del conjunt de conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones que constitueixen el masclisme. Aquest tipus de violència no només destrueix vides, sinó
que també impedeix el desenvolupament de drets, la igualtat d’oportunitats i les
llibertats de les dones.
Segons la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, aquest tipus de violència es pot exercir d’alguna de les formes següents:

-Violència física. Actes o omissions de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.
-Violència psicològica. Tota conducta o omissió intencionada que produeix en
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.
-Violència i abusos sexuals. Actes de naturalesa sexual no consentits per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació,
prevalença o manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la
persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella,
afectiva o de parentiu.
-Violència econòmica. Privació intencionada i no justificada de recursos per al
benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació
en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de la parella.
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Una dotzena
d’artistes i grups de
música de Sant Boi
s’han compromès
a participar en
aquesta activitat
reivindicativa

Sant Boi clama contra la violència
amb un concert de bandes locals

NAjuntament i entitats organitzen una programació d’activitats per commemorar el 25-N
El 25 de novembre se celebra arreu del
món el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Des de fa anys, Sant Boi se
suma a aquesta commemoració amb un
ampli programa d’activitats que organitzen l’Ajuntament i les entitats de dones.
L’objectiu és entonar un clam col·lectiu de
protesta contra la forma més intolerable de
discriminació de gènere, la violència masclista, que en ple segle XXI produeix cada
any més de 50 morts a l’Estat espanyol,
desenes de milers de denúncies i incomptables efectes en les vides de les dones, alguns de visibles i altres d’invisibles.

Concert a la plaça de l’Ajuntament

El clam de Sant Boi s’expressarà aquest
cop principalment per mitjà de la música. L’Ajuntament ha convidat una dotzena
d’artistes i grups locals a posar música a
textos de poetesses. Les composicions sonaran al concert “Veus contra la violència
masclista”, que tindrà lloc el diumenge 29

L’acte
commemoratiu i
la lectura del
manifest tindran
lloc enguany a la
plaça de Catalunya

de novembre, a partir de les dotze, a la plaça
de l’Ajuntament. Hi seran presents Dolo Beltrán, Coet, Aston, Riu, Yellowstone, Abril,
Maria Martí, David Coronel, Big Band Cultura F, Carmen Doráa, Gregorio Petróleo y La
maldita música y la puta poesía. Més endavant s’editarà un CD recopilatori on també
participaran Trau i Loren.

Acte a la plaça de Catalunya

Aquest cop l’acte central de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista tindrà lloc el dissabte 21 de
novembre, de 10 a 14 hores, a la plaça de
Catalunya. Com és habitual, s’hi llegirà un
manifest reivindicatiu i s’enlairaran globus
per simbolitzar el rebuig de la ciutat contra
aquesta xacra social. Durant el matí hi haurà
un estand amb informació dels serveis del
Centre de Recursos i Documentació de les
Dones de Sant Boi (CRDD) i informació especialitzada sobre igualtat de gènere, masclisme i violència. L’Ajuntament també ha
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previst, per al 24 de novembre, la jornada
tècnica “Masculinitats i violències masclistes”, adreçada a professionals.

Actes de les entitats ciutadanes

Diverses entitats organitzen activitats amb
motiu del 25-N: El Farah, una xerrada sobre
maltractament psicològic; l’Associació de
Dones, una xerrada col·loqui sobre violència masclista; Equilibri, la projecció de la
pel·lícula Solas; Cultura Viva, l’exposició del
concurs “Di no a la violencia contra las mujeres”; la Fundació Marianao, la conferència
“Nacidas para el placer”; l’Associació de Dones Esclat, una conferència sobre els beneficis de la relaxació i la meditació; APADO, una
jornada sobre les conseqüències de la violència en els infants. El 23 d’octubre, Homes
Igualitaris va fer un any més, a la plaça de
l’Ajuntament, la Roda d’Homes contra la Violència Masclista, una crida contra el silenci.
Programa d’activitats:
www.igualtatsantboi.cat

N Sant Boi cuenta con

un circuito de actuación
que coordina esfuerzos
frente a las situaciones
de violencia machista
N La coeducación es

una apuesta por
educar en igualdad y
prescindir de los
estereotipos de género

Políticas para frenar la violencia
NLa prevención es fundamental para erradicar las actitudes machistas y las conductas abusivas

1 Políticas de igualdad

Des de los años 80, Sant Boi se ha distinguido como una ciudad referente en la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres. La
creación de una concejalía dedicada específicamente a este tema significó un compromiso político permanente de trabajo por los
derechos y las libertades de las mujeres y,
muy especialmente, por la erradicación de la
violencia machista. Pese a los avances conseguidos, es necesario seguir defendiendo la
igualdad y haciendo frente a las diferentes
formas en que se manifiesta la violencia.

2 Entidades de mujeres

El papel de las entidades de mujeres ha resultado fundamental para poder progresar
en la lucha contra las desigualdades y la
violencia machista. Ejemplos como la Associació de Dones de Sant Boi, la Asociación
EMI y la Federació de Dones per la Igualtat
del Baix Llobregat tuvieron un rol pionero

El
Ayuntamiento
ofrece apoyo
psicológico
y jurídico
especializado
a las víctimas

al inicio de este largo camino. En 1987, el
Ayuntamiento impulsó la creación del Consell Municipal de les Dones, una plataforma
de intercambio, reflexión, debate y trabajo
coordinado con las entidades vinculadas a
las mujeres de Sant Boi. Uno de los frutos del
trabajo inicial de este organismo fue la puesta en marcha de un circuito local de atención
a las víctimas de violencia machista.

3 Quince años de circuito

contra la violencia

El Circuit Local d’Atenció envers la Violència
Masclista se puso en marcha el año 2000.
Ninguna otra ciudad de nuestro entorno disponía entonces de un dispositivo similar con
el que abordar en el día a día una actuación
coordinada contra esta lacra social. Quince
años después, la clave de su funcionamiento
sigue siendo un protocolo que permite intervenir en red y con pautas previamente consensuadas por todas las partes implicadas.
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Además de la atención a las situaciones de
emergencia, se trabaja para prevenir la violencia y sensibilizar a la población con el fin
de extender el rechazo social y la tolerancia
cero contra la principal forma de discriminación que padecen las mujeres.

4 Un punto de referencia

El Centre de Recursos i Documentació de
les Dones (CRDD), ubicado en Can Jordana,
es el punto de referencia de los servicios del
Ayuntamiento específicamente dirigidos a
las mujeres de Sant Boi. Entre estos servicios
se cuenta el Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD), que ofrece apoyo psicológico y jurídico especializado a quienes padecen
o han padecido violencia, además de información, orientación, formación y asesoramiento sobre el tema.

5 Lo que no es amor

“Això no és amor” es el título de la campaña
de sensibilización iniciada hace un año por

el Ayuntamiento para prevenir la violencia
machista. Los mensajes de la campaña se
dirigen principalmente a jóvenes y adolescentes de la ciudad y se expresan a través
de Internet y las redes sociales. Los objetivos
de “Això no és amor” son detectar las situaciones de abuso y ‘microviolencias’ que se
producen en las relaciones de pareja y abordar los casos de violencia que puedan vivirse, ya en primera persona, ya en el entorno
más próximo. La campaña pone un especial
énfasis en las manifestaciones de violencia
que se producen en el entorno digital (sobre
todo, el ‘control’ mediante el teléfono móvil
y las redes sociales).

6 Violencias que no se ven

Hay muchas formas de violencia. Algunas de
ellas son muy sutiles y prácticamente invisibles, mientras que otras están tan integradas
en nuestra cultura y en nuestra forma de ver
el mundo que incluso cuentan con la aprobación mayoritaria de la sociedad. Este tipo de
violencias, llamadas ‘microviolencias’ por los
expertos, tienen como víctimas habituales a
las mujeres y afectan a todo tipo de relaciones de pareja, incluidas las menos formales
e institucionalizadas.

7 Educación para la igualdad

Promover la ‘coeducación’ es una de las principales estrategias del Ayuntamiento en la
lucha contra la desigualdad. La ‘coeducación’
es un modelo educativo basado en la igualdad real de oportunidades entre mujeres y
hombres, que pretende superar los estereotipos de género con que hemos sido educados y socializados, entre ellos los que tienen
que ver con el ejercicido de la violencia. El
Ayuntamiento organiza desde hace tiempo
acciones de sensibilización, cursos y talleres
de coeducación dirigidos a profesionales de
la educación formal y no formal y a las familias santboianas.

8 Violencia en la infancia

En las situaciones de violencia, a menudo no
hay una sola víctima. En los últimos tiempos
se ha intensificado el debate sobre cómo deben abordarse los casos de menores que son
testigos -o víctimas directas- de violencia
machista en su entorno familiar. Los estudios
demuestran que los niños y las niñas no pueden afrontar sin ayuda estos conflictos, que
les generan serios perjuicios psicológicos,
emocionales, relacionales y de autoestima
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durante la etapa en que está formándose su
personalidad.

9 El nuevo rol de los hombres

El papel social que tradicionalmente ha correspondido a los hombres conduce a menudo a relaciones impregnadas de violencia.
En los últimos años, han surgido grupos de
hombres que apuestan por un nuevo modelo de masculinidad que reivindica que
los hombres no tengan que perderse cosas
como expresar sus sentimientos o experimentar el placer de cuidar a los demás. El
Ayuntamiento participará el 19 de noviembre en una jornada sobre ‘nuevas masculinidades’ organizada por la Diputación.

10 Homofobia y transfobia

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad
el pasado mes de octubre una moción que
declara Sant Boi “ciudad libre de homofobia y transfobia”. El texto de la moción expresa el compromiso de apoyar “la lucha
por la liberación LGBTI (lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales y intersexuales)
y trabajar activamente para avanzar hacia
una sociedad donde todas las personas
puedan vivir libremente su opción sexual.

Un circuito profesional
coordina la atención
a las víctimas
Sant Boi cuenta desde el año 2000
con un dispositivo de atención especializada para casos de violencia machista. Se trata de un circuito
profesional que reúne y coordina los
esfuerzos de los diferentes servicios
(de atención social y psicológica, sanitarios, policiales, jurídicos...) comprometidos en cubrir las necesidades
de las mujeres que padecen este tipo
de situaciones.
El trabajo en red entre todos ellos permite consensuar previamente los criterios de intervención y ofrecer a las
víctimas una atención integral, con un
protocolo de respuestas coordinadas
y adecuadas a las características de
cada caso. Además, se revisa de forma

continua la eficacia de las actuaciones que se llevan a cabo y se establecen fórmulas para evitar la llamada
‘victimización secundaria’, es decir,
el daño psicológico y las dificultades
que a menudo padecen estas personas como consecuencia involuntaria
de la actuación de los servicios que
las atienden (en especial, el hecho de
revivir de forma repetida el episodio
de violencia al tener que explicarlo
ante diferentes profesionales).

