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Contra l’exclusió residencial
NLes políques municipals d’habitatge se centren a aconseguir que ningú no es quedi sense sostre

1 Un dret bàsic de ciutadania
La Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableixen el 
dret que tenen els ciutadans i les ciutada-
nes a gaudir d’un habitatge digne i determi-
nen que els poders públics són responsa-
bles de garantir la cobertura d’aquest dret. 
L’habitatge és una necessitat bàsica, indis-
pensable per poder gaudir d’una vida digna.

2 La implicació de l’Ajuntament 
En el territori català, les competències 
sobre l’habitatge corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya. L’Ajuntament de Sant 
Boi, tot i no tenir competències en aquesta 
matèria, s’hi ha implicat els darrers anys 
de manera decidida destinant recursos 
propis perquè les necessitats bàsiques de 
la ciutadania puguin rebre des de la proxi-
mitat una atenció satisfactòria i igualitària. 
L’habitatge és una de les principals priori-
tats del govern de la ciutat.

3 Una necessitat social
La situació econòmica dels darrers anys ha 
dut moltes llars de Sant Boi a situacions 
de vulnerabilitat. Moltes famílies tenen 
problemes per pagar els rebuts de la hipo-
teca o del lloguer i viuen amb angoixa el 
risc de perdre l’habitatge. Per aquest mo-
tiu, les polítiques municipals d’habitatge 
han adoptat un accent social i s’han cen-
trat prioritàriament a combatre l’exclusió 
residencial. L’Ajuntament destina fons 
propis a facilitar el pagament de rebuts, 
media amb les entitats bancàries i altres 
propietaris d’habitatges per intentar re-
soldre conflictes sense necessitat d’arribar 
als jutjats i busca alternatives habitacio-
nals per aconseguir que ningú no es quedi 
sense sostre.

4 Evitar desnonaments 
Des de l’inici de la crisi econòmica, la proble-
màtica més habitual en matèria d’habitatge 
ha estat la dificultat de moltes famílies per 

L’augment 
dels preus del 
lloguer, 
les clàusules terra 
de les hipoteques 
i l’alt cost dels 
subministraments 
són algunes de 
les principals 
dificultats del 
moment actual

N L’Ajuntament fa costat 
a les famílies amb 
dificultats per pagar  
la hipoteca, el lloguer o 
els subministraments

N De cara al futur, 
s’exploren fórmules per 
oferir habitatges  a preu 
assequible a joves, gent 
gran i altres col·lectius

assumir les despeses de la seva hipoteca, 
que sovint ha desembocat en processos 
d’execució hipotecària. Donar resposta a 
aquesta greu situació ha centrat els es-
forços de l’Administració municipal, prin-
cipalment mitjançant l’actuació del Servei 
d’Intermediació i Assessorament en Matè-
ria d’Habitatge, amb seu a Cal Ninyo. En els  
darrers anys s’ha hagut de fer front també 
de manera creixent a problemes similars, 
però específicament relacionats amb el 
lloguer d’habitatges, que ha experimentat 
un notable augment de preus a tota l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

5 Contra la pobresa energètica
Darrerament, també s’han fet freqüents les 
dificultats de moltes llars per assumir les 
factures de serveis bàsics com l’electricitat, 
l’aigua o el gas. Les polítiques contra la po-
bresa energètica s’han situat en el primer pla 
de prioritats de l’agenda del govern munici-
pal. L’Ajuntament ofereix ajudes per facilitar 
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a finalitats socials fora una bona solució per 
a famílies amb risc d’exclusió residencial. 
L’Ajuntament ha tingut converses per obtenir 
la cessió d’habitatges d’entitats bancàries, 
però no s’han mostrat favorables a aquesta 
opció. S’han obert expedients per sancio-
nar la desocupació permanent i injustificada 
d’habitatges. També es treballa per aconse-
guir que més pisos buits passin a formar part 
de la Borsa de lloguer social amb condicions 
favorables tant per a les persones propie-
tàries com per a possibles inquilins.

8 La conservació dels edificis
Les ajudes a la rehabilitació constitueixen 
una línia d’actuació habitual per assegurar 
les condicions mínimes d’habitabilitat i un 
bon estat de conservació del parc d’edificis i 
habitatges de Sant Boi, que majoritàriament 
es va construir entre els anys 60 i 80 del 
segle passat. L’Administració municipal sub-
venciona actuacions fonamentades en crite-
ris de sostenibilitat i eficiència energètica i 
tramita ajudes d’altres administracions.

9 Oportunitats de futur
Les polítiques socialment compromeses 
per pal·liar situacions d’emergència habita-

cional han estat la prioritat de l’Ajuntament 
els darrers anys. En paral·lel, però, es tre-
balla per identificar oportunitats de futur 
que permetin oferir habitatges a preus 
assequibles a joves que vulguin emanci-
par-se, persones amb problemes de mobi-
litat o gent gran, entre altres col·lectius,  
mitjançant la identificació de solars dispo-
nibles al terme municipal de Sant Boi, la 
cerca de fórmules urbanístiques adequades 
per a aquesta finalitat o els contactes amb 
cooperatives d’autoconstrucció.

10 Taula d’habitatge
Diferents agents locals treballen dia a dia 
per donar resposta a les necessitats exis-
tents a la ciutat en matèria d’habitatge. 
La Taula d’Habitatge de Sant Boi és 
l’organisme que reuneix i coordina els 
seus esforços. Les sessions que es convo-
quen periòdicament serveixen per cercar 
estratègies conjuntes entre l’Ajuntament 
i col·lectius com la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH), l’Alianza contra 
la Pobreza Energética (APE) o la Fun-
dació Marianao, entre d’altres. La Taula 
d’Habitatge de Sant Boi es van constituir 
a finals de l’any 2012 en el marc el Pacte 
local per la inclusió.

el pagament de factures pendents, realitza 
informes per evitar talls de subministrament 
i du a terme auditories per millorar l’eficiència 
energètica a les llars més vulnerables. Els es-
talvis per la millora de l’eficiència energètica 
dels consums de l’Ajuntament es destinen a 
combatre la pobresa energètica.

6 No a les clàusules abusives 
Des de l’inici d’aquest any, l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
ha atès més de 400 persones afectades 
per la presència de clàusules abusives en 
les seves hipoteques, en especial les ano-
menades ‘clàusules terra’. Les consultes 
i reclamacions realitzades sobre aquest 
tema representen en l’actualitat gairebé 
la meitat de la feina diària de l’oficina, 
que ha hagut d’estendre a les tardes la 
cobertura horària de l’atenció al públic i 
ha posat en marxa un nou servei gratuït 
d’assessorament jurídic.

7 Mobilitzar pisos buits
Els càlculs disponibles xifren a l’entorn del 
3% el percentatge de pisos de la ciutat on no 
viu ningú (uns 800 habitatges podrien estar 
en aquesta situació). Destinar aquests pisos 

L’accés a l’habitatge és un dret bàsic indispensable per garantir una vida digna L’Ajuntament subvenciona actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges
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“Mi hipoteca no estaba clara 
desde el principio. Nadie me habló de 
una cláusula suelo. Pero las cuotas 

cambiaban cada 
mes y he llegado a 
pagar muchísimo. 
No me parecía 
normal. Una 
amiga me habló 
de la OMIC. Llevé 
allí los papeles y 
me prepararon 
el escrito de 
reclamación. 

Ahora se acaba el plazo para que me 
respondan.” Tamara Aldana, afectada 
per una clàusula terra a la hipoteca

“Yo con el piso quiero seguridad.  
No me gusta eso de ahora mucho y 
luego poco. Por eso me apunté a la 

bolsa de alquiler 
social. Cobras menos 
pero es más seguro. 
En febrero hará 10 
años. Siempre he 
tenido a los mismos 
inquilinos. Se 
portan bien y van 
pagando aunque los 
tiempos son difíciles. 
Sí, recomiendo 

este servicio.” Rafael Manchado, 
Propietari d’un pis de la Borsa de 
Lloguer Social

“La gent ara està més informada. 
Ens arriben abans i podem fer una 
tasca més preventiva amb relació 

a les hipoteques. 
Donem informació de 
manera molt planera. 
En una altra fase, 
aconsellem sobre la 
manera d’adreçar-se 
als bancs. No tenim 
cap vareta màgica, 
no els podem obligar, 
però s’ha d’intentar 
negociar. Ara hi ha 

cada cop més problemes amb el tema 
dels lloguers.” Adolfo Castelar, 
advocat del Servei d’Intermediació 
de Deutes de l’Habitatge

El Ayuntamiento 
adapta su oferta 
de servicios para 
la vivienda a las 
nuevas  
necesidades 
detectadas en la 
población

Refuerzo de la atención a las 
consultas sobre cláusulas suelo

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) acaba de poner en 
marcha un servicio de asesoramiento ju-
rídico gratuito sobre cláusulas abusivas 
de la hipoteca (los viernes por la mañana, 
con cita previa en el tel. 93 635 12 46). 
Con el apoyo de la Diputación de Barce-
lona y el Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
el servicio ayuda a resolver dudas sobre la 
respuesta ofrecida por las entidades ban-
carias a las reclamaciones presentadas por 
las personas afectadas o sobre los pasos a 
seguir en caso de que quieran recurrir a la 
vía judicial. Desde principios de año, casi 
la mitad de las atenciones realizadas por 
la OMIC han estado relacionadas con este 
tema. Por este motivo, desde este mes el 
horario de atención se ha ampliado a las 
tardes de los lunes, martes y miércoles.

Pisos para jóvenes
Por otra parte, a finales de mayo tuvo lugar 
la firma de los contratos y la entrega de las 
llaves de 3 pisos de la empresa municipal 

Claus acogidas a un programa piloto de ac-
ceso a la vivienda para jóvenes (fotografía 
al pie de la página). Las viviendas, que se 
han adjudicado mediante un sorteo ante 
notario, forman parte de las promociones 
de Camí del Llor y Gaietà Mestres. 

Más apoyo al alquiler
El nuevo servicio de la OMIC y el programa 
piloto de vivienda para jóvenes se suman 
así a la lista de novedades incorporadas por 
el Ayuntamiento en este período de gobier-
no para dar respuesta a las necesidades de  
la vivienda. Otra novedad son las convoca-
torias de ayudas para el alquiler, las boni-
ficaciones del IBI para personas con escasa 
capacidad económica (IBI social), el proyec-
to de agentes contra la pobreza energética, 
el refuerzo del servicio de intermediación 
hipotecaria con el apoyo de la Diputación 
de Barcelona o la incorporación de vivien-
das cedidas por particulares a la oferta de 
alquiler social que se pone a disposición de 
las familias afectadas por un desahucio.

Acto de entrega de las llaves de 3 pisos del programa piloto de viviendas para la emancipación juvenil 
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La Taula d’Habitatge de Sant Boi es el órgano que coordina 
las estrategias conjuntas de la ciudad para abordar las cues-
tiones relacionadas con la vivienda y, en el contexto actual, 
especialmente para evitar la exclusión residencial de las fa-
milias. Nueve entidades y colectivos ciudadanos son miem-
bros de esta mesa de trabajo que celebra sesiones periódi-
cas para compartir información, poner en común puntos de 
vista y coordinar acciones. Este organismo fue pionero en el 
año 2012 como una herramienta de trabajo específica para 
temas de vivienda dentro del Pacte local per la inclusió. Este 
pacto es un compromiso público, aún vigente, entre más de 
100 entidades y recursos locales cuya finalidad es prevenir y 
desactivar los factores que causan la exclusión social.

La PAH, por una vivienda digna
Entre los miembros más activos de la Taula se cuenta la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), un movimiento 
social que centra su actividad en el ámbito de la vivienda y 
reivindica que se ofrezcan alquileres asequibles y estables y 
más vivienda social, que se garanticen los suministros bási-
cos en todos los hogares, que se ponga fin a los deshaucios y 
que se concedan daciones en pago retroactivas.

