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El día 1 de octubre se celebra cada año en 
todo el mundo el Día Internacional de La 
Gent Gran. Sant Boi se suma cada año a esa 
conmemoración para hacer visible la nece-
sidad de que las personas mayores tengan 
una vida activa, autónoma y participativa.

La celebración llegaba en esta ocasión 
tras largos meses de una inesperada pan-
demia que ha tenido un fuerte impacto en 
toda la sociedad, pero especialmente en las 
personas mayores. 

El campo de fútbol Dani Jarque acogió 
una jornada festiva y reivindicativa (el do-
mingo 3 de octubre) durante la cual se dis-
frutó con la alegría de un baile en línea y se 
dio lectura al manifiesto de la jornada. 

El texto de ese manifiesto recogía las 
principales demandas de las personas ma-

yores para que en las circunstancias actua-
les se atiendan sus necesidades y se respe-
ten su dignidad y experiencia.

Reactivar la vida cotidiana
Más allá de la celebración del Día Interna-
cional de la Gent Gran, recuperada tras una 
año de interrupción, las personas mayores 
de Sant Boi van retomando sus vidas coti-
dianas, como el resto de la sociedad. Gra-
cias a la vacunación, la situación sanitaria 
ha mejorado de forma considerable en las 
últimas semanas y ha llegado el momento 
de reactivar también -con prudencia- algu-
nos de los servicios que dan apoyo a esa 
vida cotidiana y que ayudan a las personas 
mayores a mantenerse en buenas condicio-
nes de salud física, emocional y cognitiva.

Desde ese punto de vista, la gran noticia 
para este mes de octubre es la reapertu-
ra de los 'casals de la gent gran' -que se 
han visto obligados a permanecer cerrados 
desde marzo de 2020, al inicio de la pan-
demia-. Y una novedad adicional, el estre-
no de un nuevo casal en el barrio de Ciutat 
Cooperativa. 

Un casal para la 'Coope'
La inauguración del Casal de la Gent Gran 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, situado 
en el camí Vell de Colònia 1-3, tendrá lugar 
el día 22 de octubre. 

Está previsto un acto público al que 
asistirán la alcaldesa, Lluísa Moret, y re-
presentantes de las asociaciones de 'gent 
gran'. El punto de encuentro será, a las  

Los 'casals de la gent gran' vuelven a abrir sus 
puertas a partir del 25 de octubre

Las instalaciones 
del nuevo casal 
de gent gran 
de Cooperativa 
podrán visitarse 
durante el 22 de 
octubre.  
Para asistir 
al acto de 
inauguración 
o a las visitas 
es necesario 
inscribirse en 
cualquier casal 
de barrio antes 
del día 18

NEl nuevo Casal de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa i Molí Nou se inaugurará el día 22

Homenaje por las 
'bodas de oro'
La pandemia ha impedido hasta ahora 
que se celebrara uno de los actos 
tradicionales que el Ayuntamiento  y la 
Coordinadora de Gent Gran organizan 
para las personas mayores: las 'bodas 
de oro'. Las parejas que, a lo largo de 
2020 o 2021, hayan cumplido o vayan 
a cumplir 50 años de matrimonio o 
convivencia, están invitadas a participar 
en el homenaje que se celebrará 
antes de que acabe este año, donde 
recibirán un obsequio conmemorativo. 
Próximamente se anunciará la fecha y el 
lugar en que tendrá lugar la celebración. 
Las personas interesadas pueden 
inscribirse hasta el 27 de octubre en los 
'casals de barri' aportando el libro de 
familia o un documento que acredite los 
años de convivencia.

Información: 93 635 12 37 
programagentgran@santboi.cat
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10 horas, la pequeña plaza con columpios 
de la calle Eduard Toldrà,  junto a la Biblio-
teca Maria Aurèlia Capmany. Las personas 
que acudan a ese acto inaugural recibirán 
un pequeño obsequio conmemorativo.

Además, a lo largo de toda la jornada, las 
nuevas instalaciones podrán visitarse en 
grupos reducidos de hasta 10 personas (de 
11 a 13 y de 17 a 19 horas), cumpliendo con 
las medidas de prevención vigentes. Tanto 
para el acto como para las visitas, es nece-
sario inscribirse previamente en cualquier 
'casal de barri' hasta el 18 de octubre.

Se trata de unas instalaciones moder-
nas, espaciosas y con una amplia oferta 
de servicios para las personas mayores. El 
Ayuntamiento ha construido el nuevo equi-
pamiento con la ayuda de fondos FEDER de 
la Unión Europea, con los que se ha sufra-
gado la mitad de su coste. Tras la inaugu-
ración, el casal entrará en funcionamiento 
con normalidad a partir del lunes 25 de 
octubre. 

Los casales, abiertos
Ese mismo día, el 25 de octubre, reabrirán 
también sus puertas los otros dos 'casales 

de gent gran' municipales que hay en Sant 
Boi, en los barrios de Vinyets i Molí Vell 
(calle Bonaventura Aribau 10-12) y Centre 
(calle Lluís Castells, 25). 

Se reactivarán también así las activida-
des que el Ayuntamiento y las entidades de 
'gent gran' organizaban habitualmente de 
forma presencial hasta el mes de marzo de 
2020 (como los talleres de manualidades o 
de informática), que han podido continuar 
realizándose durante estos meses, aunque 
de forma telemática . 

Las actividades que vuelvan ahora al for-
mato presencial se sumarán a otras que el 
Ayuntamiento ha ido recuperando a medida 
que la situación sanitaria lo permitía, con 
el fin de no renunciar a una oferta mínima 
de servicios y seguir dando respuesta a las 
necesidades e intereses de las personas de 
Sant Boi mayores de sesenta años.

Es el caso de las clases de 'gimsuau' -ac-
tivas desde el pasado mes de marzo-, las 
sesiones de baile en línea -celebradas con 
gran éxito el pasado mes de julio en diver-
sos campos de fútbol de la ciudad- o de los 
talleres de poesía -reactivados desde sep-
tiembre- n

Manifiesto reivindicativo del  
Día Mundial de la Gent Gran 2021  

⃝Pandemia, derechos y salud mental. "La pandemia ha afectado 
especialmente a las personas mayores, siendo el grupo de edad en 
que se han perdido más vidas, y también el que ha padecido más 
secuelas físicas y emocionales. Los confinamientos y restricciones, 
el aislamiento social y la interrupción o demora en visitas médi-
cas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas ha provocado un 
empeoramiento de nuestro bienestar y, en muchos casos, un re-
troceso o vulneración de derechos. Es necesario y urgente reforzar 
los sistemas de servicios sociales y atención sanitaria".

⃝Digitalización. "El proceso de digitalización acelerado por la 
pandemia se ha desarrollado dejando atrás a muchas personas. 
Queremos mencionar en especial la discriminación por edad que 
hacen las entidades financieras: cierre de oficinas y cajeros, res-
tricciones en el horario de atención o cobros por gestiones bási-
cas son prácticas abusivas que no se han de tolerar. Otras proble-
máticas especialmente graves tienen que ver con las viviendas."

⃝Plena ciudadanía. "Las personas mayores queremos reivindi-
car nuestra plena ciudadanía, la vejez como patrimonio colectivo 
y la experiencia y trayectorias vitales como base para la cons-
trucción de una sociedad respetuosa, igualitaria y de paz."
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Tallers de suport emocional i psicològic als instituts
Almenys 4.000 alumnes de secundària 
de Sant Boi participaran aquest curs en 
els tallers de gestió emocional oferts per 
l'Ajuntament als instituts en el marc de Pla de 
xoc d'adolescència. És una de les accions pre-
vistes per pal·liar els efectes de la pandèmia 
en un sector de població que ha patit molt la 
situació viscuda durant aquests mesos. 

Les primeres sessions dels tallers es van 
fer a finals de setembre a l'Institut Rafael 
Casanova. Altres cinc centres (INS Rubió i 
Ors, INS Ítaca, Pedagògium COS, Salesians 
i Col·legi Sant Josep) han demanat ja oferir 
també aquesta formació al seu alumnat. 

Amb el títol 'Omplint espais', el catàleg 
municipal de tallers de suport emocional 
ofereix diferents continguts que varien 

segons les edats. Els més demanats fins 
ara pels centres són els que tenen a veure 
amb l'abordatge de l'ansietat i el reforç de 
l'autoestima (també el dol, la gestió de con-
flictes o les conductes autolesives).

 S'encarrega de les sessions un equip de 
suport format per dues psicòlogues i un psi-
còleg joves que l'Ajuntament ha contractat 
gràcies al Pla de xoc, que té una dotació 
pressupostària global d'un milió d'euros.

A banda d'aquest servei, les persones 
adolescents i joves poden demanar hora als 
serveis de l'Ajuntament per rebre atenció 
psicològica (Troba't i Assessoria psicològica 
per a joves El Punt). Les entitats vinculades 
a centres oberts també compten amb un 
servei d'assessorament i acompanyament. 

PLA DE XOC D'ADOLESCÈNCIA

Adolescents i joves de la ciutat dissenyen un espai 
de joc i convivència adaptat a les seves necessitats
Els projectes del Pla de xoc d'adolescència 
de Sant Boi continuen fent passes enda-
vant. L'Ajuntament segueix prioritzant les 
necessitats d'aquesta etapa tan important 
de la vida. I ho fa de forma coordinada amb 
les entitats de la ciutat que tenen un con-
tacte directe amb les persones joves de la 
ciutat, amb les quals manté reunions periò-
diques de seguiment. 

El Pla de xoc, que té com a objectiu prin-
cipal contribuir a contrarestar els efectes 
socials i psicològics de la pandèmia, tam-
bé compta amb el suport i la implicació 
d'agents del sector privat. 

És el cas, per exemple, de la Fundació 
Aigües de Barcelona (Agbar), que s'ha com-
promès a cofinançar amb l'Ajuntament el 
projecte de creació d'un espai públic a l'aire 
lliure per a adolescents dedicat al joc, el 
lleure i la pràctica esportiva saludable. 

Circuit de 'parkour'
Aquest espai inclourà un circuit de 'parkour', 
modalitat urbana d'activitat física que con-
sisteix a superar els obstacles i dificultats 
que es troben al camí, com ara murs, tan-

ques o escales, de la manera més fluida 
possible. Les persones que ho practiquen, 
conegudes com a traceurs, ho consideren 
tota una filosofia de vida.

L'aspecte més innovador del projecte és 
la participació dels mateixos i les mateixes 
adolescents i joves en l'elecció i el disseny 
de l'espai que faran servir posteriorment. 
La ubicació d'aquest espai ja ha estat con-
sensuada amb el grup de joves promotor 
del circuit de parkour. El terreny escollit 
està al carrer de la Riera Roja, molt a prop 
del Centre Comercial Sant Boi.

Un espai per a les noies
Pròximament, l'Ajuntament i les entitats 
signants del Pla de xoc faran també una 
convocatòria oberta adreçada a les noies 
adolescents de la ciutat. L'objectiu és co-
mençar a definir i dissenyar, en aquest ma-
teix entorn, un espai específic adequat a les 
seves necessitats específiques en el temps 
de lleure, tenint en compte el gènere.

En definitiva, el futur espai per a joves i 
adolescents promourà pràctiques saludables, 
igualitàries i accessibles tenint en compte 

els punts de vista, les necessitats i els inte-
ressos del sector de població a qui s'adreça. 
És l'esperit de treball del Pla de xoc. Com ha 
explicat l'alcaldessa, Lluïsa Moret, "els i les 
adolescents han de tenir un paper protago-
nista en les polítiques que els afecten" n. 

