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Tornem amb nous reptes
Amb forces renovades
Sant Boi encara mesos
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transformar-se | pàg. 2-3

Festival Altaveu 2021
Una edició intimista i propera
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⃝La ciudad afronta un
nuevo curso político con
el gran reto de reforzar
con fondos europeos la
reactivación de su economía
⃝La innovación, la
transición ecológica, la
salud y la digitalización son
algunas de las principales
apuestas de futuro
⃝La transformación del
espacio público continuará
con obras como las de las
calles Joan Martí y Sant Pere
⃝El curso escolar se iniciará
el 13 de septiembre con más
del 70% de la población de
Sant Boi ya vacunada

Sant Boi inicia un ciclo decisivo para reactivar
su economía y continuar con su transformación
NEn los próximos meses, la ciudad desarrollará políticas innovadoras para la transición
ecológica y digital y acometerá nuevos proyectos de modernización de su espacio público
Las vacaciones de verano han llegado a su
fin. Comienza pronto un nuevo curso en las
escuelas y también en el conjunto de la vida
de la ciudad. Con más del 70% de la población inmunizada, pero sin que podamos
aún bajar la guardia, Sant Boi se dispone a
vivir desde ahora y hasta final de año unos
meses llenos de actividad y de gran trascendencia para su futuro, con dos objetivos
fundamentales: asentar unas bases firmes
para la reactivación económica -siempre
sin dejar a nadie atrás- y dar continuidad al
proceso de transformación y modernización
del espacio público.
Ese proceso de transformación vivió ya
avances de primera magnitud durante la primera parte de 2021, en especial con la en-

Las obras de
reurbanización
de las calles
Sant Pere y
Joan Martí
se pondrán en
marcha durante
este otoño

trada en servicio de las nuevas piscinas de la
Muntanyeta. Hacia mediados de noviembre
se prevé que esté acabado ya otro proyecto tan emblemático como la remodelación
de la plaza de la República, en el eje cívico
y comercial de Sant Boi. Y en paralelo seguirán avanzando las obras para convertir
la C-245 en un paseo urbano con carril bus
exprés y vía ciclista.

Transformar Sant Boi

Pero las principales novedades en ese apartado serán otros dos proyectos dotados con
importantes inversiones dentro del Presupuesto Municipal 2021. Su ejecución a partir
de este próximo otoño dará respuesta a las
demandas del vecindario de sus respectivos
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entornos. Se trata de la reurbanización de
la calle Sant Pere, puerta de entrada al núcleo histórico, y de la calle Joan Martí, una
de las arterias del barrio de Marianao.

Transición ecológica y digitalización

En los próximos meses podrían iniciarse
también las obras de reforma que harán de
la masía Torre Figueres un equipamiento
de referencia para impulsar el crecimiento
económico de la ciudad, de acuerdo con los
criterios, retos y prioridades hacia los que
apuntan los tiempos actuales y las líneas de
trabajo de la Unión Europea. Es decir, apostando por la transición ecológica y la digitalización, entre otros factores, como motores
de desarrollo y creación de empleo.

La Milla del Comerç,
símbolo de reactivación del
deporte y el comercio local

La puesta en marcha de la fotolinera (en la calle Torras i Bages) ha sido una de las acciones
realizadas en Sant Boi para avanzar en el camino de la transición ecológica

Reactivación social y económica

Desde ese equipamiento se impulsarán
pues, en el futuro, las políticas municipales
para el desarrollo económico de Sant Boi.
Pero a corto plazo, el gran reto será seguir
dando respuesta inmediata y eficaz desde
el Ayuntamiento a los efectos generados
por la pandemia y desarrollar acciones
para reactivar la economía local mediante
instrumentos como el Pacte de ciutat o el
Plan de reactivación social y económica,
que centrará su apoyo por encima de todo
en los sectores que han tenido una mayor
afectación en su actividad.
En paralelo, el Ayuntamiento presentará
a partir de este mismo mes de septiembre
sus proyectos para optar a los fondos Next
Generation de la Unión Europea, enfocados
a la recuperación económica post covid, y
seguirá ofreciendo formación a entidades y
empresas para que conozcan y maximicen
sus opciones de obtener financiación desde
Europa para sus propios proyectos. Las entidades podrán también desarrollar sus actividades con la ayuda de las subvenciones
del Ayuntamiento, que este año ha hecho
nuevamente una importante aportación.

La vuelta a las aulas

Otro gran reto inmediato es el regreso a las
aulas, que en Sant Boi este año se llevará
a cabo habiendo ya alcanzado ya sobradamente el objetivo del 70% de población
vacunada, pero con la insistencia de las autoridades sanitarias sobre la necesidad de
avanzar en la vacunación de adolescentes y
jóvenes para minimizar las posibilidades de
que se produzca una nueva ola.

La plaza de Catalunya de Sant Boi acogerá el sábado 25 de septiembre una
jornada festiva que quiere convertirse
en un símbolo del progresivo retorno a
la normalidad y la reactivación de la actividad en Sant Boi en un sentido amplio.
Se trata de una iniciativa impulsada
conjuntamente por el Club Atletisme
Sant Boi y el Ayuntamiento con el apoyo de la asociación de Sant Boi Comerç
-y de numerosos comercios locales- y el
patrocinio principal de Quadis.
La gran cita de la jornada es una carrera popular (18h) en que las personas
participantes (550 como máximo) habrán
de completar un recorrido de una milla
de longitud (1.609 m). En la meta, recibirán avituallamiento, una camiseta conmemorativa, una bolsa con obsequios y,
haciendo honor al objetivo principal de
la carrera, un cupón con descuentos para
compras en el comercio de proximidad de
Sant Boi. También se ha previsto una carrera para la población infantil (La Milla
Kids, 19.30 h, con un recorrido de 500 m).
A lo largo de la jornada, la plaza de
Catalunya y las calles Francesc Macià y
Lluís Pascual Roca, acogerán otras actividades culturales, deportivas y de promoción comercial: gigantes, percusión,
música con Ràdio Flaixbac, etc.

El 25 de
septiembre,
la plaza de
Catalunya
y el eje
Francesc
Macià-Lluís
Pascual Roca
acogerán
una jornada
festiva
con
actividades
deportivas,
culturales y
de promoción
comercial. La
cita principal
es una carrera
popular,
con salidas
escalonadas
para
garantizar la
seguridad

Dos grandes acontecimientos

Cuanto mejor sea la situación sanitaria, con
mayor tranquilidad podrá vivir la ciudad los
grandes acontecimientos que le esperan de
aquí a final de año, con dos grandes aniversarios en el horizonte: el Centenari de la
Unió Esportiva Santboiana y la 75a edición
de la Fira de la Puríssima.
Hay mucho más a corto y medio plazo
en la agenda de estos meses: ayudas para
el alquiler, becas para jóvenes, próxima
reapertura de los 'casals de la gent gran',
desarrollo del plan director del verde urbano, intensificación de los cuidados para
un espacio público de calidad... La vida de
la ciudad continúa adelante n
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Información e
inscripciones:

millasantboi.cat

La ciutat inicia un nou curs escolar
encara condicionat per la pandèmia
El dia 13 de setembre s'inicia oficialment
a tot Catalunya el curs escolar 2021-22.
11.152 alumnes s'han matriculat enguany a
Sant Boi en les etapes d'educació oligatòria
(Infantil, Primària i ESO). A més, 251 infants
assistiran a les cinc escoles bressol públiques de la ciutat.
D'acord amb els criteris establerts per la
Generalitat al Pla d'inici del curs escolar
2021-22, tots els centres educatius iniciaran les classes de manera presencial. La
mascareta continuarà essent obligatòria a
les aules, però ja no es prendrà la temperatura abans d'entrar i es flexibilitza la convivència als patis i als espais comuns, que
podran ser compartits per diferents grups.
Una altra novetat important és que
l'alumnat que sigui contacte estret d'un
positiu no haurà de fer quarantena en el
cas que ja hagi rebut la pauta completa de
la vacuna. Per tant, podrà continuar assistint a les classes. Segons el Departament
de Salut, l'objectiu d'aquestes mesures és
apropar com abans millor els centres edu-

Les mascaretes
seguiran presents
a les aules, però
es flexibilitza la
convivència als
patis i als espais
comuns

catius a una situació de normalitat, sense
deixar d’aplicar totes les mesures de prevenció necessàries.
Per això, les autoritats sanitàries insisteixen en la necessitat que la població jove
i les seves famílies es vacunin, preferiblement abans del 13 de setembre, ja que com
més alumnat rebi la pauta completa, més
segurs seran els centres. La vacunació està
oberta, amb cita prèvia, per a tota la població a partir dels 12 anys.