El circuito reúne servicios sanitarios, policiales, de atención social y psicológica...
nación, con el fin de promover la intolerancia pública y el rechazo social de
la violencia y favorecer cambios legales y estructurales que rompan con los
comportamientos que conducen a ella.

Intervención y prevención

Un circuito pionero

Aunque la intervención en casos de
emergencia es esencial, también se
trabaja mediante acciones preventivas
y de sensibilización contra la discrimi-

El Circuito local contra la violencia
machista se puso en marcha a iniciativa del Ayuntamiento de Sant Boi y

del Consell Municipal de les Dones
hace quince años. Fue pionero en Catalunya como instrumento de trabajo
coordinado para la erradicación de
la violencia machista y su funcionamiento ha hecho de la ciudad de Sant
Boi un referente en este ámbito. Pese
a los avances conseguidos, la erradicación de la violencia continúa siendo un objetivo prioritario.

“Les dones que pateixen no
s’han de sentir soles”

Membres del circuit
AJUNTAMENT

Laura Ramírez, responsable del Centre de Recursos i
Documentació de les Dones de Sant Boi (CRDD)

-Centre de Recursos i Documentació per a les Dones
-Assessoria psicològica i jurídica
-Servei d’Informació Juvenil El Punt
-Serveis Socials Bàsics i Servei de Primera Acollida
-Servei de Salut Comunitària
-Comissaria de la Policia Local
-Educació i Civisme

Per sobre de tot, les dones que pateixen violència ne
cessiten sentir-se acompanyades. Són com al mig d’un
huracà i no saben què fer, o tenen por del que pugui passar. Serveis com
el CRDD i el SIAD intenten ser un punt de referència per a elles, estar a
la seva disposició en el moment adequat, passi el que passi. Cada cas és
diferent i arriba a nosaltres en una fase concreta. Moltes vegades el que
pertoca és un assessorament especialitzat, psicológic o jurídic. Sovint el
que cal és ajudar les dones a identificar allò que els passa, posar-ho en
paraules, acompanyar-les en el procés de fer-se conscients de la situació
que pateixen i de la seva dimensió. Són importants, per exemple, els grups
d’ajuda mútua, perquè escoltant altres situacions s’entén millor la pròpia i
es generen relacions de cooperació que resulten molt útils. Les dones han
de trobar la manera de dir-se certes coses a elles mateixes i han de sentir
se emocionalment fortes per poder prendre decisions difícils. En gran part,
la nostra feina és fer costat a aquestes necessitats. No cal dir que un dels
requisits bàsics és la confidencialitat n

AGENTS LOCALS

-CAP Montclar
-CAP Vinyets
-CAP Cooperativa Molí Nou
-CAP Camps Blancs
-CAP Salut Mental
-Parc Sanitari Sant Joan de Déu
-Comissaria Mossos d’Esquadra
-Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)
Generalitat de Catalunya
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Què fer en cas de violència masclista?
Demana ajuda! On et pots adreçar?
Si necessites informació, assessorament jurídic o suport psicològic...

Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD)
Can Jordana (c/Ebre, 27, tel. 93 635 12 37, www.igualtatsantboi.cat / www.aixonoesamor.cat)

Si necessites orientació i suport social...

Servei de Primera Acollida (Cal Ninyo, c/ Major, 43, tel. 93 635 12 20)

En cas de maltractament físic o agressió sexual...

-Demana un certificat mèdic. En cas d’agressió sexual,
vés a un centre sanitari, sense rentar-te ni canviar-te de roba.
-Amb el certificat mèdic vés a la Policia Local o a la comissaria
dels Mossos d’Esquadra. Si hi ha testimonis és convenient anar-hi amb ells.
-Abans de signar la denúncia llegeix-la i comprova que s’ajusta al que has declarat. Exigeix-ne una còpia.

Si els maltractaments són a casa...

-Truca als telèfons d’emergències. Tu i els teus fills i filles podeu marxar del
domicili conjugal i restar-ne fora durant 30 dies si durant aquest temps presentes la demanda
de separació al jutjats. Abans de sortir de casa recull els objectes personals i alguns documents
(llibretes d’estalvi, cartilla de la Seguretat Social, certificats mèdics, passaports o DNI, etc.)

Assistència sanitària

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (camí Vell de la Colònia, 25, tel. 93 640 63 50)

Centres d’atenció primària

Sant Boi 1-EAP Montclar (c/ Pi i Margall, 115, tel. 93 652 91 16)
Sant Boi 2-EAP Molí Nou (c/ Ciutat Cooperativa, s/n, tel. 93 652 50 13)
Sant Boi 3-EAP Camps Blancs (pl. Euskadi, s/n, tel. 93 654 35 79)
Sant Boi 4-EAP Vinyets (ronda de Sant Ramon, 187, tel. 93 652 91 30)

Policia Local i Mossos d’Esquadra

Comissaria Policia Local (c/ Riera Fonollar, 2, tel. 93 640 01 23; Emergències: 092)
Comissaria Mossos d’Esquadra (c/ Joan Baptista Milà i Rebull, 2, tel. 93 567 58 45, Emergències: 112)

Jutjats de Sant Boi (c/ Carles Martí i Vilà, 2-4)
Jutjat núm. 3 de Violència sobre la Dona (tel. 93 551 72 30)
Jutjat de Guàrdia (tel. 93 551 72 24)
Per sol·licitar justícia gratuïta: www.icab.cat

Emergències:

900 900 120

Telèfon contra la violència masclista
Gratuït. Atenció 24 hores
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“Som en una primera línia

per detectar situacions de violència.
Acostumem a
rebre casos de
maltractament
psicològic,
sovint amagats
i prolongats en
el temps. Hi ha
un canvi social
respecte a fa
uns anys: els
professionals
cada cop estem més sensibilitzats i
les dones són més conscients que no
han de tolerar segons què.”
Dídac del Pino, Treballador
social al CAP Montclar

“Les lleis han avançat molt,

en especial
pel que fa a la
protecció de les
víctimes. També
s’ha millorat la
visibilitat del
problema de
la violència.
Però alhora
detectem que
en la societat els
canvis no s’acaben d’integrar. Ho
veiem en moltes parelles joves, per
exemple.” María Dolores Galiano,
Policia Local de Sant Boi

“Gran part de la culpa és

dels rols de gènere, que estan
massa marcats. La sensibilitat se
li assigna a les
dones i, en canvi,
queda minvada
o anul·lada
en els homes.
Això porta a la
violència. Només
respectant les
diferències
podrem tenir
igualtat real.
És un treball del dia a dia, potser
sobretot de les coses petites de la
vida, de les rutines.” Ramon Agudo,
Homes Igualitaris Sant Boi

El test
de l’amor

(Fes el test a: www.aixonoesmor.cat)

La meva parella sovint es burla de
les coses que m’agraden
La meva parella respecta la meva
manera de vestir
La meva parella em controla els sms
que m’arriben al mòbil i jo a ell/ella
En la meva relació puc expressar
amb llibertat la meva opinió sobre
les coses
La meva parella
sempre em critica el
pentinat
La meva parella
s’enfadaria si sortís de
festa sense ell/ella
La meva parella
m’escolta quan li
explico les coses que
em preocupen o com
m’ha anat el dia
A la meva relació
sempre és ell/ella qui
té raó
M’ha passat que he hagut de fer
alguna cosa que no em venia de gust
perquè ell/ella em deia que si no ho
feia era perquè no l’estimava prou

Si no faig l’amor amb la meva
parella tinc por que em deixi
Si alguna vegada he fet alguna cosa
que l’ha molestat/ada no em renya ni
em diu inútil, sinó que parlem de per
què ha passat
Li agrada saber on sóc i amb qui
estic en tot moment
És molt afectuós/a amb mi
Els plans que fa la meva parella
sempre són millors que els meus

Mediante diferentes soportes se difunden mensajes preventivos contra las situaciones de abuso y microviolencia

Repensar las relaciones de pareja
para prevenir conductas abusivas
“El primer amor de toda mujer debería ser el
amor propio”. “Que el amor valga la alegría,
no la pena”. “Las palabras no son sexistas.
La gente es sexista”. Estos son algunos
de los mensajes lanzados por la campaña
‘Això no és amor’. El Ayuntamiento la puso
en marcha el pasado mes de noviembre,
con motivo de la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia Machista
2014, y desde entonces se ha convertido en
el ‘leitmotiv’ de la gran mayoría de sus actuaciones en relación a esta cuestión.
Con su imagen de un corazón invertido y
mediante la difusión de vídeos, fotos, carteles, postales, chapas, pins, adhesivos, frases
de personas célebres y reflexiones de mujeres de la ciudad se pretende hacer pensar,
especialmente a los jóvenes, sobre qué es
el amor, cómo son nuestras relaciones de
pareja y, sobre todo, qué nos puede alertar
sobre la posible presencia de conductas
abusivas o de formas sutiles de violencia en
nuestras relaciones afectivas personales.
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La campaña
‘Això no
és amor’

se dirige
principalmente
a jóvenes y
adolescentes

El vehículo principal de la campaña es la
página web www.aixonoesamor.cat, que incluye el servicio E-lia, un consultorio virtual
gratuito donde se resuelven por correo electrónico, de forma gratuita y absolutamente
confidencial, dudas sobre las relaciones de
pareja y sobre situaciones de violencia cotidiana. En la misma página web se puede
realizar el test autopreventivo que aparece
a la izquierda de esta misma página.

Internet y las redes sociales

‘Això no és amor’ és una campaña de prevención dirigida principalmente (pero no
exclusivamente) a adolescentes y jóvenes,
que se vehicula principalmente por Internet y por las redes sociales y que tiene
también presencia en lugares como institutos, bibliotecas, bares y poliesportivos.
La campaña destina una atención especial
a las manifestaciones de violencia que se
producen en el entorno digital.
www.aixonoesmor.cat

Continuem la lluita:
no a la violència masclista
Continuamos la lucha:
no a la violencia machista

L

‘estiu de 2015 ha suposat un clar toc d’atenció
per recordar-nos que no podem baixar la guàrdia
enfront de la violència masclista. L’acumulació de
notícies terribles ha situat davant dels nostres ulls
l’evidència que el problema de la violència és un fet
estructural d’una societat on la discriminació per raó
de gènere és una realitat quotidiana.
Lluny queda l’esforç fet des de posicions pro
gressistes per legislar contra la violència masclista i
destinar recursos a favor de la igualtat efectiva en
tre dones i homes. L’actual govern conservador ha
deixat d’apostar per aquest esforç. Quan es reta
llen partides i s’abandona el desenvolupament dels
marcs legals que protegeixen les dones, el problema
s’agreuja (i ara, tristament, s’estén també, cada cop
més, a nens i a nenes que viuen en entorns familiars
afectats per la violència).
La crisi no pot ser una excusa perquè es redueixin
els recursos destinats a la lluita contra la violència
masclista. No és un tema menor, ni un assumpte de
les dones, ni un problema puntual en vies de solució.
És un tema central i ha de ser absolutament prioritari
per a les polítiques públiques, ja que afecta la conser
vació de la vida de les dones i la preservació dels seus
drets. Mentre no el resolguem, ens serà impensable
assolir la plena maduresa com a societat.
A Sant Boi, les dones i els homes des de la igualtat
seguirem mantenint viu el nostre compromís davant
la violència i la discriminació. Aquest és, a les portes
de la commemoració del Dia Internacional contra la
Violència Masclista, el tema central d’aquest número
de novembre del Viure Sant Boi.