Miembros de la Taula d’Habitatge
Ajuntament de Sant Boi
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
Alianza contra la Pobreza Energética (APE)
Assemblea d’Aturats de Sant Boi de Llobregat
Acció Solidària contra l’Atur
Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi
Col·legi d’Advocats de Barcelona
Càritas Diocesana
Fundació Marianao

Un plan de futuro para la 
vivienda en Sant Boi
Dar respuesta a los efectos que las difíciles 
circunstancias económicas de los últimos 
años han tenido en la vivienda continúa 
siendo la prioridad de las políticas munici-
pales de este ámbito. 

Pero el Ayuntamiento comienza también 
a poner el foco en la detección de oportu-
nidades de futuro y para ello se propone, 
por ejemplo, analizar en detalle el esta-
do actual del parque inmobiliario de Sant 
Boi, realizar un censo exhaustivo de pisos 
desocupados, identificar los solares públi-
cos disponibles en el término municipal y 
planificar posibles futuras promociones de 
vivienda desarrollables con criterios de in-
terés público.

Más apoyo al alquiler
La intención del gobierno de la ciudad es 
elaborar un plan municipal de vivienda que 
sirva como hoja de ruta para orientar su ac-
tuación de los próximos años con el máxi-
mo consenso posible, teniendo en cuenta 
que el objetivo principal es garantizar un 
derecho básico de la personas. 

Una de las probables líneas de actuación 
sería la intensificación del apoyo al alqui-
ler de vivienda, tanto en su vertiente social 
como en cuanto a la oferta de pisos a pre-

cios asequibles, dirigidos principalmente a 
colectivos y objetivos específicos (eman-
cipación juvenil, vivienda dotacional, per-
sonas con problemas de movilidad, etc). 
Las actuaciones que pudieran ejecutarse 
buscarían en todo momento el máximo 
equilibrio posible entre los diferentes ba-
rrios de la ciudad. Para la gestión de nue-
vas promociones de compra o alquiler se 
explorarían diferentes fórmulas, incluida 
la posible participación de cooperativas de 
autoconstrucción.

Apoyo a la rehabilitación
Otros objetivos que podrían desarrollarse 
en un futuro plan de vivienda municipal 
serían la extensión de las actuaciones de 
rehabilitación de fincas a sectores sociales 
más desfavorecidos -teniendo en cuenta el 
envejecimiento progresivo del parque de 
viviendas de la ciudad-, el fortalecimien-
to de la intermediación entre particulares 
(propietarios e inquilinos) como fórmula 
para evitar la desocupación de pisos o el 
abordaje de las problemáticas de ocupa-
ción ilícita de viviendas, mediante la bús-
queda de soluciones sociales, mediación y, 
en caso necesario, inspecciones, sanciones 
e intervención policial.

Una de las prioridades de los próximos años será favorecer la emancipación juvenil

La Taula d’Habitatge, 
punto de encuentro 
sobre la vivienda
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“Ya tenemos las llaves del piso  
del programa de alquiler joven. Está en 
Gaietà Mestres, frente a la escuela de 

música. El alquiler 
es asequible. No 
esperaba algo así, 
pero lo vimos en 
el Facebook de la 
Factoria Jove, nos 
pareció interesante 
y presentamos el 
papeleo. Se hizo el 
sorteo y nos tocó.” 
Alba Cerezo, 

adjudicatària d’un pis de l’empresa 
municipal Claus

“Nos estafaron al cambiar de 
vivienda. Hicimos una hipoteca puente, 
pero el de la inmobiliaria se dio a la fuga y 
entonces llegó el acoso del banco. En la PAH 

nos recomendaron 
hablar con la 
abogada del 
Ayuntamiento, que 
nos ayudó mucho. 
Negociamos y nos 
dieron una dación 
en pago. El banco se 
quedó con las dos 
viviendas y nosotros 
nos hemos podido 

quedar viviendo de alquiler en la que ya 
estábamos.” Diego López, usuari del 
Servei d’Intermediació de la Hipoteca

“Mi piso tiene una cláusula suelo.  
Fui dos veces a la OMIC con mi padre.  
Nos dieron unos informes y los envié al 

banco por correo 
electrónico. Lo que 
pido es que me 
devuelvan lo que 
me pertenece, o 
sea, los intereses 
que me han cobrado 
de más. Ahora 
estoy esperando 
la respuesta. Se 
están haciendo el 

loco, pero confío  en que me lo acabarán 
devolviendo.” Joaquín Guevara, afectat 
per una clàusula terra a la hipoteca
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Treballem des de  
la proximitat per  
oferir alternatives  
a l’exclusió residencial 

N Trabajamos desde la 
proximidad para ofrecer 
alternativas a la  
exclusión residencial

El dret a un habitatge digne
El derecho a una vivienda digna

Demasiadas personas en nuestra ciudad, en nuestro 
país, han sido víctimas de la crisis económica y finan-
ciera y se han encontrado con graves dificultades para 
hacer frente a los gastos de su hogar. Tener que mar-
charse del lugar donde se vive por no poder pagar es 
una situación muy triste y angustiosa, y el simple he-
cho de enfrentarse al riesgo de que eso pase, también.

Por eso, el gobierno municipal ha mantenido un com-
promiso permanente con las necesidades de las fami-
lias más vulnerables de Sant Boi y, desde el inicio de 
la crisis, hemos hecho de las políticas sociales nuestra 
máxima prioridad y hemos trabajado desde la proximi-
dad para buscar alternativas a la exclusión residencial 
con un objetivo muy claro: que ninguna persona de 
Sant Boi se quedara sin techo en ningún momento.

Pese a la falta de competencias y la limitación de re-
cursos, creo que hemos conseguido ir ofreciendo solu-
ciones. Desgraciadamente, a menudo hemos echado 
en falta el acompañamiento y la implicación de otros 
poderes públicos y nos hemos topado con las actitudes 
insolidarias de las grandes empresas que, como las en-
tidades bancarias o las suministradoras de energía, han 
puesto por delante sus intereses a la dignidad de las 
personas e incluso, a veces, al cumplimiento de la ley.

Pero no hemos de pensar en la vivienda solo como un 
problema. Hemos de mirar hacia el futuro y buscar fór-
mulas para generar nuevas oportunidades en el territo-
rio que nos permitan configurar una buena oferta de 
vivienda pública y privada que dé respuesta a las necesi-
dades de los santboianos y las santboianas de todas las 
edades, en especial los y las jóvenes con un proyecto de 
emancipación propio. Ese es el reto: que ningún joven 
haya de renunciar a Sant Boi, su ciudad, nuestro hogar.

  assa persones a la nostra ciutat, al nostre país, 
han estat víctimes de la crisi econòmica i finance-
ra i s’han trobat amb greus dificultats per fer front 
a les despeses de la seva llar. Haver de marxar a 
la força del lloc on es viu per no poder pagar és 
una situació molt trista i angoixant, i el simple fet 
d’enfrontar-se al risc que això passi, també.

Per això, el govern municipal ha mantingut un com-
promís permanent amb les necessitats de les famílies 
més vulnerables de Sant Boi i, des de l’inici de la cri-
si, hem fet de les polítiques socials la nostra màxima 
prioritat i hem treballat des de la proximitat per bus-
car alternatives a l’exclusió residencial amb un objec-
tiu molt clar: que cap persona de Sant Boi es quedés 
en cap moment sense sostre. 

Malgrat la manca de competències i la limitació de 
recursos, crec que hem aconseguit anar oferint so-
lucions. Malauradament, sovint hem trobat a faltar 
l’acompanyament i la implicació d’altres poders pú-
blics i hem topat amb les actituds insolidàries de les 
grans empreses que, com les entitats bancàries o les 
subministradores d’energia, han posat per davant els 
seus interessos a la dignitat de les persones i fins i tot, 
a vegades, al compliment de la llei. 

Però no hem de pensar en l’habitatge només com 
un problema. Hem de mirar cap al futur i cercar fórmu-
les per generar noves oportunitats en el territori que 
ens permetin configurar una bona oferta d’habitatge 
pública i privada que doni resposta a les necessitats 
dels santboians i les santboianes de totes les edats, en 
especial els i les joves amb un projecte d’emancipació 
propi. Aquest és el repte: que cap jove hagi de renun-
ciar a Sant Boi, la seva ciutat, la nostra llar.  

M
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Mejoras del espacio público en La Parellada.

Fomento reabrirá  
el acceso a Sant Boi 
si no se reanudan 
las obras de la C245
Las alcaldesas de Sant Boi, Lluïsa 
Moret; Santa Coloma de Cervelló, Anna 
Martínez, y Sant Vicenç dels Horts, 
Maite Aymerich, y el alcalde de Torrelles 
de Llobregat, Ferran Puig, se reunieron 
el 26 de mayo con el director general de 
Carreteras, Jorge Urrecho, en la sede del 
Ministerio de Fomento. En esta reunión, 
ante el nuevo retraso previsto para el 
reinicio de las obras de la variante de la 
C-245, el frente común de los municipios 

afectados, la 
Generalitat y 
la Diputación 
obtuvieron 
un doble 
compromiso del 
director general 
de Carreteras, 
Jorge Urrecho, 
para solucionar 

los problemas de movilidad de la zona. 
En primer lugar, si el día 30 de junio la 
empresa adjudicataria, Isolux-Corsán 
-en situación de preconcurso de 
acreedores- no ha cedido el contrato a 
otra empresa, el Ministerio de Fomento 
rescindirá este contrato e iniciará una 
nueva licitación. Además, reabrirá el 
vial de acceso a Sant Boi actualmente 
cortado, a fin de recuperar la situación 
inicial mientras no se vuelven a retomar 
las obras. El segundo compromiso es 
que antes del 30 de junio, el Ministerio 
de Fomento y la Diputación de 
Barcelona redactarán un convenio 
para realizar de manera conjunta y 
simultáneamente los proyectos de 
desdoblamiento del ramal de conexión 
entre la BV-2002 y la autovía A2 y 
de semaforización de la rotonda de 
Sant  Vicenç dels Horts que conecta 
con la BV2002 y con la A2 y la B23. Las 
obras de la variante de la C-245 están 
interrumpidas desde hace casi dos 
años por problemas presupuestarios y 
administrativos.

Las obras de transformación 
urbana de Sant Boi, a buen ritmo

Avanzan a buen ritmo las actuaciones de 
urbanismo previstas en el Pla de comerç 
2020: la reurbanización de la calle Lluís 
Pascual Roca (foto de la parte superior de 
la página), pieza central del eje cívico y co-
mercial de la ciudad, y las obras de reur-
banización de las aceras perimetrales de 
la plaza de la Generalitat (imagen central), 
un espacio emblemático del barrio de Ma-
rianao. Según lo previsto, las obras de la 
plaza finalizarán en septiembre y las de la 
calle Lluís Pascual Roca a final de año. La 
intervención se ha planteado por fases para 
reducir al máximo la afectación en la circu-
lación de vehículos, el paso de los autobu-
ses y el aparcamiento. 

Zona de La Parellada
Los trabajos iniciados en La Parellada (foto 
de la parte inferior de la página) mejorarán 
el pavimento entre el centro escolar y el 
pabellón polideportivo. Se creará una nue-
va zona de juegos infantiles y también una 
zona de césped. El alumbrado público se 
renovará con luces LED. También se mejo-
rará el acceso al polideportivo, se elimina-
rán barreras arquitectónicas y se renovarán 
las instalaciones de desagüe (para evitar la 
creación de charcos) y las de riego.