Novetats a l'oferta d'estudis

Pel que fa a l'oferta d'estudis d'aquest any
a Sant Boi, les principals novetats es concentren en els ensenyaments postobligatoris. L'INS Camps Blancs estrena un cicle
formatiu de grau mitjà de Cures d'auxiliar
d'infermeria i un programa de formació i inserció (PFI) d'Auxiliar de perruqueria. I l'INS
Marianao consolida l'extensió de l'Escola
Oficial d'Idiomes (EOI) amb l'inici d'un segon curs i reubica el PFI d'Auxiliar de fusteria i alumini n

Més d'11.000
alumnes s'han
matriculat
enguany
als centres
educatius de
Sant Boi.
Totes les escoles i
instituts iniciaran
les classes de
forma presencial

Imatge del primer dia del curs escolar, l'any passat a l'Escola Barrufet
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El pregó de l'Aplec
de Sant Ramon
ret homenatge als
centres d'assistència
primària
Sant Boi continua reconeixent
públicament la tasca duta a terme pel
sector sanitari a la ciutat durant la
pandèmia. Si durant la Festa Major el
pregó oficial va donar veu al personal
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per
retre homenatge a l'esforç i dedicació
del seu equip de professionals, aquest
estiu des de l'Ajuntament s'ha volgut
realçar la feina feta pel
personal dels centres d'assistència
primària (CAP). Al tancament d'aquesta
edició, per al diumenge 5 de setembre
estava prevista la celebració d'una
nova edició de l'Aplec de Sant Ramon.
Tot i que en un format més reduït a
causa de les mesures sanitàries, la
trobada tenia com a objectiu oferir un
nou reconeixement públic al sector. En
representació dels CAP, el pregó es va
encarregar a Isabel Garcia Mercader,
adjunta de direcció del CAP Vinyets, i
Carlos Paloma Sainz, adjunt de direcció
del CAP Montclar. El programa de l'Aplec
2021 també incloïa la celebració de la
tradicional missa a l'ermita.

Energies renovades
Energías renovadas

A

mb l'arribada del mes de setembre, reprenem el
ritme habitual de la vida a la ciutat. Més d'11.ooo infants i adolescents iniciaran a Sant Boi d'aquí a uns
dies un nou curs escolar. Serà una tornada a les aules encara afectada per la pandèmia, tot i que és una
molt bona notícia que els nois i les noies a partir dels
12 anys ja es puguin vacunar. També és una satisfacció per a mi poder anunciar-vos que al mes d'octubre
començarem a reobrir els casals de la gent gran, un
punt de referència inqüestionable per a l'activitat i la
vitalitat de la nostra gent gran.
Sens dubte vivim encara un temps estrany. La necessitat de no abaixar els braços davant el virus conviu
amb la sensació que, de mica en mica, estem fent passes cap a una normalitat plena. Tant de bo sigui així.
Volem, però, que aquesta normalitat es consolidi i suposi una millora del benestar dels santboians i santboianes. Aquest ha estat i és el nostre propòsit com a govern municipal. I això significa seguir donant suport a la
reactivació econòmica de la ciutat i vetllar per la cura de
la població més vulnerable i la igualtat d’oportunitats. I
significa també seguir transformant els espais públics i
desenvolupar l’agenda de la sostenibilitat.
Amb les energies i la il·lusió renovades després del
parèntesi estiuenc, aquest propòsit ens continuarà
guiant en els mesos vinents, que seran d’intensa activitat. La millora del nostre espai públic continuarà
aquesta tardor amb la remodelació dels carrers Sant
Pere I Joan Martí. Mentrestant, la ciutat donarà noves
mostres de la seva vitalitat i podrem gaudir del Festival Altaveu (ja a les portes!) i dels esdeveniments que
la UE Santboiana organitza amb motiu del Centenari.
I al desembre, si les circumstàncies ho permeten, celebrarem el 75è aniversari de la Fira de la Puríssima...
És aquest un petit repàs a les fites que ens esperen
pròximament, una mostra més d’aquest esforç compartit entre ciutadania i govern local que ens permetrà avançar en un model de ciutat saludable, respectuosa amb el medi ambient i que assumeix la justícia
social com a principi irrenunciable.

C

on la llegada del mes de septiembre, retomamos el
ritmo habitual de la vida en la ciudad. Más de 11.000 niños, niñas y adolescentes iniciarán en Sant Boi dentro
de unos días un nuevo curso escolar. Será un regreso a
las aulas todavía afectado por la pandemia, aunque es
una muy buena noticia que los chicos y chicas a partir de
los 12 años ya se puedan vacunar. También es una satisfacción para mí poder anunciar que en el mes de octubre empezaremos a reabrir los 'casals de la gent gran',
un punto de referencia incuestionable para la actividad
y la vitalidad de nuestra 'gent gran'.
Sin duda vivimos todavía un tiempo extraño. La necesidad de no bajar los brazos ante el virus convive con
la sensación de que, poco a poco, estamos dando pasos
hacia una normalidad plena. Ojalá sea así.
Queremos, sin embargo, que esa normalidad se consolide y suponga una mejora del bienestar de los santboianos
y santboianas. Ese ha sido y es nuestro propósito como
gobierno municipal. Y eso significa seguir dando apoyo a
la reactivación económica de la ciudad y velar por la población más vulnerable y la igualdad de oportunidades. Y
significa también seguir transformando los espacios públicos y desarrollar la agenda de la sostenibilidad.
Con las energías y la ilusión renovadas tras el paréntesis veraniego, este propósito continuará guiándonos
en los próximos meses, que serán de intensa actividad.
La mejora de nuestro espacio público proseguirá este
otoño con la remodelación de las calles Sant Pere y Joan
Martí. Mientras tanto, la ciudad dará nuevas muestras
de su vitalidad y podremos disfrutar del Festival Altaveu
(¡ya a las puertas!) y de los acontecimientos que la UE
Santboiana organiza con motivo del Centenario. Y en diciembre, si las circunstancias lo permiten, celebraremos
el 75º aniversario de la Fira de la Puríssima...
Es este un pequeño repaso a los hitos que nos esperan próximamente, una muestra más de ese esfuerzo
compartido entre ciudadanía y gobierno local que nos
permitirá avanzar en un modelo de ciudad saludable,
respetuosa con el medio ambiente y que asume la justicia social como principio irrenunciable.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NLa tornada a les aules
marca l'inici d'uns mesos
que seran d'intensa
activitat a Sant Boi
NEl regreso a las aulas
marca el inicio de unos
meses que serán de intensa
actividad en Sant Boi

Sant Boi celebrarà l'ofrena floral amb presència de
les institucions i les alcaldies del Baix Llobregat
Com l'any passat, la commemoració de la
Diada a Sant Boi serà diferent a causa de
la pandèmia. Aquest cop, però, es tornarà
a celebrar l'acte institucional d'ofrena floral davant la tomba de Rafael Casanova no
només amb la presència dels membres del
consistori local, sinó també amb les primeres autoritats de les principals institucions
de Catalunya (Govern de la Generalitat,
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Delegació del Govern a
Catalunya i Consell Comarcal del Baix Llobregat) i amb els alcaldes i les alcaldesses
dels 30 municipis del Baix Llobregat. L'acte
tindrà lloc a partir de les 10 hores, amb aforament limitat.
A causa de les restriccions imposades per
la situació sanitària, les entitats i associacions que vulguin dipositar els seus rams de
flors hauran de fer-ho, com l'any 2020, de
forma individual al llarg del matí (entre les
11 i les 14 h). També podran dur els seus
coixins de flors d'aquesta manera els grups
parlamentaris, partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, etc.
Com és costum, abans de l'acte institucional s'hissarà la senyera a l'exterior de

l'església de Sant Baldiri. Aquest cop serà
lliurada a les autoritats per representants
del voluntariat de Protecció Civil, en reconeixement de la tasca altruista realitzada
durant la pandèmia.

Una vinculació històrica

Amb la recuperació de l'acte d'ofrena floral,
Sant Boi tornarà a situar-se, aquest 2021, en
el centre de la vida institucional de Catalunya. L'ofrena commemorativa segueix recordant, any rere any, la vinculació històrica de
Sant Boi amb la figura de Rafael Casanova
i manté viu l'esperit de la manifestació unitària celebrada a la plaça de Catalunya de
Sant Boi l'11 de setembre de 1976 n

Les entitats
podran
dipositar els
rams de flors
de forma
individual

a l'interior de
l'església entre les
10 i les 13 h
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Seguimos apoyando al comercio y la restauración
La alcaldesa, Lluïsa Moret, continúa visitando en persona los comercios y pequeños
negocios de restauración que han abierto sus puertas en Sant Boi durante la pandemia,
acompañada por la concejala de Desarrollo económico, Elisabet Latorre, y diferentes
representantes del Ayuntamiento. En su ruta de apoyo a la economía local de proximidad
también hay hueco para establecimientos que comienzan a remontar tras las duras
consecuencias de la crisis en sus sectores. Es un reconocimiento institucional a personas
emprendedoras de la ciudad que han tenido la valentía de arriesgar en el contexto actual,
que han sabido reinventarse o han tenido la paciencia de esperar para seguir adelante. Es
también una vía de contacto directo para conocer su situación y recoger sus necesidades,
inquietudes y demandas. En el mes de septiembre, las visitas se centrarán principalmente
en el sector de la restauración, uno de los más afectados por las restricciones sanitarias.

Valentía,
innovación,
empuje y
optimismo.

Son algunos
de los valores
que estas
visitas quieren
reconocer
Bar Míchel

Restaurant Ca l'Andreu

Goyo's & Company

Kiwi

Elis Elis Moda i Complements

La Llar

Punto y Aparte

Panadería La Paca

Restaurante Belmonte

Bar Tropezón
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Únic@ Belleza

L'Ajuntament ofereix formació gratuïta a
persones afectades per un ERTO

La síndica de
Greuges presenta
l'informe anual

La síndica de Greuges de
Sant Boi, Dolors Vallejo Calderón,
ha presentat al Ple l'informe de
les actuacions de 2020. Van ser
247, entre les quals 72 queixes i
50 consultes. Va ser una quantitat
inferior a altres anys, a causa de
la pandèmia. Però va augmentar
el percentatge de queixes resoltes
(90%). També es van incrementar
molt, més del 50%, les peticions
rebudes de forma telemàtica.
Els temes més habituals van ser
l'espai públic, l'atenció social
i l'accés a l'habitatge. Dolors
Vallejo ha recordat que l'any 2020
la sindicatura de Sant Boi va
celebrar vint anys d'existència.