E

l verano de 2015 ha supuesto un claro toque de aten
ción para recordarnos que no podemos bajar la guardia
frente a la violencia machista. La acumulación de noti
cias terribles ha situado ante nuestros ojos la evidencia
de que el problema de la violencia es un hecho estruc
tural de una sociedad donde la discriminación por ra
zón de género es una realidad cotidiana.
Lejos queda el esfuerzo hecho desde posiciones
progresistas por legislar contra la violencia machista y
destinar recursos a favor de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. El actual gobierno conservador ha
dejado de apostar por ese esfuerzo. Cuando se recor
tan partidas y se abandona el desarrollo de los mar
cos legales que protegen a las mujeres, el problema
se agrava (y ahora, tristemente, se extiende también,
cada vez más, a niños y niñas que viven en entornos
familiares afectados por la violencia).
La crisis no puede ser una excusa para que se reduz
can los recursos destinados a la lucha contra la violen
cia machista. No es un tema menor, ni un asunto de las
mujeres, ni un problema puntual en vías de solución.
Es un tema central y ha de ser absolutamente priorita
rio para las políticas públicas, pues afecta a la conser
vación de la vida de las mujeres y a la preservación de
sus derechos. Mientras no lo resolvamos, será impen
sable alcanzar nuestra plena madurez como sociedad.
En Sant Boi, las mujeres y los hombres desde la igual
dad seguiremos manteniendo vivo nuestro compro
miso frente a la violencia y la discriminación. Ese es, a
las puertas de la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia Machista, el tema central de este
número de noviembre del Viure Sant Boi.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Sant Boi manté
viu el compromís
contra la violència i la
desigualtat de gènere
N Sant Boi mantiene
vivo el compromiso
contra la violencia y la
desigualdad de género

Refuerzo a la
atención en
situaciones de
emergencia social
Gracias a un convenio de colaboración
con el Área Metropolitana de Barcelona,
el Ayuntamiento de Sant Boi ya puede
ofrecer servicios de atención social
y psicosocial las 24 horas al día y los
365 días del año. Cuando los Servicios
Sociales
Municipales
cierran (fines
de semana,
festivos y
noches) el
dispositivo de
emergencias
sociales de
Barcelona cubre
las posibles
situaciones de
emergencia.
Esta
colaboración
permite atender de manera permanente
casos de abandono o pérdida repentina
de autonomía (personas mayores o
con discapacidades, menores), falta de
recursos para la cobertura inmediata
de las necesidades básicas y problemas
ocasionados por emergencias naturales
y climatología adversa, entre otros.
Sant Boi se ha adherido formalmente
a este convenio para ampliar el
alcance y la cobertura de sus políticas
sociales. La atención social es una
de las prioridades municipales en el
actual contexto de crisis económica y
este acuerdo refuerza la capacidad de
actuación ante situaciones críticas que
exigen una intervención rápida para la
subsistencia de personas y familias.
Durante los fines de semana y las
noches, la actuación se gestiona
mediante el Centro de Emergencias
y Urgencias Sociales de Barcelona
(CUESB), que ofrece al municipio
cooperación, asistencia técnica y
administrativa y un protocolo de
actuación compartido.

El Ayuntamiento abre una nueva
línea de ayudas para el alquiler
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una
nueva línea de ayudas para subvencionar
gastos de alquiler. La presentación de solicitudes se debe hacer entre el 3 y el 20 de
noviembre de 2015. Las personas interesadas han de solicitar cita previa en la Oficina
Municipal de Atención al público (OMAP).

Dos tipos de ayuda

La convocatoria municipal establece dos
tipos de ayuda en función de la fecha del
contrato. Por un lado, las unidades familiares que han de destinar más de un 20% de
sus ingresos a la renta de alquiler (siempre
y cuando no sean beneficiarios de una de
las ayudas concedidas por la Generalitat
para este mismo concepto) y, por otro, a
las personas que pudiendo asumir el coste
mensual de la renta de alquiler, no pueden
acceder a una vivienda del alquiler ya que
no disponen de los ahorros necesarios para
hacerse cargo de los gastos asociados a la
contratación, como pueden ser, el abono de
la fianza, de los gastos de la gestoría para
la búsqueda de la vivienda, la redacción del
contrato o el importe para liquidar del im-

Los criterios de
concesión de las
ayudas tienen
en cuenta las
circunstancias
personales y el
nivel de renta de la
unidad familiar.

puesto de transmisiones patrimoniales que
grava este contrato. De este modo, quienes
tengan un contrato anterior al 1 de noviembre de 2015 se podrán beneficiar de una
ayuda para las mensualidades de alquiler
abonadas en 2015, siempre con un máximo
de 100 euros mensuales (1.200 euros anuales). La otra línea de ayudas, para contratos
a partir del 1 de noviembre de 2015, está
dedicada a subvencionar los gastos de la
fianza (con un máximo de 600 euros), gestoría y constitución de avales (máximo 720
euros) e impuesto de transmisiones patrimoniales (máximo 108 euros).

Facilitar el acceso a al vivienda

El Ayuntamiento hace un esfuerzo importante para facilitar el acceso a la vivienda.
La convocatoria de ayudas para el alquiler
tiene una dotación de 50.000 euros, a los
que hay que sumar 152.500 destinados
a ayudas para la rehabilitación y 107.000
para alquiler social. También hay que contabilizar las ayudas sociales dedicadas, en
lo que va de año, a vivienda (189.300 euros)
y pago de suministros (103.916) n

Derecho a
la vivienda

El pleno del
Ayuntamiento
aprobó por
unanimidad
una moción,
promovida por
la Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca de Sant
Boi, reclamando
una nueva Ley
reguladora del
derecho a la
vivienda que
haga frente a
la emergencia
habitacional y
garantice los
suministros.
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El ayuntamiento congela
los tributos municipales
Las nuevas ordenanzas fiscales se
aprobaron en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi celebrado el 22
de octubre. La mayoría de impuestos
y tasas no se modifican y sólo en algunos casos se adaptan a la nueva
normativa legal.
El Ayuntamiento ha aplicado una
reducción del 18% del valor catastral
de las viviendas para evitar la subida de los recibos, compensando así
la subida del tipo del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). La medida supondrá una rebaja media de los recibos de un 0,7%.
La rebaja del 18% del valor catastral obedece a una petición del Ayun-

Sant Boi apoya
a la plantilla
de Valeo de
Martorelles

tamiento al Ministerio de Hacienda
para adecuar el precio de las viviendas al valor real de mercado, ya que
dicho valor había aumentado en los
últimos años. Esta modificación tendrá como consecuencia que el importe de la plusvalía y el recargo metropolitano del transporte desciendan
un 18%.

Medidas sociales

El Ayuntamiento de Sant Boi volverá
a incluir en el presupuesto municipal
ayudas al pago del IBI a las familias
más vulnerables (IBI social). así como
ayudas para el pago de los suministros (agua y luz).

El Pleno
pide que se
otorguen todas
las becas de
comedor
El Pleno municipal, celebrado el 22
de octubre, aprobó por unanimidad
una moción que insta a la Generalitat
a revisar los criterios de otorgamiento de las becas de comedor escolar.
Sant Boi reclama que el gobierno catalán cubra las necesidades del 100%
de los niños en situación de riesgo de
exclusión.
La moción afirma que la partida
presupuestaria que dedica la Generalitat a las becas comedor está congelada desde hace 4 años y recuerda que, mientras las condiciones de
acceso se endurecen, la demanda de
becas crece. Así, en el curso 20142015 se solicitaron en Sant Boi 1.223
becas (la Generalitat sólo atendió
463), en el actual curso escolar las
peticiones han sido 1.318. La Genera-

Los comedores escolares cumplen una función social.
litat sólo ha aprobado 689, lo que suponer un 50% del total de solicitudes
presentadas en Sant Boi.

100.000 euros para becas

El Ayuntamiento prepara un dispositivo especial para cubrir el 50% del
coste de 330 becas que, cumpliendo
los requisitos, están pendientes de
resolver. Así, 199 corresponden a solicitudes pendientes de aprobar por

falta de dotación presupuestaria, el
resto de ayudas corresponden a expedientes que aún están pendientes
por trámites administrativos o porque
permanecen sin valorar. Este curso el
presupuesto final destinado a becas
comedor superará los 100.000 euros.
Esta cantidad se suma a la destinada
el pasado año (77.769 euros) para cubrir las 306 becas del municipio que
la Generalitat no asumió.
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El Pleno ha aprobado por
unanimidad una moción de apoyo
a la plantilla de la planta Valeo
de Martorelles. La multinacional
francesa ha presentado un plan
para el traslado de la actividad
industrial de la planta de
Martorelles a Zaragoza. La medida
afecta a la totalidad de la plantilla
ya que a partir del 1 de enero de
2016 deja a la planta catalana sin
actividad.
El texto aprobado
por destaca que “no
estamos ante una
medida de carácter
económico ya que
el coste final del
producto hecho en
la planta catalana
sólo el 10% es
relativo al personal
de producción”. Por
otra parte, la moción
considera que “la
situación de Valeo es
una muestra más del
grave empeoramiento
de las condiciones
laborales, y de vida,
de la población,
debido a la nefasta
reforma laboral, ya que con el
anterior marco legislativo no
hubiera sido posible“.
Gran parte de la producción
de esta planta es comprada por
clientes situados en Cataluña
(Nissan 18%, VW-Seat 54%), por
lo que el traslado de la factoría
es injustificable a nivel logístico.
Por ello, el Ayuntamiento de Sant
Boi apoya a la plantilla de Valeo
Martorelles en defensa de la
actividad en la empresa y por el
mantenimiento de los puestos de
trabajo.

L’Ajuntament
convida a imaginar
el Sant Boi d’aquí
a 4 anys (D’A4A)
El govern municipal ha posat en marxa el
procés de participació del Pla de govern
2015-19. L’Ajuntament convida la ciutadania a participar en un debat global i estratègic sobre com ha de ser “Sant Boi d’aquí
a 4 anys” (D’A4A). La difusió del procés i la
participació es canalitzen principalment
per les xarxes socials Facebook, Twitter i
Youtube.

