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• El primer Ple 
telemàtic de la 
història del municipi. 
El 17 d'abril va ser un dia 
històric per a l'Ajuntament 
de Sant Boi. Si més no, per 
a la seva vida institucional. 
La raó és que per primer 
cop en la història es va 
celebrar un Ple municipal 
per videoconferència. 
L'excepcional situació 
generada per la Covid-19 
ha obligat  l'Ajuntament 
ha modificar els seus 
procediments habituals 
i a  reforçar els canals de 
comunicació a distància.  
Les circumstàncies obliguen a 
treballar de manera diferent 
per atendre satisfactòriament 
les necessitats que aquesta 
emergència sanitària ha 
ocasionat en la vida de les 
persones.

Un consens històric per a un moment his-
tòric. Amb aquesta frase es pot resumir 
el Ple municipal celebrat el divendres 17 
d'abril a Sant Boi. Totes les forces polítiques 
representades a l'Ajuntament, reunides mi-
tjançant videoconferència, van suscriure 
una declaració institucional per expressar 
formalment el compromís compartit de fer 
tot el possible per afrontar la situació ex-
cepcional generada per la Covid-19, tant 
pel que fa a frenar l'expansió de la malal-
tia com a pal.liar les greus conseqüències 
socials, econòmiques i, també, emocionals 
que està tenint en la ciutadania.

"Mai la ciutat havia hagut d'enfrontar 
una situació d'aquesta gravetat", va dir 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, en la seva inter-
venció, "i per això, per fer front a aquest 
moment crític", va afegir, "necessitem el 
millor de nosaltres com a persones i com 
a comunitat".

Declaració institucional
Representants de tots els grups municipals 
van compartir la lectura de la declaració 

institucional, que expressa en deu punts la 
gratitud del consistori envers la correspon-
sabilitat de la ciutadania i envers el treball 
exemplar de les persones i professionals 
que realitzen els serveis essencials per a la 
ciutat, el compromís de sumar esforços per 
combatre  la crisi en totes les seves dimen-
sions i atendre les persones que en resultin 
més afectades i transmet el suport a les 
persones malaltes i el condol a les famílies 
de les santboians i els santboians que han 
perdut la vida a causa de la pandèmia.

La declaració anuncia que, tan aviat com 
les circumstàncies ho facin possible, el con-
sistori organitzarà un acte de ciutat per re-
tre homenatge a les víctimes santboianes 
i contribuir a pal·liar el dolor de les seves 
famílies i amistats.

Memòria d'actuacions
La sessió plenària també va servir perquè el 
govern municipal donés compte de les ac-
tuacions realitzades fins a aquell moment 
per part de l'Ajuntament per mantenir el 
funcionament dels serveis essencials i do-

Unitat de les forces polítiques de 
la ciutat davant del coronavirus

Una declaració 
institucional 
expressa 
la voluntat 
compartida de 
treballar per 
pal·liar les greus 
conseqüències 
socials, 
econòmiques i 
emocionals de la 
pandèmia

nar resposta a les necessitats de la ciuta-
dania. Els tinents d'Alcaldia de les diferents 
àrees de la gestió municipal van presentar 
la memòria de totes les mesures preses 
durant el primer mes des de l'activació del 
Pla d'Emergència Local a causa del corona-
virus.

Pla de xoc i fons d'ajudes
Finalment, el Ple municipal extraordina-
ri del 17 d'abril va donar llum verda a la 
primera acció del Pla de xoc per fer front 
a les conseqüències socials, econòmiques i 
emocionals de la crisi sanitària i contribuir 
a recuperar la confiança. 

Aquesta acció és la creació d'un fons de 
contingència d'un milió d'euros, també amb 
l'acord de totes les forces polítiques, per 
ajudar els treballadors i les treballadores 
afectades per un ERTO, les persones autò-
nomes, els comerços i les petites empreses 
de Sant Boi. Durant la sessió plenària es 
va aprovar una modificació pressupostària 
per dotar amb els primers 500.000 euros 
aquest fons n

El plenari municipal extraordinari sobre la Covid-19 va celebrar-se mitjançant una videoconferència
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT SOBRE LA COVID-19 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT SOBRE LA COVID-19 
Com la resta de municipis d'aquest país, Sant Boi enfronta un dels moments més difícils de la seva història recent. La Covid-19 està 
atemptant de manera tràgica contra la salut de les persones al temps que l'atur que genera causa el cessament de gran part de l'activitat 
econòmica i escapçant les condicions de vida de la ciutadania. Aquest impacte negatiu ens obliga a assumir la responsabilitat d'actuar 
de manera decidida per afrontar aquesta crisi amb les majors garanties possibles. Per aquest motiu, totes les forces polítiques d'aquest 
Ajuntament expressem la disposició a treballar i col·laborar al servei de l'interès general des del respecte i la lleialtat institucionals, el 
diàleg permanent i la voluntat de consens. Els diferents grrups polítics municipals aprovem els acords següents:

1. GRÀCIES A LA CIUTADANIA
Expressar la nostra més profunda gratitud a la ciutadania per la responsabilitat, el compromís i la serenor amb què està afrontant 
aquesta crisi sanitària, social i econòmica. Donem les gràcies per aquest comportament exemplar. Reiterem la importància de continuar 
el confinament a les nostres llars i seguir les recomanacions sanitàries tant de tipus individual com comunitari mentre sigui necessari.

2. RECONEIXEMENT ALS SERVEIS ESSENCIALS
Manifestar el nostre reconeixement a la tasca fonamental dels i les professionals dels serveis essencials: personal sanitari i farmacèu-
tic, cossos de seguretat, treballadors i treballadores dels serveis socials, de les unitats de neteja i recollida de residus i altres instàn-
cies municipals, mitjans de comunicació i noves tecnologies, personal dels sectors agroalimentari i del transport públic i privat, i, en 
general, totes les persones que realitzen treballs d'atenció al públic, com ara el personal dels establiments comercials i dels mercats 
municipals, i totes aquelles que formen part dels serveis essencials i no estan directament de cara al públic.

3. GRÀCIES A LES PERSONES VOLUNTÀRIES
Agrair també el treball de les persones voluntàries, les entitats i les empreses del municipi que estan actuant des de l’altruisme en 
tasques assistencials, de desinfecció o qualsevol altra d'utilitat pública.

4. SUPORT ALS COL·LECTIUS VULNERABLES
Proporcionar el màxim suport possible als col•lectius més vulnerables de la nostra població (gent gran, persones amb malalties crò-
niques, famílies vulnerables, persones en risc d'exclusió social i població infantil) alhora que estem amatents a noves situacions de 
vulnerabilitat que puguin sorgir arran d’aquesta crisi. 

5. EVITAR EL CONTAGI
Mobilitzar tots els recursos humans i tècnics disponibles per evitar el contagi i la propagació del virus.

6. REPARAR ELS EFECTES ECONÒMICS I SOCIALS
Adoptar i aplicar les mesures necessàries per reparar els estralls econòmics i socials provocats per aquesta crisi humanitària que mol-
tes famílies i també empreses, autònoms i autònomes ja estan patint.

7. CONDOL I SUPORT A LES FAMÍLIES
Transmetre el nostre més profund condol i suport a les famílies, amics i amigues dels santboians i les santboianes que han mort com 
a conseqüència del virus en les darreres setmanes. Per contribuir a pal•liar aquest dolor compartit, assumim el compromís de celebrar 
quan la situació ho permeti un acte de ciutat que reti homenatge a les nostres víctimes.

8. SUPORT A LES PERSONES MALALTES
Transmetre també el nostre suport i el desig d'una ràpida recuperació a les persones que en aquests moments es troben malaltes 
per efecte del virus i aquelles que puguin desenvolupar la Covid-19 properament.

9. COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS
Reiterar el compromís de transparència, col•laboració i coordinació permanent amb la resta d'Administracions Públiques amb l'objectiu 
de definir estratègies conjuntes, materialitzar accions i mesures pal•liatives de la crisi, així com poder disposar de més recursos.

10. SUMAR ESFORÇOS DE TOTA LA CIUTAT
Expressar, per últim, la confiança i el convenciment que la suma d'esforços de tots i totes, la col•laboració i el suport mutu donaran 
com a resultat la recuperació de la nostra normalitat i del nostre futur com a ciutat.