Aquest mes de setembre l'Ajuntament
posa en marxa el programa Mixt
d'Orientació i Formació, que promou
el Consorci per a la Formació Contínua a Catalunya, adreçat prioritàriament a persones treballadores que
estan o han estat afectades per un
ERTO, a causa de la suspensió total
o parcial del seu contracte de treball
des de l'inici de la pandèmia. Amb
una subvenció propera al mig milió
d'euros en el cas de Sant Boi, s'han
programat cursos formatius i actuacions d'orientació professional.

Orientar i formar

Les accions orientatives consistiran a
assessorar i ajudar les persones treballadores en tot allò que fa referència
a les competències professionals per
adaptar-se als canvis en el sistema
productiu de les empreses i millorar
les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.
Pel que fa a la formació, estan pro-

gramats 26 cursos i activitats formatives, majoritàriament destinades a
l'obtenció de certificats professionals
acreditatius. Però també n'hi ha per
ajudar a millorar les competències
en anglès, programació informàtica,
restauració, activitats de venda, competències digitals i administratives i
logística, entre altres camps.

PROGRAMA MIXT

ocupacioiempresa.santboi.cat
ocupacio@santboi.cat

Cita prèvia, a SB Centre Serveis:

Telèfon 93 635 12 46
De 8 a 15 h, de dl. a dv.

Sant Boi, referent estatal

La ministra Raquel Sánchez va signar els protocols de l'Agenda Urbana amb
Sant Boi i cinc municipis més a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya

La ministra de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i
l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, van
signar a mitjans de juliol un protocol de
col·laboració. Gràcies a aquesta aliança
entre l'Ajuntament i el Mitma, Sant Boi
serà una de les sis localitats de Catalunya que impulsarà com a 'municipi pilot'
el desenvolupament a escala local de
l'Agenda Urbana estatal. És un compromís de la nostra ciutat per ser referent en
l'aplicació estratègica de polítiques sostenibles, col·laboratives i inclusives que millorin la qualitat de vida de les persones.
En paraules de la ministra Raquel Sánchez, l'Agenda Urbana representa "un nou
contracte social amb la ciutadania, basat
en la cooperació entre administracions, per
aconseguir ciutats justes i solidàries que
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lluitin contra la pobresa i la marginalitat i
que respirin igualtat de gènere", així com
"ciutats verdes adaptades al canvi climàtic
i energèticament eficients, compromeses
amb la mobilitat sostenible i l'accessibilitat
universal i econòmicament dinàmiques i
sense fractures socials".
A més de Sant Boi, van subscriure els protocols d'actuació de l'Agenda Urbana els
municipis de Viladecans, Gavà, Terrassa,
Granollers i Sant Feliu de Llobregat, a més
de la Diputació de Barcelona.

Fons europeus

L'acord ajudarà la nostra ciutat a posicionarse amb més possibilitats a l'hora d'accedir
als fons europeus del programa Next Generation EU.
bit.ly/agendaurbanasb

La Casa de la
Vila será 100%
autosuficiente en
el uso de la energía
Sant Boi participará en un
proyecto del AMB que convertirá
el edificio de la Casa de la Vila
en un espacio exclusivamente
alimentado por energías
renovables. La iniciativa cuenta
con financiación de la Unión
Europea en el marco del proyecto
H2020 ProcuRE. El terrado del
Ayuntamiento ya dispone de
placas fotovoltaicas y, en el futuro,
se introducirán mejoras en esas
placas, en la climatización y en los
cerramientos con el fin de reducir
el consumo y alcanzar la máxima
eficiencia energética.
Mediante este proyecto, el AMB
conocerá de primera mano las
últimas innovaciones existentes
a escala europea en cuanto
a la integración de energías
renovables en los edificios. Así se
podrán aplicar también en otros
equipamientos de Sant Boi y de
toda la metrópolis de Barcelona.
Aunque algunos edificios
alcanzan altos niveles de
eficiencia energética, hoy por
hoy no consiguen ser 100%
autosuficientes. La energía
fotovoltaica de capa fina y
soluciones innovadoras de
climatización harán posible el
salto hasta el 100%. Sant Boi
será laboratorio metropolitano
para dar un paso más en el camino
hacia la transición energética
y la lucha contra la emergencia
climática.

Buses 100%
eléctricos
circularán
por la
nueva C-245
A finales de julio tuvo lugar una prueba piloto de circulación de los nuevos autobuses eléctricos que darán
servicio en el futuro carril bus de la
C-245, cuando finalicen las obras de
remodelación de esta carretera para
convertirla en vía urbana.
Participaron en la prueba piloto los
alcaldes y las alcaldesas de los cinco
municipios incluidos en el eje de la
C-245 (Cornellà, Sant Boi, Viladecans,
Gavà y Castelldefels), en compañía del vicepresidente de Movilidad,
Transporte y Sostenibilidad del AMB,
Antoni Poveda.
La alcaldesa de nuestra ciudad,
Lluïsa Moret, aseguró durante el encuentro que "estos autobuses son un
buen ejemplo del nuevo modelo sostenible de transporte público para la
movilidad metropolitana", que se corresponde plenamente con la "firme

Una prueba piloto permitió observar la circulación y el consumo de los autobuses
de cero emisiones que darán servicio en la futura línea de Bus Metropolitano M8
apuesta de Sant Boi por la sostenibilidad". Se trata de vehículos 100%
eléctricos y articulados, que cuentan
con el distintivo Ecobus.

Cero emisiones, alta capacidad

Son vehículos de cero emisiones y alta
capacidad, que permitirán dar respuesta a la elevada demanda de mo-

vilidad existente en estos municipios.
La prueba piloto celebrada en julio
sirvió para observar el consumo de
energía de esos vehículos de cara a
optimizar su funcionamiento en la futura línea de Bus Metropolitano M8.
Los vehículos disponen de baterías
de 640 kWh situadas en el techo, que
se cargarán de noche en las cocheras.

El Gobierno reactiva el proyecto del 'tren del Delta'
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) retomará los estudios para la construcción de una nueva línea de Rodalies
entre Cornellà y Castelldefels, pasando por Sant Boi. Se trata de una
actuación que está paralizada desde
hace 10 años y que se inscribiría en el
Pla de Rodalies 2020-30.
El secretario de Estado Pedro Saura
asumió este compromiso el pasado
mes de julio durante una reunión en
Madrid con los alcaldes y alcaldesas
de Castelldefels, Gavà, Viladecans,
y Sant Boi. Estas ciudades necesitan
una nueva vía de entrada a Barcelona
para sus más de 250.000 habitantes.

Pedro Saura, secretario de Estado del Ministerio de Transportes (tercero por la
izquierda), se reunió en Madrid con alcaldes y alcaldesas de los municipios del delta
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A l'estiu, cuidem i transformem Sant Boi
Dos projectes urbanístics fonamentals per a la transformació de Sant Boi han avançat força la seva execució durant els mesos d'estiu:
la remodelació de la plaça de la República -davant del Mercat de la Muntanyeta- i la conversió de la C-245 en via urbana amb carril bus
i via ciclista. L'Ajuntament aprofita cada any aquesta època, quan disminueixen la circulació de vehicles i persones, per dur a terme
també altres actuacions -potser no tan visibles, però sens dubte molt necessàries- per mantenir la qualitat de l'espai públic. Així, la
majoria dels treballs queden enllestits abans del final de les vacances, el retorn a l'activitat i l'inici del nou curs.

Les obres de la pl. de la República, a la recta final

Aquesta important actuació que es realitza al voltant del Mercat de la
Muntanyeta, en ple eix comercial de Sant Boi, ha entrat en la segona
i darrera fase. A principis d'agost es van reobrir al trànsit els carrers
afectats per les obres, un cop finalitzada la pavimentació. S'han suprimit barreres arquitectòniques, s'han eixamplat les voreres i s'han
senyalitzat nous passos de vianants. Les parades i trajectes dels autobusos han recuperat el funcionament habitual. Ara, en aquesta fase,
les obres se centren a la plaça davant del mercat. Es preveu que tot
quedarà enllestit a la primera quinzena de novembre. (foto 1)

Aprofitant la
menor presència de
persones i vehicles,
l'Ajuntament fa
al juliol i l'agost
petites actuacions
per mantenir la
qualitat de
l'espai públic

Actuacions de manteniment a la via pública

Durant les vacances s'han fet actuacions de manteniment, millora de l'accessibilitat o reparació de voreres a llocs com els carrers
Francesc Macià, Major, Rutlla, Benviure o Pont. També, als passos de
vianants de les escoles Rafael Casanova, Llor i Vicente Ferrer. A més,
s'han substituït reixes de clavegueram als carrers Pirineus i Can Paulet per reduir el soroll que fan els vehicles en passar per sobre.