Prioritats polítiques

El govern municipal (PSC i ICV-EUiA-MES)
ha consensuat 5 prioritats polítiques per
millorar la ciutat en aquest mandat: Educació i cultura, Dinamització econòmica i
ocupació, Igualtat, Entorn natural i sostenibilitat i Espai públic. Aquests cinc eixos són
la base del Pla de govern 2015-19, que s’ha
d’aprovar en el Ple del mes de desembre
(juntament amb el pressupost municipal), i
s’hi vol treballar sempre d’una manera pròxima, innovadora i transparent.
El procés de participació apropa les intencions i les prioritats de l’Equip de Govern a
les entitats i als veïns i les veïnes de Sant
Boi, a qui dóna veu mitjançant un debat
obert per enriquir els continguts. Aquest
debat es fonamenta en l’ús de formes inno-

vadores de relació amb la ciutadania (noves
tecnologies i xarxes socials). També hi ha
previstes sessions participatives als barris
(11 de novembre), una sessió dedicada a la
gent jove (12 de novembre) i una jornada
de cloenda, el 26 de novembre, que tindrà
lloc a Can Massallera, a les 19h (vegeu el
calendari d’actes a la pàgina 13).
Les sessions de barri comptaran amb la
presència dels seus regidors: Javier López
(Ciutat Cooperativa), Elena Amat (Vinyets i
Centre), Daniel Martínez (Marianao) i José
Manuel González (Camps Blancs i Casablanca). El regidor de Joventut, Marc Aguilà, assistirà a l’acte dedicat a la gent jove.
Finalment, la jornada de cloenda comptarà
amb la participació de l’equip de govern.

Vídeos temàtics

Al Canal Ajuntament Sant Boi de Youtube
es poden veure els vídeos sobre el procés
participatiu i els diferents àmbits temàtics.
Les persones interessades a participar en
aquest debat públic també poden trobar
informació a la pàgina web municipal (santboi.cat), a l’aplicació mòbil Santboiapp, a
través del servei municipal Infos@ntboi i a
l’emissora municipal Ràdio Sant Boi.
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La ciutadania pot
participar en el
disseny de la ciutat i
definir les prioritats
del Pla de govern.

Procés participatiu a les xarxes

El procés participatiu “Sant Boi d’aquí a
4 anys” compta amb una pàgina pròpia a
Facebook, on es dinamitza l’intercanvi de
punts de vista sobre les prioritats del govern municipal mitjançant qüestionaris i
preguntes obertes, i a Twitter (@Placiutat,
etiqueta #DA4A), on es convida la ciutadania a expressar desigs de futur sobre la
seva ciutat. El debat s’incentiva mitjançant
l’aportació de material gràfic, dades estadístiques i infografies n

Calendari
d’actes
Actes simultanis als barris
(11 de novembre, 18.30 h)
•
•
•
•

L’Olivera
Casal Ciutat Cooperativa
i Molí Nou
Casal de Camps Blancs
Can Massallera

Acte gent jove
(12 de novembre, 19.30 h)
•

Can Massallera

Jornada de cloenda
(26 de novembre, 19 h)
•

COM ES POT PARTICIPAR
Facebook:
Twitter:
Web:

facebook.com/plagovernsantboi2015
twitter.com/placiutat
santboi.cat/plagovern
Viure Sant Boi
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Can Massallera

Campaña de
prevención del
cáncer de colon
El programa de detección de cáncer
de colon y recto ha llegado a Sant Boi.
La campaña va dirigida a hombres y
mujeres de 50 a 69 años, periodo de
edad de mayor riesgo y en el que la
detección precoz se ha demostrado
beneficiosa (se diagnostican 5.000
casos nuevos en Catalunya cada año).
En el caso de Sant Boi, la población
diana, es decir los hombres y mujeres
de 50 a 69 años,
es de 21.841
personas.
El Programa
se realiza en
colaboración
con las
farmacias, los
hospitales y
los equipos
de atención primaria de la zona (ABS
Montclar, ABS Cooperativa i Molí Nou y
ABS Camps Blancs).
El programa ofrece la posibilidad de
realizar, cada dos años y de manera
gratuita, un test inmunológico para
detectar sangre oculta en las heces no
apreciable a simple vista.
Los ciudadanos que pueden acogerse
recibirán una carta informativa. La
campaña comenzará por las personas
usuarias del ABS Montclar. Para
participar, tendrán que ir con la carta
a una de las farmacias adheridas a la
campaña, donde facilitarán todo lo
necesario para hacer la prueba. Una vez
realizado el test, se llevará a la farmacia
tan pronto como sea posible.
El resultado se comunicará por carta
pasados unos días. En caso de que la
prueba salga positiva (es decir, que se
detecte sangre en la muestra de heces),
se ofrecerá la posibilidad de realizar una
colonoscopia para descartar ninguna
lesión en el colon o recto. De acuerdo
con el paciente también se programaría
el seguimiento y el tratamiento del caso,
si fuera necesario, en su hospital
de referencia.

El Cros Solidari contó con la participación de 850 personas

Sant Boi celebró el Día Mundial
de la Salud Mental
Sant Boi organizó diferentes actividades
con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. El Cros Solidari
para la Salud Mental (organizado por el
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Ayuntamiento y el Club de Atletismo) fue la actividad más destacada y la que contó con un
mayor número de participantes.
La Asociación Equilibri presentó en Cal
Ninyo el IV Cineforum Salud Mental con el
objetivo de dar a conocer la realidad de la
enfermedad mental y contribuir a su desestigmatización. También, la Fundación
Orienta organizó el I Concurso de dibujo y
pintura para niños y adolescentes “Ayudemos a expresar las emociones”. La entrega
de premios tuvo lugar el 14 de octubre en
Can Massallera.

Cros Solidario 2015

850 atletas tomaron parte en la edición
de este Cros Solidario para la Salud Mental celebrada el domingo 18 de octubre en
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El Día Mundial
de la Salud Mental
se celebra el
10 de octubre.

Sant Boi. El Parque de la Muntanyeta acogió esta prueba deportiva y solidaria que
pretende que la sociedad tome conciencia
sobre la realidad de la enfermedad mental,
además de hacerla más visible y valorar su
importancia social.
En la distancia Open el ganador en la
categoría masculina fue Carlos Lladó, del
Pratenc AA, con un tiempo de 27’10 “. En
la categoría femenina, Marina González,
del Triatlón de l’Hospitalet, fue la ganadora
con un registro de 34’44“.
En la prueba de salud mental, los vencedores fueron Óscar García (PSSJD, 2’06“) y
Laia Fabra (Club Atletismo San Just, 2’53”).
Y en las pruebas de las categorías de promoción los ganadores fueron: Alevín (Iván
Moreno y Annelise Antonio), Benjamín (Daniel Rocafull y Mariona Balsera), Cadete/Juvenil masculino (Kamal Tamghart), Infantil
(Jesús Hurtado), Prebenjamín (Denis Pastrana y Berta Flavia) y Cadete/Juvenil/Infantil
femenino (Natalia Cobos) n

SantboiSà, un programa per
afavorir hàbits saludables
SantboiSà és un programa d’intervenció comunitària de promoció de la salut mitjançant l’adquisició i potenciació dels hàbits
saludables. Amb aquest objectiu, el programa desenvoluparà durant els propers
anys tota una serie d’accions. Una d’elles,
que s’està portant a terme des de fa un
temps, es la d’intentar minvar els efectes
de l’obesitat infantil i millorar l’estat de
salut en general dels infants i de les seves
famílies. Aquest programa es desenvolupa
del 2015 al 2018, i es farà una avaluació
constant per definir la seva continuïtat a
d’altres franges d’edat.
Les accions van adreçades als nens i nenes de 0 a 12 anys, als seus pares i mares
i a les seves famílies, a les persones implicades en l’educació integral de l’infant:
educadors/ores, mestres, monitors/ores

La dieta
saludable

i l’activitat
física suficient i
quotidiana són els
principals factors
de promoció i
manteniment
d’una bona salut
durant tota
la vida.

esportius i de lleure infantil, i a la població
en general.
L’Ajuntament desenvoluparà accions que
ajudin a millorar i potenciar uns hàbits
més saludables, de les quals podran gaudir a l’escola, club esportiu, esplai o centre
obert i en altres espais a la ciutat com ara
els mercats municipals. Així, s’organitzaran
tallers d’alimentació i cuina sana, xerrades
d’hàbits saludables, jornades d’activitats física variades i jornades per a professionals
del mon de l’esport, la educació i la salut
del municipi.
El programa Mercat és Salut es dedicarà a la cuina saludable per a nens i nenes
(Cuinen aperitius de Nadal divertits). Els
tallers es faran a les 17.30 h al Mercat de
Cooperativa (18 de desembre) i al Mercat
de Torre de la Vila (23 de desembre) n

Una jornada esportiva adaptada a tothom

Tallers de moviment i
dansa contemporània

Les persones de més de 45 anys poden
apuntar-se als tallers de moviment
i dansa contemporània que es faran
entre novembre i desembre de 2015
com a part del
procés creatiu del
projecte +45. Sant
Boi s’ha afegit a
aquest projecte (amb
altres ciutats com
Barcelona, Olot, Girona o Sabadell),
que durant dos mesos entrenarà en la
pràctica de la dansa contemporània
de manera gratuïta a les persones
majors de 45 anys que ho vulguin. Un
cop finalitzat, oferirà la possibilitat de
participar en un espectacle final que
s’estrenarà l’1 d’abril de 2016 al
Mercat de les Flors.

250 joves
s’apunten a la
Garantia Juvenil

Els joves de Sant
Boi han respost
a la proposta del
programa de Garantia
Juvenil (adreçat a
joves d’entre 16 i 29
anys). 250 persones
s’han apuntat al
programa a través del
Servei d’Informació
Juvenil El Punt, que
el passat mes d’octubre va organitzar
tres sessions informatives a Can
Massallera. Més informació al Servei
d’informació Juvenil El Punt,al telèfon
93 652 98 43, joventutsantboi.cat,
facebook.com/jovessantboi

Celebració del Dia Internacional
dels Drets dels Infants

La 4a Jornada de l’Esport Inclusiu va tenir lloc, el 25 d’octubre, al poliesportiu La Parellada amb
activitats obertes a tota la ciutadania. Unes 250 persones van practicar diferents modalitats esportives
adaptades: bàsquet, voleibol, boccia, pentatló modern, ciclisme, bitlles, beisbol, arts marcials i ball en
cadira de rodes. Enguany es van introduir a la jornada les teràpies amb gossos i cavalls.
Viure Sant Boi
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L’Ajuntament i les entitats d’infància
del municipi han organitzat un
seguit d’activitats amb motiu de la
celebració del Dia Internacional dels
Drets dels Infants, el 20 de novembre.
Les activitats es faran a la plaça de
Catalunya de 16.30 a 19 h (vegeu
Agenda). L’objectiu és promoure el
coneixement dels Drets dels Infants.