Estado de las obras, a finales de mayo, en la  calle Lluís Pascual Roca

Operarios trabajando en la  plaza de la Generalitat

Mejoras del espacio público en La Parellada.
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La ciudadanía 
decide qué 
mejoras hacer  
en la ciudad
Todos los residentes en Sant Boi 
mayores de 16 años, las entidades, 
empresas y comercios pueden votar 
para elegir las obras de mejora del 
espacio público que han sido propuestas 
por la ciudadanía en la primera fase de 
este proceso. Hasta el día 11 de junio se 
pueden votar las propuestas a través del 
portal participa.santboi.cat.  
Finalmente han pasado a la fase de 
votación 50 propuestas como, por 
ejemplo, la supresión de barreras 
arquitectónicas, la 
mejora de plazas 
y zonas de juego 
infantil, mejoras en 
el alumbrado de las 
calles.
En la web se 
pueden consultar 
todas las 
propuestas con una 
breve descripción, 
el coste estimado 
de la actuación y 
una imagen gráfica.
Las dos propuestas 
más votadas de 
cada distrito 
tienen garantizada 
su ejecución. A 
continuación serán las propuestas 
que hayan obtenido más votos en el 
cómputo global las que se realizarán 
hasta llegar al límite de 500.000 euros 
previsto en el presupuesto municipal. 
En la primera fase la ciudadanía ha 
aportado 359 propuestas de las cuales 
96 (26%) han cumplido los requisitos 
establecidos en las bases del proceso. 
Las propuestas que no han pasado 
a la fase de votación se referían a 
actuaciones que ya se están haciendo 
o que está previsto realizar, superan 
el coste establecido en las bases como 
importe máximo por actuación o han 
sido descartadas técnicamente.

El programa Primera Oportunitat ha cubierto los 8 puestos de su tercera convocatoria. Las personas 
seleccionadas trabajarán dos meses durante el verano en el Ayuntamiento (desde el 1 de junio). Las plazas 
cubiertas son: técnicos auxiliares (3 de educación infantil, 1 de atención ciudadana, 1 administrativo) y 
técnicos (1 de juventud, 1 de protección de la legalidad y 1 de igualdad e inclusión). 

El Ayuntamiento, con la colaboración del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
ha establecido una línea de asignaciones 
económicas públicas con el objetivo de fo-
mentar el empleo y, contribuir al desarrollo 
del tejido empresarial del municipio. Su fi-
nalidad es subvencionar las contrataciones 
que realicen las empresas y/o entidades 
que desarrollen su actividad en el área me-
tropolitana (prioritariamente en Sant Boi) 
y que contraten personas residentes en el 
municipio en situación de desempleo. Las 
empresas y / o entidades beneficiarias po-
drán recibir una ayuda máxima equivalente 
al 50% del coste salarial anual, que incluye 
los gastos salariales y la Seguridad Social a 
cargo de la empresa.

El importe máximo correspondiente al 
otorgamiento de las asignaciones econó-
micas es de 227.257 euros. Este programa 

permitirá la subvención de entre 24-30 
contratos de una duración de entre 6 y 12 
meses.

El programa puede comprender contratos 
mínimo de 6 meses y te subvenciona hasta 
12. El importe subvencionable varía en fun-
ción del grupo de cotización al que perte-
nezca la categoría profesional del contrato 
a realizar. El plazo de presentación de las 
solicitudes y de la documentación finaliza 
el 30 de septiembre de 2017 y / o hasta 
agotar el crédito disponible. Las bases de 
la convocatoria y la documentación se pue-
den consultar en la web municipal. 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha este mayo y junio un nuevo 
plan de empleo que ha dado trabajo a 49 
personas. Durante seis meses, las personas 
contratadas realizarán tareas de manteni-
miento y limpieza de la ciudad n

El Ayuntamiento impulsa nuevas 
medidas de fomento del empleo

Prioridad 
municipal 
La recuperación 
de la actividad 
económica y 
la creación de 
empleo son una 
de las principales 
prioridades del 
Ayuntamiento de 
Sant Boi, tal como 
establece el Plan 
de Ciudad.
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El nou sistema de recollida bilateral de 
residus implantat per l’Ajuntament de Sant 
Boi ha començat a donar resultats positius. 
Comparant les dades del primer quadri-
mestre dels anys 2016 i 2017, el global de 
recollida selectiva d’envasos (paper-cartró, 
envasos  lleugers i vidre) ha augmentat un 
24,3 %. El major increment ha estat la reco-
llida de paper i cartró (33,4 %), seguit dels 
envasos lleugers (27,4 %) i el vidre (13,5 5), 
tal i com es pot veure al quadre adjunt. 

Cal destacar també el bon comportament 
de la recollida de trastos vells que ha aug-
mentat un 11,6 %. En canvi, el resultat de la 
recollida de matèria orgànica continua do-
nant un resultat negatiu (-0,7 %) malgrat el 
considerable augment de contenidors. 

Aquestes xifres indiquen millores subs-
tancials en la recollida de residus. D’altra 
banda, el desplegament del nou sistema de 
recollida ha comportat una notable millora 
de la qualitat de l’espai públic.

Reptes pendents
L’Ajuntament es proposa continuar millo-
rant el servei de recollida de residus i es 
planteja nous reptes a assolir. En primer 
lloc, es vol incrementar els índexs de reco-

llida de matèria orgànica (cal incrementar 
la recollida d’aquest residu donat que re-
presenta el 40 %, a banda de generar males 
olors i contaminar el medi ambient).

L’Ajuntament ha fet una campanya espe-
cífica en els eixos comercials per tal que els 
establiments separin el seu cartró i se’ls hi 
recull porta a porta.

L’Ajuntament vol augmentar l’eficàcia de 
la recollida de mobles i trastos vells (s’ha 
incrementat un 11,5 % però en alguns 
punts encara es deixen fora dels llocs i 
horaris assignats). Finalment, una altra fita 
que es vol aconseguir és avançar en la reco-
llida de residus durant la celebració d’actes 
i esdeveniments públics.
 

SB Renova
La implantació del 
nou sistema de 
recollida bilateral 
de contenidors 
va començar a 
l’octubre de 2016.
Web: sbrenova.cat

La renovació del sistema de recollida 
selectiva de residus millora els resultats

Subvenció de 450.000 euros per 
millorar l’entorn del riu
L’Ajuntament de Sant Boi ha rebut una sub-
venció de 450.000 de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) per continuar amb la 
millora paisatgística de l’entorn del riu Llo-
bregat. El projecte presentat té un cost de 
600.000 euros (l’Ajuntament es farà càrrec 
de 150.000 euros). 

L’objectiu de l’actuació és la millora dels 
camins i les zones d’estada perquè la ciu-
tadania pugui gaudir de la seva visita i, 
també, per millorar la qualitat ambiental 
d’aquest paratge. També es farà una millora 
de la senyalització.

Valor ecològic
Els treballs que es duran a terme  contri-
buiran al funcionament del Parc del Riu 
Llobregat que esdevé una infraestructura 
de primer ordre degut al seu valor ecològic 
(donada  la diversitat d’hàbitats existents) i 
pels serveis ambientals de caire social que 
ofereix a la població metropolitana.

Les actuacions previstes en el projecte 
es centraran a la part nord del municipi i 
consistiran en la consolidació dels espais 
oberts que connecten l’espai fluvial amb 
l’entorn forestal. 
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Antecedents
Durant els anys 2014 i 2015 es va realitzar 
un procés participatiu obert a tothom per 
tal de determinar el futur de l’Ateneu Sant-
boià (usos, gestió i espais). Les conclusions 
del procés participatiu es poden consultar 
a nouateneu.cat.

Garantir la seguretat
Ara s’inicien les obres d’enderroc del mític 
teatre de l’Ateneu Santboià per motius de 
seguretat, malgrat que aquesta acció esta-
va prevista per al final de la primera fase de 
la planificació establerta a les conclusions 
del procés participatiu.

Valor simbòlic
Durant l’enderroc s’assegurarà la salva-
guarda d’aquells elements arquitectònics 
de valor simbòlic del teatre consensuats 
pel grup de treball. 

Grup de treball
Per garantir el compliment de les conclusi-
ons i fases d’actuació acordades al procés 

participatiu i evitant reproduir la situació 
actual, s’ha creat un grup de treball cons-
tituït per representants polítics i represen-
tants del col·lectiu d’Amics de l’Ateneu per 
fer la planificació, avaluació i seguiment de 
totes les actuacions. 

Ajuntament i Amics de l’Ateneu acorden  
les bases del futur de l’Ateneu Santboià

A la foto de dalt, 
vista actual del 
conjunt de l’Ateneu 
Santboià. A la 
columna de la 
dreta, imatge 
d’arxiu.

La Terrasseta
Amb l’objectiu de mantenir l’activitat cultu-
ral de l’Ateneu durant el període d’obres, el 
col·lectiu Amics de l’Ateneu fa un any que 
treballa en l’autoconstrucció de l’espai de 
La Terrasseta.

Properes intervencions
Les properes intervencions sobre l’Ateneu 
Santboià seran la substitució de la cober-
ta de la sala de ball i del bingo, així com 
la redacció del projecte de rehabilitació 
d’aquesta sala i espais contigus.

Prospecció arqueològica
També està prevista la realització d’una 
prospecció arqueològica atesa la proba-
bilitat de trobar restes arqueològiques en 
aquest entorn.

Motor de la vida cultural
Totes les actuacions previstes responen al 
desig de recuperar l’Ateneu Santboià com 
un dels motors de la vida cultural a la  
ciutat de Sant Boi n
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Sant Boi rebrà fons europeus FEDER per 
valor de de 8,1 milions d’euros per desen-
volupar la seva estratègia de ciutat en els 
pròxims anys. Aquesta important injecció 
econòmica permetrà dur a terme i accele-
rar projectes de gran importància per a la 
ciutat i per generar noves oportunitats de 
futur per a la ciutadania.

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar, el 
passat 22 de maig, els resultats de la sego-
na convocatòria per a la selecció d’Estratè-
gies de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat (estratègies DUSI) de municipis de 

tot l’Estat, dotada amb una subvenció glo-
bal de 301 milions d’euros (17 a Catalunya) 
mitjançant ajudes de desenvolupament re-
gional (fons FEDER).

En el cas de Catalunya, el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública ha seleccionat 
les estratègies de 2 de les 15 ciutats que 
optaven a les ajudes. Aquestes dues ciutats 
són Sant Boi i Sabadell . En la primera con-
vocatòria, es van seleccionar les estratègies 
de Barcelona i Santa Coloma de Gramanet. 
L’Ajuntament aportarà una quantitat adici-
onal a la subvenció europea de 8,1 milions 

d’euros, sumant un total de 16,2 milions 
d’euros. Amb aquest ajut, Europa reconeix 
l’estratègia de ciutat del govern municipal, 
valorant sobretot la coherència de la pro-
posta presentada i l’experiència que té Sant 
Boi en els processos de reflexió estratègica.

Àmbits d’actuació
L’Estratègia DUSI ha de donar resposta als 
principals reptes de la ciutat d’una manera 
integral. Per tant, se’n beneficiarà el con-
junt de la ciutat. Però també ha de perme-
tre focalitzar actuacions en alguns àmbits 

8 milions d’euros de subvenció 
europea per millorar Sant Boi

Reconeixement 
europeu
Amb aquest ajut, 
Europa reconeix 
l’estratègia de 
ciutat del govern 
municipal
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d’actuació preferent, com ara la millora ur-
bana del barri de Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou, la consolidació de l’eix cívic i comerci-
al de la ciutat, la rehabilitació d’habitatges 
privats i equipaments públics, la millora de 
l’accés des del nucli urbà a la zona forestal 
mitjançant ‘corredors verds‘, la millora de la 
mobilitat per combatre el canvi climàtic o 
el tancament urbanístic de la zona Camps 
Blancs-Casablanca-Torrelavila. Al mapa de 
la pàgina 12 es poden apreciar les princi-
pals línies d’actuació d’aquesta estratègia.

Coherència amb el Pla de ciutat
L’EDUSI és una gran oportunitat i un nou 
instrument que pot contribuir de forma 
decisiva a la construcció de la ciutat dels 
propers anys. La seva aplicació facilita els 
recursos per fer-ho possible, ha ajudat a 
planificar la ciutat, permet una visió inte-
grada de les polítiques i provocarà una re-
flexió a fons sobre la situació actual i futura 
de Sant Boi. L’aposta per l’EDUSI és cohe-
rent tant amb l’acció política a curt termini 
(Pla de Govern 2015-19) com amb la visió 
de la ciutat futura n

5 grans reptes de 
l’Estratègia DUSI

 
Connexió entre barris i 

amb l’entorn natural

Teixit econòmic i 
productiu amb més valor 
afegit

Més ocupació i millors 
nivells de formació

Major eficiència 
energètica

Implantació de les TIC 
en la gestió i serveis a la 
ciutadania

El títol de 
l’estratègia de 
Sant Boi al·ludeix 
a l’aposta per 
potenciar les 
capacitats de 
les persones, 
les empreses i 
l’Administració 
mateixa per 
dibuixar el futur 
de la ciutat.