A la Parellada, xarxa de calor amb biomassa

Al juliol van començar obres per crear una xarxa de calor amb biomassa al sector de La Parellada. L'estella generada amb els treballs
de gestió forestal sostenible, el manteniment de les franges contra
incendis, la poda llenyosa del verd urbà i altres tasques forestals
s'aprofitaran per alimentar la caldera d'aigua calenta i climatització
del poliesportiu, els vestidors del camp de futbol i l'escola Parellada.
Un pas molt important cap al nou model energètic. (foto 3)

La C-245 avança en la seva transformació

La carretera C-245 està cada cop més a prop d'esdevenir un passeig
urbà per a la mobilitat sostenible. Les obres han avançat durant
l'estiu als trams situats entre el límit amb Viladecans i la ronda de
Sant Ramon, especialment a la zona del Fènix. En alguns punts ja
és visible la futura via ciclista i es comença a configurar el carril bus
que farà servir la línia metropolitana M8. És una de les obres més
importants per fer realitat la transformació de Sant Boi i avançar
cap a una mobilitat saludable i sostenible.

Neteja de carrers i contenidors

A l'estiu s'han reforçat les tasques de neteja i 'baldeo' amb aigua a
pressió dels carrers i el mobiliari urbà. Els equips de Coressa han
incrementat l'esforç per netejar al voltant del clavegueram, minimitzar la incidència de plagues i evitar acumulacions d'aigua quan
plou. També s'ha intensificat la neteja interior i exterior dels contenidors, especialment els de matèria orgànica i resta. A més, s'ha posat
en marxa un servei de neteja i desbrossament d'escocells -a càrrec del
centre especial de treball Intecserveis, de Benito Menni-, que també
actua contra la proliferació de vegetació a les voreres. (foto 4)

Millora de la seguretat viària a pl. Catalunya

En aquest espai central de Sant Boi s'han fet treballs de senyalització i manteniment per reforçar i facilitar la circulació de les persones, amb nous passos de vianants i voreres més accessibles. També
s'ha renovat la senyalització horitzontal per ordenar i pacificar el
trànsit. (foto 2)
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El festival
torna amb
un format
íntim, proper
i adaptat a
la situació
sanitària
Del 10 al 12 de setembre tindrà lloc el 32è
Festival Altaveu. L'esdeveniment tornarà a
Sant Boi amb un format que fuig dels concerts massius i aposta per escenaris íntims
i pròxims. En un context com l'actual el
festival presenta una programació diversa,
amb una important participació de dones
artistes, que convida a reconnectar amb la
calma, a rebaixar tensions i a gaudir de la
bellesa de la senzillesa.

Escenaris repartits

Amb una nova perspectiva en un context
canviant a causa dels efectes de la pandèmia al sector musical, l'Altaveu opta per
formats més íntims repartits entre diferents escenaris. Enguany seran els jardins
de l'Ateneu Santboià, Can Castells, Can Torrents i la plaça de l'Agricultura.

Els artistes, més a prop

Serà una ocasió única per poder veure de
prop, de forma segura, a l'aire lliure, mascaretes, distància i amb públic assegut

Les entrades de
l'Altaveu 2021 són
gratuïtes, amb
opció de reserva
prèvia. Estan
disponibles a la
pàgina web del
festival:
festivalaltaveu.cat

Queralt Lahoz, Joana Serrat, Delafé, Los
Hermanos Cubero o Alessio Arena, entre
molts altres cantants i grups, apostant a la
vegada per una programació tan d'artistes
consolidats com per descobrir.

Percussió santboiana

La programació inclou la producció pròpia Drummers of Altaveu, homenatge a la
bateria i la percussió amb la participació
de músics santboians que toquen aquests
instruments. La iniciativa s'afegeix a les
d'altres anys (Regira, Alça la Veu i Acadèmia
Musical Altaveu) per promoure i fomentar
el talent artístic local.

Altaveu + i més

El festival manté activitats paral·leles consolidades. Altaveu + proposa "converses"
(el naixement del hip hop i la relació entre música, gènere i violència) i conèixer de
prop Maika Makovski. També es projectaran
documentals als Cinemes Can Castellet (el
cicle Altaveu al Cinema serà el dia 17), hi
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haurà sessions de dj’s i es podrà visitar la
fira de discos i llibres. Així mateix, Altaveu
en Família, amb la col·laboració dels santboians del Col·lectiu Karxofetes, vol animar
més que mai els nens i les nenes i les seves
famílies a passar una bona estona amb tot
allò de bo que ens aporta la música.

Relleu a la direcció artística

L'artista santboià Víctor Partido enfila la
direcció artística del festival acompanyat
de Jordi Turtós, de qui agafa el relleu en
aquesta edició.

Premis Altaveu

En aquesta ocasió els guardons premiaran
trajectòries musicals de 2020 (Tarta Relena, Los Sara Fontán, Oques Grasses, Joana
Gomila, La Casa Azul, Plam, Josele Santiago
i Victor Nubla) i 2021 (Queralt Lahoz, Joana
Serrat, The Changes, Nakany Kanté, Record
Store Day Spain, Albert Pla i el fotògraf Xavier Mercader per la seva trajectòria).
festivalaltaveu.cat
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Nova Temporada
d'Arts Escèniques
Amb Alhayat o la suma dels dies
(premi Novaveu), reflexió sobre la
tasca de les persones voluntàries
als camps de refugiats en el marc
del Dia Internacional de la Pau
(dia 26), començarà una nova
temporada d'arts escèniques.
La programació manté els
criteris de varietat, qualitat i
diversitat de formats i s’adreça
a diferents públics. El mediàtic
Quim Masferrer (El foraster, a TV3)
portarà Bona gent (24 oct.); i el 28
de novembre arribarà Els gossos,
amb Mercè Arànega, al voltant
del que s'anomena "la zona de
confort". La temporada també
prepara espectacles familiars i
sessions especials per a nadons.
agendasb.info
culturasantboi.cat

viure
Sant Boi

Barrejant'21:
les persones
i els seus
drets,
primer
La 26a edició del Barrejant arrancarà
el dia 1 d'octubre amb el lema "Les
persones i els seus drets, primer". Al
llarg d'una setmana, aquesta tradicional trobada solidària ens recordarà la
importància de la defensa dels drets
humans i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Gènere, treball digne i igualtat

La igualtat de gènere, el treball digne i la reducció de les desigualtats
són els eixos vertebradors de l'edició
que, aquest any, trasllada de manera molt especial, la mirada a les situacions que viuen les poblacions a
l'Afganistan, Colòmbia i Nicaragua.
Sobre aquestes temàtiques es preparen una taula rodona amb l'escriptora
afganesa Nadia Ghulam i dos espectacles teatrals: MujerEres i l'actuació

La imatge gràfica de la trobada de la solidaritat de Sant Boi 2021 és obra de la
pintora i escultora Bel Mur.
del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. La programació també incorporarà un interessant apartat musical
amb Reggae per xics. The Penguins,
Balkan Paradise Orchestra, el projecte Orpheus XXI, liderat per Jordi
Savall, i l'estrena del nou projecte del
Melcior Guilera, La Zigurat Band.
A més, la ciutat mostrarà el seu dinamisme i empenta solidaris amb la
Fira d'entitats i els espectacles de foc

i ball dels Diables i els Gegants de
Casablanca.
En aquesta ocasió, les activitats seran fonamentalment presencials i
adaptades a la situació sanitària. Els
patis de diverses escoles i espais de
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i
Can Castells Centre d'Art, Can Massallera i parc de la Muntanyeta aplegaran les diverses activitats.
barrejant.cat
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Voluntariat i activisme centren
enguany el Dia de la Pau
El dia 21 és el Dia Internacional de
la Pau. Sant Boi s'uneix a la commemoració amb una programació
d'activitats que, en aquesta ocasió, se
centren en la tasca que realitzen les
persones voluntàries i activitivistes
que treballen a favor de la pau.

Activitats
Imatge del Dia Internacional de la
Pau a Sant Boi, obra del dissenyador
local Pau Lupiáñez

El contingut de la programació presenta una taula rodona amb la participació de membres d'entitats in-
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ternacionals (dia 22), un documental
sobre la situació a Nicaragua (dia
25) i una peça teatral al voltant
de l'experiència del voluntariat als
camps de refugiats (dia 26). Les activitats són gratuïtes, amb inscripció.
El disseny del cartell de la commemoració és una creació de l'artista
santboià Kota (Pol Lupiáñez).
barrejant.cat
agendasb.info
Entrades gratuïtes: entrapolis.com

La vacunación alcanza
a más del 70% de la
población de Sant Boi
Sant Boi ha superado el porcentaje
del 70% de su población vacunada.
De hecho, más de 60.500 ciudadanos
y ciudadanas han recibido ya la pauta
completa de vacunación (un 72,03%
del total de población) y a más de
64.000 se les ha administrado como
mínimo la primera dosis (el 76,65%).
Las cifras indican que hasta ahora
el proceso de vacunación se ha realizado a muy buen ritmo en la ciudad,
pues los porcentajes alcanzados están por encima de las medias del Baix
Llobregat (que es la gran comarca
catalana con índices más altos) y del
conjunto de Catalunya.

Ganando inmunidad

Así las cosas, las autoridades sanitarias insisten en que hay que continuar
ampliando estos porcentajes para
poder maximizar la inmunización
colectiva de la población. En estos
momentos, es especialmente impor-

tante la vacunación de la población
más joven, que se incorporó algo más
tarde al proceso de vacunación.
Así podrá minimizarse el riesgo de
contagios en el regreso a la actividad cotidiana tras las vacaciones (por
ejemplo, en los entornos laboral y
escolar).