17 d'abril de 2020

Versió extractada
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Prioritzem les necessitats de la 
ciutadania
Cs. Lluís Tejedor

Hem donat suport a aquest primer paquet de recur-
sos econòmics a famílies vulnerables en el benentès 
que són una primera aproximació i que és molt pro-
bable que s’hagi d’augmentar. Però exigirem el go-
vern municipal l’adopció altres mesures de suport econòmic directe a 
autònoms i pimes, perquè la seva supervivència també garantirà menys 
pèrdua de llocs de treball, mesures que generin confiança i que permetin 
mantenir el màxim de negocis actius a la ciutat. n

Compromís i col·laboració
PSC. Salut González

Aquesta crisi sanitària ens planteja nous escenaris re-
lacionals, socials i econòmics, nous reptes que només 
podrem afrontar des de la col·laboració i l’autorespon-
sabilitat de tots i cadascú de nosaltres. La unanimitat 
assolida al darrer Ple, per aportar 500.000 € al Pla de 
Xoc contra la crisi n’és un exemple. És el primer pas d'ajut a famílies, ara ja 
preparem afrontar la reactivació econòmica i la generació d'ocupació local. 
Però des de l’equip de govern estem compromesos a cercar consensos per fer 
front tots junts a aquest nou esdevenir n

Santboians i santboianes, som al 
vostre costat 
ERC. Rosa Mur

Davant l’emergència de la Covid19, ERC està amb els 
santboians i santboianes, sobretot, si han emmalaltit, 
perdut éssers estimats o en sofreixen les conseqüèn-
cies socials i/o econòmiques. Us escoltem i fem sentir 
les vostres veus, vetllem per unes polítiques locals solidàries, equitatives i 
socialment justes i col·laborem amb el govern i la resta de grups per supe-
rar aquest embat. Convençudes que amb una ciutat responsable, solidària i 
combativa i unes i uns representants polítics a l’alçada, ens en sortirem! n

Presupuesto en suspenso 
Olga M. Puertas, regidora no adscrita

Llegó el virus chino e infectó las cuentas del 2020, no 
vale improvisar con la crisis por ser los 2º más pobres 
de la comarca y renta media inferior a la española. Es 
preciso reorientarlos para no caer en la ruina… otros 
lo han hecho. No basta la sorpresa en cada Pleno para 
retocarlos y adecuarlos a la pobreza. Pactar el gasto 
y las reformas que toda crisis precisa. Sajar lo superfluo y digitalizar los 
trámites para evitar bloqueos. Y evitar que los supervivientes no mueran 
con la crisis económica. n

Responsabilitat i  
voluntat de consens
Sant Boi en Comú. Alba Martínez

El plenari extraordinari d'abril havia d'abordar el que 
és essencial des de la suma de tots els partits polítics 
del consistori i mostrant l'acord a través de l'aprova-
ció d'una declaració institucional i d'un Pla de Xoc que 
aborda les necessitats socials, econòmiques i emocionals que la Covid-19 
està deixant al seu pas. Un cop més, queda palesa la importància del munici-
palisme a l'hora d'abordar els grans reptes globals i Sant Boi està entomant 
aquest desafiament des de la responsabilitat i la voluntat de consens n

Recursos per a la nova situació
Podem-EU i A. Jorge Romero

Els acords assolits el 17 d'abril són un primer i important 
pas per fer front des de l'Ajuntament a la situació causada 
pel coronavirus; ara hem de continuar en aquesta direc-
ció. els pressupostos municipals -que cobren una enorme 
importància, sempre l'han tingut però ara més -han de 
refer-se i repensar-se. La nostra opinió és que descomp-
tant les despeses fixes tota la resta ha de posar-se al servei de la nova situació 
perquè això equival, aquí i ara, a posar-los al servei de la ciutat. Per això vaig 
avançar en el ple que des de Podem secundarem tota modificació pressupostà-
ria que vagi a dotar de recursos el fons de contingència n

Ple extraordinari 
COVID-19 SANT BOI

L’opinió dels grups municipals
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NEls reptes que tenim  
demanen sumar esforços 
per cimentar un  
nou pacte social

NLos retos que tenemos 
piden sumar esfuerzos 
para cimentar un  
nuevo pacto social 

Ara toca reconstruir 
Ahora toca reconstruir

  in olvidar que aún estamos abordando la emer-
gencia sanitaria y combatiendo la enfermedad, he-
mos entrado en una fase nueva de la crisis que viene 
presidida por la necesidad urgente de afrontar una 
reconstrucción sin precedentes que dé respuesta al 
escenario actual de precariedad social y caída econó-
mica. Esta es la prioridad del Gobierno municipal jun-
to con la protección de la salud pública y la recupe-
ración progresiva de la vida ciudadana en un espacio 
público que, gracias a las medidas de los últimos días, 
está cada vez en mejores condiciones de garantizar 
una movilidad segura y responsable. 

Este conjunto de retos pide la suma de esfuerzos 
de la Administración municipal, la ciudadanía y las 
empresas locales. Pide también que la unidad de 
todas las fuerzas políticas del Consistorio, la misma 
que ha hecho posible la aprobación de un fondo de 
contingencia de un millón de euros en el marco de 
un Plan de choque más amplio, se prolongue en el 
tiempo para seguir aplicando medidas de reactiva-
ción de nuestro tejido social y económico. Y pide 
ambición para cimentar un nuevo pacto social que, 
con la complicidad de los agentes sociales y econó-
micos santboianos, permita avanzar en la reconstruc-
ción social y económica de la ciudad y la creación de 
nuevas oportunidades para todo el mundo. En este 
sentido, me enorgullece afirmar que ya hemos dado 
el primer paso con la aprobación por unanimidad en 
el último Pleno municipal del documento que, con la 
mirada puesta en 2030, dibuja una estrategia de ciu-
dad orientada a una vida más saludable, sostenible e 
igualitaria.

Confiemos en ello, pues, porque además, en este 
nuevo horizonte contamos con el formidable poten-
cial de una ciudadanía participativa y responsable, un 
tejido asociativo comprometido y con valores y un 
sector económico local proactivo y solidario.

 ense oblidar que encara estem abordant 
l'emergència sanitària i combatent la malaltia, hem 
entrat en una fase nova de la crisi que ve presidida 
per la necessitat urgent d’afrontar una reconstruc-
ció sense precedents que doni resposta a l’escenari 
actual de precarietat social i davallada econòmica. 
Aquesta és la prioritat del Govern municipal jun-
tament amb la protecció de la salut pública i la re-
cuperació progressiva de la vida ciutadana en un 
espai públic que, gràcies a les mesures dels darrers 
dies, està cada vegada en millors condicions de ga-
rantir una mobilitat segura i responsable.  

Aquest conjunt de reptes demana la suma 
d’esforços de l’Administració municipal, la ciuta-
dania i les empreses locals. Demana també que 
la unitat de totes les forces polítiques del Con-
sistori, la mateixa que ha fet possible l’aprovació 
d’un fons de contingència d’un milió d’euros en 
el marc d’un Pla de xoc més ampli, es perllongui 
en el temps per seguir aplicant mesures de reac-
tivació del nostre teixit social i econòmic. I dema-
na ambició per cimentar un nou pacte social que, 
amb la complicitat dels agents socials i econòmics 
santboians, permeti avançar en la reconstrucció 
social i econòmica de la ciutat i la creació de no-
ves oportunitats per a tothom. En aquest sentit, 
m’enorgulleix afirmar que ja hem fet el primer pas 
amb l’aprovació per unanimitat en el  darrer Ple 
municipal del document que, amb la mirada po-
sada en el 2030, dibuixa una estratègia de ciutat 
orientada a una vida més saludable, sostenible i 
igualitària. 

Confiem-hi doncs, perquè a més, en aquest nou 
horitzó comptem amb el formidable potencial 
d’una ciutadania participativa i responsable, un 
teixit associatiu compromès i amb valors i un sec-
tor econòmic local proactiu i solidari. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

S S
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Las medidas de Sant Boi para atender 
la situación de emergencia
NMás de 500 trabajadores municipales han permanecido activos durante el confinamiento

El día 12 de marzo, en vista de la evolución 
creciente de la propagación del Covid-19, 
el Ayuntamiento de Sant Boi se adhirió al 
Plan de Emergencias sobre enfermedades 
infecciosas de alto riesgo de Catalunya 
(PROCICAT) y constituyó un comité políti-
co-técnico para gestionar la situación de 
emergencia. Dos días más tarde, se hacía 
oficial la declaración de Estado de alerta 
en toda España.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha de-
sarrollado una intensa actividad para hacer 
frente a la situación excepcional creada por 
la pandemia, con dos objetivos primordia-
les: garantizar la continuidad de los servi-
cios esenciales para el funcionamiento de 
la ciudad y dar respuesta a las necesidades 
y demandas de la ciudadanía.

Este artículo recoge las principales medi-
das adoptadas desde entonces, llevadas a 
la práctica durante la fase de confinamiento 
más estricto por parte de 230 trabajadores 

presenciales del Ayuntamiento y de las em-
presas municipales y otras 305 personas de 
la plantilla municipal mediante teletrabajo.

Dispositivo de  
emergencia social
El Ayuntamiento ha contado desde el inicio 
del estado de alerta con un dispositivo de 
más de 40 personas (trabajadoras y educa-
doras sociales, principalmente) dedicadas a 
atender y hacer el seguimiento, presencial 
o por teléfono, de todas las situaciones de 
necesidad o emergencia social existentes 
en el municipio (relacionadas, por ejemplo, 
con la alimentación, la vivienda, los sumi-
nistros de servicios básicos...). 

Personas mayores y  
vulnerabilidad
Se ha atendido telefónicamente a más de 
9.000 personas mayores: las que ya conta-

Desde el 
Ayuntamiento se 
ha agradecido la  
responsabilidad 
de la ciudadanía  
en la lucha 
colectiva contra 
la pandemia. 
En paralelo, la 
Policía Local ha 
sancionado los 
incumplimientos 
de la normativa 
vigente en cada 
momento.

N Garantizar la limpieza 
y la desinfección ha sido 
una de las principales 
prioridades durante el 
confinamiento

ban con servicio de asistencia domiciliaria 
(SAD) o telealarma y, además, las mayo-
res de 70 años que viven solas o con otra 
persona de su misma franja de edad. Se 
ha puesto en marcha un servicio de com-
pra a domicilio de productos de alimen-
tación y farmacia para personas mayores 
que no pueden salir de casa. Y un servicio 
de acompañamiento para personas con 
TEA, TDAH u otros trastornos disruptivos 

Atención domiciliaria (SAD) 
Más de 1.000 personas de la ciudad han es-
tado recibiendo atención domiciliaria (SAD) 
por parte de un equipo de 125 profesionales 
y se ha creado un SAD específico para per-
sonas enfermas o personas que, a causa de 
la pandemia, han dejado de contar con al-
guien encargado de su cuidado. Además, se 
han hecho más de 2.100 llamadas a perso-
nas usuarias del servicio de teleasistencia.
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Recursos educativos
El Ayuntamiento ofrece recursos educa-
tivos de apoyo y asesoramiento para fa-
milias, niños y adolescentes, por ejemplo 
para la realización de las tareas escolares. 
Se hace un seguimiento de todos los cen-
tros educativos de la ciudad. Se mantiene 
contacto con las AFA, las 'escoles bressol', 
el alumnado de Programas de Formación e 
Inserción... Y se han elaborado vídeos ani-
mados para ayudar a gestionar la conviven-
cia familiar durante la situación de confi-
namiento.