Capaci[u]tat 

2

3

4

5

Reptes immediats 
(Pla de govern 2015-19)
Cobertura de necessitats bàsiques i 
la reducció de les desigualtats
Millora del nivell educatiu
Disponibilitat d’un espai públic net, 
segur, sostenible i saludable
Corresponsabilitat ciutadana en la 
cura de l’entorn i en la reutilització, el 
reciclatge i la reducció dels residus
Estratègia de desenvolupament 
urbà per fer una ciutat atractiva i ge-
nerar activitat econòmica.

El Sant Boi del futur
Ciutat igualitària
Oportunitats de desenvolupament 
personal per a la ciutadania 

Ciutat amable
Retenció del talent i el capità humà, 
social i empresarial sobre el qual es 
puguin construir futures oportunitats

Ciutat emprenedora
Posicionament de Sant Boi com una 
ciutat atractiva, amb serveis, dinàmi-
ques de col·laboració i d’innovació, i 
atracció d’oportunitats econòmiques

1
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La Botiga Aliments Solidaris, que atiende 
familias de la ciudad con dificultades para 
satisfacer sus necesidades básicas de ali-
mentación, se ha trasladado a un nuevo 
local más amplio y mejor acondicionado. El 
29 de mayo se llevó a cabo la inauguración 
oficial. El año pasado, la tienda atendió más 
de 5.000 personas de la ciudad y repartió 
440.000 kg de alimentos.

El acto contó con la presencia de la al-
caldesa, Lluïsa Moret; el gerente de servi-
cios de Bienestar Social de la Diputación 
de Barcelona,   Josep Muñoz; y el presidente 
de la asociación de voluntarios Alimentos 
Solidarios, Miguel Ángel Calabria, además 
de representantes de las entidades Cáritas, 
Ayuda al Cuarto Mundo y las iglesias evan-
gélicas Libertad y Rey de Reyes.

La alcaldesa agradeció “muy especial-
mente la labor desinteresada que hacen en 
esta tienda los voluntarios y las voluntarias 
en el acompañamiento a las personas más 
vulnerables de la ciudad”.

También señaló que para hacer frente 
a las necesidades existentes no sólo hay 
que incrementar los recursos, sino también 
“generar sistemas de gestión más eficaces 

y eficientes, unos sistemas de gestión más 
respetuosos con la dignidad de las perso-
nas y con su autonomía”.

Más espacio
El nuevo local, situado en la calle Mossèn 
Antoni Solanas (barrio de Vinyets i Molí 
Vell) dobla la superficie del anterior (de 
200 a más de 400 m2) y cuenta con más es-
pacio para almacenamiento, especialmente 
de productos frescos, y un espacio nuevo 
para la manipulación de los alimentos. Los 
trabajos han sido realizados por la brigada 
de obras del Ayuntamiento.

El traslado permitirá mejorar la logística 
del servicio y la distribución y colocación 
de los alimentos, además de mejorar las 
condiciones de trabajo de las más de 100 
personas voluntarias que colaboran en el 
proyecto. 

Aliments Solidaris repartió, a lo largo del 
año 2016, 440.000 kg de alimentos para 
1.692 familias (5.061 personas en total, 
1.589 menores de edad). La Botiga funcio-
na desde el año 2013 en Sant Boi como un 
modelo innovador de distribución solidaria 
de alimentos.

La Botiga Aliments Solidaris se 
traslada para mejorar la atención

Mejor 
servicio 
La puesta en 
marcha de este 
proyecto ayudó 
a optimizar los 
esfuerzos de 
las entidades 
dedicadas a esta 
tarea, unificando 
los criterios 
de acceso y 
funcionamiento 
del servicio y 
dignificando la 
atención.

Nuevo 
Reglamento 
Orgánico 
Municipal
El Pleno municipal ha aprobado 
inicialmente, el 24 de mayo, la 
modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM). Doce años después 
de la creación de este instrumento 
jurídico, el texto se modifica con 
un amplio consenso de las fuerzas 
políticas de la ciudad para simplificar 
los procedimientos y adaptarse a los 
cambios legales que se han producido a 
lo largo de este periodo, en especial la 
Ley de transparencia.
La reformulación del ROM ha recaído 
en una comisión de estudio formada 
por los portavoces de todos los grupos 
municipales y otros cargos políticos y 
técnicos del Ayuntamiento. Todas las 
formaciones políticas representadas en 
el consistorio han apoyado este nuevo 
ROM (con la abstención del PP).
Entre los cambios introducidos destaca 
la aplicación de la nueva legislación 

referente a la 
transparencia de 
los asuntos públicos 
o la consideración 
de los medios 
electrónicos como 
fórmula habitual de 
funcionamiento de 
la Administración 
municipal. El ROM 

prevé, por ejemplo, la implantación 
del sistema de vídeoacta en los plenos 
municipales. El nuevo texto otorga 
mayor capacidad de intervención a la 
oposición mediante la presentación de 
una nueva tipología de mociones.
El nuevo ROM recoge los principios 
básicos de la regulación sobre la 
participación ciudadana, pero prevé 
que un futuro reglamento los desarrolle 
con mayor flexibilidad. Los requisitos 
para escoger la figura de la Sindicatura 
Municipal de Greuges se hacen también 
más flexibles para que la elección sea 
fruto de un mayor consenso.
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Las alcaldesas 
de la comarca 
impulsan políticas 
de género 
Un total de 9 alcaldesas del Baix 
Llobregat se reunieron, el 30 de 
mayo, en Sant Vicenç dels Horts 
para crear un decálogo común que 
impulse las políticas de género en 
sus ayuntamientos. Las alcaldesas 
presentes en el encuentro fueron: Maite 
Aymerich, de Sant Vicenç dels Horts; 
Lluïsa Moret, de Sant Boi de Llobregat; 
Raquel 
Sánchez, de 
Gavà; Eva 
Martínez, 
de Vallirana, 
Carme Rallo, 
de Sant Esteve 
Sesrovires; 
Ascensión Ratia, 
de Pallejà; Anna 
Martínez, de Santa Coloma de Cervelló; 
Montserrat Febrero, de Corbera de 
Llobregat i Mercè Esteve, de Begues. 
Tras un primer debate de las 
propuestas, las más destacadas se 
trasladarán a la próxima sesión que 
tendrá lugar en julio, también en Sant 
Vicenç dels Horts. El objetivo final es 
aumentar la presencia de las mujeres en 
los consistorios e introducir una nueva 
visión de las maneras de hacer política 
local. Los diversos ayuntamientos se 
comprometen a ejecutar las medidas 
del decálogo en los próximos años, 
independientemente del color político 
que gobierne en cada momento. Al acto 
también asistió una representación del 
Centro de Estudios Comarcales. 
En el Baix Llobregat hay 30 municipios 
en dónde gobiernan 12 alcaldesas, esto 
supone un 40% de mujeres, frente al 
60% de alcaldes de la comarca. La cifra, 
aunque no llega a la paridad del 50%, 
está por encima de la media catalana, 
donde hay un 19% de alcaldesas. 
Los 12 municipios donde gobiernan 
alcaldesas suponen el 43,6% del total 
de habitantes de la comarca.

Fòrum  
de comerç 
Con el lema 
“Creatividad 
+ Innovación 
+ Talento = 
Comercio” 
tuvo lugar, el  9 
de mayo, una 
nueva sesión 
del Fòrum de  
Comerç de Sant 
Boi. Las tiendas 
santboianas 
Ametller Origen, 
RunnAir, Amb Tu y 
Bohemian Nature 
protagonizaron 
la sesión 
compartiendo 
con el público 
asistente su 
experiencia y su 
éxito comercial.

Jugadores, familiares y personas aficio-
nadas se dieron cita, el 30 de mayo, en la 
plaza del Ayuntamiento para celebrar el as-
censo a la Tercera División de fútbol logra-
do por el Fútbol Club Santboià el domingo 
22 de mayo, al ganar por 2-3 en el campo 
del Almacelles.

En la plaza se hizo un pasillo de honor 
a los jugadores. Mientras se escuchaba el 
himno del club, los jugadores subieron al 
balcón de la Casa de la Villa en compañía 
de los miembros del consistorio. La alcal-
desa. Lluïsa Moret, felicitó a los jugado-
res y el club y calificó el éxito conseguido 
como un hito que les sitúa nuevamente “en 
un lugar de referencia del fútbol del país”. 
Por su parte, el presidente del FC Santboià,  

Ramon Andreu, manifestó su satisfacción 
por el resultado del trabajo de jugadores 
y técnicos, agradeció el apoyo del Ayun-
tamiento e insistió en que este triunfo es 
“fruto de la dedicación y el esfuerzo cons-
tante de todos”. 

El domingo 21 de mayo el FC Santboià se 
jugaba el ascenso directo en la última jor-
nada, aunque no dependía de si mismo. El 
empate del Reus B contra el Balaguer (1-1), 
combinado con la victoria de los santboia-
nos el campo del Almacelles (2-3) desató la 
euforia del equipo bermellón n

El Santboià 
sube a 
Tercera 
División

El club ha logrado 
el objetivo que se 
le había resistido 
en las dos últimas 
temporadas.
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Can Massallera va acollir el 16 de 
maig la sisena edició del Fòrum de 
convivència dedicat a l’assetjament 
escolar. Es tracta de la trobada anual 
de tots els agents educatius que par-
ticipen en el programa de convivèn-
cia de la ciutat, on es presenten les 
diferents propostes de sensibilització 
elaborades en el marc del cicle d’edu-
cació en valors Stop Bullying!

Durant la inauguració, la tinenta 
d’Alcaldia de Ciutat Educadora, Alba 
Martínez, va reclamar la participació 
de tothom per enviar des de Sant Boi 
un missatge clar contra el bullying. 
L’acte va comptar també amb la pre-
sència de la síndica municipal de 
Greuges, Dolors Vallejo Calderón.

Teatre, música i vídeo entre d’altres 
són els formats creatius que perme-
ten a alumnat i professorat refle-
xionar conjuntament sobre un dels 
temes educatius transcendents i de 
màxima actualitat social: l’assetja-
ment escolar (fenomen també cone-

gut popularment com a bullying). 
Amb la presència de 250 alumnes 
de secundària, més de 20 educadors, 
9 centres educatius d’ESO (públics i 
concertats) i 3 recursos socioeduca-
tius, aquesta sisena edició del Fòrum 
evidencia la consolidació d’aquest 
acte de ciutat dins del calendari anu-
al de la comunitat educativa local. 
D’altra banda, el 31 de maig es va fer 
la II Mostra de Cinema i Convivència 

El Fòrum de 
convivència, 
contra el 
bullying 

(emmarcada també en el pla d’activi-
tats de la Xarxa d’Educadors i Alum-
nes per la Convivència i el Pla Muni-
cipal d’Educació i Formació per a la 
Solidaritat). Enguany, en format do-
cumental, la mostra ha permès acos-
tar els drets humans a 190 joves de 
Sant Boi, que han conegut testimonis 
directes de santboians i santboianes 
que han patit les conseqüències d’al-
gunes vulneracions dels seus drets.

La trobada va comptar amb la col·laboració de l’alumnat de secundària

Celebració del Dia Mundial  
de les Persones Refugiades
Dues exposicions han donat el tret de 
sortida a la commemoració del Dia 
Internacional de les Persones Refu-
giades. D’una banda, L’Odissea o el 
dret humà a l’asil , una proposta re-
alitzada per diversos artistes locals i 
altres de convidats, i Món-tanca (a la 
fotografia), una mostra que s’estrena 
a Catalunya gràcies al treball de col-
laboració entre l’ Institut Català In-
ternacional per la Pau i l’Ajuntament. 
Món-tanca (fins al 22 de juny, a la pl. 