Más de 400 personas aprovecharon en agosto las convocatorias de vacunación sin
necesidad de cita en el CAP de Camps Blancs

Vacunas con y sin cita

Al cierre de esta edición, el Departament de Salut de la Generalitat
mantenía abierta la vacunación para
todas las personas mayores de 12
años. En la página web vacunacovid.
cat se puede pedir cita en cualquier
momento. Por el momento, no están
previstas en Sant Boi nuevas convocatorias puntuales sin cita previa
como las que se han producido en
el mes de agosto en el CAP Camps
Blancs.
Cita prèvia: vacunacovidsalut.cat
Dades estadístiques: dadescovid.cat

Tests de antígenos para jóvenes Vacunas sin cita en agosto
El Punt Jove Covid organizó en julio
una campaña de vacunación dirigida a
jóvenes, el colectivo con menor índice
de protección frente a la Covid. Con el
título 'Aquest estiu sortim negatius',
se lanzó una convocatoria especial
para participar en un cribado masivo
mediante tests de antígenos en la
plaza del Ayuntamiento. Más de 50
jóvenes acudieron a ese llamamiento. Desde abril, el Punt Jove Covid
ha hecho más de 332 tests gratuitos
de antígenos a jóvenes de la ciudad,
principalmente en sus instalaciones
de Can Massallera. El servicio es gratuito y puede solicitarse en el perfil
de Instagram @puntjovesalutsb o en
puntjovesalutsb@santboi.cat.

El Departament de Salut de la Generalitat abrió durante el mes de
agosto la posibilidad de vacunarse
en determinados lugares, extraordinariamente, sin necesidad de pedir
cita. En Sant Boi se realizaron dos
convocatorias de este tipo, ambas en
el CAP Camps Blancs, para los días 18
y 24 de agosto. Más de 420 personas
de la ciudad recibieron de este modo
su primera dosis de la vacuna contra
la Covid-19 y recibirán la segunda durante los próximos días. La convocatoria era para mayores de 12 años y
pretendía facilitar la vacunación durante el período de vacaciones para
que pueda empezarse el nuevo curso
con la máxima protección posible.
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Un estiu de les entitats

Un Viu l'Estiu per a tota la família

Sant Boi ha gaudit enguany d'una programació lúdica, cultural i musical amb totes les mesures que demana la
situació sanitària, adreçada a tots els públics. Les propostes, totes d'entrada gratuïta amb inscripció prèvia, s'han
repartit pels diferents barris, i els escenaris dels jardins de Can Castells i Can Torrents han acollit nits musicals
i concerts. El cicle Jardí i Patrimoni Cultural va recordar la màgia dels instruments tradicionals i els espectacles
per a nens i nenes van omplir molts espais d'il·lusió i diversió. No hi va faltar la solidaritat, amb el festival Benefik
Sound emmarcat en la campanya "Ens agrada cuidar" del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ni els itineraris per a
persones joves, ni els vespres dels dijous a la piscina municipal per als nois i noies amb el carnet jove. A més, la
programació Viu l'Estiu 2021 també ha ofert la possibilitat de participar en activitats físiques a l'aire lliure.
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Viu l'Estiu ha acollit també programacions
musicals i espectacles dels Gegants i
Grallers de Casablanca, les colles de
diables de Casablanca i Sant Boi, la Unión
Extremeña (Música a la fresca), el col·lectiu
Karxofarock i Bar'n'Viu (Can Torrents
encara ofereix concerts al setembre), en
el marc del Pla de xoc del sector cultural.

Sant Boi, una ciutat viva

Activitats esportives a l'aire liure

Durant l'estiu, l'esport a l'aire lliure ha estat més present que
mai als parcs i altres espais de la ciutat. Al juliol i l'agost, la
gent major de 60 anys ha fet activitat física dirigida, a la pl.
de la Bòbila i a la Torre del Sol. També les persones entre 40
i 60 anys han pogut mantenir el seu cos en forma en aquests
espais. Al juliol el camp de futbol Casablanca va acollir nens
i nenes de 5 a 11 anys. Els de 12 a 17 anys van fer esport
als camps de futbol, l'estadi d'atletisme, la piscina de la
Muntanyeta i la zona d'skate. L'estadi Constantí Miranda i el
Parc Ciclista Can Dubler van convidar a fer esport en família.

Cine fantàstic, a Sant Boi

Els Casals d'estiu
han acollit infants
i adolescents

After Sun Boi

La iniciativa After Sun Boi adreçada a les persones
joves de la ciutat amb el Carnet SB Jove va tenir
molt bona acollida durant el mes de juliol. Va
consistir a convidar els i les joves de 16 a 30 anys
de la ciutat a gaudir dels vespres dels dijous, de
19.30 a 21 h (en exclusiva, fora de l'horari general
de les instal·lacions), per passar una bona estona a
la fresca i fer una remullada a la piscina. Participar
només requeria activar el carnet i fer la inscripció al
formulari corresponent.

Al juliol, els Cinemes Can Castellet van acollir el 1r Festival de Cine
Fantàstic de Sant Boi (FANBOI). El increible finde menguante, de
Jon Mikel Caballero, va ser el llargmetratge guanyador. El millor
curt va ser La última Navidad del universo, d'Adrián Cardona
i David Muñoz, i el premi de la crítica se'l va endur Zombies en
el cañaveral, de Pablo Schembri. La iniciativa, organitzada pels
santboians Hugo Cobo i Israel Gordon, va projectar produccions
nacionals i internacionals que exploren la figura de la dona al
món audiovisual. El festival va comptar amb l'assistència d'Àngel
Sala, director del Festival Internacional de Cinema de Sitges.

550 nens i nenes han participat en els
casals d'estiu municipals a les escoles
Amat Verdú, Antoni Tàpies i Gaudí (fotos).
Les activitats als casals i l'oferta de lleure
de les entitats socials ha arribat a més de
1.700 infants. Aquestes propostes són una
oportunitat de socialització i enriquiment
personal i faciliten a les famílies la
conciliació de la vida personal i laboral.

Dia de la Joventut

Sant Boi va commemorar el Dia Internacional
de la Joventut (12 d'agost) amb una Taula
Jove, la segona que se celebra al municipi. En
aquest espai juvenil informal es comparteixen
idees, motivacions i sensibilitats en grup
amb la finalitat d'anar construint propostes
i accions de millora per a la ciutat i conèixer
gent nova. En aquesta ocasió es va parlar dels
i les joves en la lluita LGTBI+ i es va assistir a la
sessió dj de Siuxie Q, a Can Torrents.

Viure Sant Boi
N Setembre 21

17

Estiu familiar a Marianao

La Fundació Marianao, en el marc de
Marianao té Cor, va organitzar al juliol
activitats gratuïtes en horaris de tarda
al pati de l'Escola Vicente Ferrer. Es van
fer tallers de gestió emocional, sabons
naturals, ioga i jocs de taula, entre altres.

Dues medalles per a Selene
Cabello en 'kick boxing'

La santboiana Selene Cabello
ha tancat la seva etapa júnior
amb dues medalles d'argent al
Campionat
d'Espanya de
Kick Boxing,
celebrat
al juliol a
Azuqueca
d'Henares
(Guadalajara).
Selene va ser
segona a les
modalitats de
'point fight' i ' kick light' (16 -18
anys, menys de 70 kg).

Joana Ros guanya el
Campionat d'Espanya

La jugadora del Club d'Escacs
Sant Boi, Joana Ros, ha sumat un
nou èxit en la
seva brillant
trajectòria
en aquest
esport. A
finals de juliol
va guanyar
a Salobreña
(Granada) el
Campionat
d'Espanya
sub18, concretament en la
modalitat d'escacs ràpids.

Adrián Santos, subcampió
d'Espanya en 50 m esquena

Adrián Santos ha guanyat la
medalla d'argent a la prova de 50
m esquena al Campionat d'Espanya
de natació,
celebrat a
l'agost a
Canàries.
El nedador
santboià, del
CN Terrassa,
també va ser
5è en categoria
absoluta. Als campionats d'hivern
ja va guanyar tres medalles en 50,
100 i 200 esquena.

La UE
Santboiana,
a punt per al
Centenari
Per celebrar els primers 100 anys de
vida, la UE Santboiana ha preparat
una àmplia programació d'activitats
que la ciutat viurà durant els mesos
vinents. Estan dividides en un triple
vessant: cultural, social i esportiu.
El president de la Comissió del Centenari, Trino Puig, ha explicat que el
vessant cultural inclou un llibre sobre la història del club, una exposició
fotogràfica i un documental en format audiovisual. Dintre de l'apartat
social estan previstes una trobada
d'exjugadors i actes protocol·laris
de reconeixement a persones amb
una especial rellevància en la trajectòria del club. En el vessant esportiu,
s'aposta per un Partit del Centenari,
un duel internacional sub23 i un torneig de veterans, també amb equips
de diferents països. A més, estan previstes una trobada d'escoles i potenciar el rugbi femení. D'altra banda, el
club vestirà aquesta temporada una
samarreta amb el logo del Centenari,
dissenyat per Jordi Elias.