Limpieza y desinfección del 
espacio público
Ha sido y es una de las principales priorida-
des del Ayuntamiento durante la emergen-
cia sanitaria. Se ha coordinado un refuerzo 
permanente de los servicios de limpieza y 
desinfección en todos los barrios y, en es-
pecial, alrededor de centros sanitarios, re-
sidencias y mercados. El equipo de de CO-
RESSA ha contado con la colaboración del 
voluntariado de Protección Civil, agriculto-
res locales y empresas de la ciudad.

Desinfección de las residencias
A petición de las residencias de la ciudad, 
el Ayuntamiento reclamó a las instituciones 
estatal y autonómica que intervinieran para 
desinfectar las instalaciones de estos centros, 
donde viven personas consideradas de alto 
riesgo. La Unidad Militar de Emergencias 
desinfectó el complejo asistencial Benito 
Menni y las residencias Benviure y Los 
Sauces. Además, una empresa contratada 
por la Generalitat se encargó del resto de 
residencias de Sant Boi.

Vigilancia policial
Los cuerpos policiales (Policía Local y 
Mossos d'Esquadra) han desarrollado una 
intensa tarea de información, consciencia-
ción, control y vigilancia del cumplimiento 
de las normativas y restricciones impuestas 
por las autoridades con motivo del estado 
de alarma. Desde el inicio de la situación 
generada por la pandemia, la Policía Lo-
cal de Sant Boi ha interpuesto más de 950 
propuestas de sanción por incumplimiento 
de las medidas decretadas. 94 efectivos se 
han ocupado durante este tiempo de las ta-
reas de seguridad ciudadana.

N Se han reforzado los 
servicios de apoyo a las 
personas mayores y a la 
población más afectada 
por la situación de crisis 

Alimentación infantil 
Se han repartido a domicilio más de 1.200 
tarjetas monedero, para la compra de ali-
mentos, a las familias que tenían concedi-
das becas de comedor para sus hijas e hijos 
por parte del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. Se ha garantizado así la suficien-
cia alimentaria de la población infantil de 
la ciudad.

Apoyo psicológico
Está en funcionamiento un servicio de 
atención telefónica (o por videoconferen-
cia) dirigido a las familias. A través de él se  
ofrece atención psicológica y apoyo emo-
cional para gestionar situaciones de estrés 
y de ansiedad relacionadas con la emergen-
cia sanitaria.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han garantizado en todo 
momento la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía

Desde el inicio del estado de alarma, la Policía Local ha realizado 
más de 6.000 controles y ha impuesto 950 sanciones
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Mascarillas y tareas de 
protección civil
Una veintena de personas del voluntariado 
de Protección Civil se han mantenido 
permanentemente activas para llevar a cabo 
múltiples acciones logísticas y de apoyo a los 
servicios municipales, los centros asistenciales 
y la población, además de su colaboración en 
las tareas de limpieza y desinfección de la vía 
pública. Entre las acciones más destacadas, se 
ha realizado el reparto de 34.000 mascarillas 
para personas usuarias del transporte público.

Suspensión del cobro de 
tributos, recibos y cuotas
En un primer paquete de medidas contra los 
efectos de la crisis del coronavirus en la eco-
nomía local, se decidió suspender el cobro 
de todos los tributos municipales mientras 
durase el estado de alarma, así como los re-
cibos y cuotas de los servicios y equipamien-
tos inactivos durante el confinamiento. Las 
zonas azules son gratuitas temporalmente. 
Todas esas medidas han supuesto hasta aho-
ra una disminución de 960.000 euros en los 
ingresos del Ayuntamiento y un alivio para 
las economías de las familias.

Plan de choque y fondo de 
ayudas locales
Como segundo paquete de medidas, se ha 
puesto en marcha un plan de choque para 
paliar las consecuencias sociales y econó-
micas de la crisis sanitaria. Inicialmente, se 
ha decidido crear un fondo de contingencia 
de 1 millón de euros. La mitad de esa can-
tidad se está destinando a financiar ayudas 
extraordinarias no retornables, por un im-
porte de 450 euros, dirigidas a trabajadoras 
y trabajadores afectados por un ERTO, au-
tónomos, comercios y pequeñas empresas. 
Se mantienen contactos con los sectores 
del mundo empresarial y comercial de Sant 
Boi para concertar acciones que favorezcan 
la reactivación económica y la creación de 
puestos de trabajo.

Oficina Reactivem Sant Boi
Todas las ayudas y toda la atención a las 
personas afectadas por los efectos econó-
micos de la crisis sanitaria se centralizan en 
la nueva oficina telefónica Reactivem Sant 

Boi (93 654 82 22), que también ofrece  in-
formación y acompañamiento para gestio-
nar las ayudas y prestaciones que se conce-
den desde otras instituciones.

Mercados y compra a domicilio
Los mercados municipales han ajustado sus 
horarios para ofrecer un mejor servicio a 
la clientela y han facilitado la compra con 
encargo previo para minimizar riesgos. El 
Ayuntamiento ha colaborado con Sant Boi 
Comerç para difundir la adhesión de más de 
35 establecimientos de la ciudad a la plata-
forma de compra a distancia Slow Shopping.

Atención telefónica
Los teléfonos del Ayuntamiento se han refor-
zado con 18 líneas para mantener la proximi-
dad con la ciudadanía. La página web munici-
pal ofrece un directorio de teléfonos y correos 
electrónicos de información general y aten-
ción social. La OMAP ha ampliado sus horarios 
de atención telefónica y se priorizado la trami-
tación electrónica.

Comunicación y redes sociales
Los servicios de comunicación han manteni-
do una intensa actividad para hacer llegar a 
la ciudadanía la máxima información posi-
ble a través de la página web y las redes so-
ciales. Se han difundido de forma constante 
normativas y recomendaciones preventivas, 
servicios y teléfonos de utilidad, llamamien-
tos para la colaboración e iniciativas solida-
rias. La campaña 'Som responsables, som 
majoria' ha lanzado un mensaje de compro-
miso y responsabilidad colectiva.

Cumpleaños infantiles
La Policía Local, en un primer momento, y 
después el voluntariado de Protección Civil 
han felicitado el cumpleaños a más de 300 
niñas y niños de Sant Boi que cumplían años 
durante la fase de confinamiento. Han podi-
do vivir así desde sus ventanas o balcones 
un momento especial que ha servido para 
reconocer su esfuerzo y su conducta ejem-
plar. Los consejos municipales de infancia 
y adolescencia se han mantenido activos y 
han celebrado videoconferencias con la al-
caldesa y otros responsables municipales.

alteucostat.santboi.cat
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El Ple municipal va aprovar per unanimitat 
el dijous, dia 30 d'abril, l'Estratègia pel Sant 
Boi 2030. Totes les forces polítiques van 
donar suport a aquesta estratègia de futur, 
basada en la voluntat de fer de Sant Boi, 
ara més que mai, un referent com a ciutat 
metropolitana saludable i sostenible. 

El primer tinent d'Alcaldia, José Ángel 
Carcelén, va afirmar durant la sessió que 
"és molt important per a Sant Boi comptar 
amb una estratègia compartida i consen-
suada, ja que això ens fa més forts i ens 
permet aspirar a atraure més recursos i ge-
nerar oportunitats per a tothom".

Objectius 2030
L'Estratègia pel Sant Boi 2030 es fonamen-
ta en una visió de ciutat que, en coherèn-
cia amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de Nacions Unides, es 

planteja "aconseguir que Sant Boi sigui un 
referent com a ciutat metropolitana soste-
nible, saludable i cohesionada, creadora de 
noves oportunitats, especialment per a les 
generacions futures".

L'estratègia dona continuïtat al treball 
fet al llarg dels darrers anys per avançar 
en aquesta direcció, que ha permès a Sant 
Boi obtenir el reconeixement i el suport 
econòmic de la Unió Europea, en forma 
de fons FEDER, i també ésser considerada 
en dues ocasions la ciutat més sostenible 
d'Espanya.

Resposta al context de crisi
El posicionament de Sant Boi en els eixos 
de la salut i la sostenibilitat es conside-
ra una base ferma per donar resposta a 
l'actual context de crisi i encarar la neces-
sària reconstrucció social i econòmica com 

Sant Boi aprova per unanimitat l'estratègia per a 2030

un projecte compartit amb totes les forces 
polítiques i amb el teixit econòmic de la 
ciutat.

Cal tenir en compte la importància que 
molt probablement tindran en els pròxims 
anys, per un costat, l'economia verda, la 
lluita contra el canvi climàtic i la mobili-
tat sostenible, i, per l'altre, la millora de 
l'atenció sanitària, l'economia de la salut i 
sectors com el turisme, la restauració o la 
mobilitat saludables.