Catalunya) presenta un conjunt de 
fotografies on, des de l’activisme i la 
vida ciutadana, es busca trencar amb 
l’ eficàcia de les fronteres i els murs.

L’exposició L’Odissea o el dret humà 
a l’asil (fins al 17 de juny, al Centre 
d’Art Can Castells) és una mostra de 
pintura, ceràmica, disseny i videoart 
que pretén denunciar la situació de 
les persones refugiades i reflexionar 
sobre la seva situació i reivindicar el 
compliment del dret d’asil. 

Comença el 
projecte Patis 
Oberts a  
les escoles
El mes de juny comença el 
projecte Patis Oberts a les escoles. 
Aquesta iniciativa pretén obrir les 
portes dels patis escolars  com a 
espai d’ús públic per a famílies, 
infants i adolescents fora d’horari 
escolar, en caps de setmana o en 
vacances escolars. 
L’objectiu és optimitzar la vessant 

educativa i social 
de l’ús dels centres 
escolars i oferir 
una alternativa de 
lleure als infants 
i joves i les seves 
famílies.
Als patis escolars 
oberts es podran 
realitzar activitats 
de dinamització 
educativa de tipus 
esportiu, artístic 
i en família. En 

aquestes circumstàncies el pati 
es converteix en un espai d’ús 
públic on entitats del barri, agents 
socioeducatius, infants i joves 
treballen plegats entorn a unes 
mateixes propostes i objectius. En 
aquests casos els patis oberts, en 
el marc d’aquests projectes més 
amplis, suposen una contribució 
encara més clara a l’èxit educatiu 
de totes i tots els qui hi participen.
Els patis dels centres escolars 
participants (Escola Ciurana, 
Escola Gaudí, Escola Montbaig 
i Escola Massallera) obriran els 
dissabtes al matí (4 hores) al mes 
de juny. Del 26 de juny al 31 de 
juliol, tots els dies a les tardes 
(4 hores) després dels Casals 
d’Estiu a les escoles. De l’1 al 8 de 
setembre, 4 hores a les tardes. 
I a partir de setembre i fins 
desembres, dissabtes i diumenges 
matí i tarda (7 hores).
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The voids es presentarà  
a Can Castellet
Els cinemes Can Castellet 
acolliran, el 17 de juny a les  
21.30 h, l’estrena de la segona 
part de la websèrie The Voids 
(història d’un grup de joves que 
volen dedicar-se a l’espectacle). 
Aquesta producció ha estat 
escrita, dirigida i editada pel 
santboià Fran Granada. Es tracta 
de l’única websèrie musical del 
país rodada a Sant Boi. El 12 de 
maig va tenir lloc la presentació 
als cinemes Aribau de Barcelona.

Nova websèrie feta per  
dos joves santboians
Dos joves de Sant Boi David Murga 
(16 anys) i Marc Gabernet (15) 
filmaran, del 17 de juny al 4 de 
juliol, una websèrie a Sant Boi 
titulada “El viatge de les nostres 
vides”. Són 7 capítols de 10 a 12 
minuts visionables en ordinador, 
telèfon o smart TV. La websèrie 
es finança en gran part gràcies 
a un crowfunding via Verkami 
(s’han recollit 2.900 euros) i està 
coproduïda per l’Ajuntament. 
L’estrena es farà al setembre als 
cinemes Can Castellet.

Un curtmetratge de Sant Boi 
al Festival de Cannes
El curtmetratge Mi amigo Naim 
(miamigonaim.blogspot.com) 
del director santboià José Luis 
López va estar seleccionat pel 
catàleg del “Short Film Corner” 
del festival de Cinema de Cannes. 
El tràiler d’aquest film es pot 
visionar al canal de youtube 
CARAKTERTV.

L’Arxiu Històric Municipal ha iniciat. 
de la mà de l’historiador Carles Ser-
ret, la investigació Sant Boi: memo-
rial (1936-1945) per conèixer l’abast 
de la repressió a la ciutat a causa  
de la Guerra Civil i la II Guerra Mun-
dial. Aquest treball de recerca té la 
peculiaritat que es pot seguir des 
del blog del Museu (museusantboi.
blogspot.com.es), cosa que permet 
intercanviar informació i mantenir un 
contacte permanent amb les famílies 
afectades.

Victimes de la guerra
En paral·lel, el Museu de Sant Boi 
ofereix una exposició centrada en 
els prop de 1.400 santboians que van 
ser mobilitzats durant la Guerra Civil, 
dels quals més de 150 no van tornar. 
També fa referència als desapareguts 
que van sobreviure i van ser internats 
en camps de concentració o adscrits 
als anomenats Batallons Disciplina-
ris de Treballadors. Hi podem trobar 

fotografies i altres elements gràfics 
com mapes que identifiquen els llocs 
de desaparició o mort (els fronts 
d’Aragó, Llevant, Segre i Ebre, fona-
mentalment). 

L’exposició es va inaugurar tot coin-
cidint amb la commemoració del Dia 
Internacional dels Museus, que en-
guany estava dedicat a recordar mo-

Treball sobre 
la memòria 
històrica 
local

ments especialment punyents de la 
nostra història. El programa comme-
moratiu es va completar amb l’espec-
tacle Lorca contra Lorca. La palabra 
imprevista”, que es va poder veure 
el 20 de maig a la terrassa del Mu-
seu de Can Barraquer, coincidint amb 
la celebració de la Festa Major de  
Sant Boi.

Soldats santboians de la lleva de 1940

Un llibre recollirà la història de 
Ciutat Cooperativa i Molí Nou
El periodista santboià Albert Aguilera 
redactarà un llibre amb testimonis de 
les persones i entitats que coneixen 
la història del barri. Es tracta d’una 
iniciativa del Pla Comunitari de Ciu-
tat Cooperativa-Molí Nou que comp-
ta amb la col·laboració de persones 
a títol individual, els centres escolars 
(INS Rafael Casanova i les escoles 
Cooperativa, Josep Maria Ciurana i 
Molí Nou), la MiniCoope i el Centre 
Obert Ginkgo.

Les entrevistes seran enregistrades 
amb vídeo i àudio i un cop acabat el 
procés quedaran a disposició de l’Ar-
xiu Històric Municipal. També s’inte-
grarà el projecte de recerca que Lluís 
Torrents està fent a l’institut sobre 
les feines de les dones de Cooperati-
va i Marianao a les seves cases.
Les persones interessades en partici-
par-hi poden contactar amb el telè-
fon 93 654 48 54 o el correu casalco-
operativa@santboi.cat.
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Des que iniciàrem la legislatura, la 
participació ciutadana ha esdevingut 
un dels aspectes centrals. El compro-
mís de fer de Sant Boi una ciutat que 
avança en les noves formes de par-
ticipació s’ha vist materialitzat en di-
verses ocasions. 

El mes passat, aprovàvem el nou 
ROM, un document que regula el 
funcionament intern de l’Ajunta-
ment i que s’ha vist modificat per 
adaptar-lo als nous temps, així com 
la millora del funcionament del Ple, 
que requeria una nova interpretació 
de major consens per part de tots els 
grups municipals.

Per altra banda, el procés d’elabo-
ració del nou reglament de participa-
ció ciutadana, “ParticiPassió”, conti-
nua en marxa amb una segona fase 
on s’estan duent a terme diferents 
experiències pilot. La millora dels 
consells de districte i sectorials, així 
com la creació de la Taula Jove, estan 
definint el que serà el nou marc que 
regularà aquests espais de participa-
ció. Per últim, el Pressupost Partici-
patiu ens permet provar mecanismes 
de participació directa que aniran 
evolucionant fins a consolidar-se 
com una eina que doni resposta a la 
necessitat de tenir una participació 
útil i amb impacte. I en aquest punt 
ens trobem, esgotant els últims dies 
de les votacions d’aquelles propos-
tes ciutadanes que seran executades 
al llarg de l’any. És moment d’alçar la 
mà i prendre la paraula. Els santbo-
ians i santboianes tenim molt a dir!

Daniel Martínez, 
regidor

N La participació 
avança

Muchos sanboyanos en Fiesta Ma-
yor, han visto una extraña torre que, 
en el patio del Ateneo ruinoso, se ha  
construido en meses. Todo el terre-
no y decaídos edificios son propie-
dad municipal, adquiridos en compra 
abusiva a unos subasteros,  ahora ya 
es de todos; pero por la fuerza de la 
“okupación” es un espacio domina-
do por unas cien personas. Allá cele-
bran actos diversos desde hace años, 
y controlan los accesos. Son consen-
tidos por el Ayuntamiento que dice 
ha llegado a “acuerdos” de uso por 
plazo largo. Y subvenciona sus activi-
dades. 

Tras décadas de desidia y planes 
diversos, se dijo que en junio se reti-
raban las ruinas y peligrosas uralitas, 
y la aparente “caseta de obras”para 
seguir las tareas de derribo: resul-
tará ser torre de vigilancia y tribuna 
de propaganda. Sin concursos, sin 
letreros de obras, y sin valorar lo in-
oportuno de inaugurarla en pleno 
descombro.

Sin transparencia. Falta luz. Y pro-
curar lo normal: que usted y todos 
podamos opinar, visitar, pasear, ir 
al teatro o bailar en un área pública 
que ya no es privada. Todos nosotros 
pagamos su compra y ahora rehabili-
tación.  Y su subsuelo, ¿tendrá restos 
arqueológicos de valor que se aña-
dan a las Termas como un gran con-
junto de ruinas romanas? Solo al des-
combrar el Ateneo ¡Qué regalo sería!

Olga A. Puertas, 
regidora

N La torre vigía

Després d’anys on el creixement ur-
banístic s’ha aturat en sec per la crisi, 
d’un temps ençà arriben senyals de 
“recuperació”. Acompanyant-los tro-
bem l’aparició de nous plans urbanís-
tics o la reactivació d’altres.

 L’experiència viscuda a l’anterior 
boom és coneguda. Encariment de 
l’habitatge, sobreendeutament fa-
miliar, problemes per pagar hipote-
ques, desnonaments...Sant Boi té 
un lligam clar amb l’entorn natural 
i agrari, que dona qualitat de vida i 
ens singularitza. Si creixem exces-
sivament ens allunyarem d’aquest 
lligam i això ens farà perdre qualitat 
de vida i identitat.  Ens preocupa que 
moltes promocions vagin dirigides a 
compradors amb un poder adquisi-
tiu molt per sobre de les possibilitats 
dels santboians i que obligui veïns 
que no ho volen a marxar de la ciu-
tat. Aquest creixement comportarà 
un augment dels preus? Haurà de 
marxar de Sant Boi qui vulgui eman-
cipar-se?

 Més habitatges vol dir més serveis 
i millor mobilitat. Vol dir més cotxes 
sabent que els accessos són un dra-
ma i la mobilitat interior, complicada. 
Empitjorarà la mobilitat?  Què té tot 
això en comú? El model de ciutat, el 
Sant Boi que volem. És un debat po-
lític i ciutadà que hem reclamat i que 
vàrem tornar a reclamar al Ple de 
maig. La resposta del govern va ser 
de voler-lo fer. Cal concreció i demos-
trar realment la voluntat política de 
fer-lo. Estarem amatents.

Jaume Sans, 
regidor

N Per un debat sobre el 
model de ciutat

a Unió Europea ha estat definida 
en moltes ocasions per experts com 
un objecte polític no identificat, i els 
ciutadans la perceben com una ins-
titució llunyana que no té incidència  
en la seva vida, ni capacitat de soluci-
onar els seus problemes.

Ara bé, l’efecte  que té en les nos-
tres vides és molt més alt del que 
pensem, i tot i que a vegades ens 
afecta en negatiu, moltes ho fa en 
positiu i això és el que volem remar-
car en aquest article.