El grup promotor 
d'un circuit de 
'parkour' visita el 
terreny on hi haurà 
el nou espai de 
lleure adolescent

 Sessió impartida per una psicòloga a l'Institut Rafael Casanova
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NEl futur de les ciutats 
passa per oferir recursos 
per al benestar i la 
resiliència de les persones

NEl futuro de las ciudades 
pasa por ofrecer recursos 
para el bienestar y la 
resiliencia de las personas

Les persones, present i futur de Sant Boi 
Las personas, presente y futuro de Sant Boi

  ace pocos días celebramos el Día Mundial de la Gent 
Gran, una efemérides que este año tendrá en Sant Boi 
una feliz continuación cuando el próximo 22 de octubre 
abra las puertas el nuevo Casal de la Gent Gran de Ciutat 
Cooperativa-Molí Nou. Una inauguración que nos llena 
de satisfacción y que pone de manifiesto la apuesta mu-
nicipal por mejorar las condiciones de vida de nuestras 
personas mayores.

La puesta en marcha de este nuevo equipamiento se 
inscribe dentro de nuestra estrategia de ciudad salu-
dable, la de un municipio que sitúa la capacitación y la 
autonomía de las personas a lo largo de todo el ciclo de 
vida en el centro de sus políticas. Es esta estrategia la 
que también inspira actuaciones como el recientemen-
te aprobado Plan de Choque de Adolescencia, dirigido a 
uno de los colectivos que, junto con el de la 'gent gran', 
más se ha visto afectado por la pandemia. En Sant Boi 
estamos convencidos de que el futuro de las ciudades 
pasa por ofrecer recursos que contribuyan al bienestar 
y la resiliencia de las personas.

Poner las bases de este futuro significa también favo-
recer la mejora de la cualificación profesional de jóvenes 
y adultos. Acompañarlos en un contexto laboral en conti-
nua evolución es el objetivo de diversos servicios munici-
pales, como la pionera Oficina de Atención a la Empresa y 
el Comercio (OAE) o el servicio gratuito de asesoramiento 
jurídico en temas laborales, a los cuales se suman ahora 
diferentes programas de mejora de las competencias pro-
fesionales en colaboración con otras administraciones, 
como el Aula Mentor (Sant Boi es uno de los tres únicos 
municipios en Catalunya que acogen estos cursos), el pro-
grama MIXT, dirigido sobre todo a personas afectadas 
por un ERTO, y el programa Trabajo, Talento y Tecnología 
(TTT), orientado a la transición digital.

Incidir en todas las etapas vitales mediante la capaci-
tación y el empoderamiento es nuestro compromiso, el 
sello de una ciudad donde las personas son su presente 
y su futuro.

a pocs dies vam celebrar el Dia Mundial de la Gent 
Gran, una efemèride que enguany tindrà a Sant Boi 
una feliç continuació quan el pròxim 22 d’octubre 
obri les portes el nou Casal de la Gent Gran de Ciu-
tat Cooperativa-Molí Nou. Una inauguració que ens 
omple de satisfacció i que posa de manifest l’aposta 
municipal per millorar les condicions de vida de les 
nostres persones grans. 

La posada en marxa d’aquest nou equipament 
s’inscriu dins de la nostra estratègia de ciutat sa-
ludable, la d’un municipi que situa la capacitació i 
l’autonomia de les persones al llarg de tot el cicle de 
vida en el centre de les seves polítiques. És aquesta 
estratègia la que també inspira actuacions com el re-
centment aprovat Pla de Xoc d’Adolescència, adreçat 
a un dels col·lectius que, juntament amb el de la gent 
gran, s’ha vist més afectat per la pandèmia. A Sant Boi 
estem convençuts que el futur de les ciutats passa per 
oferir recursos que contribueixin al benestar i la resi-
liència de les persones. 

Posar les bases d’aquest futur significa també afa-
vorir la millora de la qualificació professional de joves i 
adults. Acompanyar-los en un context laboral en con-
tínua evolució és l’objectiu de diversos serveis muni-
cipals, com la pionera Oficina d’Atenció a l’Empresa i 
el Comerç (OAE) o el servei gratuït d’assessorament 
jurídic en temes laborals, als quals s’afegeixen ara 
diferents programes de millora de les competències 
professionals en col·laboració amb altres adminis-
tracions, com l’Aula Mentor (Sant Boi és un dels tres 
únics municipis a Catalunya que acullen aquests cur-
sos), el programa MIXT, adreçat sobretot a persones 
afectades per un ERTO, i el programa Treball, Talent i 
Tecnologia (TTT), orientat a la transició digital. 

Incidir en totes les etapes vitals mitjançant la capa-
citació i l’empoderament és el nostre compromís, el 
segell d’una ciutat on les persones són el seu present 
i el seu futur.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

H      F       
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Son muchos los factores que influyen en las 
posibilidades de una persona para acceder 
al mercado laboral, mantenerse en él y pro-
gresar. Entre ellos, uno de los más impor-
tantes sin duda es la formación. 

El Ayuntamiento de Sant Boi ha apostado 
históricamente por la formación ocupacio-
nal como vía de acceso a puestos de trabajo 
dignos y de calidad. Ahora, la necesidad de 
hacer frente a los efectos sociales y eco-
nómicos de la pandemia refuerza el com-
promiso de ofrecer a la ciudadanía nuevas 
opciones que refuercen sus conocimientos, 
capacidades y competencias, siempre en 
colaboración con otras administraciones y 
organismos públicos.

Este mes de octubre, se pone en marcha 
Aula Mentor, un nuevo servicio de forma-

ción ocupacional. Impulsado por el Gobier-
no central, es una oferta de formación en 
línea que permite escoger entre más de 200 
cursos para la mejora de las competencias 
personales y profesionales. En Catalunya, 
tan solo está disponible en las ciudades de 
Sant Boi, l'Hospitalet y Viladecans.

Aula Mentor: cursos en línea
Aparte del amplio catálogo de opciones, la 
principal ventaja de Aula Mentor es que, al 
ser digital, se adapta a la disponibilidad de 
tiempo y el ritmo de aprendizaje de cada 
persona. Además, cuenta con tutorías indi-
viduales. Al aprobar el examen final (habrá 
cinco convocatorias al año) se obtendrá un 
certificado de aprovechamiento expedido 
por el Ministerio de Educación y Formación 

La formación, el camino 
más útil hacia el empleo

Los programas 
Aula Mentor, 
Mixt y TTT
se suman a la 
oferta habitual 
de actividades 
de formación 
ocupacional 
ofrecidas por el 
Ayuntamiento 

NEl programa ministerial Aula Mentor ofrece un amplio catálogo 
de cursos digitales que se adaptan al ritmo de cada persona

Nuevas sesiones 
para dar a conocer 
ayudas europeas 
para entidades y 
empresas
A principios de octubre se han 
retomado las sesiones telemáticas que 
el Ayuntamiento ofrece a entidades 
y empresas de Sant Boi sobre las 
oportunidades existentes para obtener 
fondos europeos con los que financiar 
sus proyectos y actividades. Se trata 
de sesiones formativas e informativas 
dirigidas principalmente a los sectores 
económico y cultural y a las entidades 
juveniles. Los próximos encuentros 
abordarán cuestiones como la 
financiación europea para la innovación 
empresarial (20 de octubre)
o las ayudas vinculadas a la transición 
ecológica y la transición digital (21 de 
octubre). También se organiza una 
sesión dirigida a las entidades del 
tercer sector, donde se darán a conocer 
fuentes de financiación del programa 
europeo Ciudadanía, Igualdad, 
Derechos y Valores (2 de noviembre). 
A finales de octubre y principios de 
noviembre se programarán sesiones 
específicas sobre los programas 
Erasmus+, las oportunidades de 
voluntariado internacional o los fondos 
Next Generation destinados a la 
rehabilitación de edificios privados.

Programa completo e inscripciones:
bit.ly/fonseuropeus_sb
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Profesional. La matrícula, abierta de forma 
permanente, es a precio reducido.

Información y matrícula:
aulamentor@santboi.cat, 93 635 12 46, 

Programa MIXT
El Ayuntamiento también ofrece desde 
septiembre un programa subvencionado 
por el Consorci per a la Formació Contínua 
que combina acciones formativas (parte de 
ellas, con certificado de profesionalidad) y 
orientación para la mejora de competen-
cias. El Programa MIXT se dirige sobre todo 
a personas trabajadoras afectadas por un 
ERTO -también a personas desempleadas y 
trabajadores en activo-.

Contacto: ocupacio@santboi.cat 
Cita prèvia: 93 635 12 46

Programa TTT
Además, Sant Boi iniciará en breve, junto 
con los municipios vecinos del Prat y Vi-
ladecans, el desarrollo del Programa Tre-
ball, Talent i Tecnologia (TTT), promovido 
por la Diputación de Barcelona. Es una 
apuesta para promover el trabajo digno 
mediante la mejora de competencias de 
trabajadores y empresas, favoreciendo la 
transición al mundo digital n

Fornus Café (c/ Francesc Macià, 47)

Una amplia oferta de 
cursos y dispositivos para 
la inserción laboral

Los Programas Mentor, Mixt y TTT se 
suman a la oferta de cursos de forma-
ción ocupacional ofrecida habitualmen-
te por el Ayuntamiento, que cuenta para 
ello con subvenciones de otras adminis-
traciones. Son, por un lado, programas 
de larga duración que proporcionan un 
certificado profesional (CP) y, por otro, 
dispositivos de orientación para dife-
rentes colectivos, que incluyen acciones 
formativas más cortas. 400 personas 
se benefician cada año en Sant Boi de 
estas acciones, que se centran en los 
sectores más demandados en el entor-
no, como el sociosanitario, la logística 
o la restauración. Además, desde el 
Ayuntamiento se impulsan proyectos de 
formación para mejorar la ocupabilidad 
de colectivos concretos, como las perso-
nas jóvenes, que tienen a su disposición 
programas como Eskala, Puc Més y La 
Formació t'obre portes.

El servicio 
gratuito de 
asesoramiento 
jurídico sobre 
temas  
laborales, 
subsidios y 
prestaciones 
ha hecho más de 
360 atenciones 
desde su puesta 
en marcha este 
año. Los servicios 
municipales de 
Ocupació ofrecen 
también: 
-Club de Feina
-Ofertas de trabajo
-Discapacidad y Sa-
lud Mental
-Prelaboral
-Dispositivos de 
inserción
-Formación

ocupacioiempresa.
santboi.cat/

Segueixen les visites  
al comerç i la  
restauració local

Bazar Estambul (c/ Francesc Macià, 111)

Syna Espai Salut (c/ Mossèn Antoni Solanas, 5)

The Family Arms (c/ Tres d'Abril, 51)

Restaurante Arte's (camí Vell de la Colònia, 6)
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Millores a la pista 
poliesportiva 
de L'Olivera per 
acollir l'activitat 
del Club Voleibol 
Sant Boi
L'Ajuntament ha fet reformes el 
pavelló poliesportiu de L'Olivera 
perquè sigui la nova seu del 
Club Voleibol Sant Boi, que hi ha 
traslladat els seus entrenaments 
i competicions. S'ha renovat 
el paviment, s'han pintat les 
línies de la pista i s'han fet 
millores a les grades i al sistema 
d'enllumenat. També s'ha posat 
un nou marcador. Així, el club pot 
comptar amb un pavelló propi.  
El trasllat del Club Voleibol  
Sant Boi a L'Olivera des del 
poliesportiu La Parellada permet 
donar una resposta satisfactòria 
a demandes històriques d'altres 
entitats  esportives de la ciutat. 
És el cas del Club Futbol Sala 
Sant Boi, que ara pot entrenar i 
jugar els partits a La Parellada, 
on comparteix pista amb el Club 
Bàsquet Sant Boi.  
Per la seva part, el Club Gimnàstic 
Sant Boi resol els problemes 
d'espai traslladant la seva 
activitat a la pista del poliesportiu 
Can Massallera.