Consens social i polític
El Pla de govern 2019-23, inscrit en aques-
ta estratègia de futur, s'ha posposat per 
decisió del govern municipal. La intenció 
d'aquest ajornadament és poder reformular 
les polítiques públiques dels pròxims anys 
en el marc del nou context i amb el màxim 
consens social i polític possible n

Un referent 
metropolità.
Sant Boi aposta 
per esdevenir 
un referent 
metropolità com a 
ciutat saludable i 
sostenible  
i per aprofitar 
el potencial 
econòmic 
d'aquesta 
estratègia en el 
present i en el 
futur 

Totes les 
forces 
polítiques 
municipals 
han donat 
suport a 
l'Estratègia 
pel Sant Boi 
2030.
L'aposta 
pels sectors 
relacionats 
amb la salut i 
la sostenibilitat 
ha fet que Sant 
Boi hagi estat 
escollida en 
dues ocasions 
com  la ciutat 
més sostenible 
d'Espanya

NLa salut i la sostenibilitat, peces clau per a la reconstrucció econòmica i social de la ciutat
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fuerzas políticas del Ayuntamiento. Su do-
tación asciende, inicialmente, a un millón 
de euros. La mitad, 500.000 euros, se desti-
narán a la ayuda extraordinaria y el resto, a 
impulsar otras acciones para acompañar la 
recuperación de la economía local, que en 
los últimos dos meses ha visto como la tasa 
de paro registrado aumentaba del 11,3 al 
13,2% y el número de personas en situación 
de desempleo se incrementaba en casi 700 
(hasta un total de 5.368 personas).

                             Más datos en:
                Observatori de Ciutat
          

Tejido empresarial
Para favorecer la recuperación, se considera 
fundamental la participación de los dife-
rentes sectores del tejido económico de la 
ciudad, con quienes se ya han empezado a 
estudiar fórmulas para amortiguar los efec-
tos de la emergencia sanitaria. 

El gobierno municipal mantiene una inter-
locución permanente con las asociaciones 

Una ayuda extraordinaria no retornable por 
valor de 450 euros destinada a trabajadores 
y trabajadoras de Sant Boi afectados por un 
ERTO, personas autónomas, comercios y 
pequeñas empresas. Es la primera medida 
del plan de choque impulsado por el Ayun-
tamiento para amortiguar el impacto social 
y económico de la crisis del Covid-19. 

Desde el 30 de abril, una nueva oficina 
telefónica municipal atiende las solicitudes 
y se encarga de informar, orientar y acom-
pañar a la ciudadanía en la tramitación de 
ayudas y prestaciones públicas, también de 
otras administraciones. Una guía elaborada 
por el Ayuntamiento recogerá en breve to-
das esas ayudas, tanto las locales como las 
de la Generalitat y las del Gobierno central.

El nombre de la oficina es Reactivem Sant 
Boi. Reactivar Sant Boi y su economía es, en 
definitiva, el objetivo del plan de choque en 
que se inscribe la ayuda municipal. Un plan 
de choque que el gobierno de la ciudad 
llevará a cabo con el respaldo de todas las 

Plan de choque para paliar las consecuencias 
sociales y económicas de la crisis sanitaria

La dotación inicial 
del fondo que se 
destinará a este 
plan de choque 
asciende a  
1 millón de euros

Sant Boi Empresarial, Sant Boi Comerç, Sant 
Boi Motor o Sant Boi Degusta, que han ejer-
cido durante esta crisis un papel activo, y en 
las últimas semanas ha celebrado reuniones 
con entidades financieras, gestorías, empre-
sas de los polígonos y agentes de los sec-
tores cultural y deportivo. Dentro del plan 
de choque, el Ayuntamiento también prevé 
inversiones en sectores como la economía 
verde o la construcción, e iniciativas de co-
laboración con las empresas para generar 
puestos de trabajo.

Las acciones del plan de choque se suman 
al primer paquete de medidas adoptadas al 
inicio del estado de alarma, cuando se sus-
pendió el cobro de tributos y de las cuotas 
y recibos de servicios inactivos. En apoyo a 
la pronta reactivación de la economía local, 
también se ha priorizado el pago rápido de 
facturas a proveedores (14 días de media) y 
el mantenimiento de la tramitación de las 
licencias de obras y actividades para cuan-
do se reemprenda la actividad económica n 

Una ayuda
de 450 euros 
es la primera 
medida 
puesta en 
marcha.
El Ayuntamiento 
concertará nuevas 
acciones con 
los diferentes 
sectores de la 
economía de  
Sant Boi
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Els carrers de la ciutat de Sant Boi han revi-
fat amb l'arribada del mes de maig. Després 
de més de 40 dies de confinament estric-
te als domicilis, les mesures d'alleujament 
dictades per les autoritats i l'entrada en la 
fase 0 cap a l'anomenada 'nova normalitat' 
han permès la ciutadania sortir al carrer per 
passejar i fer esport, més enllà de les acti-
vitats estrictament necessàries, com fer la 
compra o anar a la farmàcia. 

L'Ajuntament ha preparat l'entrada en 
aquesta etapa mitjançant un pla d'actuació 
en què s'han previst diferents accions, me-
sures i decisions. 

La neteja, al 100%
Des de finals d'abril, per poder deixar a 
punt l'espai públic en l'inici de la 'desesca-
lada', els equips municipals de neteja han 
recuperat l'activitat normal i el 100% del 
personal. S'han reactivat serveis que ha-
vien estat inactius des de mitjans de març, 
com la recollida de mobles i trastos vells, 
la neteja de pintades i taques al terra, la 
Deixalleria Municipal, el Punt Verd de la 

Muntanyeta o la recollida de restes vege-
tals als barris de muntanya.

Mobilitat responsable
Coincidint amb els primers passejos auto-
ritzats per a persones adultes i les primeres 
sortides per fer esport, el 2 de maig van en-
trar en vigor mesures de l'Ajuntament per 
facilitar la mobilitat responsable a l'espai 
públic, mantenint la distància física entre 
les persones i evitant els encreuaments. 

Els carrers es van senyalitzant per ajustar-
se a les noves necessitats, que passen per 
un únic sentit del pas de vianants a les vore-
res estretes (menys de 4 m). S'han pintat fle-
txes de direcció al terra i els vianants tenen 
prioritat sobre els vehicles per creuar. S'han 
posat cartells a tots els barris per recordar 
la necessitat de mantenir la distància social. 
I s'ha fixat una velocitat màxima de 20 km/h 
per als vehicles a les vies no principals. 

Carrers tancats a la circulació
Des de principis de maig, un tram del carrer 
de Joaquim Rubió i Ors, amb molta activi-

L'Ajuntament adapta l'espai públic a les 
necessitats d'una nova mobilitat

Els carrers 
Francesc 
Macià i Lluís 
Pascual Roca 
es tanquen a la 
circulació tots 
els divendres i 
dissabtes per 
facilitar-hi la 
mobilitat a peu

El carrer de 
Joaquim 
Rubió i Ors, 
només per a 
vianants tots  
els matins  
de 9 a 13 hores

tat comercial, es tanca diàriament al trànsit 
entre les 9 i les 13 h per facilitar la mobili-
tat a peu. I des del dia 8, l'eix cívic i comer-
cial Francesc Macià-Lluís Pascual Roca està 
tancat a la circulació de vehicles tots els 
divendres i dissabtes al llarg de la jornada.

Agents de salut als barris
Els primers caps de setmana del mes de 
maig, agents de salut municipals van es-
tar presents en una dotzena de punts de 
la ciutat, a tots els barris, per informar la 
ciutadania sobre com sortir a passejar o a 
fer esport de forma segura i responsable. 
També van repartir mascaretes. 
.
Prudència i responsabilitat
Com en les anteriors etapes, l'Ajuntament 
segueix oferint a la ciutadania informació 
actualitzada sobre les normes i recoma-
nacions vigents a cada moment i reiterant 
una crida permanent a la responsabilitat, 
tot recordant que seguim en estat d'alarma. 
Per tant, cal seguir prenent-se molt serio-
sament tots els missatges de les autoritats.

Els carrers de la ciutat s'han començat a senyalitzar per a aquesta nova etapa
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Des que va començar l'alarma sanitària que va obligar a mobilitzar sense prece-
dents els serveis sanitaris i essencials a la ciutat, col·lectius, empreses, entitats 
i persones de Sant Boi han mostrat la seva solidaritat davant d'aquesta situació 
excepcional. Els santboians i les santboianes han estat testimonis i protagonis-
tes del sorgiment d'un sentiment de suport i col·laboració que, juntament amb 
els recursos municipals, ha permès que la ciutat hagi continuat bategant. Els 
resultats d'aquesta suma d'esforços demostren, per una banda, el gran compro-
mís de la ciutadania durant aquests dies tan difícils i, per una altra banda, que 
vèncer la pandèmia és, a més d'un gran repte sanitari, una responsabilitat com-
partida que exigeix molta energia col·lectiva i el suport emocional de tothom. 
Tot aquest enorme esforç ha quedat plasmat en imatges d'agraïment, de treball 
comunitari i d'instants plens d'emoció.

En primer terme, cal agrair l'enorme treball dels professionals sanitaris del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu i dels centres d'assistència primària de Sant Boi, 
així com dels treballadors i les treballadores dels serveis essencials (policia, 
protecció civil, neteja, mercats, etc.). Els nens i les nenes de Sant Boi els han 
volgut donar les gràcies amb desenes de dibuixos recollits a les xarxes socials.

Ha estat fonamental la feina de les persones que han cosit mascaretes, 
d'aquelles que han ajudat la gent gran a fer la compra o preparar el menjar, l'ajuda 
dels restaurants i les empreses que han preparat àpats de manera desinteressa-
da, la de les empreses i persones voluntàries que han fet donacions de material 
sanitari, la dels pagesos i cooperatives que han fet aportacions d'aliments soli-
daris o la del món cultural local que s'ha bolcat perquè a les tauletes i als ordina-
dors de casa no hi faltessin les seves propostes. I moltes altres més...

Energia col·lectiva solidària



Viure Sant Boi
N Maig 20

15

GRÀCIES, Sant Boi!!!