 Sant Boi, com tots els municipis, 
tenim unes capacitats econòmiques 
limitades per fer polítiques públiques 
i més des de la vigència de la LRSAL, 
així que hem de fer tot el possible 
per mobilitzar tots els recursos que 
puguem perquè la ciutadania del 
nostre poble se’n beneficiï, i molts 
d’aquest recursos provenen d’Euro-
pa; per tant,tenim estratègia i plani-
ficació per tal d’aprofitar-los. Alguns 
exemples que vinculen  Sant Boi i Eu-
ropa són els 27 joves santboians que 
van poder treballar 6 mesos a l’Ajun-
tament, el programa de la  Garantia 
juvenil i les diferents estratègies de 
ciutat que comptaran amb cofinan-
çament europeu. Sant Boi veu en 
Europa una oportunitat i Europa de-
mostra que confia en les nostres es-
tratègies com a ciutat i hi aposta per 
elles.

L

Marc Aguilà, 
regidor

N Sant Boi i Europa

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

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

facebook.com/esquerra.santboi

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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E n el Ple del passat mes de maig l’equip 
de govern va presentar l’aprovació 
d’un procés participatiu en relació 
amb el Pla general metropolità per a 
la millora de la xarxa d’espais públics 
dels barris de muntanya. Nosaltres hi 
vam votar en contra i ho vam fer per 
consideracions de fons envers el que 
és i no és un procés participatiu.
 Entenem que una participació no 
vinculant no és en realitat participa-
ció. Pel que entenem del proposat 
sobre el Pla, aquest “pregunta” el 
seu parer als veïns sobre determi-
nats temes que els afecten però el 
que aquests diguin, expressin o de-
sitgin pot ser o no atès per l’Admi-
nistració planificadora. No entenem 
així els processos participatius. Per 
a nosaltres, els seus resultats han de 
ser vinculants, agradin més o menys 
a les administracions interessades. 
És més: si d’un procés participatiu 
surt la desestimació d’un Pla com, 
per exemple, el general metropolità 
per a la millora de la xarxa d’espais 
públics dels barris de muntanya, 
aquest hauria de ser, en la nostra opi-
nió, desestimat. Per a nosaltres no hi 
ha participació real sense que les de-
cisions d’aquesta participació siguin 
vinculants.
 En definitiva, ni estem ni votarem a 
favor de cap procés participatiu que 
no sigui un procés deliberatiu de les 
veïnes no tutelat per l’Administra-
ció i que consti de votacions popu-
lars vinculants. Si no és això, no és  
participació.

Jorge Romero, 
regidor

N Els processos 
participatius

La falta de limpieza en la ciudad es 
algo que no pasa desapercibido para 
nadie y, por tanto, algo en lo que 
coincidimos la mayoría de los veci-
nos de la ciudad.

Se ha fijado en el detalle de que 
uno o dos días antes de que el Ayun-
tamiento celebre un evento que 
pueda movilizar a muchas personas 
es cuando se procede a limpiar las 
calles y las zonas de acceso para dar 
una apariencia de limpieza y orden.

Por ejemplo, si tenemos la Festa 
Major, unos días antes se limpia la 
Muntanyeta no sea que algún pe-
tardo pegue fuego al parque y pro-
voque alguna desgracia que luego 
haya que lamentar. El resto del año, 
abandonada a su suerte y es que ya 
no se tiran más petardos.

¿Y si hay una cursa o corre focs? 
Pues manguerazo previo a las calles 
por donde pasará, y el resto del año 
será la lluvia la que se encargue de 
limpiar nuestras calles. Eso sí, en ve-
rano habrá que soportar el mal olor 
del alcantarillado mientras nos da-
mos una vuelta por la ciudad.

¿Y el criterio de recogida de la ba-
sura? Pues tenemos al camión reco-
giendo a pleno día o en hora punta 
para ir o venir del trabajo, con las 
consiguientes molestias que se oca-
sionan en la circulación viaria.

Creía que la limpieza es algo que se 
ha de hacer cada día y con criterio, 
que para eso pagamos una burrada 
de impuestos. Que menos que tener 
nuestras calles y plazas limpias.

Marina Lozano, 
regidora

N Limpieza y basuras

Jordi Garcia, 
regidor

N Operació Catalunya 
-obres aturades a la 
C-245-

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

L’Estat espanyol cada any s’em-
porta 16.000 milions d’euros nets 
de Catalunya , diners que se’n van 
i no tornen. Aquests diners surten 
dels impostos de tots els catalans i 
catalanes, són molts diners que no-
saltres aportem i després no hi ha 
un retorn coherent i equitatiu per 
poder invertir en els serveis i infraes-
tructures que Catalunya necessita. 
Un exemple molt proper i que afec-
ta directament Sant Boi és la variant  
de la C-245: en aquests moments 
les obres estan aturades i restem a 
l’espera que l’Estat les reiniciï. I men-
tre esperem la resposta de l’Estat, 
els santboians i santboianes patim  
diàriament llargues retencions tant 
a l’entrada com a la sortida de Sant 
Boi. Aquesta situació és insostenible 
i nosaltres mantindrem una postura 
de denúncia ferma i constant.  Però 
aquesta manca d’inversió econòmi-
ca de l’Estat envers diferents serveis 
i prestacions a Catalunya es pot tras-
lladar i ampliar a la nefasta aposta 
en  policies a l’aeroport del Prat, a 
la minsa inversió en Rodalies, en be-
ques, en la variant de Vallirana...  

Exemples en són molts i la llista és 
ben llarga. Estem cansats d’esperar 
les inversions que ens pertoquen, es-
tem cansats d’aquesta gestió inepte 
i ofensiva per part de l’Estat, cal 
trencar amb aquest menyspreu cap 
a les necessitats i realitats socials del 
poble català, ara toca pensar en Ca-
talunya, ara toca treballar i apostar 
per Sant Boi.

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’Ajuntament posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi (89.4 
FM) emet dins el 
programa Dies de 
Ràdio, cada segon i 
quart dijous de mes, 
un espai sobre ofertes 
de treball a partir de 
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 635 12 46).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Tauler Juny’17

Blog de mobilitat 
L’Ajuntament ha posat en marxa com a prova 
pilot el blog Mobilitat Sant Boi. Es tracta d’un 
un canal específic sobre la mobilitat a la ciutat, 
d’una nova eina de comunicació que es posa 
al servei dels ciutadans i ciutadanes per donar 
a conèixer tot allò que està relacionat amb 
el sistema de mobilitat i els desplaçaments 
a la ciutat. El blog serà el canal a través del 
qual la ciutadania de Sant Boi podrà accedir a 
informació sobre mobilitat a peu, en bicicleta, 
en transport públic, en vehicle privat, sobre 
qualitat de l’aire o sobre reformes viàries com 
ara la variant de la C-245 o el carril bus i via 
ciclista de la C-245.   
Blog: mobilitatsantboi.wordpress.com 

 
Igualtat 
Continuen els tallers i cursos que programa 
el Centre de Recursos i Documentació de les 
Dones. Aquest mes: Gestió de les emocions 
a través del cos (La Gralla: dies 1, 8 i 15, de 
18.30 a 20 h). Aquest estiu, sirena o balena 
(Can Jordana: dies 6 i 20, de 17 a 18.30 h) i 
Càpsula TIC: Xarxes socials: Facebook (Can 
Jordana: dia 29, de 17 a 18.30 h).  
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat  
Tel. 93 6351200 ext.156

Softbol a 
l’institut 
El CBS Sant Boi 
segueix amb el 
seu propòsit de 
seguir oferint noves 
opcions per practicar 
esport als ciutadans 
de Sant Boi, en 
aquest cas, a les 
noies que cursen 
estudis bàsics de 
secundària als 
Instituts de Sant Boi. 
El softbol, modalitat femenina del beisbol, es 
podrà practicar com a activitat extraescolar 
als diferents centres públics i concertats de la 
ciutat. El softbol és un esport que està creixent 
de forma considerable al nostre país i, en 
concret, a la nostra ciutat, on moltes noies ja 
el practiquen aquest esport de forma federada 
al CBS Sant Boi. Aquesta entitat vol oferir la 
possibilitat que aquestes noies coneguin i 
practiquin el softbol dins del seu Institut. Totes 
aquelles noies interessades en la pràctica del 
Softbol hauran d’informar-se a l’AMPA del seu 
institut. 
Web del club: beisbolsantboi.com

Nou servei de l’OMIC. L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament (OMIC) 
posa en marxa un nou servei d’assessorament jurídic individual per a persones afectades per la 
presència de clàusules abusives en els seus préstecs hipotecaris. L’objectiu és donar una resposta es-
pecialitzada de caràcter jurídic a les consultes relacionades amb les clàusules terra i altres clàusules 
bancàries abusives. L’assessorament s’oferirà els matins de divendres a les dependències de l’OMIC 
(carrer de Pau Claris, 14). Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 635 12 46.

Cursos persones emprenedores
L’Ajuntament posa en marxa accions 
formatives dirigides a persones 
emprenedores que tenen una 
idea de negoci i volen posar-la en 
funcionament així com a persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
Els continguts estan dissenyats per 
donar una formació empresarial 
complementària a les accions 
d’assessorament que s’ofereixen des 
de la Unitat d’Atenció a Empreses i 
Emprenedors. Aquest mes de juny es 
fa un curs de Coaching per a persones 
emprenedores (els dies 14 i 16 de 9.30 
a 13.30 h).
Informació: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Impuls a la contractació
L’Ajuntament, amb la col·laboració 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), estableix una 
línia d’assignacions econòmiques 
públiques per fomentar l’ocupació 
i  contribuir al desenvolupament del 
teixit empresarial del municipi.
La finalitat és subvencionar les 
contractacions que realitzin 
les empreses i/o entitats que 
desenvolupin la seva activitat a l’àrea 
metropolitana (prioritàriament a 
Sant Boi) i que contractin persones 
residents al municipi en situació 
d’atur. Podran rebre un ajut d’un 
mínim del 50% del cost salarial anual, 
que inclou les despeses salarials 
i la Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa.
El programa pot comprendre 
contractes mínim de 6 mesos i et 
subvenciona fins a 12. L’import 
subvencionable varia en funció del 
grup de cotització al qual pertanyi la 
categoria professional del contracte a 
realitzar. El termini de presentació de 
les sol·licituds i de la documentació 
finalitza el 30 de setembre de 2017.
Informació i inscripcions: 
ocupacioiempresa.santboi.cat
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Aules d’estudi per a joves 
Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre 
de Recursos per als Estudiants de Can 
Massallera estaran obertes en horari nocturn 
durant l’època d’exàmens de final de curs. 
L’Olivera: del 15 de maig al 30 de juny (5, 23, 
24 i 25 de juny tancat), de 22 a 1 h.  
Can Massallera: del 24 de maig al 5 de juliol 
5, 23, 24 i 25 de juny tancat), de 21 a 1 h.
 

Can Castells Centre d’Art 
Can Castells Centre d’Art (c/ Lluís Castells, 16) 
disposa d’un nou web a on es recull l’activitat 
que desenvolupa aquest equipament dedicat a 
l’art i les activitats artístiques. També ofereix 
un directori d’artistes locals, una secció 
d’actualitat i l’agenda d’actes.  
Web: cccasantboi.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitat 
Del 5 de juliol al 20 d’octubre, tindrà lloc el 
període de  matrícula pel curs 2017-18 de la 
UNED a graus (el 6 i el 20 de juliol a les  
17 h es faran  sessions  informatives) i al Curs 
d’Accés Directe (el 28 de setembre a les 17 h 
es farà una sessió informativa). La matrícula al 
CUID (idiomes) tindrà lloc del 18 de juliol al 31 
d’octubre.  
Més informació: UNED Sant Boi-Edifici 
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 936 
545 333, unedbarcelona.essetmana.  
 

Piscina d’estiu 
El dia 17 de juny obre la temporada la piscina 
d’estiu de La Muntanyeta  
Dies i horaris: del 17 de juny al 3 de setembre, 
entre les 11 a les 19 hores.  
Preus: entrada 
piscina menors de 
16 anys i majors 
de 65 anys, 3,90 
euros; entrada 
piscina majors 
de 16 anys, 4,60 
euros.  
Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta 
si van acompanyats d’un adult amb entrada.  
Abonament quinzenal: menors de 16 anys 
i majors de 65 anys, 19,40 euros; majors de 
16 anys ,25,75 euros; familiar (pare, mare, 
fills/es menors d’edat i ascendents, dins la 
mateixa unitat familiar), 67,50 euros; família 
monoparental (progenitor i fills menors 
d’edat,dins la mateixa unitat familiar), 42,50 
euros. Els familiars s’han de demanar a l’OMAP.
 