Suport institucional

L'entitat degana del rugbi va presentar la programació del Centenari,
declarat per l'Ajuntament com a 'esdeveniment d'interès públic', el mes
de juliol a l'Antiga Fàbrica d'Estrella
Damm. L'acte va comptar amb la
presència de l'alcaldessa de Sant Boi,

Lluïsa Moret; la delegada del Govern
a Catalunya, Teresa Cunillera, el president de la UE Santboiana, Miquel
Martínez, i representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Català
de l'Esport, la Federació Catalana de
Rugbi i l'empresa SA Damm, entre
d'altres.

Seminari de la Fundació Orienta
sobre salut mental en l'adolescència
La Fundació Orienta va organitzar a
principis de juliol un seminari web
amb el títol “Suïcidi i Autolesions en
Adolescents”. La psicòloga clínica i directora assistencial de l'entitat, Brenda Tarragona, va explicar la gènesi
d'aquestes conductes amb l'objectiu
de contribuir que es puguin detectar
de manera precoç els problemes mentals en la població d'aquesta edat. És
un tema especialment important en
l'actualitat, ja que la pandèmia ha
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generat un retard en la detecció dels
problemes d'ansietat i depressió entre persones joves i un increment de
les autolesions, els trastorns alimentaris i el risc de suïcidi.
Al seminari hi van assistir 180 professionals. La principal conclusió va
ser que el paper de la xarxa sanitària,
educativa, social i comunitària és fonamental per poder ajudar a temps a
adolescents que pateixen un malestar
excessiu, i a les seves famílies.

Sergio Garrote, del Club Ciclista Sant Boi,
guanya dues medalles als Jocs Paralímpics
Èxit històric de Sergio Garrote, el
'handbiker' del Club Ciclista Sant Boi,
als Jocs Paralímpics de Tòquio. Sergio, que competeix amb bicicleta de
mans en la categoria H2, va guanyar
l'or el dia 31 d'agost a la contrarellotge i, l'endemà, va aconseguir també
el bronze a la prova en ruta. A més,
formant equip amb Israel Rider i Luis
Miguel García-Marquina, el ciclista de
Viladecans va sumar un altre diploma
olímpic gràcies a una cinquena posició a la meta.

Or a la prova contrarellotge

El millor resultat es va produir a la
prova contrarellotge, on en un reco-

rregut de 16 km es va imposar per un
marge ajustat al seu gran rival, l'italià
Luca Mazzone.
A la prova en línia va guanyar el
bronze i va pujar al podi juntament
amb el francès Jouanny (or) i, novament, l'italià Mazzone (argent).
Sergio Garrote era un dels esportistes de l'equip paralímpic espanyol
ben posicionats per obtenir metalls a
Tòquio. Al juny, ja havia guanyat tres
medalles d'argent al Campionat del
Món celebrat a Cascais.
Dedicat al ciclisme adaptat des de
2014, el corredor ha declarat que
aquest esport constitueix "una segona
oportunitat que m'ha donat la vida".

Laia Ferrer Corachán, esportista
de categoria infantil, ha guanyat
la cursa de relleus mixtos del
Campionat
d'Espanya de
Triatló per
Autonomies en
Edat Escolar.
La competició
es va celebrar a
mitjans de juliol a
Almazán (Sòria).
L'equip infantil de
Catalunya, format
per dues noies i dos nois, es va
imposar amb un temps d'1 h 43'
37" en una cursa dividida en tres
segments: 250 m de natació,
6,7 km de ciclisme i 1,5 km de
cursa a peu.

Eduard Romero, campió del
món de 'men's physique'

Pau Gasol,
nou membre
de la Comissió
d'Atletes del COI
Pau Gasol ha estat escollit com a
membre de la Comissió d'Atletes del
Comitè Olímpic Internacional (COI).
El jugador de bàsquet de Sant Boi hi
representarà els i les atletes durant
els dos pròxims cicles olímpics. "Vull
lluitar per la igualtat, per un esport
net i per un esport que sigui una eina
de desenvolupament", va dir Pau en
conèixer que havia estat seleccionat.
L'elecció es va fer per votació entre atletes. També hi seran la nedadora italiana Federica Pellegrini, l'esgrimista
japonès Yuki Ota i la ciclista polonesa Maja M. Wloszczowska.

Èxit en relleus per a Laia
Ferrer Corachán

L'esport de Sant Boi, als JJOO
Ni més ni menys que vuit participacions en els Jocs Olímpics han sumat
al llarg de la seva carrera els germans
Pau i Marc Gasol. A Tòquio 2020,
els de Sant Boi van ajudar l'equip
d'Espanya a arribar als quarts de final
de la competició de bàsquet. Després
de l'eliminació contra els Estats Units,
tots dos van anunciar la retirada de la
selecció després de 15 anys d'èxits,
tot completant així una brillantíssima
trajectòria plena de registres històrics.

No van ser els únics esportistes amb
vinculació a la ciutat que van participar
en els JJOO aquest estiu. Joel Plata, del
Club Gimnàstic Sant Boi, va ser el millor de l'equip espanyol i es va quedar a
les portes de la final del concurs complet (25è). Aleix Heredia, del Llor, va
ser present a la competició de pentatló
modern (33è), on va obtenir el seu millor resultat en la disciplina d'equitació.
Laura Heredia, suplent, finalment no
va tenir l'opció de participar.
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Eduard Romero és el nou
campió mundial WABBA 2021 en
l'especialitat de Men's Physique,
una variant
del culturisme.
L'Eduard ha
fet una brillant
temporada
en què també
ha estat
subcampió
d'Europa IFBB i campió d'Espanya
WABBA. L'alcaldessa, Lluïsa Moret,
i la regidora d'Esports, Maria
Antònia Barragán, el van rebre a
l'Ajuntament per felicitar-lo per
aquests èxits.

Jugadores del CBS Sant Boi,
a l'Europeu sub-18

Cinc jugadores del Club de Beisbol
i Softbol Sant Boi han participat
aquest estiu a la República Txeca
al Campionat d'Europa sub-18
com a integrants de la selecció
espanyola, quarta classificada
del torneig. Es tracta d'Ariadna
Cerdà, Ainhoa Lardín, Elena López,
Samara Pinilla i Andrea Villanueva.

Lluís Tejedor
regidor

Miquel Salip
regidor

José Ángel Carcelén
regidor

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

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

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

N Un nuevo curso
para la esperanza

N Arrenquem mirant
endavant col·lectivament

N El lastre comunista

I

C

C

niciamos un nuevo curso académico, político,
económico y social con grandes retos por delante y cargado de esperanza.
En la última década hemos vivido dos grandes crisis, que han sido abordadas de manera
muy diferente.
En la crisis de 2008, la derecha en toda Europa optó por recortar el gasto público en aras
de la austeridad. La consecuencia fueron años
de sufrimiento y dificultades para miles de personas.
En la crisis actual, el gobierno de izquierdas
ha dado una respuesta diametralmente distinta, protegiendo el empleo a través de un instrumento como los ERTE, inyectando dinero
público dirigido no sólo a contener los efectos
de la crisis sino a renovar el modelo económico, impulsar la digitalización y una transición
ecológica justas.
El resultado es que nos encontramos en mejores condiciones para resurgir de la crisis con
fuerza y de manera más igualitaria. Pero sobretodo, que tenemos como sociedad esperanza
y confianza en el futuro.
Sant Boi es un claro ejemplo: estamos recuperando los niveles de empleo pre-Covid, se
están abriendo diariamente nuevos negocios y
estamos en buenas condiciones para acceder
a los fondos europeos que nos permitirán acelerar la transformación que necesita nuestra
ciudad.
¡Buen inicio de curso a todos y todas!

omença un altre curs marcat per la permanència a les nostres vides de la Covid19 i, amb
ella, de totes les mesures de contenció que ens
allunyen de la tan preuada normalitat. Tot està
essent més llarg i feixuc del desitjable. Són
molts mesos de neguit i, també, d’esforços
per part de totes i tots. I, segurament, malgrat
la vacunació avança a molt bon ritme, caldrà
seguir prenent mesures durant força temps
més. Malauradament, el que està a les nostres
mans en aquest sentit és seguir les recomanacions i continuar sent corresponsables per tal
de minimitzar l’impacte de la pandèmia.
Però el que sí podem fer, de manera proactiva, és ajudar-nos els uns als altres a fer més portable aquesta situació. Continuar reforçant els
vincles comunitaris que ens van fer tan forts
als inicis de la pandèmia. Acompanyar-nos,
cuidar-nos mútuament. Comprar al comerç de
proximitat, fent més forta la nostra economia
local. Ajudar la comunitat educativa a tenir un
bon curs on, malgrat les dificultats, els nostres
infants i joves puguin seguir el seu camí.
I, també, recuperar el pols del carrer -amb
mesura- fent allò que sí que podem fer. Passejant per la ciutat i el nostre entorn natural, privilegiats com som de tenir-lo. Participant de la
cultura, per exemple amb el Festival Altaveu,
on tenim una bona oportunitat de viure-la de
manera segura. O mobilitzant-nos l’11 de setembre per l’amnistia i l’autodeterminació del
nostre País, així com el 19 de setembre contra
l’ampliació de l’aeroport i per la defensa dels
espais naturals del Delta.
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on el inicio de las vacaciones de verano dimos
por finalizada la primera mitad de la legislatura
municipal, marcada por la pandemia y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que
de ella se derivan.
¿Iniciamos la segunda mitad en las mejores
condiciones? Todavía sin determinar las consecuencias del fin de medidas de choque, como los
ERTO, los datos del paro, aun siendo temporada
estival, no son nada halagüeños. Solo en Sant
Boi el porcentaje de temporalidad en los contratos es del 95%, con la mayoría de estos contratos
inferiores a un mes de duración.
Decimos desde hace tiempo que el gobierno de la alcaldesa Lluisa Moret, de socialistas y
comunistas, no tiene su objetivo en la creación
de puestos de trabajo, más allá de gestionar recursos de planes de empleo pagados por otras
administraciones (Generalitat, Diputación…).
Observamos con preocupación la poca iniciativa de trabajo conjunto con empresas locales y la
nula actuación respecto de atraer a nuevas, más
allá de hacerse fotos con algunas, como si del gobierno hubiera dependido su implantación en la
ciudad.
Sabemos que con un gobierno donde están
(innecesariamente) los comunistas resulta difícil
que los empresarios tengan confianza, por ello
le pedimos al PSC que suelte lastre y apueste
decididamente por situar a Sant Boi en el mapa
del empleo y las oportunidades. Alejarse de la izquierda radical y contemplar opciones económicas más liberales será mucho más apropiado en
tan importante y trascendental cometido.