   

institució el gran reconeixent de la ciutadania i 
de la població en general cap a ells?
Davant d’aquesta conjuntura d'absoluta  
excepcionalitat no hem deixat d’agrair, entre 
altres moltes actituds, l'esforç immens i la 
dedicació absoluta que tots els professionals del 
Parc Sanitari han demostrat des del minut zero 
d'aquesta pandèmia. Del primer a l’últim, tots 
són imprescindibles en la nostra organització, 
tots aporten valor i sumen en aquesta voràgine 
inesperada que estem vivint. Estem enormement 
agraïts per l’acompanyament que han fet de les 
persones que més ens necessiten ara mateix, i 
per la capacitat d’adaptar-se, amb una velocitat 
encomiable, a totes les circumstàncies, en línia 
amb els valors intrínsecs de la nostra institució. 
Pel que fa a les mostres d’afecte de la ciutadania 
estem, també, immensament agraïts. En realitat, 
l’agraïment els hi hem de retornar nosaltres 
per tantes i tantes mostres de suport que hem 
rebut des de l’inici d’aquesta crisi sanitària 
sense precedents. Per les donacions altruistes, 
pels aplaudiments, per la calor que encoratja 
els nostres professionals a tirar endavant i a no 
defallir. La ciutadania ens cuida, i nosaltres no 
podem fer res més que retornar aquesta cura: 
cuidar-los a ells, que és la nostra raó de ser.     .../... 

ens ha facilitat avançar en un camí no exempt 
de dificultats i envoltat de moments de gran 
complexitat.

De quina manera el Parc Sanitari ha traslladat 
als professionals el gran reconeixement davant 
del seu esforç davant d’aquesta pandèmia? I, 
d’altra banda, com s’ha viscut, des de dins de la 

Quins han estat els reptes principals que el Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu ha hagut d’afrontar en 
aquesta conjuntura?  Quines mesures o pla de 
contingència ha adoptat davant de la pandèmia 
de la Covid-19?
Després de dos mesos de fer front a la pandèmia 
de la covid-19 podem afirmar que els pilars que 
ens han permès donar una resposta òptima han 
estat l'incansable suport de la ciutadania, l'esforç 
i el compromís dels professionals per continuar 
proporcionat un servei excel·lent a les persones 
ateses, l'elaboració d'un pla de contingència i una 
àgil presa de decisions des de tots els estaments 
de la institució, la reorganització dels serveis, dels 
processos i l'adaptació de l'activitat, la coordinació 
entre els diferents nivells assistencials, el treball 
en equip i un flux de comunicació continu, tant 
intern com extern.
      En relació amb aquest darrer punt, la voluntat 
de mantenir, des de l'inici d'aquesta situació de 
crisi sanitària, una dinàmica comunicativa activa, 
s'ha vist materialitzat amb la posada en marxa de 
sessions informatives setmanals obertes a tots 
els professionals del Parc Sanitari amb la finalitat 
de traslladar, amb la màxima transparència, 
cadascuna de les accions, decisions i actuacions 
dutes a terme per part de la Direcció del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. Volem fer èmfasi en la 
bidireccionalitat d'aquestes sessions en les quals 
els professionals poden participar en un xat en 
línia i en temps real per resoldre els dubtes que 
puguin sorgir-los. Sens dubte un engranatge que 

N “Tenim molt present 
que la raó de ser de 
la nostra institució és 
cuidar de les persones”

N “Contra la COVID-19 
cal prudència, valorar la 
capacitat dels sanitaris i 
autoresponsabilitat”

ENRIC MANGAS és el director del Parc Sanitari Sant Joan de Déu des de l'any 2009.  
Economista, especialitzat en empresa, per la UB i auditor de comptes. Ha estudiat Alta Direcció 
d'Empreses a l'IESE de la Universitat de Navarra. Professionalment, ha ocupat diferents càrrecs al 
Servei Català de la Salut, del qual va ser director (2003-2004). Presideix la Unió Catalana d'Hospitals.

“El compromís 
dels professionals 
i el suport de la 
ciutadania han 
estat claus”



    

Caldrà, també, que fem un exercici de reescriptura 
del sistema de salut, agafant la part positiva de tots 
els canvis que s’estan donant: l’empoderament i la 
capacitat de reacció dels professionals, la presa de 
decisions en un entorn summament canviant, la 
desburocratització i la reformulació de processos 
d’un sistema sanitari que ha demostrat, amb 
escreix, la seva cohesió, seguretat i fortalesa. I tot, 
sense oblidar que també serà necessari apel·lar a 
l’autoresponsabilitat de la ciutadania, una peça 
clau cap en aquest complex engranatge.
Per últim, tres darrers apunts que no voldria 
deixar de mencionar abans de finalitzar aquesta 
entrevista:
- Els professionals del Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu i del sector sanitari, als quals vull agrair, una 
vegada més, la gran tasca que estan duent a terme 
i el seu compromís. En aquest sentit, defensem 
un reconeixement econòmic davant l’emergència 
de la covid-19 donada la resposta eficaç, intensa 
i ràpida que tots ells han desenvolupat en 
aquest període i que, necessàriament, haurà 
d’anar lligat a un finançament adequat per part 
de les administracions públiques. Un període 
extraordinari, que encara no ha finalitzat, i que 
continuarà durant la recuperació de l’activitat 
ordinària de la nova normalitat.
- La ciutadania, pel suport incondicional i la 
paciència que en tot moment ens ha brindat, 
paciència que novament li haurem de seguir 
demanant durant el període de reorganització de 
l’activitat assistencial. En aquesta nova etapa de 
transformació i per evitar majors conseqüències 
de la pandèmia, caldrà implementar tota una sèrie 
de mesures que, inevitablement, comportaran un 
increment de les llistes d’espera.
- I, totes les persones que, malauradament, ens 
han deixat i no podran explicar aquest capítol 
de les seves vides a conseqüència d’aquesta 
excepcional pandèmia.

Atendre les persones afectades i els seus familiars 
en l’actual situació de pandèmia coronavirus 
pot conduir els professionals a experimentar un 
malestar intens, i poden aparèixer símptomes 
com ansietat, irritabilitat, tristesa, sensació de 
culpa, símptomes somàtics, insomni o dificultats 
per concentrar-se 
   Per abordar i prevenir aquests problemes, 
un equip multidisciplinari del Parc Sanitari, ha 
impulsat “El Parc actua amb tu”, un programa de 
suport psicològic i emocional que proporciona 
estratègies i eines d’autocura als professionals que 
ho requereixin. En la mateixa línia de donar tot el 
suport necessari als nostres professionals, s’han 
posat al seu abast habitacions en hotels pròxims 
al Parc Sanitari en els quals es podran allotjar ja 
sigui per l’allargament de la jornada laboral, per 
la llunyania al seu domicili habitual, per facilitar 
el seu descans, o bé per resoldre situacions 
personals derivades d’aquesta pandèmia, com 
ara conviure amb població de risc.

Davant la fase de desconfinament que aviat 
es posarà en marxa, quines mesures caldrà 
prendre? En relació amb la pregunta anterior, 
considera que els guants, les mascaretes i la 
distància de seguretat entre les persones seran, 
durant els pròxims mesos, la millor manera 
d’evitar el contagi?
Fins ara, els plans de contingència ens han permès 
evitar que la corba de contagis hagi estat més 
agressiva. A partir d’ara, i per donar resposta a la 
covid-19 de forma satisfactòria, tots haurem de 
vetllar per la prudència i per implementar plans 
de desconfinament progressius. 
    En aquesta línia, la innovació tecnológica 
tindrà un pes important donat que s’apostarà 
per la implementació de  visites virtuals, tot i que 
els diagnòstics urgents es continuaran atenent 
presencialment. 

El Parc Sanitari ha engegat alguna iniciativa 
digital per facilitar el contacte entre els pacients 
ingressats per coronavirus i les seves famílies? 
Disposa d’un equip psicològic d’acompanyament 
a les situacions de dol o de final de vida?
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha encetat 
diverses iniciatives en aquest sentit. D’una banda, 
i en l’àmbit professional, ha posat en marxa una 
nova eina tecnològica per telemonitorar els 
residents de la seva xarxa de llars amb suport de 
salut mental. La proposta de millora, que sorgeix 
del treball conjunt de les direccions de Salut Mental 
i de Sistemes d’Informació del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu, juntament amb el centre tecnològic 
Eurecat, està adreçada a persones en situació de 
vulnerabilitat social a conseqüència d’un trastorn 
mental i permetrà fer-los un seguiment en remot 
durant el confinament arran de la covid-19. 

Gràcies a aquesta dinàmica innovadora, l’equip de 
psicòlegs i educadors socials de les llars amb suport 
del Parc Sanitari estarà en contacte permanent 
amb la realitat diària de les persones usuàries, 
facilitarà el compliment de les pautes d’aïllament 
sobrevingudes per la pandèmia del coronavirus, 
evitarà desplaçaments innecessaris per part 
dels professionals i, alhora, permetrà mantenir 
la qualitat assistencial i millorar-ne el seguiment.  
D’altra banda i per afavorir que pacients i familiars 
estiguin en contacte malgrat la restricció de visites 
que ha suposat la crisi sanitària de la covid-19, el 
Parc Sanitari ha impulsat accions digitals perquè 
les persones ateses a l’Hospital de Sant Boi i a 
la Xarxa de Salut mental es comuniquin amb el 
seu entorn immediat a través de videotrucades, 
mitjançant telèfons mòbils o tauletes. Per a 
aquesta iniciativa s’ha creat un Equip de Suport 
Psicosocial i Espiritual que, entre altres tasques 
facilita, sobretot, el comiat de les persones amb 
coronavirus en situació de final de vida i els 
seus familiars, i proporciona teleassistència a 
les famílies, tot amb la col·laboració, de forma 
transversal, de l’equip d’infermeria. 