La remodelació de les piscines mu-
nicipals de La Muntanyeta ha estat 
un gran pas endavant en el procés 
de transformació que es du a terme 
a Sant Boi. Ara ja hi ha dades numè-
riques de balanç sobre l'activitat que 
s'ha registrat al nou complex durant 
la primera temporada de bany. 

Del 26 de juny al 5 de setembre s'hi 
van registrar més de 29.300 usos, una 
xifra que gairebé triplica la de l'estiu 
de 2019 (l'últim abans de l'inici de 
les obres de remodelació). Aquesta 
quantitat equival 400 usos diaris. 

Més del 70% dels accessos al re-
cinte de les piscines es van fer amb 
una entrada puntual, mentre que la 
resta correspon a entrades amb abo-
naments. En total, 428 persones van 
adquirir un abonament a preu reduït 
d'entre l'àmplia gamma de modali-
tats d'entrada i tarifes ofertes per 
l'Ajuntament. 

Les xifres globals inclouen l'ús de les 
piscines per part dels casals d'estiu, 
que van comportar un total de gairebé 
4.000 usos d'infants i adolescents de 
la ciutat.

60 hores setmanals
La instal·lació va obrir al públic du-
rant un total de 630 hores (60 hores 
setmanals) i 17 persones hi van tre-
ballar. 

Tres de cada quatre persones 
usuàries de les piscines eren veïnes 
de Sant Boi, gairebé la meitat hi van 
anar més d'un cop per setmana i la 

Les noves piscines de La Muntanyeta 
tanquen la seva primera temporada

majoria fa una valoració positiva del 
sistema de compra d'entrades en lí-
nia.

Amb l'experiència d'aquest primer 
estiu de funcionament després de la 
remodelació, l'Ajuntament aplicarà 
diferents millores al servei per oferir 
la màxima satisfacció a les persones 
usuàries n

La nova instal·lació recreativa ha estat oberta al llarg de l'estiu, des del dia 26 de 
juny fins al 5 de setembre

Els jocs infantils de la plaça Rosa Sensat es renoven
Una petita actuació ha permès re-
novar l'àrea de jocs infantils a la 
plaça de Rosa Sensat i Vila, al ba-
rri de Camps Blancs. S'han instal·lat 
nous elements de joc i s'ha arranjat 
l'entorn per fer-lo més verd i acollidor. 
També s'ha posat paviment de sorra i 
s'ha millorat el sistema de drenatge. 
A més, s'ha reforçat amb una estruc-
tura de fusta el talús que protegeix 
l'arbre més emblemàtic de la plaça, 
un pollancre de grans dimensions 
que, de fet, és el més gran de Sant 
Boi. L'actuació forma part del procés 
de millora d'aquests espais de joc que 
du a terme l'Ajuntament en el marc de 
la transformació de l'espai públic.

Aquest espai del barri de Camps Blancs compta ara amb nous elements de jocs i 
amb un entorn més verd i més acollidor
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Reunió informativa en format 
híbrid -presencial i digital-, el 
passat 20 de setembre

Comencen els treballs de remodelació 
del carrer de Sant Pere, una de les portes 
d'entrada del nucli antic de Sant Boi, per 
transformar-la en una via més accessible i 
segura per a les persones. La reurbanitza-
ció anirà de la plaça de Jaume Oliveras al 
carrer de Mn. Pere Tarrés i servirà per en-
fortir la connexió de l'entorn del Puig del 
Castell amb el centre històric de la ciutat i 
el barri de Vinyets i Molí Vell.

Un cop executades les obres el carrer de 
Sant Pere i la baixada Pere Rusinyol passa-
ran a ser de plataforma única, amb prioritat 
per a les persones. Així mateix, s'hauran 
eliminat les illetes reflectores a la con-
fluència amb el carrer de Mn. Pere Tarrés 
on s'instal·laran nous bancs i arbrat. Els tre-
balls es realitzen en tres fases i està previst 
que tinguin una durada de sis mesos, apro-

ximadament. Aquest projecte de remodela-
ció forma part dels objectius del Pla estra-
tègic de ciutat, juntament amb les diferents 
actuacions que s’estan produint en altres 
punts del municipi, com són l’obertura de les 
piscines municipals el passat mes de juny, la 
conversió de la carretera C-245 en un passeig 
urbà i les remodelacions de la plaça de la 
República i del tram de carrer de Lluís Pas-
cual Roca per completar l’eix cívic comercial 
entre el Mercat Municipal de la Muntanyeta 
i el Mercat Municipal de Sant Jordi. A més, 
aquesta tardor també s'iniciaran les obres 
de reurbanització del carrer de Joan Martí, 
una de les artèries  del barri de Marianao.

Totes aquestes actuacions urbanístiques 
formen part de l'aposta clara per configurar 
un Sant Boi en el marc d'un entorn més sos-
tenible i saludable.

L'inici de les obres del carrer Sant Pere, un nou 
pas en el procés de transformació de Sant Boi

Els treballs es 
desenvoluparan 
en tres fases.
Durant la seva 
execució, 
s'habilitaran 
reserves 
d'estacionament 
i s'intentaran 
minimitzar les 
incomoditats al 
veïnat.
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con la "complicidad" del sector privado y 
de la ciudadanía. En ese sentido, recordó la 
apuesta por la movilidad sostenible y por la 
rehabilitación energética de edificios.

Diálogos sobre el futuro
La alcaldesa también intervino el 1 de octu-
bre en el Diálogo sobre el futuro de las ciu-
dades, un encuentro organizado en Logroño 
por el Gobierno de España, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea. En este 
caso compartió con los alcaldes de Beni-
dorm, Antonio Pérez, y Soria, Carlos Martí-
nez, reflexiones sobre cómo crear ciudades 
más sostenibles, cohesionadas y justas.

El 7 de octubre, Lluïsa Moret está presen-
te asimismo en el I Foro Urbano de España 
para hablar sobre la importancia del tema 
de la vivienda para contrarrestar los efec-
tos sociales y económicos de la covid.

Sant Boi se sitúa así en la vanguardia de 
la reflexión estratégica sobre cómo serán las 
ciudades en los próximos años, tras la pande-
mia y en un contexto de cambio climático n

Sant Boi se posiciona entre las ciudades 
que apuestan por la sostenibilidad
La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha 
participado en las últimas semanas en di-
versos foros de debate sobre el futuro de 
las ciudades y sobre las estrategias y las 
políticas necesarias para hacer frente a los 
retos de la sociedad actual. 

El 29 de septiembre, en Málaga, asistió al 
encuentro 'Green Cities: Inteligencia y Soste-
nibilidad Urbana', donde compartió una mesa 
redonda con representantes de Agbar y Tele-
fónica Tech sobre la necesidad de un cambio 
de modelo que asegure el uso de fuentes de 
energía más limpias y sostenibles.

Como representante del sector público, 
Lluïsa Moret defendió que "los ayunta-
mientos hemos de liderar una transición 
energética justa e inclusiva", ya que "nos 
encontramos  en una situación de emer-
gencia climática, pero también social". La 
alcaldesa señaló que los fondos europeos 
Next Generation pueden ser una "palanca 
de cambio" para acelerar proyectos en esa 
dirección que Sant Boi ya tiene en marcha 
dentro de su estrategia de futuro, siempre 

La alcaldesa, 
Lluïsa Moret, 
defiende 
ciudades 
"sostenibles y 
justas" 
en el escenario 
de futuro que 
se dibuja tras la 
pandemia

La alcaldesa de Sant Boi, entrevistada en Logroño por su participación en el Diálogo sobre el futuro de las ciudades

La empresa Evarm 
gana un premio 
de movilidad 
sostenible

La empresa Evarm, con sede en Sant Boi, 
ha ganado uno de los 'Premios Semana 
Española de la Movilidad Sostenible' que 
otorga el Gobierno español. 
El galardón reconoce los méritos del 
proyecto Postlow City, en el cual Evarm ha 
colaborado con Correos y la Universidad 
de Deusto aportando su tecnología Dual 
Diésel+Gas. 
El proyecto premiado, que cuenta con 
cofinanciación europea, desarrolla 
soluciones innovadoras para camiones 
que funcionan con combustible GLP (gas 
natural licuado, también conocido como 
autogas). Este es el combustible alternati-
vo más utilizado en el mundo. 
El proyecto Postlow City ha trabajado 
para optimizar las rutas, reducir los nive-
les de ruido causados por la circulación 
de los vehículos y mejorar los criterios de 
compra sostenible para largas distancias. 
Evarm es una empresa santboiana inno-
vadora que destaca como referente en el 
ámbito de la movilidad sostenible. Recien-
temente ha ampliado una planta, lo que le 
permitirá mejorar el servicio ofrecido a su 
clientela, aumentar el volumen de trabajo 
y triplicar su capacidad de producción.
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Nuevo servicio 
de información 
ambiental en el 
entorno fluvial  
y forestal
El Ayuntamiento ha puesto en 
funcionamiento un servicio de 
información ambiental que tiene 
como principal objetivo transmitir a la 
ciudadanía los valores de la naturaleza 
local y la necesidad de preservarlos.  
La iniciativa refuerza la figura y el papel 
de los 'agentes de salud', que durante 
la pandemia se ha mostrado como una 
buena fórmula para velar por la salud 
de las personas y el medio. El nuevo 
servicio extiende ahora esta figura al 
entorno natural de Sant Boi de forma 
permanente.
El personal a cargo del servicio, 
perteneciente a la Associació de 
Voluntaris de Medi Ambient i Entorn 
Natural Prodema, trabaja en las 
inmediaciones del río y en la zona 
forestal. Entre sus funciones se hallan 
las de prevenir actos incívicos e 
incendios forestales. Las incidencias 
que detecten las comunicarán a los 
servicios implicados en cada caso para 
que puedan intervenir con la mayor 
rapidez posible.
En los últimos tiempos, la afluencia 
de la ciudadanía al entorno natural 
ha crecido de forma considerable, lo 
cual comporta una presión constante 
sobre el medio. Esa presión ha hecho 
evidente la necesidad de mantener a la 
ciudadanía informada para favorecer 
un comportamiento cívico y respetuoso 
con el ecosistema.

El barrio de Ciutat Cooperativa i Molí Nou 
de Sant Boi ha sido escogido por Ecoem-
bes para acoger una nueva prueba piloto a 
escala estatal dentro del proyecto Reciclos 
de recogida selectiva de envases.

16 contenedores amarillos del barrio se 
han convertido en contenedores inteligen-
tes gracias a la instalación de un aro ('smart 
ring') con lector digital de códigos de ba-
rras para las latas y botellas de plástico de 
bebidas. 

Para incrementar los índices de recogida 
selectiva de esos envases, los contenedo-
res inteligentes permiten identificar a las 
personas usuarias que los reciclan y, así, 
premiarlas. La nueva tecnología hace que 
se puedan obtener más fácilmente ‘puntos 
Reciclos’ canjeables por premios sosteni-
bles, o bien destinarlos de forma sencilla 
a un proyecto comunitario de mejora am-
biental en el propio barrio y en la ciudad.