Daniel Martínez
regidor

Xavier Alejandre
regidor

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

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

N Diferent context,
mateix compromís

N Prou especulació
de l'oligopoli elèctric

E

ns trobem en l'equador del mandat i toca
fer balanç d'aquests dos anys al govern municipal de la ciutat. Un mandat totalment atípic,
però que no ens ha fet perdre el compromís
adquirit quan vam assumir la nostra responsabilitat.
Ens enganyaríem si diguéssim que aquests
dos anys han estat plens de fites assolides. La
Covid-19 ens va obligar a replantejar prioritats
i polítiques per atendre l’emergència sanitària, social i econòmica i les desigualtats, que
s’han vist intensificades. Però malgrat això,
i més enllà de les moltes respostes específiques que s’ha donat a la crisi des del govern
municipal, hem fet un gran esforç per seguir
implementant les accions estratègiques que
la nostra ciutat necessita per millorar la vida
dels veïns i veïnes.
De la mà de la gent, i amb escolta activa,
hem treballat per garantir que a Sant Boi totes les polítiques posin al centre les persones:
des del disseny dels carrers i les places per
on ens movem fins a l’acompanyament i la
garantia de drets en les diferents etapes de
la vida. Sense oblidar que la garantia d’oportunitats per a les futures generacions passa
per una lluita decidida contra el canvi climàtic
i la preservació del nostre entorn natural del
qual tant podem gaudir.
Des del Grup Municipal i la militància de
Sant Boi En Comú, continuarem treballant
per Sant Boi els pròxims dos anys, aportant
tot el coneixement que l’activisme de carrer i
la gestió de govern ens han permès adquirir,
des del convenciment que la nostra ciutat és
un gran lloc per viure.

L

'any 1997, el govern d’Aznar aprovava la liberalització del mercat elèctric. Segons els gurús neolliberals, aquest procés augmentaria l’eficiència
del sector i minimitzaria el cost de l’energia elèctrica. Després de més de 20 anys el que ha passat
és que el preu de l’electricitat, de mitjana, s’ha
triplicat. A finals dels anys 90 el megawatt hora
amb prou feines passava dels 20€, mentre que
els últims anys hem pagat al voltant de 70€. Els
últims mesos, però el megawatt hora s’ha enfilat
fins els 120€, augmentant dràsticament la factura
de la llum i provocant un fort impacte en l’economia de la classe treballadora. En tot aquest procés els únics que han guanyat han estat l’oligopoli
elèctric i els seus accionistes, assessorats per alts
càrrecs públics que han acabat als seus consells
d’administració. L’any passat, en plena pandèmia,
entre Endesa i Iberdrola guanyaven 5000 milions
d’euros nets, beneficis indecents per a les elèctriques mentre les famílies cada cop tenim més dificultats per pagar la factura de la llum.
Altre cop hem vist com la recepta neolliberal
ha fracassat i que només provoca una obscena
especulació de l’oligopoli. Cal intervenir i reformar el mercat elèctric per abaixar la factura de la
llum amb caràcter immediat
Cal establir un preu fix per a l’energia nuclear i
un preu màxim per a l’energia hidroelèctrica, els
quals serien fixats mitjançant una auditoria de
despesa de generació, a més de la creació d’una
elèctrica pública que vetlli per l’interès general i
no per a enriquir els seus consells d’administració. Aquesta és la proposta d’Unides Podem al
Ministeri de Transició Ecològica per abaixar el
preu de la llum al conjunt d’usuaris de manera immediata. O intervenim el mercat o ens arruïnen.
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Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

N Prisión ambulante

A

sí define, el velo, la escritora hispano-rifeña,
-Najat el Hachmi-, el velo y la burka ya son obligados en Kabul desde hace días; 20 años de
ayudas para volver a la mujer al sometimiento;
4000 M de euros españoles malgastados.
Un fracaso tan total en que hasta la evacuación es problema y pronto millares de fugitivos, vendrán. S. Boi de renta baja, gasta 429
mil euros en Cooperación, y costea un PIO
para refugiados.
Ha ocurrido en un agosto, en que toda la administración debería recuperar el atraso del
covid. En julio, tres alcaldesas pasaban a ser
ministras en un Gobierno con el 63% de mujeres, récord.
Una de ellas, de Gavá, Raquel Sánchez, abogada comarcana, buena gestora y represora
de la prostitución ambulante. Los vecinos tenemos celos, pero desde Transportes, seguro
que Raquel nos ayudará a recuperar el cuartel, como hicieron en Gavá con el de artillería y
con los de Donostia y Palma, a través de Ábalos, hace meses.
S. Boi tiene un 3% de suelo urbanizable y fuerza los PDU y PGM para edificar; es la mejor razón para recuperar los 100.000 m² de cuartel.
¿Será competente para acabar la vías C-245 y
B-2002? Iniciar la R-2 y ampliar el Aeropuerto;
sus decisiones pesarán en el Parc Agrari, ¿los
payeses serán reconvertidos o extinguidos?
Los intereses cruzados respecto al “Hub” del
Prat ¿Podrán conciliarse?
Debemos alegrarnos, que el “picar piedra en
la cantera municipal” tenga premio para tres
alcaldesas. Desde el Kabul talibán, envían un
mensaje, vuestras ayudas no nos valen.

Tauler

Nous tallers virtuals de capacitació en
matèria d'economia circular organitzats pels
ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, El Prat
i Gavà adreçats a empreses del territori.
Economia circular i estratègies aplicables a
diferents sectors (20 i 22 set.), Models de
negocis circulats (28 i 30 set), Ecodisseny de
productes i serveis (5 i 7 oct.) i Metodologies
per configurar estratègies en economia circular
(13 i 14 oct.). L'horari és de 10 a 12 h.
Inscripció: ecoindustria.net/agendaecoindustria/

Del 6 de setembre al 4 d'octubre l'Ajuntament obre una nova convocatòria de beques per a joves amb l'objectiu de promoure i
facilitar els processos d'emancipació i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població juvenil de la nostra
ciutat. Es pot demanar una beca d'entre cinc modalitats: activitats formatives i material didàctic, mares joves (conciliació familiar i
laboral o formativa), mobilitat, joves amb diversitat funcional, material informàtic per a formació. Per demanar beca cal tenir entre
16 i 35 anys i estar empadronat a Sant Boi.
Més informació: joventutsantboi.cat, elpunt@santboi.cat i al telèfon 93 652 98 43.

Assessorament jurídic gratuït
SOS mentoring

Persones mentores que comparteixen la
seva experiència i els seus coneixements
ajuden petites empreses, comerços
i persones autònomes a fer front a la
crisi produïda per la pandèmia. SOS
mentoring és una iniciativa de l'entitat
Autoocupació i la Diputació de Barcelona
amb el suport de l'Ajuntament. Es
tracta d'un servei gratuït, en línia i amb
acompanyament personalitzat
Inscripció i informació: empresa@
santboi.cat i www.autoocupació.org

L'Ajuntament disposa d'un servei
d'assessorament jurídic gratuït per
acompanyar persones que necessiten fer
tràmits relacionats amb la seva situació
laboral o amb subsidis i prestacions (SEPE,
SOC o Seguretat Social). L'atenció és a càrrec
de personal tècnic especialitzat contractat
a través d'un programa d'ocupació de la
Diputació de Barcelona.
Ubicació: edifici Sant Boi Centreserveis.
Informació i cita prèvia: telèfon 93 635 12 46
i al formulari del web bit.ly/servei_juridic

Formació empresa i comerç

La programació de cursos on line gratuïts
adreçats a empreses i comerços en el
marc de la campanya Reactivem Sant
Boi continuarà a l'octubre amb Les 12
úniques maneres de captar clients (4
i 11 d'octubre), Emprendre amb èxit
i orientats al mercat (18 d'octubre) i
Negocis locals: com atraure clients de
proximitat per Internet (25 i 27 d'octubre).
Iniciativa organitzada per l'Ajuntament,
Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial
Inscripció: bit.ly/formacioempresaicomerç

Estalvi a la factura de la llum

Amb els canvis en la factura de la llum és
molt important saber com gestionar el consum
d'energia. 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
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Formació en igualtat

Aquest mes es reprèn la programació
formativa al CRDD. Hi haurà dues sessions
virtuals: Bisexualitat, la gran desconeguda de
la realitat LGTBI+ (dia 22) i El punt de vista de
les dones (dia 30). A més, el club de lectura
feminista tornarà a Can Jordana el dia 16.
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat

Fins a l'octubre continua oberta la matrícula de
la UNED Sant Boi per als graus de Psicologia,
Pedagogia i Educació Social i els cursos d'anglès
i d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45
anys. A més, al setembre també comença una
nova edició de la UNED sènior, una programació
formativa adreçada a persones de més de 55
anys, amb independència de la seva formació
acadèmica. La inscripció als cursos, que
comencen a meitat d'aquest mes, està oberta
i les places són limitades: Grans oblidades:
dones artistes en la història de l'art; Història
de la fotografia. Teoria i pràctica de la imatge, i
Alimentació i vida saludable.
Informació i matrícules:
unedbarcelona.es

Setembre'21

Espais per a la Fira.