Estalviar energia,
un objectiu a
l’abast de tothom
L’Ajuntament ha rellançat la campanya
A Sant Boi som eficients! Estalviem
energia a casa. Moltes famílies de la
ciutat ja han sol·licitat una auditoria
energètica per analitzar les pautes de
consum de la seva llar. A partir d’ara, les
inscripcions per demanar una auditoria
energètica a la llar també es poden fer al
web municipal (santboi.cat).
A les persones que volen participar
en l’auditoria se’ls instal·la a casa
durant un mes un comptador energètic
intel·ligent d’electricitat. Després de la
primera setmana, una persona experta
els fa una visita informativa i els dóna
algunes orientacions. Al final del mes,
cada llar rep
un informe
per escrit amb
els resultats
de l’auditoria
i consells
personalitzats
sobre com
estalviar i
millorar els
hàbits de
consum.
Durant els primers mesos de
funcionament de la campanya, els
resultats globals han estat molt
satisfactoris . Nombroses famílies han
aconseguit reduir el consum gràcies a
les mesures que se’ls han proposat. La
mitjana de reducció del consum a les
llars que han aconseguit estalviar ha
estat del 6,3 %.
Entre les mesures proposades es
troba la Guia per estalviar energia
a casa publicada per l’Ajuntament.
L’Ajuntament disposa també d’un
servei gratuït de consulta energètica
presencial . Un tècnic especialista atén
dubtes a la Torre del Sol (els dimarts,
de 9 a 12 hores) si es demana cita prèvia
al telèfon 93 635 12 00. La campanya
vol ajudar les famílies santboianes a
disminuir el consum energètic i prevenir
la pobresa energètica.

Presentació dels vehicles elèctrics a la plaça de l’Ajuntament.

El municipi aposta novament per
la mobilitat sostenible i segura
Sant Boi ha participat novament en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
L’acte principal de la celebració ha estat la
12a Passejada en bicicleta, en la qual van
prendre part un centenar de persones de la
localitat. El circuit ha connectat enguany
Sant Boi amb Sant Joan Despí fent servir
la passera del riu Llobregat i evitant el pas
per la carretera.

Vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Sant Boi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van presentar el
28 d’octubre els vehicles elèctrics cedits a
la ciutat. Es tracta de 5 bicicletes que seran utilitzades pels empleats i empleades
municipals en les seves tasques habituals.
L’AMB ha cedit els vehicles a l’Ajuntament
de Sant Boi mitjançant un conveni. L’acord
preveu que les persones de la plantilla que
les faran servir seran les responsables dels
vehicles. Cal recordar que Sant Boi forma
part de la Junta Directiva de la Red de Ciu-
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Projecte
BiTibi

Sant Boi i FGC
participen en el
desenvolupament
del projecte
europeu BiTibi
(Bike Train Bike)
que estarà en
marxa l’any 2016.
L’Ajuntament ha
convidat a les
empreses del
municipi a una
prova pilot.

dades por la Bicicleta (RCxB), que des d’octubre, està presidida per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Pel que fa al cotxe elèctric, l’AMB ha subvencionat el 40% del cost del vehicle (el Ministeri d’Indústria ha subvencionat un altre
20% ) que es va adquirir a un concessionari
de la localitat amb la intenció d’afavorir
el comerç local. La subvenció també ha
cobert la instal·lació d’un punt de càrrega
ràpida dins les dependències municipals
de la Torre del Sol. El cotxe elèctric servirà
per als desplaçament de feina del personal
municipal.
La incorporació dels nous vehicles elèctrics forma part de l’aposta municipal per la
mobilitat sostenible. L’Ajuntament considera que l’Administració ha de donar exemple
de l’ús aquestes tecnologies a causa dels
seus beneficis per al medi ambient. Així,
una altra de les millores ha estat la incorporació de vehicles híbrids al sistema de
transport públic de la ciutat n

30 años de
la Casa de
Sevilla de
Sant Boi
La A.C.A. Casa de Sevilla Sant Boi celebra
este año su 30 aniversario. La entidad es
un referente de la cultura andaluza a nivel
local y comarcal debido a su labor constante y a la celebración de grandes acontecimientos (Cruz de Mayo, Día de Andalucía y
Muestra de Danza del Baix Llobregat).

Precedentes

La Casa de Sevilla tiene su precedente en
el año 1972 cuando se fundó la Peña Cultural Recreativa “Pepe Núñez, el Loreño”,
hasta que a mitad de la década de los 80
decidieron cambiar el nombre por el de
Casa de Sevilla. La asociación fijó su sede
en la calle Riera Gasulla, número 14.

Los alevines, campeones de
España de béisbol

Actuación de
los cuadros de
baile durante la
celebración de la
Cruz de Mayo.

Actos previstos

La Casa de Sevilla llevará a cabo un amplio
programa de actividades hasta el mes de
octubre de 2016. El 14 de noviembre, Francisco Hidalgo dará una conferencia sobre
Carmen Amaya. Del 20 al 22 de noviembre se podrá visitar una exposición sobre
sus 30 años de existencia. La entidad irá
anunciando los próximos actos mediante
su blog, redes sociales (Facebook y Twitter)
y el programa “Raíces” en Ràdio Sant Boi.

casadesevillasantboi.blogspot.com

2º aniversario
de We Art

El colectivo de
artistas We Art
celebró en Can
Castells Centre
d’Art, durante
el fin de semana
del 17 y 18 de
octubre, una
fiesta con motivo
de su segundo
aniversario. La
celebración contó
con actuaciones
musicales y de
magia, un recital
de poesía y un
taller de chapas.
También se
organizó una
feria de artesanía
y de productos
handmade.

El equipo alevín del Club de Béisbol
y Softbol Sant Boi se ha proclamado
campeón de España de béisbol
por cuarta vez
consecutiva tras
superar al Irabia de
Pamplona por 20 a 11
en la final.
El equipo entrenado
por Rubén Fente tuvo
que remontar un 8 a 0
en contra en el inicio
de la final contra
los de Pamplona. El
santboiano Edgar Rodríguez consiguió
el título como mejor jugador del
torneo. El segundo equipo (Sant Boi
Promesas) quedó en 7ª posición.

Gran temporada del Club
Natación Sant Boi

La alcaldesa, Lluïsa Moret, y la
concejala de Deportes, María Antonia
Barragán, han
recibido a los chicos
y chicas del Club
Natación Sant Boi que
han logrado méritos
destacados durante
el año 2015: Irune
Marco (campeona de
Cataluña alevín de 100
m libres ), Pau Lana
(subcampeón de España infantil de 100
braza) y Adrián Santos (subcampeón
alevín de los 100 y 200 m espalda). En
el acto también estuvieron presentes
directivos, entrenadores y familias.

Nuevo premio literario para
la santboiana Queta García

La escritora santboiana Queta
García ha obtenido el galardón
correspondiente a narrativa de los XIV
Premios Fray Luis de León de Creación
Literaria que convoca la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, correspondientes a la
convocatoria de 2014. Queta García
presentó a los premios la obra titulada
“Alla prima”, un thriller ambientado en
el mundo de la pintura y en Barcelona.
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Laura Solís,
tinenta d’Alcaldia

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

N Contra la violència
masclista: pacte
d’Estat

E

nguany, com cada any, commemo
rem el Dia Internacional contra la
Violència Masclista. He de reconèixer
que aquest és especial per a mi des
del punt de vista personal, perquè és
el primer que ho faig com a regidora
d’igualtat de gènere.
Sis han estat les dones assassinades
a Catalunya i més de sis mil les denúnci
es realitzades des de principi d’any. Les
dades mostren que el treball per eradi
car la violència masclista continua es
sent indispensable, per això és necessà
ria la protecció i atenció integral de les
dones víctimes de violència masclista i
dels seus infants. De la mateixa manera
que és estratègic treballar en la preven
ció, construint nous models de mascu
linitat i de feminitat des de la infància,
creant i consolidant nous models.
Coeducar significa superar les desi
gualtats amb les quals estem socialit
zats les dones i els homes només pel sol
fet de ser-ho a partir de dos aspectes:
superar els estereotips de gènere i els
ideals de feminitat i masculinitat, i donar
valor a tot allò considerat femení. Per
això, la coeducació s’ha de convertir en
la resposta. La coeducació com a instru
ment transformador que ens permeti
incidir en els comportaments sexistes,
els quals estan a la base de la violència
masclista. És una inversió a llarg termini
que us convido que fem plegats i plega
des per tal de construir un Sant Boi més
just i igualitari. Per això, el 7 de novem
bre estarem a Madrid per lluitar contra
la violència masclista i exigir un pacte
d’Estat.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Omplim les urnes
de dignitat

J

N Al margen

a fa un mes de la celebració de les
eleccions al Parlament, encara no
sabem qui presidirà la Generalitat i
sembla que trigarem a saber-ho.
Aquesta situació d’impàs està pro
vocant una aturada de l’acció de go
vern de la Generalitat i es continua
amb la sensació de desgovern viscu
da en els darrers anys.
Malauradament, a l’hora de reta
llar es mostren més actius. A l’octu
bre hem sabut que 456 criatures de
Sant Boi es queden sense beca men
jador malgrat complir amb els re
quisits establerts pel Departament
d’Ensenyament i que la feina de 30
treballadors dels CAP de la nostra
comarca perilla.
Des de l’Ajuntament hem respost
fent pressió per impedir que el per
sonal sanitari sigui acomiadat i exi
gint que es garanteixin totes les be
ques per evitar reproduir la situació
de l’any passat, en la qual vam haver
de fer front a les que no van cobrir.
Necessitem governs d’esquerres a
les nostres institucions que tinguin
com a prioritat la defensa dels drets
de la ciutadania. El 20 de desembre
tenim l’oportunitat d’aconseguir una
societat més justa i més igual, no la
desaprofitem. Omplim les urnes de
dignitat. Mentrestant, l’Ajuntament
de Sant Boi continuarà treballant i
actuant allà on ho haurien de fer altres administracions. I ho farem per
què tenim clar que som servidores i
servidors públics i no ens plantegem
ser res més.