Esa contribución será posible cada vez 
que se depositen las latas y botellas de 

plástico de bebidas en el contenedor amari-
llo. Solo hay que identificarse con el móvil, 
escanear el código QR colocado debajo del 
aro y escanear también el código de barras 
de los envases mediante el lector del aro 
en el momento de depositarlos.

La prueba piloto se puso en marcha el día 
1 de octubre. Durante la primera quincena 
del mes, un equipo de informadores resuel-
ve posibles dudas a los vecinos y vecinas 
del barrio, mediante visitas a domicilio e 
información a pie de contenedor. 

Fórmulas innovadoras de reciclaje
Ecoembes desarrollará esta innovadora ini-
ciativa en el barrio de Ciutat Cooperativa de 
Sant Boi para valorar su impacto en las per-
sonas usuarias. Nuestra ciudad ya fue pione-
ra en el desarrollo inicial del proyecto Reci-
clos, ahora implantado en muchas ciudades 
de Catalunya y España como una evolución 
del modelo de reciclaje basada en la tecno-
logía móvil y en incentivos sostenibles n

Ciutat Cooperativa acoge una prueba 
piloto de contenedores inteligentes

Sant Boi ha 
sido una de las 
ciudades pioneras 
en la aplicación 
del sistema 
Reciclos,  
una evolución 
innovadora del 
modelo de reciclaje 
de envases en 
el contenedor 
amarillo. La 
iniciativa se ha 
extendido ya a 
muchas otras 
ciudades de 
Catalunya y España

Desde el 1 de 
octubre, 16 
contenedores 
del barrio
disponen de un  
aro con lector 
digital de código 
de barras. Estos 
contenedores 
permiten 
identificar y 
'premiar' de forma 
muy sencilla a las 
personas usuarias 
que reciclan sus 
latas y botellas 
de plástico de 
bebidas.
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Altaveu'21: més de 3.500 persones van gaudir dels concerts
La 32a edició del festival Altaveu, celebrat del 10 al 12 de setembre, va comptar amb l'assistència 
de més de 3.500 persones, després d'un any d'interrupció per la situació sanitària, va superar 
les expectatives amb una programació de descobertes, intimista, singular i de qualitat. Les 
propostes artístiques van ser diverses: emoció i proximitat amb Joana Serrat, Valeria Castro 
i Hermanos Cubero; força i rotunditat amb Ana Brenes o Queralt Lahoz; textures sonores 
singulars amb Amaia Miranda o Lucía Fumero i riquesa lírica amb Alessio Arena, Delafé i Hijos 
del Trueno. La producció pròpia 'Drummers of Altaveu' (foto) va mostrar el talent local en un 
espectacle sorprenent de 32 bateries sobre l'escenari tocades per artistes locals.  

Milla del Comerç: reactivant l'esport i l'activitat comercial a Sant Boi
El passat 25 de setembre es va celebrar la Milla del Comerç, una cursa esportiva organitzada pel Club Atletisme Sant Boi i l'Ajuntament amb el suport de Sant 
Boi Comerç i el patrocini de Quadis, tot combinant esport i activitat comercial com a símbol de reactivació de la vida comunitària a l'espai públic. 230 persones 
van participar en la prova en mig d'un ambient festiu als carrers de l'eix cívic i comercial de la ciutat. Les primeres posicions van estar, en categoria masculina,  
Abdeslam Louah (Barcelona Atletisme), Izan de Haro Guzmán (C.A. Parets) i José Mª Migales (C.A. Sant Boi). Al pòdium femení, Andrea Roldán (C.A. Sant Boi), 
Anissa Harrak (independent) i María Jiménez (Pratenc). Entre altres obsequis, les persones participants van rebre un talonari digital amb descomptes vàlids per 
a 45 comerços adherits. Els nens i les nenes, de 6 a 14 anys, van poder participar en la Milla Kids i la jornada va comptar amb parades dels comerços i animació.

Sant Boi, referent de la Diada
La tradicional ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova 
va tornar a aplegar les principals institucions de Catalunya. 
La hissada de la senyera, lliurada pel voluntariat local de 
Protecció Civil en reconeixement de la tasca desenvolupada 
durant la pandèmia, va precedir l'ofrena encapçalada per 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, acompanyada de representants 
del Parlament, la Generalitat, la Delegació del Govern i altres 
institucions i els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat.
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Sant Boi, una ciutat viva
Fem memòria
Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, 
l'Associació de Familiars d'Alzheimer del 
Baix Llobregat va organitzar un cinefòrum 
i una jornada de portes obertes a l'Espai 
Fem Memòria, inaugurat el 2019 al carrer 
de Dídac Prim.  

 
 

Treball solidari
L'entitat solidària Semilla de Trigo ha 
celebrat al setembre el 25è aniversari. 
Dedicada al treball socioeducatiu d'infants 
i joves, realitza una tasca compromesa 
amb el barri de Marianao i la ciutat.

Dones i teatre
Els dies 18 i 19 de setembre, la companyia 
Incesables, formada per les santboianes 
Núria Ruiz, Eva Catena i Maria Rodríguez, 
va presentar Íncubo a Can Massallera. Una 
història de dones feta per dones.

Cultura i barri
El passat mes de setembre, l'Hermandad 
del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra 
Señora de los Dolores va celebrar 20 anys 
de treball i esforç col·lectiu en el marc de 
la vida cultural del barri de Camps Blancs 
de Sant Boi.

Dia Mundial de la Neteja                                                              
Tot coincidint amb aquesta commemoració del Dia Mundial de 
la Neteja, el passat 18 de setembre l'associació Mountain Waste 
Collection va fer una recollida de brossa a la natura de Sant Boi. 
L'entitat està formada per un grup de veïns i veïnes del barri de 
Ciutat Cooperativa que es reuneixen cada quinze dies per recollir 
deixalles dels espais verds que envolten el nostre municipi. Per 
participar en aquestes sortides, només cal portar calçat esportiu 
i aigua. Les bosses i el material necessari per a la recollida els 
facilita l'organització.
                                                                                 @mountainwastecollection

Rutes joves
L'Ajuntament ha estat programant a l'agost i 
al setembre rutes a peu per  donar a conèixer 
la història i el patrimoni natural a les persones 
joves de la ciutat. El 17 de setembre es va fer 
una sortida a l'ermita de Sant Ramon. Les 
rutes joves tornen a la tardor. El 16 d'octubre 
serà la pròxima, aquesta vegada es farà una 
ruta històrica pel nucli antic, similar a la que 
es va fer el passat 28 d'agost, amb el jove 
historiador Nathan Jodar.

Barrejant: els drets de les persones
Unes 2.000 persones hauran participat en la 26a edició del Barrejant, segons 
les dades de reserva gratuïta. Enguany la trobada de la solidaritat de Sant 
Boi s'ha dedicat a la defensa dels drets de les persones i dels objectius de 
desenvolupament sostenible per transformar el món.  Xerrades, concerts 
i activitats familiars han volgut recordar i reivindicar la necessitat de la 
reducció de tota mena de desigualtats i el treball digne. Pel que fa al Dia 
Internacional de la Pau, la commemoració va centrar-se en el voluntariat i 
l'activisme que realitzen les persones que treballen a favor de la pau.

Baixcicletada 21
En el marc de la Setmana Europea 
de la Mobilitat, la Baixcicletada 
va tornar amb una proposta que 
convidava a sortir amb la bici i 
buscar lletres gegants repartides 
pels municipis de la comarca. A 
Sant Boi, la lletra 'D' es trobava a 
la plaça de l'Ajuntament. 
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65.000 personas se han 
vacunado en Sant Boi 
con la pauta completa
La gran mayoría de la población de 
Sant Boi se ha vacunado ya. A finales 
de septiembre lo había hecho, con la 
pauta completa, el 87,5% de las perso-
nas mayores de 12 años, es decir, más 
de 65.000 ciudadanos y ciudadanas.

Una vez alcanzadas esas cifras, su-
periores a la media catalana, el ritmo 
de vacunación ha disminuido durante 
las últimas semanas, tanto en Sant 
Boi como en el conjunto de Catalunya 
y España. Sin embargo, las autorida-
des sanitarias insisten en la conve-
niencia de que todas las personas se 
vacunen para seguir contribuyendo a 
la lucha contra la pandemia.

Es el principal motivo por el que el 
Servei Català de la Salut ha ofrecido 
durante septiembre, en los centros 
de asistencia primaria, la posibilidad 
de vacunarse sin necesidad de pedir 
cita. En Sant Boi se ha organizado ese 
tipo de vacunación en los cuatro CAP, 
primero en Camps Blancs y poste-

riormente también en Montclar, Molí 
Nou y Vinyets, siempre con el apoyo 
del Ayuntamiento como durante to-
dos estos meses. En cualquier caso, 
los formularios para solicitar día y 
hora continúan abiertos a disposición 
de la ciudadanía.

Entretanto, a unas 500 personas de 
la ciudad se les ha administrado una 
tercera dosis. Pertenecen a los perfi-
les de población para quienes se ha 
autorizado ya esa dosis de refuerzo, 
principalmente colectivos con algún 
tipo de patología previa.

 
Tests rápidos para jóvenes
Por su parte, el servicio de informa-
ción juvenil El Punt organiza este mes 
de octubre una nueva edición de la 
campaña 'Volem tocar-te els nassos'. 
Se ofrecen tests rápidos de antígenos, 
en Can Massallera, a personas jóve-
nes de 14 a 30 años que no presenten 
síntomas.

El Día de la Salud Mental se centra en la infancia y la adolescencia
La ciudad vuelve a celebrar durante 
la primera quincena de este mes de 
octubre el Día de la Salud Mental. 
El Ayuntamiento y las entidades que 
trabajan en este ámbito en Sant Boi 
han organizado una programación de 
actividades que culminará el 15 de 
octubre en el seminario web 'La salud 
mental, un derecho necesario; una 
prioridad para la infancia y la adoles-
cencia'.

Infancia y adolescencia
La Taula de Salut Mental organiza 
esta sesión telemática, dirigida a la 
ciudadanía interesada en el tema y 
a profesionales de los ámbitos sani-
tario, social, educativo y cultural. Se 

El porcentaje de personas mayores de 12 años vacunadas se acerca al 90%

planteará una reflexión sobre la si-
tuación vivida por niños, niñas y ado-
lescentes durante la pandemia y so-
bre las necesidades emocionales que 
pueden derivarse de ella.

Para conectarse:  
bit.ly/salutmentalsb

El programa del Día de la Salud 
Mental también incluye un seminario 
web para celebrar el 25º aniversario 
de la Federació Salut Mental Catalun-
ya (5 de octubre), una tertulia literaria 
sobre la novela Estigmes, de Ramon 
Mas (6 de octubre), un cinefórum de la 
película Inocencia interrumpida (7 de 
octubre) y la presentación del vídeo 
Els més petits tenen molt a dir. Este ví-

deo muestra los efectos de la pande-
mia en niños y niñas y en sus familias 
(11 de octubre). También se organiza 
un taller de impro-teatro en Cal Nin-
yo (13 de octubre) y, en la Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer, una sesión con 
poesía urbana, música y la entrega de 
premios del concurso poético Perfec-
to Esperpento (14 de octubre).

Entidades y salud mental
Las actividades son organizadas por el 
Ayuntamiento y la Taula de Salut Men-
tal de Sant Boi, un organismo creado 
en 2016 para informar y sensibilizar a 
profesionales del ámbito y a la ciuda-
danía en temas de salud mental.

santboi.cat/salutmental

La programación 
finalizará el 15 de 
octubre con un 
seminario web 
sobre el impacto de 
la pandemia en la 
población más joven
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El Ayuntamiento desarrollará un plan es-
tratégico para la transformación social en 
el barrio de Camps Blancs. Una aportación 
económica de la Diputación de Barcelo-
na permitirá dar un primer impulso a este 
plan, cuyo título genérico es 'Camps Blancs 
TransForma, mediante la realización de tres 
proyectos innovadores. Su objetivo es ayu-
dar a revitalizar el barrio poniendo en el 
centro a los vecinos y las vecinas y la mejo-
ra de su calidad de vida. 