Publicitat a l’emissora 
L’Ajuntament ha aprovat el preu públic per a 
la utilització dels espais publicitaris a Ràdio 
Sant Boi i al seu web. Els preus de les falques 
són:  7 (30’), 6 (25’), 5 (20’) i 4 (10’). Hi ha 
preus especials per període de contractació 
en falques genèriques. També hi ha preus 
per patrocinar programes i seccions (amb 
descomptes per temporada). Els anunciants 
poden contractar espais en forma de bàner al 
web de l’emissora (radiosantboi.cat). 
Més informació: santboi.cat/publicitatrsb

Activitats d’estiu per a infants i adolescents : A l’estiu 
existeixen un munt de casals i campus a la nostra ciutat adreçats als in-
fants i adolescents. L’oferta de casals d’estiu municipals és de 640 places 
distribuïdes per quinzenes durant els mesos de juliol i agost. Més informa-
ció: santboi.cat/activitatsestiu i també a la guia editada en paper que es 
distribueix a la ciutat.

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

Formació de persones adultes 
La preinscripció al Centre de Formació 
d’Adults de Sant Boi per al curs 2017-18 
tindrà lloc del 19 al 27 de juny (de  10 a 
13 i de 16 a 19 h). Informació i orientació 
del 5 al 17 de juny, de dilluns a dijous, 
de 17.00 a 19.00. S’imparteixen els 
ensenyaments de: Graduat en Educació 
Secundària, informàtica,  anglès, curs 
d’accés directe a CFGM i preparació a 
la prova d’accés de CFGS i universitat 
(majors de 25 i 45 anys). També és un del 
punts de suport de l’Institut Obert de 
Catalunya.
Més informació: 93 640 16 76
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Ludi Floralia
Dies 6 i 7 de juny. De Roma al Rubricatum. Amb nens i nenes de les escoles públiques de 
la ciutat. Lloc: Estadi Joan Baptista Milà. Organització: Ajuntament

Cloenda dels Jocs Esportius Escolars
De 18 a 21 h I Dies 6 i 7 de juny. Lliurament de premis als participants. Lloc: Casal 
Casablanca. Organització: Ajuntament i Consell Esportiu del Baix Llobregat. 

Dissabte 17 de juny
De 10 a 20.30 h I Jornada. Art & pícnic al CCCA. Per conèixer els nous projectes del 
Centre d’Art, amb música, showcookincg i altres sorpreses. Gratuït. Lloc: Centre d’Art Can 
Castells (CCCA). Org.: Ajuntament amb la col·laboració de la Fundació Cassià Just. 
  

Esports a la Plaça 
De 19 a 21 h I Pràctiques esportives ludicorecreatives 
per fomentar les activitats saludables entre els nens 
i les nenes de 5 a 14 anys. Cada setmana, de dilluns a 
divendres, hi haurà una “unitat mòbil esportiva” a la plaça 
d’un barri de la ciutat per dinamitzar jocs esportius. Dies 
i llocs: Del 26 al 30 de juny, plaça al costat del c/ Mestre 
Lluís Millet. Del 3 al 7 de juliol, pl. Bòbila. Del 10 al 14 
de juliol, pl. Mercè Rodoreda. Del 17 al 21 de juliol : pl. 
Teresa Valls i Diví. Del 24 al 28 de juliol: pl. l’Olivera. 
Organització: Ajuntament

Oci familiar

Del 12 de juny al 14 de juliol
Art. Treballs dels alumnes de l’acadèmia Villadelprat. Inauguració 13 de juny. Lloc: 
Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Acadèmia Villadelprat i biblioteques

Del 12 al 23 de juny
Cooperació. Refugiats, per què? Per ampliar la mirada davant de la crisi de refugiats i 
promoure canvis estructurals. A càrrec de FundiPau. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Del 15 de juny al 27 de juliol
Art. Veyo Veyo. De l’artista internacional Laura Tietjens, que ha preparat una proposta 
mural expressament per a La Saleta. Lloc: La Saleta del CCCA

Fins al 17 de juny
Cooperació. L’Odissea o el dret humà a l’asil. Diferents 
artistes, alguns d’ells locals, denuncien i reflexionen 
sobre la situació de les persones refugiades. Una finestra 
oberta a moltes històries per reivindicar el compliment 
del dret d’asil. Lloc: Centre d’Art Can Castells (CCCA
 
Art. Flor de paper. Col·lectiu Activament, persones que 
passen o han passat l’experiència del trastorn mental. Lloc: Can Castells Centre d’Art 
(CCCA)

Fins al 22 juny
Cooperació. Món-Tanca. Una proposta de l’Institut Català Internacional per la Pau, 
creada pel Col·lectiu Enmedio, sobre els murs i les fronteres. Lloc: pl. Catalunya

Del 22 de juny al 30 a juliol
Art. Un tast d’Art. Mostra de final de curs de l’alumnat del taller municipal d’arts 
plàstiques. Lloc: CCCA

Fins al 30 de juny
Gastronomia i natura. Llavors de varietats vegetals antigues i originals. En el marc 
de De l’Hort a la Biblioteca. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques 
amb la col·laboració de Cal Notari i Fundació Miquel Agustí
   
Literatura. Steampunk. L’Any de la Ciència parlem d’aquest subgènere. Lloc: Bibl. M. 
Aurèlia Capmany

Exposicions

Dimarts 6 de juny
19 h I Literatura. Les flors de Sant Joan. Cloenda 
de les sessions del club de lectura amb un recull de 
cançons que parlen de la natura del mes de juny i de 
les propietats de les plantes i flors que podem collir 
per Sant Joan. Amb Jordi Mas (tenor), Giuliano Belotti 
(guitarra) i Víctor Luna (ambientòleg). En el marc 
de De l’hort a la biblioteca i amb la col·laboració de 
l’associació Equilibri. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany
 

Dimecres 7 de juny 
18.30 h I Literatura. Tertulia literària amb Don Joan, 
de Molière. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
  

Dijous 8 de juny 
19.30 h I Música. 
Dones i jazz, amb 
Maria Martí. Un 
passeig musical per 
l’obra de les figures 
femenines més 
rellevants del jazz. 
Lloc: Bibl. Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant 
Boi
  

Divendres 9 de juny 
20 h I Música. 13 grados. Concert dels Vespres 
Musicals. Lloc: Terrassa del Casal de Ciutat Cooperativa. 
Organització: Ajuntament i Casal
 
21 h I Festa. 9è Sopar Solidari d’Ensenyament Solidari. 
Els diners recollits aniran a la construcció d’escoles 
rurals a San Miguelito, Nicaragua. Preu: 15 € Lloc: plaça 
de les Pedres Blanques de Can Carreres. Organització: 
Ensenyament Solidari
  

Dissabte 10 de juny 
12 h I Tallers. Exposició i molt més. Coneguem el 
passat de la plaça i construïm el futur del quiosc! Lloc: 
Pl. Generalitat. Organització: Circula Cultura
 
19 h I Dansa 
contemporània. 
Lake. Espectacle 
dirigit per Loida Grau 
i coreografiat per Pau 
Estrem. Està basat en 
el ballet clàssic El llac 
dels cignes. Preu: 7 €. 
Amb cada adult pot 
entrar gratuïtament un 
menor de 8 anys. Lloc: 
Jardins de Can Castells 
Centre d’Art (CCCA). 
Organització: Jove 
Companyia de Dansa 
de Sant Boi
 

20 h I Excursió. XXXII 
Caminada popular a 
Sant Boi de Llobregat. 
Sortida nocturna 
familiar de 6 km. 
Inscripció: www.yep.
it/caminada. Preu: 2 €, 
menors d’edat gratuït 
Lloc: Aparcament al 
costat de l’Escola Llor. 
Organitza: L’AEG Sant 
Ramon Nonat
 
De 22 a 2 h I Esports. Copa de Bàsquet VPK. 
Inscripcions: www.vpk.cat. Lloc: Poliesportiu La 
Parellada. Organització: Vente Pa’Ka (Fundació 
Marianao)

Diumenge 11 de juny
D’11 a 13 h I Medi ambient. Saltem amb energia. Un 
repàs al model energètic a través d’una activitat lúdica 
i participatica composta per un inflable que mostra a 
nens i nenes de 3 a 12 anys els avantatges de l’estalvi 
energètic i de les energies renovables. Lloc: pl. Teresa 
Valls i Diví. Organització: Ajuntament
   

Dimecres 14 de juny 
18.30 h I Xerrada. Don Giovanni, de Mozart. Pol 
Avinyó, historiador i divulgador cultural del Gran Teatre 
del Liceu, explicarà els secrets que amaga aquesta 
òpera que es representa al Liceu del 19 de juny al 2 de 
juliol. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
  

Divendres 16 de juny 
20 h I Música. Mediterraros. Concert dels Vespres 
Musicals. Gratuït. Lloc: Terrassa del Casal de 
Cooperativa i Molí Nou. Org.: Ajuntament i Casal
  

Dissabte 17 de juny 
12 h I Festa. Paella comunitària i concerts (Deskartats, 
Brigada Cobalto i DesA.M.P.Arados) en suport a l’AMPA 
de l’escola. Lloc: Pati Parròquia Sant Pere Apòstol. Org.: 
AMPA Escola Ciurana
 
De 18 a 2 h I Esports. Jornada de Futbol Femení. 
Inscripcions: www.vpk.cat. Lloc: Poliesportiu La 
Parellada. Organtizació: Vente Pa’Ka 
 
De 20 a 24 h I Gastronomia. 1a Nit de Tapes al Mercat 
de la Muntanyeta. Música 
en directe i ball. Lloc: Mercat 
de la Muntanyeta. Org. : 
Mercat de la Muntanyeta 
amb la col·laboració de la 
Generalitat, Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya i Ajuntament
 
21 h I Festa. Corpus Christi. Tradicional vetllada 
flamenca amb grups de ball de l’entitat organitzadora 
i d’El Miji i Eric, al cante. Lloc: c. Eduard Toldrà. Org. : 
Casa de Granada
 
21.30 h I Sèrie. The Voids. Estrena de la segona 
temporada de la sèrie dirigida per santboià Fran 
Granada  Lloc: cinemes Can Castellet. Org. : Shortime
 
22 h I Teatre. Llum. Creada i dirigida  per Josep Sàbat. 
Una història imaginativa   
on les expressions seran 
protagonistes. Amb la música 
de Xavi Elias. Preu: 3€. Lloc: 
Jardins del Centre d’Art Can 
Castells (CCCA)
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 Ludi Rubricati. La festa romana

Dv. 9, ds. 10 i dg. 11 de juny. Enguany els Ludi estan 
dedicats a Funus, la mort en el món romà, i als seus 
rituals i costums funeraris. Durant els dos dies hi haurà, 
entre altres tallers, un laboratori arqueològic per 
investigar com es vivien aquestes situacions i descobrir 
les malalties més freqüents d’aleshores.  Horari: dia 9, 
21 h, dia 10, de 17 a 21 h, i dia 11, de 10 a 14 h. Lloc: 
Can Barraquer, Termes Romanes i Can Torrents
 

Cap de setmana de natura 
De 10 a 13 h I Ds. 10 de juny. Tallers d’anellament 
d’ocells i d’analítica d’aigües i identificació de 
macroinvertebrats. Lloc: Basses de Can Dimoni. Dg. 11 
de juny. Tallers d’olis essencials amb les trimentinaires 
de la Garrotxa, de cistells de vímet, de cosmètica 
natural, de caixes niu i de llana d’ovella. Xerrades sobre 
caixes niu i alliberament d’aus. Lloc: Masia Torre de la 
Vila. Organització: Ajuntament

 

Campionat d’Europa juvenil  
de Pentatló Modern 
De 16 a 20 h h I Del 25 de juny a l’1 de juliol. Amb 140 
esportistes europeus. Lloc: Estadi J. Baptista Milà. Org.: 
Fed. Catalana de Pentatló Modern amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i el Consell Català de l’Esport
 