En línia amb l’anterior pregunta, han posat en 
marxa algun programa de suport psicològic 
orientat als professionals sanitaris que estan en 
primera línia des de l’inici de la pandèmia?

N “La tecnologia ens 
ha permès visites, 
acompanyament i 

seguiment virtuals”



Els centres l'assistència primària (CAP) 
són la primera línia del sistema públic 
de salut. Com han viscut l'alarma 
sanitària per la COVID 19?
Els primers dies va ser força complicats. 
Teníem protocols que anaven canviant 
cada dia.  I els canvis eren molt ràpids i 
constants. Alguns professionals també 
van patir la malaltia i l’impacte de feina i 
emocional va ser molt alt en els equips.

La necessitat d'atendre una gran 
quantitat de persones amb recursos 
limitats ha estat un dels majors reptes?
Aquest va ser un dels  reptes  sobretot 
a l'inici. Calien molts materials de 
protecció  pels professionals, neteja 
intensiva en els  centres en àrees on s’han 
visitat pacients amb sospita de Covid i 
els recursos eren limitats. Però potser el 
repte més gran va ser  l’adaptació a una 
realitat diferent amb unes necessitats 
diferents  i de forma molt ràpida.  

Quines han estat les principals 
prioritats? La reorganització dels serveis als CAP 
de Sant Boi ha estat una d’elles?
El més important era atendre les persones i evitar-
los nous riscos. Per aquest motiu es va organitzar 
a l'entrada dels centres un triatge que permetés 
fer sales d’espera separades, una per a persones 
amb símptomes respiratoris i una altra per la resta 
de malalties. Vam fomentar l'atenció telefònica, 
per a resoldre dubtes, fer gestions i fer seguiment 
dels malalts ja diagnosticats amb coronavirus. Al 
mateix temps, en aquesta situació sobrevinguda, 
hem continuat atenent les persones amb malalties 
cròniques (hipertensió, insuficiència cardíaca, 
diabetis, etc.) mitjançant control telefònic. A més, 
la disminució del nombre de visites presencials va 
permetre concentrar els serveis d'atenció primària 
i donar suport sanitari  a residències, hospitals i 
equips domiciliaris. 

Si tenim sospites de tenir la malaltia, hem de 
desplaçar-nos al CAP o no? Què hem de fer?
Millor fer una trucada prèvia al telèfon del seu 
centre per rebre consell de què fer, ja que depèn 
dels símptomes i de l'estat de la persona. 

MARÍA JESÚS MEGIDO és infermera 
des de 1984, doctora en Ciències Infermeres 
i llicenciada en Pedagogia. És també 
professora associada de la Universitat de 
Barcelona fa 20 anys. Des 2016 ocupa el 
càrrec de directora del Servei d'Atenció 
Primària Baix Llobregat Centre de l'Institut 
Català de la Salut (ICS). És membre del 
grup de recerca Octabaix, format per 
professionals sanitaris que es dediquen a la 
investigació de les malalties que pateixen les 
persones majors de 80 anys. 

La tasca dels professionals sanitaris ha estat 
essencial en aquesta crisi i ha tingut una gran 
repercussió. Encara queda molta feina, oi?
Sí. En primer lloc perquè la malaltia segueix 
present i segueixen els contagis. D’altra banda, 
la desescalada en els centres ens implicarà molts 
canvis, tant físics (sales d’espera, per exemple), 
com de funcionament.

A banda de les recomanacions oficials, què ens 
aconsella, com a professional sanitària, per 
protegir-nos del coronavirus?

És molt important seguir totes les recomanacions 
que estan publicades. Vull insistir que cal 
mantenir la distancia amb altres persones, rentar-
se les mans i evitar tocar-se la cara (i la mascareta) 
sense haver-ho fet prèviament i ens hem de tapar 
la boca i el nas amb el colze en tossir o esternudar. 
Al web canalsalut.gencat.cat es pot trobar molta 
informació, vídeos i tríptics amb dibuixos per 
ajudar-nos a resoldre dubtes.

“Adaptar-nos de manera tan 
ràpida ha estat un gran repte 
per a l'atenció primària ”

N “En tot moment, 
la prioritat ha estat 
atendre les persones 
malaltes” 

N “Encara queda molta 
feina per fer des de 
l'assistència sanitària de 
primera línia”

N “És fonamental seguir 
bé les recomanacions 
per poder prevenir 
qualsevol contagi”



El Parc Sanitari Sant Joan de Déu va 
celebrar divendres passat, dia 8 de 
maig, un minut de silenci en record 
de les persones que han perdut la  
vida a causa de la Covid-19 des de 
l'inici de l'emergència sanitària. 

L'homenatge es repetirà cada di-
vendres a les dotze del migdia com 
a mostra de condol i acompanyament 
a les famílies de totes aquestes per-
sones. El centre hospitalari també vol 
agrair a la ciutadania d'aquesta ma-
nera les nombroses i emotives mos-
tres de suport que ha rebut durant la 
situació excepcional viscuda al llarg 
de les darreres setmanes.

El minut de silenci es va guardar 
tant a l'entrada principal de l'Hospital 
General com a l'accés d'Urgències. El 
personal del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu ho va poder seguir també des 
dels respectius llocs de treball.

Presència municipal
La direcció del centre hospitala-
ri va convidar  al minut de silenci 
l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, 
i altres membres del govern munici-
pal, a més de la Junta de Portaveus 
de l'Ajuntament, la Policia Local, els 
Mossos d'Esquadra i el voluntariat de 
Protecció Civil.

Minut de silenci al Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu en record de les víctimes de la pandèmia

El centre sanitari farà un minut de silenci cada divendres com a mostra de condol

Voloreiundis non pore volorum 
experit quatur, quae eos etos

Sant Boi 
organitzarà un 
acte de ciutat 
per expressar  
el seu condol
L'Ajuntament organitzarà un acte 
oficial de condol a les víctimes 
santboianes de la pandèmia. Totes 
les forces polítiques municipals 
s'hi van comprometre formalment 
a mitjans del mes d'abril 
mitjançant l'aprovació d'una 
declaració institucional conjunta. 

Serà un acte de ciutat que tindrà 
com a objectius principals 
recordar les 
persones que ja  
no són amb 
nosaltres i 
contribuir a  
pal·liar i 
acompanyar 
el dolor de les 
seves famílies. 
L'homenatge 
institucional 
de ciutat se 
celebrarà tan aviat 
com la situació 
ocasionada per 
la malaltia ho 
permeti.

A la declaració conjunta 
aprovada pel Ple municipal, el 
consistori santboià transmetia 
el més profund condol i suport 
a les famílies i les amistats dels 
santboians i les santboianes que 
han mort a causa del virus. 

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
expressar el seu condol en una 
carta publicada a principis 
del mes d'abril, on afirmava 
compartir amb tota la ciutadania 
de Sant Boi l'angoixa, el dolor i 
la ràbia per la situació viscuda i 
mostrava el desig d'unir forces 
per tornar a empènyer Sant Boi. 
"Fem que l'esperança en el futur", 
hi deia, "ompli de vida la ciutat i 
brolli de nou en els nostres cors".

Dades actualitzades SARS-CoV-2
L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), depenent del Departament de Salut de la 
Generalitat, publica a la seva pàgina web dades actualitzades sobre la incidència de la Covid-19 a Catalunya. S'hi 
pot consultar un mapa interactiu dels casos registrats a cada municipi i un altre que mostra la incidència de la 
malaltia a les diferents àrees bàsiques de salut (ABS).

aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus

La institució local vol agrair les mostres de suport rebudes durant aquests dies
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D oncs sí. Ens trobem davant del final del man-
dat tal com ens l’havíem imaginat. Més enllà 
de l’emergència sanitària, la pandèmia ens 
porta a una crisi econòmica, social i humanità-
ria d’escala mundial i conseqüències imprevisi-
bles. Cal un replantejament global del previst, 
per adaptar-nos a un context que, si bé encara 
és incert, es preveu de gran dificultat.

Abans de la COVID19, des d’Esquerra Repu-
blicana apel·làvem a l’emergència climàtica 
com l’argument principal per frenar el desen-
volupament de plans urbanístics a Sant Boi i 
reflexionar sobre el model de ciutat, sobre 
amb quina mirada enfoquem l’evolució de la 
ciutat física perquè facilités la ciutat humana. 
Ara, a aquesta emergència climàtica, se n’hi 
sumen de noves que també cal abordar, i que 
reforcen la nostra idea que cal una reflexió 
àmplia.

I si bé no ens podem aturar perquè hi ha situ-
acions urgents que cal afrontar a curt termini, 
hem de ser capaços de fer coses a diferents 
nivells i temps. Per això, més enllà de parar el 
cop perquè ningú es quedi enrere (pla de xoc, 
ajudes a persones en situacions de vulnerabi-
litat, inversions que generin llocs de treball, 
etc.), cal repensar les polítiques públiques per 
intentar que tothom pugui anar endavant. 
Polítiques de dinamització econòmica respon-
sable, d’educació i formació. Polítiques que 
fomentin la cooperació i no la competició. Po-
lítiques que tinguin cura de l’entorn i el medi 
ambient.

Explicant que no serà senzill. Però que amb 
responsabilitat col·lectiva, bona gestió i idees 
noves ens en sortirem!