Apoyo de la Diputación
Otros doce barrios de la provincia de Barce-
lona se beneficiarán de la ayuda de la Dipu-
tación de Barcelona, que se inscribe en el 
proyecto "Barrios y comunidades: motores 
de transformación social". La alcaldesa de 
Sant Boi, Lluïsa Moret, dio a conocer ese 
proyecto a mediados de septiembre en Bar-
celona como presidenta del Área de Igual-
dad y Sostenibilidad Social del organismo 
supramunicipal. 

Según explicó Lluïsa Moret, se trata de 
aportar recursos sociales y económicos 
para promover la igualdad de oportunida-
des y la cohesión social en los barrios, pro-
porcionando a los vecinos y las vecinas las 
herramientas necesarias para hacerlo posi-
ble. Es decir, acompañando sus iniciativas y 
empoderándoles. 

Sant Boi TransForma
Los ámbitos en los que se prevé desarro-
llar los proyectos comunitarios financiados 
por la Diputación son la formación artísti-
ca y cultural, la capacitación de género y el 
apoyo a la constitución de comunidades de 
propietarios. Todos ellos sitúan en el centro 
de su acción las necesidades de la vida co-
tidiana de las personas, que han de ser las 
verdaderas protagonistas de la transforma-
ción social en su propia comunidad.

La oficina técnica de Camps Blancs Trans-
Forma se ha puesto ya en funcionamiento 
en el casal de barrio (c/ Salvador Seguí, 2, 
tel. 93 652 53 99, de 10 a 14 y de 15 a 17 h). 
Desde esa oficina un equipo de profesiona-
les coordina los proyectos n

Camps Blancs pone a las personas del barrio 
en el centro de su proyecto de transformación

La Diputación 
de Barcelona 
financia 
en trece 
localidades de 
la provincia 
el proyecto 
"Barris i 
comunitats: 
motors de 
transformació 
social'. 
La aportación 
para cada barrio 
asciende a 
172.000 euros

Tres proyectos para dinamizar la vida del barrio
La CULTURA transforma Camps Blancs
Este proyecto quiere hacer del barrio un punto de referencia de la cultura comunitaria. El princi-
pal instrumento será la formación: en fotografía, danza, música, teatro, circo, artes de calle... Se 
quiere fomentar la cultura popular como herramienta de inclusión social y, como colofón, estre-
nar en el barrio un espectáculo de creación comunitaria. 

Las MUJERES transforman Camps Blancs
Se acompaña a un colectivo de personas del barrio -mujeres jóvenes, la mayoría- creado espontá-
neamente durante la pandemia para gestionar vivencias, inquietudes y necesidades del momen-
to. Se les ofrece formación sobre igualdad de género y participación con el fin de favorecer su 
empoderamiento y capacidad de autogestión, reforzar sus vínculos y estimular la vida asociativa.

 
Las COMUNIDADES transforman Camps Blancs
Esta acción acompañará al vecindario en el proceso de constitución de comunidades de propie-
tarios de los  edificios. Hay que tener en cuenta que ese trámite administrativo es un requisito 
indispensable para solicitar ayudas y subvenciones para mejorar el parque de viviendas. Se trata 
de capacitar a vecinos y vecinas para que puedan gestionar autónomamente los asuntos de sus 
fincas. Y, en paralelo, reforzar las relaciones de convivencia.

Durante la pandemia se formó espontáneamente en whatsapp un grupo formado por mujeres 
del barrio. El proyecto Sant Boi TransForma ayudará a hacer crecer esta  iniciativa
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Benito Menni participa 
en un estudi sobre el 
maltractament infantil
La Unitat de Psiquiatria Infantil 
i Juvenil de l’Hospital Benito 
Menni de Sant Boi ha participat, 
juntament amb sis hospitals 
psiquiàtrics més, en un estudi 
que corrobora l’existència 
d’alteracions neurobiològiques 
en etapes primerenques del 
desenvolupament en menors 
d’edat exposats al maltractament 
per part de persones adultes. S’ha 
demostrat que el maltractament 
altera un dels principals 
mecanismes que regulen l'estrès. 

Sant Boi Talent posa en 
marxa una nova edició
Amb la represa del curs escolar a la 
ciutat, s’inicia una nova edició del 
programa emprenedoria juvenil 

Sant Boi Talent. 
Serà la quarta 
edició que es 
duu a terme 
a la ciutat.  A 
la darrera 
edició hi van 
participar 
nou escoles i 
instituts de 
Sant Boi 

amb un objectiu comú: treballar 
l’emprenedoria amb els i les joves.

El Parc Sanitari presenta  
una campanya per a la 
prevenció del suïcidi
Amb motiu del Dia Mundial de la 
Prevenció del Suïcidi, el Parc Sani-
tari Sant Joan de Déu va presentar 
la campanya de sensibilització 
“Pregunta, Escolta, Parla i Actua i, 
sobretot, gira la truita!”. El suïcidi 
és una realitat força invisibilitza-
da, fet que en dificulta la preven-
ció.  Actualment és la primera 
causa de mort entre joves de 16 a 
35 anys. La iniciativa vol trencar 
els tabús que l'envolten i convidar 
a parlar-ne obertament amb les 
persones de l’entorn pròxim.

Durant el 2020, any de la pandèmia, 
el Parc Sanitari Sant Joan de Déu va 
celebrar el seu 125è aniversari i el  
10è aniversari del nou Hospital de 
Sant Boi. Amb la situació de la Covid 
més relaxada, el centre sanitari ha or-
ganitzat diferents activitats i esdeve-
niments durant els mesos de setem-
bre i octubre per commemorar la fita 
històrica. El dia 1 d’octubre es va ce-
lebrar l’acte central institucional amb 
una missa commemorativa i la inau-
guració de l’exposició dels 10 anys 
del nou hospital de Sant Boi. El dis-
sabte va continuar la celebració amb 
una festa ciutadana amb activitats 
per a tota la família i la primera edi-
ció de la Cursa de l’Hospitalitat,  amb 
un recorregut de 2,5 km, l’equivalent 
a dues voltes al recinte del Parc Sa-
nitari, on van poder participar pro-
fessionals sanitaris, però també va 
ser oberta a tota la ciutadania. Les 
celebracions s'allargaran fins al juny 
de l'any que ve, amb una programació 
variada d'activitats en diferents es-
pais i localitzacions de l’organització. 

Vinculació històrica
El 1895 l’Orde Hospitalari de Sant 
Joan de Déu es va instal·lar a la ciu-
tat tot adquirint el psiquiàtric que 
havia fundat i gestionat el Dr. Anto-
ni Pujades. Durant més d’un segle va 
treballar per la defensa del centre 
psiquiàtric i, a finals del segle XX, va 

Sant Boi,  
125 anys al 
costat de la 
salut mental

apostar per la integració de la psi-
quiatria en el sistema sanitari. L'any 
2007 s'inicien les obres de construc-
ció del nou Hospital de Sant Boi, que 
entraria en funcionament tres anys 
després, el 2010, amb l'objectiu de 
donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania. 

PL4NETS, les jornades solidàries i 
saludables de la Gasol Foundation

Pau Gasol i la Gasol Foundation 
han impulsat la segona edició de 
PL4NETS, unes jornades solidàries 
d’hàbits saludables, que es van po-
der seguir de manera online durant 
quatre dies. En aquesta edició les 
inscripcions van ser gratuïtes, però es 
podien fer donacions que es destina-
rien a projectes de la Fundació Gasol 
per a projectes de salut infantil. La 
iniciativa ha volgut conscienciar sobre 
la importància de seguir un estil de 

vida saludable i també ha donat con-
sells per tal de poder dur-ho a terme, 
especialment entre els nens i nenes, 
ja que afecta directament en el seu 
desenvolupament. Les jornades s’han 
dividit en els quatre pilars dels hàbits 
saludables: l’alimentació saludable, la 
son, el benestar emocional i l’activitat 
física i l’esport. Les sessions van 
comptar amb la presència d’experts 
dels hàbits saludables, nutricionistes, 
periodistes i esportistes reconeguts. 
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Raquel Gu il·lustra un llibre 
sobre alimentació saludable
L’artista santboiana ha realitzat 
les il·lustracions de la iniciativa 
Menuario, de Bet Plans. El projecte 
té l’objectiu de 
planificar menús 
saludables i 
equilibrats 
setmanalment com 
un joc per a tots els 
i les membres de 
la família, perquè 
sigui senzill i 
sense gaire esforç 
per a les llars. De 
moment s'ha publicat en castellà, 
i està previst que a principis de 
novembre es publiqui en català.

Pere Koniec, preseleccionat 
al Brigadoon de Sitges
El llargmetratge Volpina del 
santboià Pere Koniec, es 
projectarà el divendres 8 d’octubre 
al Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Sitges 2021, 
a la secció 
Brigadoon. La 
pel·lícula és 
una barreja de 
drama, thriller 
i fantasia. El 
film Volpina 
és la quarta 
pel·lícula del cineasta santboià 
seleccionada al Festival de Sitges. 

El restaurant La Copeta, 
finalista al concurs 
Parrilleros 2021
La Copeta de Sant Boi, amb 
el seu cuiner Javier Lorente al 
capdavant, va quedar entre els 
quinze finalistes del concurs 
que decideix el millor parrillero 
d'Espanya. Al certamen, celebrat 
a Getaria (Guipúscoa) hi van 
participar fins a dos-cents 
persones classificades de diferents 
comunitats autònomes. Un jurat 
format per deu professionals 
valorava en un tast a cegues la 
presentació dels plats, el punt de 
cocció i el sabor. 

Judith Corachán guanya la Marató de  
San Francisco mentre estava de vacances
La santboiana Judith Corachán es va 
proclamar guanyadora de la Marató 
de San Francisco. La campiona del 
món d’Ironman va completar els 42 
km de recorregut per la ciutat ame-
ricana amb un temps de 2 h 55' 33'', 
amb un avantatge de quinze minuts 
per davant de la segona classificada, 
Elena Makarevich, i quasi vint minuts 
respecte a la tercera, Emily Haggerty. 
Durant la cursa, la triatleta va acon-
seguir un ritme mitjà de quatre mi-
nuts i vuit segons per quilòmetre.  

Des del primer moment l’atleta afir-
ma haver tingut clar que l’objectiu de 
participar en la cursa era gaudir del 
recorregut i oblidar-se del rellotge, 

ja que no volia patir conseqüències 
físiques per la seva participació i 
perdre's les vacances que encara li 
quedaven a la ciutat.

Participació inesperada
Corachán va veure que la seva arri-
bada a San Francisco coincidia amb 
la Marató, i va ser la seva parella Javi 
Cano, també triatleta, qui la va animar 
perquè hi participessin. Ja que, com 
ella mateixa explica a les seves xar-
xes socials, era l’única distància que 
passava pel mític pont de la ciutat, i 
la seva gran motivació va ser poder 
córrer juntament els grans desnivells 
que caracteritzen la ciutat americana.