Aquest mes de setembre 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 l'esdeveniment, que commemorarà la
75a edició, tornarà a la ciutat amb totes les mesures sanitàries.
Informació: a firapurissima@santboi.cat i al telèfon 93 652 10 54.

Fins al dia 24 es poden presentar originals per a
l'11a edició del Premi Literari Delta per a Dones.
Les participants aspiren a 3.000 euros i l’edició de
l'obra en paper i en digital, en cas de guanyar, i a
1.000 euros i l’edició en digital, si s’és finalista. El
certamen, iniciativa de 16 ajuntaments del Baix
Llobregat, fomenta la creació literària i visibilitzar
i reconèixer obres literàries fetes per dones.
Informació i bases:
elbaixllobregat.cat/premiliteraridelta

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

Diversitat funcional
Tallers TIC del Cibergran

Aquest mes s'obren les inscripcions als tallers
gratuïts sobre l'ús del telèfon mòbil i la tauleta
per a persones més grans de 60 anys. Els tallers
(bàsic i avançat) seran presencials i començaran
a l'octubre.
Llocs i horaris: nivell bàsic (dilluns i dimecres,
de 17 a 18.45 hores). Nivell usuari (dimarts i
dijous, de 10 a 11.45 hores. A Can Massallera.
Inscripcions: del 13 al 28 de setembre (ambdós
inclosos) a cibergranstboi@gmail.com, al telèfon
93 635 12 37 o a bit.ly/3hTJhh1

Català per a empreses

El Consorci per a la Normalització Lingüística
té en marca una campanya per augmentar
la qualitat lingüística dels textos i les
comunicacions d'empreses i comerços de la
ciutat. Us hi podeu posar en contacte a través
del Servei d'Assessorament Iingüístic per
demanar correccions i conèixer la resta de
serveis que ofereix.
Més informació: cpnl.cat/sal i
assessoramentsantboi@cpnl.cat

Sant Boi és una ciutat compromesa amb les
necessitats de les persones amb diversitat
funcional i té a la vostra disposició una guia
de recursos, serveis i activitats per afavorir la
igualtat d'oportunitats i la seva participació en la
societat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Informació: bit.ly/sumemcapacitats

Consum, als barris i on line

El Servei Públic de Consum atén presencialment
consultes i reclamacions als casals de Ciutat
Cooperativa i Camps Blancs i L'Olivera un
dimecres de cada mes (excepte en vacances), de
9 a 13 hores. A més, el servei té un sistema de
consulta general per videoconferència.
Cita Consum als barris: tel. 93 635 12 12. Cita
videoconferència: bit.ly/serveideconsumsb

Reactivem Sant Boi

Atenció directa a la ciutadania, petites empreses i
comerços per gestionar ajudes del Pla de xoc per
a la reactivació social i econòmica i assessorar
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
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Ajuts municipals al lloguer

L’Ajuntament llança una nova
convocatòria de subvencions al lloguer
d’habitatges del 6 de setembre a l'1
d'octubre. Per demanar-les el preu del
lloguer ha de ser d'un màxim de 800
euros mensuals. Estan previstes dues
línies d’ajuts. La primera subvencionarà
les despeses de la fiança de gestoria
i altres tràmits relacionats amb el
contracte de lloguer que ha d’haverse formalitzat aquest any. La segona
línia d’ajut va destinada a ajudar a
complementar el pagament de la renda
de lloguer. Aquesta nova convocatòria
s'adreça les persones que no hagin
sol·licitat la subvenció que concedeix la
Generalitat o a aquelles altres que l’han
demanat, però els ha estat denegada.
Més informació i tramitació: L'Oficina de
Suficiència Material atendrà les sol·licituds
presencials per als ajuts al lloguer. Cita
prèvia al telèfon 93 635 12 20.

Rehabilitació d'habitatges

Del 6 de setembre a l'1 d'octubre
l'Ajuntament obre una convocatòria
de subvencions per a la rehabilitació
d'habitatges, tant de les zones
comunes com privades dels edificis.
Els ajuts s'han de destinar a millorar
l'habitabilitat, adaptar l'espai a les
persones amb mobilitat reduïda i
millorar l'eficiència energètica. En
el cas de l'arranjament d'habitatges
que es volen destinar a la borsa de
lloguer municipal, les ajudes poden
arribar al 100% del cost. Per demanat
la subvenció, l'inici de les obres ha
hagut de ser posterior a l'1 de gener de
2017 i la finalització, entre l'1 de juny
de 2020 i la data de la presentació de la
sol·licitud.
Més informació i tràmits:
santboi.cat/tramitsdigitals.

“L'Altaveu
dona ressò
a propostes
emergents i
de qualitat”
Quina vinculació prèvia tens amb el festival
Altaveu de la nostra ciutat?
“A part de com a públic, vaig poder conèixer el
festival i la gent que hi treballava perquè havia
participat en les produccions pròpies de 2017 i
2018. Aquesta experiència em va permetre ser
part de la producció, descobrir l’Altaveu des de
dins i per això tenia clar quin tipus de festival era
l’Altaveu, el coneixia a fons.”
Quin és l’objectiu de l’Altaveu 2021?
“L’objectiu és presentar una programació honesta,
sincera, adaptada a la situació especial que vivim i
sobretot amb un format proper. Ens hem adaptat a
la situació, perquè jo crec que el paraigua de cultura
segura és un paraigua molt extens, però hem apostat
per preservar al màxim l’essència de l’Altaveu; la
sensació que estàs descobrint propostes artístiques
des d’un punt de vista proper, el caliu, la curiositat,
la singularitat... Tot i el moment actual, penso que
proposem un festival digne, que segueix creixent i
apostant pel que creu important.”
Com s’aconseguiran aquests propòsits?
“Bàsicament, gestionant aforaments i trobant
nous espais. Aquest any, introduïm Can Castells i
Can Torrents, i els Jardins de l’Ateneu no deixa de
ser un entorn especial i petit. Adaptem la proposta
a aquests escenaris, tenint molt en compte el punt
de vista de seguretat i situació, i el punt de vista
artístic, que també és molt important perquè tots
i totes estiguem a gust.”

VÍCTOR PARTIDO és professional de la música. Fa uns vint-i-cinc anys que treballa en el

sector musical en diferents àmbits: discogràfic, producció musical i directes. També és músic, i ha
gravat tres discos. Havia col·laborat en les produccions pròpies del Festival Altaveu del 2017 i 2018.
Ara s'estrena com a director artístic del festival Altaveu 2021.

N “Aquest any adaptem
les propostes tenint en
compte la seguretat i el
punt de vista artístic”
N “El cartell és una
pinzellada transversal,
perquè Sant Boi també
és transversal”
Què aporta l’Altaveu a la indústria musical?
“L’Altaveu té una raó de ser dins del circuit de
festivals de Catalunya. Són molts anys demostrant
que fem costat a grups i artistes emergents, que
han consolidat grans trajectòries dins del sector
musical. Nosaltres som una part activa del circuit
de festivals perquè aportem: la descoberta, la
trobada, donar veu d’alguna manera a totes
aquestes propostes que comencen, amb un criteri
sincer i de qualitat. Això és important juntament
Viuremés
Sant
Boi de Catalunya.”
amb ser un dels festivals
antics
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I a la ciutadania de Sant Boi?
“La nostra responsabilitat és donar una pinzellada
transversal en propostes musicals. No es tracta de
programar un estil o oferir un format concret, sinó
de descobrir músiques i artistes singulars. El cartell
és transversal i plural perquè Sant Boi també ho
és. Com més varietat de propostes més riquesa
poden aportar: que passin pel flamenc, pel pop,
per l’electrònica, pel jazz... Hem d’oferir al públic
un ventall de possibilitats diverses, perquè és un
festival públic fet per a la gent de la ciutat.”
Quin és el paper del talent local en l’edició
d’enguany del festival?
“El trobarem en dos cicles. Per una banda, la
producció pròpia Drummers of Altaveu, que
coprodueix el departament de Cultura amb tres
professionals de la vila convocant 30 bateries i
percussionistes a la plaça de l’Agricultura amb
un espectacle força únic i ambiciós, i per altra
banda tenim el cicle Altaveu+ on també trobarem
presència de gent local. Aquesta programació
paral·lela del festival és important, permet apropar
la música més enllà dels escenaris, com un espai
de trobada amb un ambient distès, que escalfa els
motors del festival.”