N Comença 
un nou mandat

E xisten diferentes formas de encarar un 
conflicto, pero existe una única forma de ha-
cerlo que garantiza siempre un mejor resul-
tado: hacerlo juntos, sin trampas y teniendo 
un único objetivo. Mucho se está hablando y 
escribiendo sobre aciertos y errores de los go-
bernantes en esta pandemia que ha sacudido 
nuestro estado del bienestar (sanidad, trabajo, 
educación, cultura…) Podemos dar la razón a 
quienes critican falta de previsión, decisiones 
contradictorias, falta de recursos sanitarios..., 
pero también podemos concretar que en la 
pelea por la razón estamos perdiendo de vista 
a quienes están sufriendo en primera persona 
esta enfermedad, personas que han fallecido 
o se encuentran ingresadas, a sus familiares, 
imposibilitados de compartir la tristeza con 
los suyos. También perdemos de vista a quie-
nes les afecta o afectará la crisis económica 
que asoma, porque gobierne quien gobierne 
un paro elevado nunca es una buena noticia 
y siempre es una generación de jóvenes que 
perderá oportunidades y adultos a quienes le 
costará volver a coger el tren del empleo. No 
podemos  perderles de vista.

Nuestro compromiso, en Sant Boi, en Cata-
lunya y en toda España, es con la ciudadanía, a 
quien vamos a acompañar y por ello desde el 
primer día hemos tendido la mano al gobierno, 
con la única intención de mostrar unidad sin 
complejos. Somos el reflejo de los ciudadanos 
y ellos son los primeros que han resulto, antes 
que los políticos, iniciar este largo camino jun-
tos y esperanzados. Sigamos su ejemplo. 

N Unidad, lealtatd 
y ciudadanía

E

José Ángel Carcelén
regidor

N Confianza y seguridad

  n estos momentos la sociedad tiene miedo, 
incertidumbre, ansiedad y desconocimiento. 
Ante esto necesitamos confiar y actuar con-
forme a lo que la comunidad científica y los po-
deres públicos nos anuncian, a sabiendas de la 
dificultad de la toma de decisiones. 

En estos días podemos ver como la gran ma-
yoría de la población actúa correctamente: se 
confina, se ofrece a colaborar, sacrifica sus in-
tereses individuales por los colectivos. Hay una 
parte minúscula que tiene otros objetivos e in-
tenta generar estados de opinión para reforzar 
sus intereses de parte que, en estos momentos, 
suenan irreverentes. Quien se aprovecha de la 
dificultad social en momentos críticos para ob-
tener rédito personal a corto plazo, está mos-
trando una actitud irresponsable y poco com-
promiso con el bienestar común. 

En estos momentos queremos confianza y segu-
ridad. Por eso,  necesitamos una conducta serena y 
responsable por parte de todos: políticos, medios 
de comunicación y el conjunto de la ciudadanía.

Como responsables municipales, nuestra fun-
ción, desde la proximidad, es dar respuesta a las 
necesidades de las personas, pensando, coordi-
nando y articulando respuestas coherentes y útiles 
frente a esta crisis sanitaria. sin renunciar a traba-
jar en equipo y a exigir a las instituciones pertinen-
tes el cumplimiento de sus obligaciones. Porque 
todo el mundo es necesario para construir una res-
puesta efectiva que acabe con esta crisis sanitaria.

Apelo a la serenidad, la implicación y la res-
ponsabilidad. Necesitamos una mirada amplia 
ante lo que estamos viviendo estos días, por-
que si, finalmente, ha de cambiar nuestra histo-
ria, que sea para mejor.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor
regidor

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

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



Viure Sant Boi
N Maig 20

21

C rec que no diré res de nou si asseguro que 
mai ningú ens havia preparat per fer front a 
una crisi sanitària d’aquesta magnitud, ni una 
crisi econòmica i social que ve després.

Tot i això, l’esforç i dedicació de moltes per-
sones ens està permetent definir mesures i 
accions concretes per intentar donar respos-
ta als reptes que aquesta crisi ens planteja; 
uns reptes que han vingut per quedar-se i que 
ens dibuixen un nou escenari de futur.

Han estat, i seran, dies d’incerteses i de 
preocupacions. De gent que ho està passant 
molt malament, i és aquí on la solidaritat i el 
compromís per no deixar a ningú enrere ju-
guen un paper fonamental. 

Ara toca posar tots els esforços a acompa-
nyar a famílies afectades per aquesta pandè-
mia i a donar suport al comerç local, sector 
empresarial, cultural i col·lectius que s’han 
vist especialment afectats per aquesta crisi. 
Però molt important també, tenir present el 
vessant emocional, ja que si una cosa ha im-
pactat durant aquests dies a moltes perso-
nes, és la pèrdua de gent estimada en situaci-
ons que mai hauríem imaginat.

En  nom de Sant Boi en Comú, el nostre 
agraïment a tots els treballadors i treballado-
res municipals que aquests dies han estat al 
peu del canó treballant per la ciutat, als com-
panys i companyes regidors de tots els grups 
municipals, per la seva voluntat d’unitat i, per 
descomptat, als veïns i veïnes de Sant Boi per 
atendre, amb responsabilitat, totes les mesu-
res que s’han decretat durant aquestes set-
manes i contribuir a cuidar-nos i protegir-nos 
mútuament. Molta força i molt d’escalf. 

N Cuidem-nos

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

Daniel Martínez
regidor

D ivendres passat, dia 17 d'abril de 2020, es va 
reunir en Ple extraordinari el consistori de Sant 
Boi de Llobregat. Aprovem per unanimitat una 
declaració sobre la crisi del coronavirus i un pla 
de xoc per a fer-li front.

Crec que totes dues coses eren necessàries 
i crec que també era necessària l'actitud de 
tots els grups polítics presents a l'Ajuntament, 
clarament constructiva i proactiva. A diferèn-
cia del que ocorre en altres institucions i ad-
ministracions la del nostre municipi crec que 
ha estat a l'altura, l'hem estat tots, equip de 
govern i oposició. Vull agrair l'actitud de l'al-
caldessa, Lluïsa Moret Sabido, pròxima, dis-
ponible i informadora, igual que la de l'equip 
de govern en el seu conjunt, oberts a buscar 
la participació de tots i la col·laboració de tots. 
Igual cosa puc dir dels altres grups de l'oposi-
ció, tots hem estat proactius, ningú ha pensat 
en interessos partidistes i només hem pensat 
en una cosa: que podíem fer en benefici dels 
nostres veïns i veïnes.

I pensant en això hem fet, presentat i apro-
vat un pla de xoc i un fons de contingència. Ini-
cialment dotat amb 1.000.000 d'euros.

Creiem que és l'hora del municipalisme i la 
gestió municipal, no ens importen en això els 
colors polítics, només ens importa la voluntat 
de treball i el fet de fer el més i millor que po-
dem pels nostres veïns i veïnes.

Certament també caldrà fer altres pressi-
ons i a altres escales supramunicipals, a títol 
d'exemple cal reclamar la derogació de la LR-
SAL, aquests no són moments de posar lligams 
a les administracions municipals.

 

N L'Ajuntament i la crisi 
del coronavirus

Jorge Romero
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi 
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:  

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

  N     o voy a hablar de nuestra CORESSA la encar-
gada de la limpieza y basuras de S. Boi, voy a 
preguntar sí con el coronavirus ya manifesta-
do en la ciudad; debe extremarse la limpieza 
e higiene de nuestras calles como en el Metro, 
Buses, Carrilet y los vecinos que refuerzan sus 
desinfecciones por la pandemia.

Sorprende que el túnel Gater la vía peatonal 
más transitada por millares de santboyanos, 
con “vending”de alimentos y “cantina labo-
ral” de los empleados municipales;  con  tien-
das y discoteca, sea aún una pista de patine-
tes, bicis y un sucio lugar. Carteles, fumadores 
y suelo que nos evite caídas y arrollamientos. 
La propiedad es incapaz de su mantenimien-
to como galería comercial; impotente para 
un  sobreexplotado paso frontal al núcleo del 
transporte público de S. Boi. 

Y lo es porque la vía del Ateneo ruinoso, 
tiene más peligro que el Gater. Higiene en la 
que puede ser una vía de contagio del virus. 
El dinero, debe usarse en la que es la princi-
pal “cinta transportadora” al FC y los buses.  
Recordaré que hace 2 años interpelé sobre las 
inspecciones a bares y tiendas hechas, se me 
contestó con : una en un año. Toca más con-
trol sanitario . Sé que en nuestro cuartel espe-
ran órdenes para auxiliar, son militares; pero 
en lo municipal sí se deben tener iniciativas 
dada la gravedad extrema del virus en geriátri-
cos y sanatorios.

La higienización - por CORESSA-, conviene  
sea ejemplar. Y barrer la palabrería, el festejo 
irresponsable y el gasto superfluo.

Con eficacia, habrá final.

N Barrido

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita
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Tauler 

Cultura per "estar per casa" 

La comunitat cultural de Sant Boi s'ha 
mobilitzat amb un conjunt d'activitats que s'han 
anat desenvolupant al llarg del confinament 
i que encara continuen. Poesia, fragments 
de peces de teatre, lectures dramatitzades, 
el descobriment dels tresors del patrimoni 
històric, l'art i la música formen part de la 
programació especial de cultura confinada.  
Tots els continguts: Facebook.com/
CulturaSantBoi.
 

Poesia contra l'adversitat 
El santboià Cysko Muñoz és el conductor del 
taller Poesia contra l'adversitat, activitat virtual 
de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Informació: agendasb.info/taller-poesia-contra-
ladversitat.  
Inscripció: cyskomuñoz@gmail.com.
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Música made in Sant Boi 
En el marc de la programació culural virtual, la 
música és protagonista. Els santboians Ernesto 
Barba i Miquel Ceide (Morsa Punxadiscos) fan 
propostes que passen pel rock and roll i la 
música soul i rhythm & blues.  
Informació: agendasb.info/les-sessions-de-
morsa-punxadiscos i https://agendasb.info/
rock-roll-forever.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dansa, al saló de casa  
La dansa es pot practicar a tot arreu, també a 
casa. Les acadèmies de dansa Loida Grau i Luisa 
Fernando proposen unes senzilles coreografies 
per alliberar emocions, omplir-nos d'energia i 
expressar la nostra creativitat. 
Informació: agendasb.info/expressar-amb-la-
dansa i agendasb.info/alliberem-tensions-amb-
la-dansa.
 