Lara de las Heras 
publica una 
novel·la, amb 
només 13 anys
Al setembre la jove de la ciutat Lara 
de las Heras, de tretze anys, va pre-
sentar el seu primer llibre, En el valle, 
. La novel·la s’endinsa en un món de 
fantasia i aventures, i va adreçada a 
un públic adult i infantil. La presen-
tació va tenir lloc a l’espai CanTo, i 
va estar acompanyada de Vicente 
Corachán, president de Lletraferits, 
l’associació d’escriptors i escriptores 
de Sant Boi. També hi van assistir 
Lluïsa Moret, alcaldessa i José Ma-
nuel González, regidor de cultura. 

Manel Esteller ha estat nomenat 
membre de l’Acadèmia Europea de les 
Ciències, concretament de la secció 
de Bioquímica i Biologia Molecular. 
Actualment és director de l’Institut 
d’Investigació contra la Leucèmia Jo-
sep Carreras i catedràtic de Genèti-
ca de la Universitat de Barcelona. 
L’Acadèmia Europea de les Ciències té 
més de 30 anys de trajectòria i entre 

els seus membres destaquen fins a 72 
premis Nobel de diferents disciplines 
i líders internacionals de gran conei-
xement. El científic santboià ha estat 
triat com a nou membre pels seus des-
cobriments en l’epigenètica del càn-
cer, que han permès grans avenços en 
el coneixement de la malaltia, noves 
proves diagnòstiques i el desenvolu-
pament de nous tractaments. 

Manel Esteller, membre de 
l'Acadèmia Europea de les Ciències
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Sant Boi tornarà a ser 
subseu del Filmets Badalona 
Film Festival
Els Cinemes Can Castellet 
acolliran, per segon any, la 

projecció de 
documentals 
de la 47a edició 
del Filmets 
Badalona 
Film Festival, 
el prestigiós 
certamen 
dedicat 
al cinema 
d'animació que 
se celebrarà 
del 22 al 31 
d'octubre. 

A Sant Boi es projectaran sis 
curtmetratges: La natura (Filmets 
en família, 24 d'octubre) i quatre 
més, encara per determinar, 
en els apartats de La Comèdia, 
Alta tensió, Human rights, 
Terrorífics i Vides Creuades.          
cinemescancastellet.com/
cartellera/filmets-2021

Sala 7, nou espai virtual per 
gaudir del setè art 
El passat mes de setembre els 
Cinemes Can Castellet van posar 
en marxa un nou espai virtual on 
veure pel·lícules en streaming. Les 
persones interessades en aquesta 
nova manera de veure cinema a 
través dels dispositius electrònics 
(ordinador, tablet o telèfon mòbil). 
Aquesta opció posa disposició 
de les persones usuàries films, 
de pagament i també gratuïts. 

Per poder-hi 
accedir, només 
cal fer clic  a la 
imatge d'alguna 
de les pel·lícules 
que s'ofereixen 
a la "Sala 7" i 
abonar la sessió, 
si és un film 

de pagament, o gaudir-lo 
directament, si es trata una opció 
sense cost.

La Locomotora Negra (26 nov., Can 
Massallera), la mítica formació que 
enguany s'acomiada dels escenaris,  
serà l'encarregada de tancar, com ja 
ha fet en altres edicions, la Mostra de 
Jazz de Sant Boi 2021. Serà un final 
rodó per acomiadar la que haurà estat 
la trentena edició de l'esdeveniment. 

Després de les cancel·lacions que 
va patir l'edició de l'any passat a cau-
sa de la pandèmia, el jazz torna a ser 
protagonista de la tardor amb espec-
tacles que es desenvoluparan, amb 
totes les mesures sanitàries, durant 
els mesos d'octubre i novembre als 
diversos barris de la ciutat. 

Estils, talent i personalitat
Les sessions desplegaran varietat 
d'estils i personalitats: talent i sensi-
bilitat de la cantant i pianista nord-
americana Champian Fulton (22 oct. 
Cal Ninyo), ja ens va visitar el  2013; 
l'espectacle El mal del jazz: quan Bar-
celona era hot (15 oct., Can Massalle-
ra, dins de la Temporada d'Arts Escè-

niques), de la companyia La Copla de 
Wisconsin, que reivindica el patrimoni 
musical jazzístic català anterior i pos-
terior a la guerra civil; Talavera, Suau 
& Smith (29 oct., Casal de Marianao),  
recorregut pel jazz, el blues i el funk; 
Susana Sheiman & Toni Solà Quartet 
(5 nov., Casal de Camps Blancs), una 

La Mostra 
de Jazz fa 
30 anys, en 
plena forma

de les veus destacades del país amb 
el saxofonista santboià Toni Solà; el 
blues contundent d'Àlex Zayas Blues 
Band (12 nov., 22 h), un habitual de la 
Mostra, i un concert d'Agustí Burriel, 
tribut a Frank Sinatra (19 nov, Casal 
de Casablanca). 
                                     agendasb.info

El simbolisme de les portes, al 
Laboratori d'Art Comunitari  
En aquesta edició el LAC proposa la 
porta com a concepte a partir del qual 
començar a treballar creacions des de 
l'art comunitari. Una idea àmplia per 
crear, de manera col·lectiva o indivi-
dual, a partir d'interessos, inquietuds 
i necessitats expressives: portes que 
es tanquen, portes que s'obren altres 
mons i a altres dimensions, panys 
que no volem obrir, panys que volem 
sempre oberts, tot amb una mirada 
íntima o col·lectiva. En aquesta edició 
del LAC els erquips de treballs han  

estat les artistes santboianes Hele-
na Garcia Ulldemolins, Laura del Va-
lle, Rosa Satoca, Nien Boots, Andrea 
Martínez, Carol Jáuregui i La Gal·lia 
Creativitat i les entitats Artistes del 
carrer de Benito Menni, Llar d'Avis 
Sant Josep i Clínica San Juan Grande, 
casal d'estiu de l'Escola Gaudí i Do-
nes del Col·lectiu Suma Fundació Ma-
rianao, entre altres.

Can Castells Centre d'Art (CCCA) 
presenta una exposició en què es re-
cull aquest treball creatiu col·lectiu. 

La imatge gràfica és obra del dissenyador santboià Marc  Ríos
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El Consell Local d'Infància i Adolescència busca 
candidates i candidats per als pròxims dos anys
A les escoles, als instituts i a les en-
titats socials i de lleure de Sant Boi 
s'organitzaran pròximament sessions 
per donar a conèixer el Consell Local 
d'Infància i Adolescència (CLIA): què 
és, com funciona, qui en pot formar 
part... La raó és que abans d'acabar 
l'any s'ha de renovar la seva composi-
ció i ha arribat l'hora de buscar noves 
candidates i candidats per accedir als 
càrrecs de consellers i conselleres.

El CLIA és un òrgan de participació. 
Durant dos anys, al voltant de 70 in-
fants i adolescents de la ciutat viuen 
l'experiència d'aportar idees, construir 
projectes i millorar iniciatives destina-
des a la gent de la seva edat.

Durant la pandèmia el CLIA ha se-
guit treballant -de forma virtual- en 
tasques com ara elaborar tres con-
tes sobre els drets de la infància 
-que l'Ajuntament editarà per com-
partir amb les escoles i les entitats 
de la ciutat- o crear una guia digital 
d'educació sexual.

 Els pròxims consellers i conselle-
res del Consell Local d'Infància i Ado-
lescència s'escolliran democràtica-
ment per votació entre els nois i les 
noies dels centres educatius i de les 
entitats que vulguin viure experièn-
cies com aquestes.

cliasantboi2020.wordpress.com 
Instagram: @santboicla

Coboi lab convida 
les persones 
joves a dissenyar 
la ciutat del futur
"Joves dissenyant la ciutat" és el 
títol de la sessió que el laboratori 
d'innovació social Coboi lab va orga-
nitzar el 17 de setembre dintre del ci-
cle ciutat[s] possible[s]. 

L'arquitecta Dafne Saldaña, d'Equal 
Saree, va defensar "involucrar els jo-
ves en la presa de decisions sobre les 
qüestions i els espais que utilitzaran 
en el seu dia a dia". 

Ane Abarrategui, de la cooperativa 
de dones Tipi, va dir que les perso-
nes joves han de participar "perquè 
és un dret" i "perquè són el futur". 
"No hi ha millor manera de conèixer 
les seves necessitats", va afegir, "que 
incloure'ls en els processos".

L'Ajuntament ha lliurat a Creu Roja una 
aportació de 3.000 euros per a la cam-
panya d'ajuda a les persones afectades 
pel volcà Cumbre Vieja, a La Palma. 
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, i la tinenta 
d'Alcaldia de Ciutat Educadora i regi-
dora de Cooperació, Solidaritat i Pau, 
Alba Martínez, van lliurar simbòlica-
ment el donatiu a representants de la 
Creu Roja local el dia 28 de setembre.

En paral·lel, l'Ajuntament fa una 
crida a la ciutadania per participar en 

aquesta campanya fent donatius mi-
tjançant les diferents opcions dispo-
nibles. Les aportacions es poden fer al 
web de Creu Roja i mitjançant 'bizum' o 
transferència als comptes corrents de 
diferents entitats bancàries (Santan-
der, BBVA, Caixabank, Banc Sabadell, 
Bankinter, B. Cooperativo i Triodos). 
També per SMS, enviant la paraula 
'AJUDA' als números 28092, 38088 o 
38092 per a aportacions d'1,20, 3 i 6 
euros, respectivament.

Fem un donatiu per La Palma!

Millora de camins 
de l'Anella Verda 
a l'entorn fluvial  
i agrícola

L'AMB va iniciar al setembre unes 
obres de millora a l'entorn fluvial 
de Sant Boi. Els treballs milloraran 
camins d'accès al riu Llobregat 
que formen part de l'Anella Verda 
(camí del marge dret i camí de 
la Riera de Can Soler). També 
s'arranjarà el recorregut per a 
vianants del vial de servei del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, paral·lel 
a la carretera BV-2002, que 
s'utilitza per a activitats agrícoles. 
Les obres, que afecten trams 
amb una longitud de 3,5 km, 
serviran per fer aquests itineraris 
més accessibles, amples, segurs 
i més ben interconnectats. Les 
actuacions previsten tenen un 
pressupost de 600.000 €, finançats 
en un 75% per l’AMB i en un 25% 
per l’Ajuntament. 
L'AMB du a terme diferents 
actuacions al riu Llobregat, als 
termes de Sant Boi, Santa Coloma 
de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts 
i Pallejà, per millorar la qualitat 
ambiental i paisatgística de l'espai 
fluvial com a part fonamental de la 
infraestructura verda-blava de la 
metròpoli de Barcelona. També es 
vol potenciar l'ús social d'aquests 
espais mitjançant la mobilitat 
sostenible. Les actuacions 
compten amb finançament FEDER.
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Tal i com comenta en Lluís Bàguena, de la 
vocalia de Gent Gran de la Sectorial de Movi-
ments Socials d’ERC, “els problemes que pa-
teix la gent gran són importants i cada cop 
s’aguditzen més”.

Amb la Covid19 molts serveis han implantat 
nous protocols d’atenció als usuaris basats en 
la informatització i l’atenció a distància (gesti-
ons a la Seguretat Social, oficines de la Gene-
ralitat, Ajuntaments, bancs i caixes, etc.).

Aquest canvis han comportat una barrera 
d’accés difícil de saltar per alguns col·lectius, 
entre els que destaca el de les persones grans. 
Sobretot quan per accedir als serveis han 
d’anar lluny dels seus habitatges (han tancat 
moltes oficines, etc.) o quan ha desaparegut 
l’atenció presencial i cal usar tecnologies i sis-
temes informàtics que desconeixen o als que 
no poden accedir per tenir un baix poder ad-
quisitiu o per disminució de la memòria.