O

curre lo importante, un pleno con
unanimidad frente a problemas
como el apoyo contra la xenofobia
y los recortes de la Generalitat de
las becas comedor que deja a más
de 400 niños esperando. Espere
mos una solución provisional mu
nicipal. Pero además, sin rebaja del
IBI a pesar de la rebaja catastral. Las
confusas excusas del responsable
de vivienda, señor López, por sus 5
expedientes por las viviendas vacías
de embargos bancarios. La nueva lí
nea de alta tensión por Sant Ramon
en grave mutilación paisajística y de
riesgo accidental.
En los tres casos nuestros responsa
bles urbanísticos demuestran su in
capacidad. Hace semanas, en pobre
acto, nuevas expropiaciones ferro
viarias en favor del Aeropuerto. El
Híper, pendiente, también la ginca
na de accesos al Mercat de la Flor. Y
las obras de la autovía, a su cansino
ritmo.
Mejor sin duda acoger a los de Valeo en huelga y no ofrecer empleo
sustitutorio en un Sant Boi que recu
la falto de atractivo económico. Vean
el ejemplo de Viladecans y el Prat. El
colofón: los vecinos de Camps Blancs
protestan por el abandono de Adigsa
(CiU), hay ratas, basuras y posible rui
na, el concejal del barrio, señor Gon
zález, esquivó el compromiso. Por
cierto, ¿qué tal el Centre? Y el remate,
la denuncia vecinal de la ruina de la
Torre Fontseré. Gaudí en Marianao.
Lo mejor al margen.
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Miquel Salip,
regidor

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

N De reglaments
i participació

A

l ple d’octubre s’hi van aprovar moltes mocions de posicionament po
lític de l’Ajuntament. En suport als
treballadors de Valeo, de rebuig a la
lgbtifòbia, sobre les beques menja
dor, en suport als aturats majors de
55 anys, per una nova Llei del dret a
l’habitatge o de rebuig a la imputació
del president de la Generalitat pel 9n.
Totes declaracions polítiques que,
segons el reglament, no poden in
cloure acords que comprometin el
govern a fer cap actuació. Els acords
que afecten la competència munici
pal, a la pràctica, només poden ser
proposats pel govern.
Així que, des de l’oposició, “no
més” podem aprovar o rebutjar allò
que el govern proposi que tingui
afectació directa sobre la vida de la
ciutadania santboiana, però no te
nim un marc legal que permeti pre
sentar propostes que comprometin
el govern a desenvolupar els acords
presos.
Nosaltres som aquí per transfor
mar la ciutat i ens agradaria poder
fer propostes que, un cop aprovades
pel plenari, comprometessin el go
vern a actuar en la direcció acordada,
i no tenir capacitat, només, per fer
declaracions d’intencions. Vam pre
guntar per la modificació del ROM
i el govern es va mostrar disposat a
parlar-ne. Nosaltres ho celebrem i
estarem amatents a les passes que
se segueixin. Estem segurs que la de
mocràcia, la pluralitat i, per extensió,
la ciutadania hi sortiran guanyant.

viure

Sant Boi

Joan Domènech,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Associacions de veïns

L

a participació ciutadana distingeix un
règim totalitari d’una democràcia i,
mentre més traves es posin a la parti
cipació ciutadana, més lluny estarem
de viure en democràcia.
En el darrer ple, Gent de Sant Boi
va demanar al govern local que faci
públiques les convocatòries dels di
ferents òrgans de participació, així
com les actes i ordres del dia. L’objec
tiu és avançar cap al que anomenem
poder popular, on els òrgans de par
ticipació i, especialment, les associa
cions de veïns han de jugar un paper
fonamental.
Les associacions de veïns han de
poder disposar de totes les eines
necessàries que els permetin repre
sentar fidelment la seva comunitat,
sempre des dels valors democràtics
de llibertat col·lectiva i dignitat indi
vidual. Però, per fomentar la partici
pació, cal dotar-les, a més, de poder
de decisió política.
El president d’una associació de ve
ïns no hauria de prendre’s la molès
tia de desplaçar-se fins al Ple per tal
de demanar quelcom tan elemental
com el dret de la seva comunitat a no
viure entre rates, immundícia i dete
riorament urbà, com va haver de fer
el president de l’Associació de Camps
Blancs en el darrer ple.
No són les associacions de veïns les
que han de mostrar-se servils amb el
govern local sinó que és aquest el qui
ha de servir les associacions, perquè
no hi ha millor govern que la mateixa
gent ni millor alcalde que el poble.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Aposta pel comerç
del teu barri

N IBI de ricos

E

l Gobierno Central ha aprobado en la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado una rebaja del 18% en los va
lores catastrales de las viviendas de
Sant Boi para adecuar su valor a la
realidad del sector inmobiliario.
¿Eso significa que el IBI va a bajar
el próximo año un 18%? No. El equi
po de gobierno del Ayuntamiento
nos sube el tipo de gravamen un 22%
para compensar esa bajada de las va
loraciones catastrales y poder seguir
gastando cada año 4,7 millones de
euros en cargos de confianza, sub
venciones, campañas, fiestas y otros
desmanes.
El IBI en estos años de crisis econó
mica ha subido un 56% en la ciudad y
PSC e ICV están recaudando 8,90 mi
llones de euros más por este impues
to desde 2007.
Los abusivos impuestos que paga
mos en Sant Boi no se corresponden
con la realidad social, económica, de
prestación de servicios y de baja ren
ta de los santboianos.
Una vez más se demuestra el ca
rácter confiscatorio y recaudatorio
de quienes nos gobiernan desde
hace más de 30 años y la falta de sen
sibilidad social y de justicia social de
los impuestos que tenemos que pa
gar en la ciudad.
En Sant Boi pagamos un IBI de ri
cos en barrios humildes.

E

l comerç del teu barri depèn de tu,
hem de ser conscients que és res
ponsabilitat de tots els veïns i veïnes
seguir apostant pel petit comerç de
Sant Boi.
Un ciutat és viva quan té un co
merç potent i dinàmic, una ciutat
és pròspera si l’ajuntament aposta
pel sector del petit comerç i ofe
reix eines i instruments necessaris
per seguir creixent, però no només
és tasca de l’administració, tots ens
hem de sumar al model de proximi
tat i sostenibilitat que defensa el co
merç de la vila, tots i totes hem de
participar en la compra responsable.
Sant Boi té actualment un comerç
latent, un comerç que té ànima i
identitat pròpia, un clar exemple és
el del mercat de la Muntanyeta on
els paradistes han volgut conservar
l’encant del mercat tradicional però
amb un sistema reformat i proper al
ciutadà.
M’agradaria destacar el paper
que tenen les associacions de co
merciants de Sant Boi, el seu rol és
fonamental per mantenir viu el nos
tre comerç, cada associació permet
aportar iniciatives innovadores i
fresques per dinamitzar-lo, que fan
possible que es mantingui i que alho
ra es renovi adaptant-se a les neces
sitats de cada moment.
Us animo i us il·lusiono a seguir tre
ballant plegats pel nostre comerç de
barri, perquè només depèn de no
saltres retornar a Sant Boi el comerç
que es mereix.
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Tallers del Club de Feina

El Club de Feina de Coressa prepara
tallers per a novembre i desembre:
Pràctiques a les
xarxes Twitter i
Linkedin (6 i 13
de novembre)
i Crea el
teu correu
electrònic
a Gmail (20 de novembre), Dóna’t
d’alta a portals de feina per Internet
Infojobs (27 de novembre). Fes
més visible el teu currículum (4 de
desembre), Descobreix les teves
competències (11 de desembre) i
Prepara’t per afrontar els processos
de selecció (18 de desembre)
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al tel. 93 6529830. Tallers
gratuïts amb places limitades.

Formació en emprenedoria

Les persones emprenedores que
vulguin iniciar o consolidar un negoci
es poden inscriure a dos cursos de
formació: La teva empresa a la xarxa
(10 de novembre) i Coaching per
a persones emprenedores (24 de
novembre).
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al telèfon 93 6529830.
Tallers gratuïts amb places limitades.

Presentació de Reempresa

El dia 30 tindrà lloc la presentació
del programa Reempresa, un nou
model d’emprenedoria que ofereix
eines a empreses que són viables i
busquen un relleu en la propietat
i la direcció. Es tracta de posar en
contacte empresaris que volen cedir
les seves empreses amb persones
emprenedores que les volen adquirir
i estalviar-se, així, els tràmits de
constituir-ne de noves.
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al telèfon 93 6529830.
Taller és gratuït amb places limitades.

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’empresa municipal
CORESSA posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades
de contacte): correu
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).

Programa de formació a les famílies 2015. Aquest mes comença una nova edició del

programa de formació familiar Escola Municipal de Mares i Pares que cada any organitza l’Ajunta
ment per oferir a les famílies que ho desitgin espais de formació i de reflexió sobre l’educació i crian
ça dels seus fills i les seves filles. Al novembre estan programades sessions sobre l’adquisició d’hàbits
i les emocions en els infants de fins a 6 anys. Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/formaciofamilies,
telèfon 93 6351212 i a l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

Programa Millora 2015

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

Ajudes per a joves

Fins al proper 13 de novembre encara està
obert el termini d’incripció per demanar ajudes
adreçades a projectes de joves de Sant Boi que
tinguin entre 16 i 35 anys.
Les ajudes que s’ofereixen es poden sol·licitar
per a formació, compra de material didàctic,
mobilitat, per afavorir la conciliació de la vida
familiar amb la vida laboral i/o formativa per
a mares joves i també per a activitats que
realitzin persones joves amb discapacitat.

Informació: facebook.com/jovessantboi
Sol·licituds: A l’Oficina Municipal d’Atenció al
Públic de l’Ajuntament (OMAP, pl. Ajuntament,
1, tel. 93 6351200), al Servei d’Informació
Juvenil El Punt, a Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 6529843), i al blog www.
joventutsantboi.cat.
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Tauler Novembre’15
69a Fira de la Puríssima

El Gran Recapte. Els dies 27 i 28 està prevista una nova edició de la

campanya solidària de recollida d’aliments El Gran Recapte. Les entitats
participants pertanyen a la Taula de Coordinació del Banc d’Aliments de
Sant Boi. L’any 2014 hi van col·laborar 16 supermercats de la ciutat (Al
campo, Caprabo, Condis, Consum, Lidl, Mercadona i Vismac) i 370 volun
taris i es van recollir 52.300 kg d’aliments. Inscripcions: granrecapte.com.

Formació per trobar feina

Els dies 6, 7 i 8 de desembre tindrà lloc una
nova edició de la Fira de la Puríssima, aparador
de l’economia de la ciutat. L’espai firal serà, una
vegada més, mostra fidel de la vida econòmica,
social i cultural de Sant Boi. En aquest sentit,
segueix oberta la contractació dels estands
expositius. Les persones i empreses que hi
estiguin interessades poden contractar espais
lliures del pavelló comercial. I, d’altra banda, ja
es poden adquirir els tiquets per a l’esmorzar
de pagès que inaugurarà la fira el dia 6, a les
9.30 h, a Can Julià.
Informació i preus dels espais expositius:
Oficina Fira de la Puríssima. Torre Figueres (Pau
Claris, 14), tel. 93 6521054, fax 93 6304080,
al c/e firapurissima@santboi. cat. Esmorzar de
pagès: 2 €. Venda, als casals, fins al dia 3.