Enguany l'emergència sanitària encara ens fa estar sense poder gaudir amb normalitat de la cultura i 
el lleure. Però no deixem que s’esvaexi l’energia i les ganes de passar-ho bé. Des de l'espai virtual De 
moment, enlloc com a casa, seguim convidant tothom a moure's, escoltar, crear, aprendre i estimar amb 
moltes propostes virtuals interessants. Són recursos per gaudir a casa, activitats 100% made in Sant Boi, 
elaborades i compartides per persones, entitats i empreses d’una ciutat que continua bategant amb força.
Totes les propostes: santboi.cat/enlloccomacasa.   

Propostes per a la gent gran 
És important que la gent gran estableixi 
rutines diàries, cuidi l'alimentació, 
faci una mica d'exercici i mantingui el 
contacte amb amistats i familiars. El 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
disposa d'una guia virtual que inclou 
moltes propostes adreçades a les 
persones grans: des de receptes de cuina 
fins a visites a museus, teatre o circ.
Informació: elbaixllobregat.cat/COVID/
guiagentgran. 

Fer esport des de casa
L'Ajuntament de Sant Boi proposa 
compartir per Instagram els 
nostres entrenaments a casa. 
Etiqueteu els vostres vídeos i 
comentaris amb @sbesports i  els 
hashtags #joentrenoacasaSB i 
#yoentrenoencasaSB.
Informació: www.instagram.com/
sbesports.

Els poliesportius municipals Can 
Massallera, La Parellada i L'Olivera 
proposen activitats i recomanacions per 
gaudir de l'esport de manera virtual. 
Vídeos d’exercicis, enllaços a activitats 
en línia, activitats dirigides a través 
d’Instagram Live, recomanacions per 
mantenir la forma física, etc.
Informació: perfils de Facebook dels 
respectius poliesportius.

La fisioterapeuta santboiana Marta 
Sánchez aporta consells per tenir un bon 
estat físic. A Instagram, ofereix sessions 
d’exercicis per mantenir el cos actiu i 
flexible. Unes rutines que ens poden ser 
molt útils durant el temps d'estar a casa.
Informació: @ martasanchez50.



Viure Sant Boi
N Maig 20

23

Formació TIC 
Les píndoles formatives Apropa't 
a les persones en línia són 
sessions virtuals al voltant 
de les TIC (tecnologies de la 
informació i la comunicació) 
obertes a tothom. En format de 
vídeo, s’emeten per YouTube dimarts i dijous, de 17 
a 18.15 hores, fins al 12 de maig.  
Informació: santboi.cat/apropat, sbciutateducadora.
cat i agendasb.info/formacio-tic-a-youtube.
 

La Blai Net des de casa 
L'Escola de Música Blai Net se suma a Música als 
balcons, en suport a les persones treballadores dels 
serveis bàsics, i els dimarts, a les 20.05 h, convida 
a cantar, ballar o fer sonar una cançó al mòbil 
des del balcó. A més proposa mantenir actius els 
aprenentatges dels nens i les nenes i, de passada, 
anima les famílies a practicar música els dijous, a 
les 17 h, a les sessions on line La Blai Net en viu.
Informació: https://emmsantboi.wordpress.com.
 
Més música en família  
La mestra santboiana Anna Ballo comparteix 
recursos musicals on line per a nens i nenes 
d’educació primària.     
Informació: https://bit.ly/musicainfants.
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Lectura fàcil 
L'Ajuntament en col·laboració amb el Centre 
d'Informació de la Discapacitat, servei de les 
biblioteques de Sant Boi que s'adreça a les 
persones amb diversitat funcional, ofereix 
interessants propostes virtuals de lectura. 
Informació:  agendasb.info/lectura-facil-i-
autonomia-personal.
 

Scape virtual 
Sant Boi Comerç ens proposa un joc de pistes 
o scape room, a través de les xarxes socials. 
Per aconseguir l'objectiu cal desxifrar diversos 
missatges i completar la "missió". 
Informació: agendasb.info/resol-els-enigmes-
sense-sortir-de-casa.
 
Sumant capacitats 

 
 
 
 
 
 
 

Sant Boi és una ciutat sensible i compromesa 
amb les necessitats de les persones amb 
diversitat funcional, i és en aquest sentit, que 
es posa al seu abast tot un seguit de recursos, 
serveis i activitats amb l'objectiu d'afavorir 
la seva inclusió, igualtat d'oportunitats i 
participació en la societat com a ciutadans i 
ciutadanes de ple dret. 
Informació: agendasb.info/fomentar-
lautonomia-personal.

Protegir el medi ambient 
L'Ajuntament convida a compartir ofertes 
virtuals de la Fundació Catalana de l'Esplai per 
aprendre a cuidar el nostre entorn i millorar 
el medi ambient: Com fer un hort al balcó, 
calcular la nostra petjada de carboni (emissions 
de gasos d'efecte hivernacle que provoquem 
directa o indirectament) i plantar una llavor. 
Informació:  agendasb.info/celebrem-el-dia-
mundial-de-la-terra.

El Departament d'Educació de la Generalitat ha anunciat que el procés de 
preinscripció escolar per al curs 2020-2021 a Infantil, Primària i ESO i també 
per a les escoles bressol públiques serà del 13 al 22 de maig. Els tràmits s'hau-
ran de fer preferentment per Internet, encara que els dies 19, 21 i 22 de maig 
es podrà fer la sol·licitud presencialment al centre demanat en primer lloc.
Informació: Oficina Municipal d'Escolarització (OME, tel. 690 75 60 89, de 9 a 
15 h), santboi.cat/curs20-21 i sbciutateducadora.cat.

Convivència a la llar
La convivència a la llar pot comportar 
experiències gratificants, però també 
pot derivar en moments de conflicte.  
Per abordar aquestes situacions, 
l’Ajuntament ha posat a punt el “Kit 
restauratiu contra la COVID-19” 
(vídeoclips en format d’animació). Els 
clips exposen de manera entretinguda 
com resoldre moments de tensió.  
També es posen a l'abast de les famílies 
vídeos amb consells professionals sobre 
com abordar baralles entre germans 
i germanes, com negociar en l'àmbit 
domèstic o com comunicar-nos millor a la 
llar. Aquestes píndoles amb especialistes 
es van nodrint amb les demandes, les 
qüestions, les aportacions i els interessos 
que es poden fer arribar via correu 
electrònic.
Átenció en línia: mediaciociutadana@
santboi.cat.
Informació: sbciutateducadora.cat.
Aportacions: educació@santboi.cat.
 

A més de les relacions amb les persones 
de casa, hem conviure amb els nostres 
veïns i veïnes, cosa que  ensobliga a 
tenir comportaments especialment 
respectuosos i que no posin en risc 
la salut de les altres persones. Com a 
mesures bàsiques a tenir en compte, es 
recomana evitar fer esport i activitats 
de lleure o sorolloses a terrasses i altres 
zones comunitàries. 
Informació: agendasb.info/som-veinat-
som-responsables.
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Una Festa Major diferent
La Festa Major de Sant Boi s'ha hagut 
de cancel·lar a causa de la situació 
d'emergència sanitària, per tal de 
garantir la seguretat de la ciutadania. 
Altres localitats de l'entorn han pres 
mesures similars respecte a les activitats 
festives i culturals previstes amb gran 
concentració de persones. 
Així i tot, l'Ajuntament, moltes entitats 
i la comunitat cultural de Sant Boi no 
volen deixar la ciutat sense una Festa 
Major i estan treballant per configurar 
una programació virtual que permeti 
mantenir viva la celebració encara que 
sigui, aquest cop, d'una manera diferent. 
Aquesta programació virtual es donarà 
a conèixer al llarg dels dies vinents.
El pressupost que estava previst per a 
les activitats de la Festa Major 2020 s'ha 
destinat a nodrir el fons de contingència 
aprovat en el Ple del 17 d'abril, que 
inclou un ajut municipal extraordinari 
de 450 euros que moltes persones ja 
estan tramitant, i servirà també per 
donar suport al sector cultural local.

Ciutat Gegantera 2022
L'Agrupació de Colles Geganteres de 
Catalunya i la colla Gegants de Casablanca 
han acordat ajornar fins a l'any 2022 
els actes de Ciutat Gegantera previstos 
enguany a la nostra ciutat, a causa de la 
situació d'emergència generada per la 
Covid-19. Després d'aquesta decisió, Sant 
Boi de Llobregat serà la seu de la 34a edició 
de Ciutat Gegantera. Ha començat, doncs, 
el camí per esdevenir durant la primera 
quinzena de maig del 2022 el principal 
focus d'atenció del món geganter del país. 
Serà mitjançant una àmplia programació 
d'actes festius i institucionals, entre els 
quals una trobada de colles geganteres de 
tot  Catalunya.

Una diada de Sant Jordi, des de casa 
Enguany no hi va haver parades de llibres i roses, tampoc vam tenir signatures de llibres ni activitats presencials. 
Va ser un Sant Jordi diferent, però no van faltar les emocions per celebrar una diada tan arrelada com aquesta. 
A causa de l'emergència sanitària, dibuixos de dracs i roses van omplir finestres i balcons. El dia 23 d'abril les 
activitats virtuals es van traslladar a les pantalles, des d'on autors i autores i artistes de Sant Boi van oferir un 
grapat de propostes. També es van llegir contes no sexistes i se'n va crear un en directe. Tot, per gaudir a casa.
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