Des d’ERC, escoltem la vostra veu i continu-
arem treballant per millorar el vostre accés als 
serveis en aquesta nova etapa. Per exemple, 
vetllant perquè disposeu de formació que us 
doni autonomia en l’accés i per millorar l’aten-
ció presencial i l’acompanyament de professi-
onals. 

Volem que deixeu de sentir-vos impotents, 
ignorades i menystingudes. Sou importants 
per la societat, sou importants per nosaltres! I 
per això, i per justícia, volem que pugueu tenir 
garantits els vostres drets.

Trobeu l’article d'en Lluís a l’enllaç https://
ciutadania.esquerrarepublicana.cat/noti-
cia/42254/les-dificultats-de-les-persones-grans-
en-lus-de-la-informatica-i-les-eines-digitals

El Ministerio de Transportes ha decidido suspen-
der el proyecto de ampliación del Aeropuerto 
por la falta de apoyo del gobierno de la Generali-
tat, una inversión de 1.700 millones que vuela. Un 
gobierno que pacta con Sánchez una ampliación, 
pero luego uno de los partidos que lo sustenta se 
manifiesta en contra. Una oportunidad perdida 
más, por ineptitud, por obviar el bien común.

Los aeropuertos europeos están al borde del 
colapso y está ampliación hubiera permitido la 
llegada de millones de turistas asiáticos, por el 
enorme crecimiento de la clase media en varios 
países de aquella zona, ávida de viajar, y de miles 
de empresarios que hubieran visto una oportuni-
dad en la aparición de un nuevo hub en Europa.

Evidentemente hay que tener en cuenta el im-
pacto ambiental y la protección de zonas sensi-
bles, pero ha faltado diálogo, ha faltado la par-
ticipación de expertos, ha faltado liderazgo, ha 
faltado "hacer política"; perder esa inversión es 
mantener un aeropuerto saturado, que hace per-
der competitividad y por tanto oportunidades.

Entre las miles de empresas que volaron, las 
que frenaron inversiones, o las que decidieron 
no venir por la permanente disonancia cognitiva 
del separatismo que sufrimos; la excesiva pre-
sión fiscal, la turismofobia, la sospecha a todo lo 
que suene a empresarial y por último la guinda 
del aeropuerto, celebrada por parte de la su-
puesta izquierda española, como si el dinero pú-
blico cayera del cielo, ante todo esto la pregunta 
es: ¿Quién va a venir a invertir?

N Perdiendo 
oportunidades

L

Antonia Barragán
regidora

N Apostem per recuperar 
l'activitat de la gent gran

’envelliment de la població i el nou paradig-
ma que comporta, és un fenomen global que 
suposa un gran repte per a governs i organitza-
cions de tot el món. Les persones cada vegada 
vivim més anys, i aquest allargament de la vida 
té conseqüències socials, sanitàries, econòmi-
ques, etc. que s’han d’abordar des d’una estra-
tègia global en el marc dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible.

Es per això, que en la commemoració al Dia 
Internacional de la Gent Gran, hem volgut 
destacar la importància d'envellir amb qua-
litat de vida i hem tornat a organitzar actes i 
activitats que promoguin diferents formes de 
vida saludables, posant l'accent en la neces-
sitat de conviure amb respecte i solidaritat, 
millorant el nostre estat d'ànim, les relacions 
socials en aquests temps tan difícils, afavorint 
l'autonomia de les persones grans i reivindi-
cant els seus espais de lleure i oci. En definitiva, 
hem volgut posar de manifest el nostre com-
promís amb les persones grans del municipi, 
donant resposta a la reivinicació de la  vellesa 
com a patrimoni col·lectiu i l’experiència i tra-
jectòries vitals com a base per a la construcció 
d’una societat respectuosa, igualitària i de pau.

En aquest sentit volem destacar dues bons no-
tícies, una la inauguració del nou Casal de la Gent 
Gran de Ciutat Cooperativa i l'altre l'obertura 
dels tres casals de gent gran de la ciutat: Coo-
perativa, Vinyets i Barri Centre, a ple rendiment.

Creiem que la recuperació de certa norma-
litat és important per retrobar-nos després 
d’aquests mesos tan complicats de pandèmia 
i anar recuperant tots els espais de relació i es-
pais col·lectius que hem enyorat.

esquerra.cat/santboidellobregat | anemamessantboi.cat 
erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

Rosa Mur
regidora

Carles Campdepadrós
regidor

lltejedor@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat

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

N Les persones grans i l'accés en 
un món digitalitzat
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L'abordatge, de qualitat i amb recursos, de 
la salut mental ja era un repte pendent abans 
de la pandèmia, però en l'actualitat s'ha trans-
format en urgència. Les entitats i professio-
nals que treballen en l’àmbit coincideixen en 
la importància d'invertir en la salut mental en 
un moment on la pandèmia ha fet aflorar les 
deficiències del sistema públic, especialment 
entre la població més jove. De fet, sabem que 
el 50% dels catalans d'entre 18 i 30 anys han 
expressat moments depressius en el darrer 
any i que, segons dades de l'OMS, una de 
cada quatre persones patirà un problema de 
salut mental al llarg de la seva vida.

Els grups d'En Comú Podem al Parlament 
i el Congrés fa mesos que estan posant el crit 
d'alerta i impulsant iniciatives per abordar la 
qüestió. Aquests dies, el Congrés dels Diputats 
està debatent una Llei de Salut Mental, fet que 
representa un motiu per l'esperança i una opor-
tunitat per dotar de la importància que mereix 
l’assumpte. Només posant en el centre criteris 
socials, econòmics o de gènere (a Espanya, un 
85% dels fàrmacs psiquiàtrics es prescriuen a do-
nes), i atenent sense estigmes les conseqüènci-
es que la Covid-19 també ens està deixant en la 
nostra salut mental, estarem anant a l'arrel.

A Sant Boi, administració local, entitats i 
societat en general estem acostumades a 
trencar els prejudicis que tradicionalment 
acompanyen el tema i disposades a aportar 
l’experiència acumulada per garantir una 
atenció de qualitat en aquesta altra pandè-
mia que encara massa gent viu en silenci.

N La urgència de 
la salut mental

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat | @SantBoiEnComu | 
facebook.com/StBoiEnComu

Alba Martínez
regidora

Lamentablement el preu de la llum és una qües-
tió de permanent i renovada actualitat, cada poc 
temps ens dona un nou preu record de la factura 
en una subhasta que, sincerament, ningú entenc 
fora de qui l'ha dissenyat sembla que per estar en 
continuo estat d'alçada.

Pretendre demanar a les operadores empatia 
amb la societat i en concret amb els seus usua-
ris és un absurd quan aquestes han format un 
oligopoli amb la clara intenció no ja de lucrar-se 
sinó d'esprémer tot el que puguin i més als seus 
clients emparen-se en una "llibertat de mercat" 
inexistent.

Davant aquest panorama pensem que és hora 
de recordar el que diu la Constitució Espanyola vi-
gent, especialment en el seu article 128.2:

"Se reconoce la iniciativa pública en la activi-
dad económica. Mediante ley se podrá reservar 
al sector público recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio, y asimismo 
acordar la intervención de empresas cuando así 
lo exigiere el interés general".

Ens sembla que en aquest tema l'interés gene-
ral clarament exigeix una intervenció en l'àmbit 
econòmic d'aquestes empreses, tenint en compte 
que disposem d'una cobertura jurídica al màxim 
nivell per portar-la a la pràctica -la "norma norma-
rum" que és la Constitució- potser és el moment 
de fer que la iniciativa pública intervingui de ma-
nera contundent, per exemple, mitjançant un pro-
cés de nacionalització de les empreses que operen 
en aquest sector. És hora que el govern demostri 
que governa per la societat i no pels consells d'ad-
ministració de determinades empreses.

N El preu de la llum

Jorge Romero
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

a tarifa eléctrica hasta agosto 21 superó en un 28%  a 
la del 2020 y tras retoques de la impasible Sra. Ribera; 
seguiremos pagándola entre las tres mas caras de la 
UE.

S. Boi  es una ciudad con renta media baja y con 
más de un 25% de asistidos por el Bco. de Alimentos; 
ya agotó en 2020 su fondo de auxilio energético de la 
AMB. ¿Qué será en 2021? Hay tras el Covid una cierta 
depresión general , pero el recibo de la luz mensual, 
con su total aumentado, y reduciendo el gasto al usar 
horarios incómodos, no baja. Para millares de nues-
tros “pobres energéticos” el recibo de la luz, es un 
electroshok; una sacudida a su nivel de vida que se 
merma por el aumento general de precios. Todos lo 
hablamos, todos “rumiamos” que esta situación con 
el -otoño, el frío y nuevo horario-, se hará insostenible 
para muchos. Hasta la inversión de S. Boi en la eléctri-
ca de la Colau, no abarata el recibo.

Cada ciudad tiene su margen de maniobra, S. Boi 
debe penalizar a ENDESA por los microcortes, las ave-
rías frecuentes y aumentar el canon por sus tres cen-
trales eléctricas (una reclamada) y red de alta tensión 
sin soterrar.

También y de una vez  por todas impulsar la energía 
solar en los montes municipales y en la zona industrial 
como sí aceptan los agricultores . Otro tanto respecto 
a la eólica. En S. Boi hay sitio para lo urgente y necesa-
rio, recurriendo a la inversión mixta –privada y públi-
ca-. Hay falta de plazas en nuestras escuelas FP y unas 
cifras alarmantes de fracaso escolar, que no disimula 
el no repetir curso. S. Boi debe aumentar y facilitar 
terapias específicas psiquiátricas a los muchos afec-
tados de trastornos mentales postcovid. S. Boi fue en 
1854 pionero en toda España, y aunque existan resis-
tencias internas a invertir un electrochoque es válido 
para la depresión institucional, aunque la luz sea cara.

 

N Electroshok 

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

L 
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Mobilitat sostenible 
Nova línia d'ajuts del pla Moves, gestionada per 
l'Institut Català de l'Energia, per incentivar les 
matriculacions de vehicles elèctrics o de pila de 
combustible, tant a empreses com a persones 
particulars. Es poden demanar per adquirir, via 
compra o leasing, vehicles nous i instal·lar punts 
de recàrrega.  
Més informació: bit.ly/ajudesmoves3
 

Estalvi a la factura de la llum 
Amb els canvis en la factura de la llum és molt 
important saber com gestionar-ne el consum. 
L'Ajuntament ofereix auditories energètiques 
gratuïtes a llars, comerços i petites empreses 
des de l'aplicació Sant Boi Actiwatt. Per fer 
consultes (tarifes, consells i auditories): Telèfon 
93 654 82 22 i actiwatt@santboi.cat  
Per demanar l'auditoria gratuïta:  
bit.ly/auditoriaenergetica
 

Octubre'21

Cursos UNED Sènior 
Ja estan en marxa les dues sessions formatives 
que es fan en el marc de la nova edició de 
la UNED sènior: Grans oblidades: dones 
artistes en la història de l'art i Alimentació 
i vida saludable. Aquesta programació va 
adreçada a persones de més de 55 anys, amb 
independència de la seva formació acadèmica.  
Informació: unedbarcelona.es
 

Formació en igualtat 
Continua la programació formativa al CRDD. 
A l'octubre hi haurà una nova sessió del Club 
de lectura feminista (dia 21) i els tallers 
Sexualitat femenina (dia 13), Mindfulness i 
alimentació (dia 18), Canvis vitals i malestar 
de gènere (dia 19), Què ens ha aportat la 
pandèmia (dia 20) i Amb 'I' d'Intersex (dia 28). 
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat 