Ajudes al lloguer

Entre el 3 i el 20 de novembre està obert
el període perquè els inquilins de pisos
desocupats que es
posin a disposició
de la borsa de
lloguer social
puguin demanar
subvencions per
pagar-ne el lloguer.
Les persones
sol·licitants
(llogaters) han
de complir un
seguit de requisits
relatius a les seves
circumstàncies
familiars i econòmiques.
Més informació: OMAP i santboi.cat/
tramits. Lliurament de sol·licituds:
OMAP (pl. Ajuntament, 1).

Prevenir la diabetis

Cursos per ampliar la formació de les persones
joves i millorar les possibilitats de trobar feina
o de tornar a estudiar. Encara hi ha places
disponibles per a Xarxes socials, Creació
d’APPS i Cuina per a festes.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 6529843), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat.

Igualtat

Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i
Documentació. Aquest mes,
Repensar les masculinitats (del 2
al 29), Via lliure a l’estrès (dies 11,
18 i 25) i Les relacions tòxiques.
Aprèn a indentificar-les i allunyarte’n (dies 3 i 17), entre altres.
Informació i inscripcions:
igualtatsantboi.cat i
aixonoesamor.cat.

El dia 14 de novembre es commemora el Dia
Mundial de la Diabetis. Una bona manera de
prevenir i controlar aquesta malaltia és la
campanya de prevenció de la hipertensió i del
control de la glucosa a la sang organitzada per
l’Ajuntament i la Creu Roja.
Llocs i horaris: Els dimarts, al barri de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou, i els dijous, a la plaça
de l’Ajuntament, d’11 a 13 h. Preu: gratuït.

Sortegen cistelles de compra

Continua la campanya de promoció al Mercat
Municipal Centre-La Muntanyeta per premiar
la fidelització. Les persones que adquireixen
productes a qualsevol de les parades reben una

butlleta per participar en un sorteig setmanal
de cistelles amb 20 vals de 5 € cadascun. La
promoció acabarà el 5 de desembre.
Informació: santboi.cat/
campanyamercatmuntanyeta.cat.
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Subvencions de l’AMB

El període per sol·licitar subvencions
per a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i habitatges s’ha ampliat fins
al dia 29 de gener de 2016.
Cal tenir present, però, que abans de
fer el tràmit cal demanar un informe
d’idoneïtat (als col·legis professionals
o a l’Ajuntament, segons es tracti
d’actuacions en edificis o en habitatges)
fins al 30 de novembre. Abans d’iniciar
les obres és necessari esperar a
tenir la resposta per escrit de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Sol·licituds per a l’informe d’idoneïtat a
l’interior de l’habitatge:
Fins al 30 de novembre de 2015, a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(plaça de l’Ajuntament, 1,
tel. 93 6351212).

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Agenda infantil

Divendres 13 de novembre
22 h I Jazz: Susana
Shaiman & Open Gate.
Una gran veu actual
del gènere a la XXIV
Mostra de Jazz. Lloc:
Casal de Marianao. Preu:
8 €. Venda a ticketea.
com. Organització:
Ajuntament

Divendres 6, 13, 20 i 27 de novembre

18 h I L’Hora del Conte. Bibl. J. Rubió i Balaguer (dia 6, Súper herois, i dia 20, L’elefant
Mainú i l’amistat, de la col·lecció El Ginjoler d’El cep i la Nansa). Bibl. M. Aurèlia Capmany
(dia 13, Contes dolços, i dia 27, Tu també contes)

Diumenge 8 de novembre

12 h I Teatre: Bombolles de paper, amb Cia Múcab Dans,
a la Temporada d’Arts Escèniques. Lloc: Can Massallera.
Preu: 5 €, a ticketea.com. Organització: Ajuntament

Dimecres 11 i 18 de novembre

18.30 h I Tallers: Estonetes familiars. Tastets musicals. La petita orquestra (infants de 4
a 11 anys, dia 11) i Si marxem d’excursió (infants d’1 a 3 anys, dia 18). Inscripcions: a partir
del 2 de novembre, des de les 17.15 h. Lloc: L’Olivera. Organització: Ajuntament

Dimecres 18 de novembre

17.30 h I Literatura: Un pícnic de conte. El conillet Peret, Winnie the Poo i els seus amics
us conviden a un berenar especial. En el marc d’un laboratori de lectura per a nens i nenes
de 3 a 8 anys. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. Gratuït, amb inscripció prèvia

Divendres 20 de novembre

16.30 h I Dia dels Drets dels Infants. Jocs d’habilitat i cucanya;
gimcana: Troba la peça perduda; taller: Crea el teu missatge
pels drets dels infants; espectacle infantil: Cançons i danses;
i lectura dels drets a càrrec de CO Don Bosco, esplais Eixida i
La Barretina, Els Garrofers, ludoteques L’Olivera i Casablanca,
Agrupament St. Ramon Nonat, Espai Lúdic i Fundació Marianao.
Lloc: plaça de Catalunya. Organització: Ajuntament

Dissabte 21 de novembre

17 h I Club de lectura infantil. El meu carrer, de Bernat Romaní. Activitat adreçada a nens
i nenes de 8 a 10 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques
de Sant Boi

Els dissabtes

D’11 a 14 h I Jugateca ambiental. Per a nens i nenes d’1 a 3 anys i visites guiades de
descoberta per a famílies amb nens i nenes de més de 3 anys. Lloc: parc de la Muntanyeta.
Preu: gratuït. Organització: Ajuntament

Exposicions
Del 16 al 21 de novembre

Art floral: Ikebana, art japonès. Amb la col·laboració de Dolors Villadelprat. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 9 al 27 de novembre

Llengua: Mirades i veus del català. Per fomentar l’ús social del català i l’aprenentatge.
Més info: miradesiveusdelcatala.cat, santboi@cpnl.cat i telèfon 93 6529585. Lloc:
L’Olivera. Organització: Ajuntament

Dies 20, 21 i 22 de novembre

Retrospectiva: 30è Aniversari ACA Casa de Sevilla. Lloc: c/ Riera Gasulla, 14.
Organització: ACA Casa de Sevilla

Del 23 al 30 de novembre

Dones: Desigualtat i violència masclista. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 30 de novembre

Fotografia: La història de la fotografia. Del segle XIX a 1920.
El dia 8, visita guiada amb Ricard Sánchez, autor de la selecció.
Lloc: Can Barraquer.

Fins al 5 de desembre

Dibuix i pintura: Take your time (Pren-te el teu temps), de Rob Morris. Lloc: LaSaleta
de Can Castells Centre d’Art. Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament

22 h I Festa: aniversari del local Weller. amb moltes
sorpreses. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Weller

Divendres 6 de novembre
22 h I Jazz: Traditional
Jazz Ensemble. Un quartet
de músics que porta l’estil
més tradicional del gènere
a la XXIV Mostra de Jazz..
Lloc: Casal de Casablanca.
Preu: Gratuït. Organització:
Ajuntament

22 h I Música: Traper Trio. Estil manouche, boleros,
swing... Lloc: Cal Ninyo. Preu: 6€. Organització:
Ajuntament

Dissabte 7 de novembre

De 17 a 19 h I Taller: Fes una llar als animals. Lloc:
Centre d’Educació Ambiental i d’Estudis dels Residus de
la Masia de la Torre de la Vila. Preu: 2 €, nens i nenes
fins a 7 anys, gratuït. Reserva prèvia a torrelavila@
santboi.cat. Organització: Ajuntament
19 h I Festa: Aniversari de l’Església Evangèlica
Llibertat. Lloc: Can Massallera. Organització: Església
Evangèlica Llibertat

Diumenge 8 de novembre
De 9 a 14 h I Esports: Gala de
taekwondo a benefici de Raian, un
bebè afectat d’una malaltia greu. Lloc:
Poliesportiu La Parellada. Entrada
solidària: 5 € Organització: WKL España

De 10 a 13 h I Fem de pagès. Circuit amb bicicleta i
taller a la masia de Cal Notari perquè els nens i les
nenes facin de pagesos i s’enduguin a casa un planter
per tenir-ne cura. Lloc de trobada: estació FGC de Sant
Boi. Preu: 2 €, nens i nenes menors de 7 anys, gratuït.
En cas que necessiteu bicicleta, el lloguer val 8 €. Cal
fer reserva prèvia a sombici@sombici.cat. Organització:
Ajuntament

Dimarts 10 de novembre
18 h I Xerrada: ¿Cómo
dedicarse a la fotografía
y no morir en el intento?
A càrrec del fotògraf José
Irún. Places limitades.
Informació i inscripció:
info@afoboi.com. Lloc:
Can Castells Centre d’Art.
Organització: Agrupació
fotogràfica Afoboi

Dijous 12 de novembre

19 h I Xerrada: El naixement de la fotografia. Qui i
com es va produir l’arribada de la fotografia, el punt de
partida d’un nou concepte d’imatge. Lloc: Museu Can
Barraquer. Organització: Ajuntament
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Dissabte 14 de novembre

De 10 a 14 h I Esport: I Torneig Infantil. Lloc: Casal de
Barri Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Organització: Club
d’Escacs Ciutat Cooperativa i Molí Nou
20.30 h I Conferència: Carmen Amaya, La Capitana.
A càrrec de Francisco Hidalgo, el el marc dels 30 anys
de la Casa de Sevilla. Lloc: Riera Gasulla, 14. http://
casadesevillasantboi.blogspot.com.es/ Organització:
ACA Casa de Sevilla

Diumenge 15 de novembre

19 h I Teatre:
Petits
monstres, amb
la companyia
La Villarroel, a
la Temporada
d’Arts
Escèniques
i Música. Lloc: Can Massallera. Preu: 14 €, entrada
anticipada a ticketea.com. Organització: Ajuntament

Dimecres 18 de novembre

18 h I Literatura: La veu del poeta Carles Riba a la
tertúlia poètica. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi
19.30 h I Concert: Aupa Quartet. La convertida en
funky, jazz, son i flamenc. Asier Superbiola (violí), Pere
Nolasc (violí), Felipe
Escalada (viola) i Martín
Meléndez (violoncel).
A la Temporada d’Arts
Escèniques. Lloc: Escola de
Música Blai Net. Preu: 3 €.
Organització: Ajuntament

Dijous 19 de novembre

15.45 h I Salut: Jornada Running Salut. Sota el lema
Alimenta’t bé, corre més, conferència i taula rodona,
experiències d’esportistes d’elit i taller d’avituallament
natural per a les carreres. Inscripcions: runningparc@
pssjd.org. Lloc: Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
Organització: Parc Sanitari de Sant Joan de Déu
19 h I Xerrada: Política i societat al Sant Boi de la
Restauració. Amb Roger Mirabent, documentalista,
i Carles Serret, director de l’Arxiu Històric Municipal.
Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament
19 h I Música: Subagh presenta el disc Bhargavi. Lloc:
Cal Ninyo. Preu: 6 €. Organització: Ajuntament