Sant Boi vs Planet Baseball USA 
11 h I Dies 28, 29 i 30 de juny. Esports. Sèrie 
Internacional Sant Boi Vs Planet Baseball USA. Lloc: 
Estadi Municipal de Beisbol. Org.: Planet Baseball USA 
(New York) i Fed. Catalana de Beisbol i Softbol
 

En veu alta tots llegim 
11 h I Els dijous. Literatura. El convidat nocturn, de 
Fiona MacFarlane. Lloc:  Bibl. Jordi Rubió i Balague
 

Mercat de pagès 

De 15 a 21 h I Es divendres. Venda de productes 
artesans i del Parc Agrari. Lloc: rambla de Rafael 
Casanova. Organització: Ajuntament amb la 
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat

 

 
MARIANAO. Del 9 a l’11 de juny
Dv. 9. SuAUMENT, activitat familiar, XXVI Obert Internacional d’Escacs Vila de Sant Boi, Memorial Mateu 
Chalmeta, Sopar (2 €. Reserva prèvia), mostra de ball d’entitats i ball amb l’orquestra Kodik. Ds. 10. Mercat 
Solidari d’Artesania, VI Trodada de Puntaires, exhibició de taitxí, pintura a l’aire lliure, classe oberta de 
guitarra clàssica i flamenca, activitats infantils, exhibició de quadre flamenc, concert de l’escola de música 
de Pilar Villanueva, exhibició de ball de l’acadèmia Luisa Fernando, ball de la gent gran amb el grup 
Melody,  cercavila carnaval solidari (L’amor no és perjudicial, la intolerància, sí), dansa del ventre, Holly 
party, concert de Pamplin’s Pop, espectacle Remember Music Show i Discomòbil Dg. 11. Cercavila, fira 
infantil amb activitats a càrrec d’entitats del barri, sardinada pels bons hàbits alimentaris (preu: 3 €), ball 
country, havaneres i rom cremat i ball de diables. Llocs: Casal de Marianao, places de T. Valls i Diví, M. Roig, 
Generalitat i Assemblea de Catalunya. Organització: Comissió de Festes de Marianao
 

 
CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Del 22 al 25 de juny 
Dj. 22. Ball de la gent gran, trobada de puntaires, exhibició Gimnàs Caballero Ruy San Do, lliurament 
de premis del club de futbol, actuació del cor Els bons amics, mostra de tallers de l’associació de dones 
Esclat i havaneres i rom cremat amb Rems. Dv. 23. Activitats familiars a càrrec de Minicoope, GINKGO i 
Complex Esportiu Pau Gasol. Ds. 24. Espai nadó, animació familiar amb La Tresca i la Verdesca, actuació 
de DAD unplugged, actuació de la rondalla de la Coope, sopar popular (reserva de taules, 1 €), ball amb 
l’orquestra Aquarium i música amb DJ Sergi Oakland Dg. 25. Matinada de percussió amb PercuCoope i Bum 
Bam Boi, Holly Coope, festa de l’escuma, sardinada popular, animació amb Only Marchind Band, actuacions 
de l’acadèmia de ball Luisa Fernando, música amb Dj Wiido, actuacions del Cor de la gent Gran, ACA Casa 
de Granada i de l’acadèmia Susi i fi de festa amb pirotècnia aèria. Llocs: pg. Pau Casals, pl. Carles Massó i 
Blanch, casal i pati de la parròquia. Organització: Comissió de Festes de Ciutat Coopertiva i Molí Nou
 

CASABLANCA. Del 30 de juny al 2 de juliol 
Dv. 30 de juny. Competició de free style i taller de patinatge en línia, tarda de flamenc, masterclass de 
ioga, XII Correfoc Infantil de Diables, exhibició dels diables infantils i malabars dels Diables de Casablanca 
i concert. Ds. 1 de juliol. Matinada de grallers amb els Grallers de Casablanca i colles convidades, activitats 
familiars (Jocs... els Xics del Xurrac i El Viaje), festa de l’escuma, trobada de percussió, XXVIII Trobada de 
Diables i Diablesses de Casablanca amb el drac Rubricatus i colles convidades, focs artificials i ball amb 
l’orquestra Route 66. Dg. 3 juliol. Catifes florals, plantada de gegants  amb els Gegants de Casablanca i 
colles convidades, activitats infantils, XVIII Trobada de Gegants, vermut musical, presentació de la nova 
figura del bestiari dels geganters i grallers, teatre al carrer i cantada d’havaneres i rom cremat amb Calafell 
Veles i Vents. Llocs: places de l’Olivera, Gegants, 
Pedro Torón i Ramon Mas i Campderrós. Organització: 
Comissió de Festes de Casablanca
 
Al tancament de l’edició d’aquest Viure Sant Boi les 
programacions de les festes estaven encara obertes. 
Podeu consultar el detall de les activitats a www.santboi.
cat/festesdebarri i als programes de mà que trobareu als 
casals i equipaments municipals

 Diumenge 18 de juny 
11.30 h I Visita teatralitzada al Museu. M. Lluïsa 
Casanova, besnéta de Rafael Casanova, ens explicarà 
coses del Sant Boi del segles XVIII i XIX. Gratuït. 
Inscripció: tel. 93 6309642. Lloc: Museu-Can Barraquer
 

Dilluns 19 de juny 
18h I Presentació. La situació de les persones 
refugiades a Espanya i a Europa. Informe anual de la 
Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat. Lloc: Sala de 
Plens de l’Ajuntament
  

Dimarts 20 de juny 
De 9.30 a 11.30 h I I Solidaritat. L’acollida ara i 
aquí. Acció artística fruit del taller que ha realitzat 
l’alumnat de 6è de primària de les escoles de Sant Boi. 
Amb l’artista santboià Ferran Mancera. En el marc de 
la commemoració del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. Lloc: pl. Ajuntament. Org.: Ajuntament
 
19 h I I Música. La Blai Net. En el marc del Dia 
Internacional de les Persones Refugiades. Lloc: plaça de 
l’Ajuntament. Organització: Ajuntament
  

Dimecres 21 de juny 
21.30 h I Música. Songs of Sanctuary (Adiemus), 
de Karl Jenkins. Música, llums i dansa. Més de cent 
alumnes de l’Escola 
de Música Blai i Net i 
la Jove Companyia de 
Dansa de Sant Boi. En el 
Dia Internacional de la 
Música. Taquilla inversa. 
La recaptació anirà a 
la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. Lloc: Jardins CCCA
  

Divendres 23 de juny 
Revetlles de Sant Joan. 19 h I 14a Arribada de la 
Flama del Canigó. Lloc: pl. Mossèn Jaume Oliveras. 
Org.: Òmnium Cultural. 21 h I Revetlla Unión 
Extremeña. Lloc: 
c. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 161. 22 h I 
Revetlla Vinyets i Molí 
Vell. Lloc: pl. Catalunya. 
Organització: AV 
Vinyets i Molí Vell. 
22 h I Revetlla Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou. Sopar popular. Preu: 30 € 
(taula, coca i ampolla de cava). Lloc: c. Pau Casals. Org.: 
Comissió de Festes i CF Ciutat Cooperativa
 

Dimecres 28 de juny 
18 h I Gènere. Dia per l’Alliberament Lèsbic, Gay, 
Bisexual, Trans i Intersexual. Activitats  familiars 
commemoratives. Lloc: pl. Ajuntament
 
19 h I Literatura. Club de lectura fàcil. Un rellotge 
amb dues inicials, de Sílvia Llorente. Lloc: Bibl. M. A. 
Capmany
 

Dissabte 1 de juliol 
De 23 a 3 h I Música. Va 
parir Tour Sant Boi. Carles 
Pérez, Andreu Presas, Didac 
Tomàs i el Gran German. Lloc: 
pl. Agricultura. Org.: Ràdio 
Flashback  

Diumenge 2 de juliol 
19 h I Òpera. Dido & Aeneas. Preu: 10 €, anticipada i 12 
€, taquilla. Lloc: Can Massallera. Org.: Coral Renaixença

Aquesta agenda pot ser modificada 
Consulteu:  
santboi.cat 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 



de dir que aquest triomf també és una mica de 
l’exentrenador Camilo Vázquez.
  
Celebrar l’ascens al balcó de l’Ajuntament va ser 
emocionant...
Sí, van ser moments plens d’alegria. Veure la plaça 
de l’Ajuntament amb tanta gent donant suport a 
l’equip va ser impressionant. Per a nosaltres va 
ser  emocionant i una injecció d’ànims per enfilar 
els reptes que ens esperen de cara al futur. Per la 
meva part, no em faltaran la il·lusió i les ganes n

B. No volem ni podem pensar que ja estem bé 
amb el que tenim, cal seguir endavant.

Els valors són molt importants, oi?
N’estic convençut. Entitats com la nostra fem una 
gran tasca en aquest sentit. L’educació, la feina ben 
feta i la col·laboració són bàsiques per treballar en 
un equip i són valors que ens acompanyen al llarg 
de la vida. Tenim 40 equips al club on juguen 500 
nens i, cada vegada més, nenes, entre 5 i 18 anys. 
L’any que ve tindrem 5 equips de futbol femení i 
estic segur que n’arribarem a tenir més perquè 
l’afició i l’interès van creixent. He de confessar 
que quan m’ho passo més bé és quan veig els 
nens i les nenes entrenant. Gairebé sense ser-ne 
conscients aprenen a conviure i a respectar-se. 
Per a mi, això és fonamental.  

Què li ha donat el futbol ?
El millor de tot és la gent i els companys. Les 
persones que he conegut vinculades a aquest 
esport són el millor capital. També he fet grans 
amics. Com a directiu, la part més desagraïda 
ve quan has de dir a algú que no pot continuar. 
Aquest aspecte és el pitjor. Enguany vam haver 
de canviar d’entrenador a mitja temporada i 
va ser un moment molt traumàtic. Per això, he 

Què significa presidir un club que està a punt de 
fer 110 anys ?
Primer de tot, sens dubte, una gran responsabilitat.   
Portem el nom de Sant Boi per totes les ciutats 
on ens desplacem a jugar i això ens fa dipositaris 
d’una manera de fer i d’uns valors a què no 
volem renunciar. A tall d’exemple, el fet de ser el 
president número 50 de l’entitat ja dona una idea 
de la història i les vivències que aplega una entitat 
que ha sobreviscut a dificultats molt diverses. 

Tornar a la Tercera Divisió ha estat un somni fet 
realitat?
Sincerament, m’he tret un gran pes del damunt. 
Quan fa tres anys vam perdre la categoria va ser 
molt dur. Enguany ens hem pogut treure l’espina i 
ho hem aconseguit gràcies a l’esforç i el treball de 
jugadors i tècnics. Al final el futbol ens ha tornat 
allò que ens va prendre. Fa tres anys vam perdre 
la categoria en el temps de descompte jugant amb 
el Gavà i ara hi hem tornat tot vivint la situació 
contrària. Estic molt feliç.  

Aquesta és la categoria adequada a la dimensió 
del club o aspireu a més?
La Tercera Divisió és la posició que ens correspon, 
però no ens hi volem quedar i prou. Estem molt 
il·lusionats. La propera temporada treballarem de 
valent per demostrar que podem anar més enllà 
i ser un referent  de la banda alta de la categoria. 
Creiem que estem preparats i al nivell dels grans 
equips de la taula per disputar l’ascens a Segona 

N Valors com l’educació 
i el respecte estan molt 
presents en el treball 
que fem al nostre club  

N Ara com ara tenim 
500 nens i nenes en 40 
equips repartits per les 
diverses categories 

RAMON ANDREU és des de fa 9 anys president del Futbol Club Santboià i en porta 17 com a 
membre de la junta directiva. Té molt clar que dirigir una entitat amb una llarga i farcida història és 
un honor i una gran responsabilitat. Enguany l’entitat centenària ha pujat a Tercera Divisió. 

“Portar el nom de la 
ciutat a la samarreta 
és una gran 
responsabilitat”