 
Escola de Mares i Pares 
El dia 21 tornen les 
sessions formatives 
adreçades a les 
famílies amb infants 
i adolescents: Educar 
sense servir-los: 
infants autònoms i segurs -de 3 a 12 anys- 
(dia 21) i Primers auxilis infantils (dia 26) són 
les propostes a l'octubre. 
Informació i inscripcions: santboi.cat

 
El dia 14 hi haurà nova sessió en el marc de 
Reempresa, servei d'assessorament tant a 
persones que volen vendre l'empresa (per 
jubilació o altres circumstàncies) com a 
persones disposades a continuar el negoci. 
L'objectiu és evitar que tanquin empreses 
viables i fomentar l'ocupació.
Tota la informació: matinal.reempresa.org 
 

Continuen els tallers virtuals de capacitació en 
economia circular dels ajuntaments de Sant 
Boi, Viladecans, El Prat i Gavà. Ecodisseny de 
productes i serveis (dies 5 i 7) i Metodologies 
per configurar estratègies en economia circular 
(dies 13 i 14). Horari: de 10 a 12 h.
Inscripció: ecoindustria.net/agenda-
ecoindustria/ 
 
SOS mentoring
Persones mentores comparteixen 
experiència i coneixements per ajudar 
petites empreses, comerços i persones 
autònomes a fer front a la crisi arran 
de la pandèmia. SOS mentoring és una 
iniciativa d'Autoocupació i la Diputació 
de Barcelona  amb el suport de 
l'Ajuntament. És un servei gratuït, on line 
i amb acompanyament personalitzat 
Inscripció i informació: empresa@
santboi.cat i www.autoocupació.org
 
Formació empresa i comerç  
Continuen els cursos on line gratuïts per 
a empreses i comerços en el marc de  la 
campanya Reactivem Sant Boi: Les 12 
úniques maneres de captar clients (dies 
4 i 11), Emprendre amb èxit i orientats 
al mercat (dia 18), Negocis locals: com 
atraure clients de proximitat per Internet 
(25 i 27 d'octubre) i Com fer que la web 
de la teva empresa sigui efectiva (8 i 10 
nov.). La iniciativa està organitzada per 
l'Ajuntament, Sant Boi Comerç i Sant Boi 
Empresarial 
Inscripció: bit.ly/formacioempresaicomerç

Tauler 

La formació t'obre portes. Des del dia 1 estan obertes les inscripcions als nous cursos de formació per a joves entre 
16 i 30 anys, en el marc de La formació t'obre portes. Entre octubre i desembre, hi ha programats sis cursos: Monitor/a d'activitats 
fisicoesportives, Gestió de les emocions, Fotografia al carrer, Introducció al japonès, Dinamització juvenil en salut i Tallers Pus més, 
orientació acadèmica i laboral (els dos últims per a joves de 16 a 25 i de 16 a 24 anys, respectivament). 
Inscripció: ja.cat/G2m5L . Info: joventutsantboi.cat i al tel. 93 652 98 43. Gratis, amb el Carnet Jove SB: santboi.cat/carnetSBjove
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Espais per a la Fira 
Les persones, empreses i entitats interessades 
poden informar-se sobre la contractació 
d'estands i espais per a la fira de la Puríssima. 
La tramitació anirà en funció de l'evolució 
de la pandèmia. Enguany aquest emblemàtic 
esdeveniment, que commemorarà la 75a edició, 
tornarà a la nostra ciutat amb totes les mesures 
sanitàries.  
Informació: bit.ly/espaisfirapurissima2021 i   
al telèfon 93 652 10 54 
 

Oficina Reactivem Sant Boi  
Atenció directa a la ciutadania, a les petites 
empreses i als comerços de la ciutat a 
l'hora de gestionar ajudes del Pla de xoc 
per a la reactivació social i econòmica i 
obtenir assessorament sobre ajudes d'altres 
administracions.   
Oficina Reactivem: telèfon 93 654 82 22 (de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)  
i reactivem@santboi.cat
 

Matrícula gratis. Fins al dia 17, les inscripcions als poliesportius 
municipals no hauran de pagar matrícula. Aquests espais animen la ciutadania 
a fer activitat física amb totes les garanties que demana la situació sanitària.
Poliesportius: L'Olivera (A. Machado,1, tel 936545000), Can Massallera 
(Mallorca,30, tel 936617019) i La Parellada (Mn. P. Tarrés,35, tel 9365410 03).

 
 
 
Reallotgem.cat 
L’Ajuntament col·labora amb l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya. A través 
d'aquesta iniciativa, l'Agència arrenda 
habitatges privats per poder-hi allotjar 
persones en situació d'emergència 
econòmica i social. Les persones 
propietàries d'un habitatge que hi 
estiguin interessades i compleixin els 
requisits requerits a Reallotgem.cat 
signaran un contracte d'una durada 
mínima de cinc anys. Així mateix rebran 
el pagament dels primers 18 mesos i la 
fiança, d'un sol cop. 
Més informació i tramitació: Oficina 
Local de l'Habitatge (OLH), olhsantboi@
santboi.cat o tel. 93 635 12 23, de 9.30 a 
14 h, de dilluns a divendres. Una persona 
mediadora es posarà en contacte amb 
el propietari o propietària per ampliar 
la informació i, si és el cas, visitar 
l'habitatge i establir les condicions.  

 
El divendres 29, de 20 a 22 h, als Jardins de 
l'Ateneu Santboià, l'Ajuntament organitza, un 
any més, la festa de la majoria d'edat dels 
nois i noies de Sant Boi. En aquesta ocasió 
estan convidades totes les persones joves que 
fan 18 anys aquest 2021. Hi haurà música en 
directe, animació, regals i sorpreses.  
Invitació: Els i les joves rebran una invitació a 
la bústia de casa amb els detalls de la festa.  
Inscripció imprescindible: ja.cat/285fA. 
Formulari també, a la invitació en paper i a les 
xarxes socials de @joventutsantboi
 

Formació TIC  
Les píndoles formatives Apropa't on line són 
sessions virtuals sobre les tecnologies de la 
informació i la comunicació, obertes i amb 
inscripció gratuïta. En aquesta ocasió tractaran 
sobre els tràmits en línia a l'administració i eines 
per al teletreball. 
Informació: santboi.cat/apropat i 
sbciutateducadora.cat
  
Preparació per a l'ACTIC 
Sessions virtuals per preparar la prova 
telemàtica per obtenir el Certificat de 
Competències Tecnològiques de la Informació 
i la Comunicació (ACTIC).  
Sessions: a partir del dia 20, els dimecres, 
d'octubre a novembre. Informació i inscripció: 
santboi.cat/apropat. Preu: 25 euros
 

Atenció psicològica  
Servei obert a la ciutadania per atendre els 
efectes emocionals ocasionats per la pandèmia.   

Telèfon: 690 75 60 89. 
Horari: dilluns, de 9.30 a 
13.30 hores, i dimecres, de 
15.30 a 19.30 hores

 

Assessorament jurídic gratuït  
L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït per 
acompanyar persones per fer tràmits relacionats 
amb la seva situació laboral o amb subsidis i 
prestacions (SEPE, SOC o Seguretat Social). 
Ubicació:  edifici Centreserveis.  
Informació i cita prèvia: telèfon 93 635 12 46 i al 
formulari del web bit.ly/servei_jurídic

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela, Cristina 
Diestro, Pepa Álvarez, baiximagenes.es,
Judit Fernández i Maud Sophie 
Andrieux
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exem. Paper ecològic
Cost mensual d'impressió 4.940 € 
Cost mensual de distribució 2.751 € 
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16 
o santboi.cat/tescoltem
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 ¿Cómo surge la participación en el Starts Prize?
“Nosotras formamos parte del colectivo Remix El 
Barrio de Barcelona, y gracias a la colaboración y al 
soporte de Fab Lab BCN, nos surgen exposiciones 
en el Museu del Disseny de Barcelona y en el espacio 
Leka del Poblenou. De ahí, nos dan la oportunidad 
de presentar el proyecto en Austria. Se presentaron 
1.564 proyectos de 96 países, y finalmente se nos 
otorgó el premio al colectivo por la innovación 
en la colaboración, del diseño local a partir de 
biomateriales y residuos de entidades locales.”

¿Qué significa este premio para vosotras?
“Aparte de la satisfacción personal, yo creo que es 
un punto de apoyo para continuar experimentando. 
El premio va a servir para dar a conocer y visibilizar 
la investigación de los biomateriales y para que la 
gente ponga en valor la palabra residuo. Tengo la 
esperanza de que el reconocimiento sirva para que 
instituciones y organizaciones colaboren y creen 
espacios para que los creativos podamos compartir 
conocimientos y desarrollar proyectos. A veces 
las ideas están, pero por falta de herramientas y 
espacios nunca llegan a desarrollarse. Ya no es 
el futuro, es el presente, hay que darlo a conocer, 
experimentar y que las nuevas generaciones tomen 
el relevo y cambien el mundo."

El proyecto también apuesta por la proximidad...
“La primera pieza la hice con materiales de 
Barcelona. Pero las pruebas que hacemos ahora 
están vinculadas a mi ciudad, a Sant Boi, porque 
defendemos la proximidad. Fui al supermercado 
de cerca de casa, en la plaza Cataluña y muy 
amablemente me guardaron los residuos de la 
máquina de zumos de naranja. Y la deshidratación 
la hicimos en el huerto de un amigo, en Sant Boi. 
Trabajar con residuos locales es importante.”

¿Cómo nace la idea de hacer una gabardina con 
pieles de naranja?
“Por casualidad, con una investigación, ya que 
descubrimos unos talleres que nos derivaron al 
mundo de los biomateriales. Ahí nos dimos cuenta 
de que es realmente importante que la gente 
conozca que se pueden hacer grandes cosas con 
residuos. Entonces surgió la idea de hacer algo  
con cáscara de naranja. Porque es un producto de 
proximidad. Todas las cafeterías hacen zumos por 
las mañanas y generan estos residuos.”

¿Qué proceso se sigue para convertir la cáscara 
de naranja en un biomaterial?
“Siempre decimos que es como hacer un bizcocho. 
Deshidratamos la naranja y a partir de ahí le 
sumamos una serie de ingredientes, y esto hace 
que aglutine y se genere este nuevo material. Las 
recetas están en código abierto en Internet, con el 
nombre de Squeeze the Orange, cualquiera lo puede 
hacer en su casa.”

¿Qué cualidades tiene el material con el que se ha 
realizado la gabardina? 
“La naranja  le va a conceder muchas propiedades 
sensoriales, por ejemplo aromáticas. Aparte, 
le hemos sumado fibra de lana, de un proyecto 
de proximidad del Pirineu, que le va a ofrecer 
calidez. También es un poco impermeable. Aun 
así, el material se encuentra todavía en proceso 
de investigación, pero vamos descubriendo cosas 
muy interesantes. ”

N “Es importante que la 
gente conozca que se 
pueden hacer grandes 
cosas con los residuos”

N “El premio va a servir 
para visibilizar el valor 
del diseño local y los 
biomateriales”

SUSANA JURADO es diseñadora textil y profesora de diseño de moda en EADIMODA. Ha 
sido galardonada, junto a Elisenda Jaquemot, con el premio Starts Prize de la Comisión Europea, un 
reconocimiento para proyectos que integran ciencia, tecnología y arte para contribuir a la innovación 
social y económica. El proyecto de esta santboiana es una gabardina hecha con residuos de naranja.

“Hemos 
diseñado una 
gabardina 
sostenible, 
hecha con 
residuos 
de naranja 
deshidratada”