Divendres 20 de novembre

21 h I Música: Molsa, grup amb Aitana Colina (veu) i
Anna Ballo (piano). Lloc: Casal de Casablanca. Entrada
gratuïta. Organització: Les Muses de Casablanca

Agenda
AgendaNovembre’
Setembre’14
15
22 h I Jazz: La
Locomotora Negra.
Tota una institució
del jazz català
serà l’encarregada
de cloure la XXIV
Mostra de Jazz. Lloc: Can Massallera. Preu: 8 €. Venda a
ticketea.com. Organització: Ajuntament

Dissabte 21 de novembre

De 10 a 14 h I Commemoració: Dia contra la Violència
Masclista. Estand amb
documentació del
Centre de Recursos i
Documentació de les
Dones, espectacle
infantil a càrrec de la
contacontes Merche
8A (12 h) i lectura del
manifest commemoratiu. Lloc: plaça de Catalunya.
Organització: Ajuntament
De 17 a 19 h I Taller: Jugar a ser eficient. Lloc: Centre
d’Educació Ambiental i d’Estudis dels Residus de la
Masia de la Torre de la Vila. Preu: 2 €, nens i nenes fins
a 7 anys, gratuït. Reserves a torrelavila@santboi.cat.
Organització: Ajuntament
19 h I Música: Concert de Santa Cecília amb les corals
Encina de Mata, de Cantabria, Pedres Blanques, de
Sant Boi. Lloc: Local Social de Can Carreres. Entrada
gratuïta. Organització: Coral Pedres Blanques amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 22 de novembre
9.30 h I Commemoració: III Marxa El Baix Llobregat
contra la Violència Masclista fins al parc de
Torreblanca de Sant Feliu. Lloc de sortida: plaça de
l’Ajuntament. Organització: Consell Comarcal amb la
col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat
De 10 a 14 h I
Esport: XXI Torneig
Social. Lloc: Casal
de Barri Ciutat
Cooperativa i Molí
Nou. Organització:
Club d’Escacs Ciutat
Cooperativa i Molí
Nou
11.30 h I Taller: Construïm una càmera de fotos. Amb
una capsa de sabates i imaginació Lloc: Museu-Can
Barraquer. Info: www.culturasantboi.cat. Preu: gratuït
amb l’entrada al museu (2 €, normal.Gratuït per a
persones aturdes, jubilades, menors de 12 anys i ICOM)

Dimarts 24 de novembre

De 9.30 a 14 h I Jornada: Masculinitats i violències
masclistes. Per als professionals del circuit local
d’actuació envers la violència masclista i entitats i
institucions d’atenció a la infància, l’adolescència i la
joventut. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Organització:
Ajuntament

Divendres 27 de novembre
18 h I Cinefòrum: Solas,
de Benito Zambrano, en el
marc del Dia Internacional
contra la Violència
Masclista. Lloc: Cal
Ninyo. Entrada gratuïta.
Organització: Ass. Equilibri

19 h I Taller: El paper
de la socialització en
les desigualtats i la
violència de gènere,
amb la psicòloga
especialista en
orientació laboral
Mònica Bara. Al Cafè dels filòsofs, en el marc del Dia
Mundial contra la Violència Masclista. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Dissabte 28 de novembre
21 h I Esport: II Cursa Jove 5K. Cursa per un circuit
urbà de 5 km.
Inscripcions:
www.vpk.
cat, Fundació
Marianao o www.
cursajove5k.
tk. Preu: 3 €
(assegurança i
obsequi). Lloc de
sortida: plaça de
Mercè Rodoreda.
Organització: Fundació Marianao

Diumenge 29 de novembre

De 10 a 13 h I
Taller: Diumenge
astronòmic.
Observació del sol
amb telescopi i
sessions de 25 minuts
de planetari digital.
Lloc: Centre d’Interpretació del Paisatge de l’Ermita de
Sant Ramon
12 h I Concert: Veus contra
la violència masclista. Amb
Dolo Beltrán (a la foto),
Coet, Maria Martí, David
Coronel, Yelowstone, Aston,
La maldita música y La
puta poesia, Carmen Doráa,
Gregorio Petróleo, Riu i Big
Band Cultura F. Lloc: plaça de
l’Ajuntament. Organització:
Ajuntament

Dimecres 2 de desembre

18 h I Literatura. Tertúlia literària: Plans de futur,
de Màrius Serra, basat en la vida de Ferran Sunyer,
persona amb discapacitat severa que va aconseguir
el reconeixement dels científics catalans i europeus
als anys 70. Amb motiu del Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat. Lloc: Bibl. J. Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Tallers de We Art

Taller: Explorem el riu

Diumenges 8 i 22 de novembre. De 10 a 13 h I
Descobrir aquest espai tot fent un itinerari en grup.
Lloc de sortida: Masia de Can Julià. Preu: gratuït, amb
reserva prèvia a torrelavila@santboi.cat

Jornades de salut i esport

9, 18 i 25 de novembre. De 19 a 21 h I II Jornades de
Salut a l’Esport, amb la presència d’Astrid Fira i Albert
Mallol (dia 9), Aida Castellà (dia 18) i Núria Picas (dia
25). Lloc: La Gralla. Organització: Nordic Walking Baix
Llobregat, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Laboratori d’Art Comunitari
Fins al 15 de novembre. Propostes d’art de diferents
col·lectius i
persones des del
llenguatge de l’art
contemporani,
sobre el tema de
les dones al llarg
de la història. Llocs:
Termes Romanes,
Can Barraquer,
Can Torrents, Can
Castells Centre d’Art
i Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament i entitats.

Samba Gafieira
Del 27 al 29 de novembre.
5è Congrés Spai
Carioca de Samba
Gafieira. Espectacles
i classes magistrals
sobre aquest ball llatí.
Més informació: http://
www.spaicarioca.
com/congreso2015.
Lloc: Can Massallera.
Organització: Spai
Carioca

-Taller
d’espardenyes. De 17
a 21 h. Preu: 30 €
Dia 21 de novembre
-Taller de bijuteria
creativa amb CD’s.
De 18 a 20 h, Preu:
20 €. Més informació:
weart.sb@gmail.
com.. Lloc: Espai We
Art (Lluís Castells,
25). Organització: We Art

Els dijous. 11 h I Lectura en veu
alta del llibre No hay que morir
dos veces, de Francisco González
Ledesma. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi.

Mercat de pagès

Anem a pasturar

Dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12.30 h I Per conèixer
la feina de pastor i tastar
formatge artesà. Lloc:
Corral municipal a la
muntanya de Sant Ramon.
Preu: 2 €, nens i nenes fins
a 7 anys, gratuït. Reserves
a lagaiata@gmail.com. Organització: Ajuntament
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Desembre: 69a Fira de la Puríssima

En veu alta, tots llegim

Els divendres. De 15 a 21 h I Amb productes del Parc
Agrari. Lloc: Rambla de Rafael Casanova. Organtizació:
Ajuntament i Parc Agrari del Baix Llobregat

Dies 7 i 14 de novembre

santboi.cat/experience

Cartellera
i venda d’entrades:
www.cinemessantboi.com
Carrer de Jaume I, 32
Telèfon: 93 6616114
info@cinemessantboi. com

L’AGENDA on line

santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat

#agendaSB

“El maltractador
té més poder
quan el vincle
emocional és
més fort”
Què es la violència masclista?
És un tema molt complex perquè és un mecanisme
molt subtil. Des de fora costa d’entendre el fet
que a una dona li costi sortir d’una relació tòxica.
Aquesta mena de relacions estan contaminades
pels valors que projecta la societat. Les dones
confien en l’amor romàntic i pensen que al
seu costat tenen un home protector al qual
queden enganxades amb una forta dependència
emocional. Així, les dones afectades pateixen una
doble victimització: la personal i la social.
Com comença un procés de violència masclista?
La violència masclista comença d’una manera
molt subtil, com una teranyina. L’home agressor va
creant les condicions perquè la dona s’enganxi. Al
començament fan servir mecanismes de control.
Una de les estratègies és l’aïllament social de la
víctima amb la finalitat de deixar la dona sense
recursos per poder sortir de la relació possessiva.
Quan comencen a aparèixer els primers signes
de violència?
La violència està present al llarg de tota la relació.
Al principi és una violència subtil i normalitzada
(gelosia, control...). Després pot derivar en una
violència més manifesta quan s’assoleix més grau
de compromís dintre de la relació (anar a viure
junts, un embaràs...). En definitiva, quan el vincle
emocional és més fort i el maltractador té més
poder i més potestat per exercir la seva violència
com a eina per mantenir l’ordre patriarcal.

MARISOL ROJAS és la psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant Boi.

Va fer un màster en violència familiar a la Universitat de Barcelona. Ara té 39 anys i fa un any i mig que
atén les dones del municipi que pateixen violència masclista.

Què oferiu des del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones de Sant Boi?
A banda d’atendre els casos relacionats amb
maltractaments, el Servei d’Informació i Atenció
a les Dones de Sant Boi atén les necessitats
de les dones des de les vessants de l’atenció
psicològica i jurídica. També es facilita informació
i assessorament al Centre de Recursos i
Documentació de les Dones. Un dels serveis
existents són les sessions de teràpia grupal en què
participen dones víctimes de violència masclista.
Quin és el perfil d’un agressor?
Es tracta d’homes molt influenciats pel sistema
patriarcal de la societat i que tenen molt poc
control dels impulsos. Als agressors els costa
assolir la responsabilitat dels seus actes ja que
consideren que responen a provocacions. Volen
culpabilitzar les dones per sortir-se del seu paper.
El maltractador agredeix la seva parella perquè
vol “corregir” el seu comportament.
I el perfil de la dona maltractada?
No respon a cap perfil. Només cal ser dona per
poder ser víctima de violència masclista. Hi ha
víctimes de totes les condicions, de totes les
procedències i nivells culturals i econòmics.

N La violència masclista
comença d’una
manera molt subtil,
com una teranyina
N Les dones afectades
pateixen una doble
victimització: la
personal i la social
Com arriben al vostre servei?
La majoria arriben a través del Circuit de violència
masclista i des dels serveis socials. Les dones
maltractades presenten una simptomatologia
derivada de la seva situació. Els costa molt
sortir de la relació perquè tenen sentiments de
culpabilitat. Aquestes dones no són conscients
del control i domini que exerceixen sobre elles. Els
oferim assessorament i acompanyament, tot i que
caldrien més recursos públics supramunicipals
per atendre aquestes situacions a llarg termini n

