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7 La importància de la salut  
La salut és un tema de gran importància per 
a joves i adolescents. Els hàbits alimentaris, 
l’activitat física, els mètodes anticonceptius, 
les malalties de transmissió sexual o les 
adiccions són assumptes que formen part de 
les seves converses, interessos i preocupa-
cions. Un servei especialitzat, el Punt Jove de 
Salut, ofereix informació i atenció professio-
nal sobre aquests temes, organitza activitats 
de conscienciació als instituts i treballa en 
coordinació amb els CAP i altres recursos del 
territori. Es prevenen conductes de risc i es 
promouen hàbits i actituds saludables.

8 Prevenir la violència 
L’Ajuntament treballa per promoure rela-
cions personals i afectives fonamentades en 
la igualtat. En darrer terme, es tracta de pre-
venir conductes abusives i manifestacions de 
violència, tant les més explícites com d’altres 
de més subtils i ‘invisibles’. La campanya mu-
nicipal “Això no és amor”, el consultori vir-
tual E-lia, xerrades monogràfiques i repre-
sentacions teatrals de conscienciació per als 
centres educatius són algunes de les accions 
que es porten a terme de manera habitual.

9 Comunicació 2.0
Internet i les xarxes socials han esdevingut 
un mitjà de relació habitual i quotidià, espe-
cialment per als joves. L’Ajuntament disposa 
de sales multimèdia en alguns equipaments 
municipals per facilitar l’aprenentatge i l’ús 
de les eines 2.0. A més, ha posat en mar-
xa canals específics per comunicar-se amb 
les persones joves del municipi (un blog, 
comptes a Facebook i Twitter i un butlletí 
electrònic mensual). Algunes de les accions 
formatives per a joves s’ofereixen en línia en 
una plataforma pròpia.

10 Més serveis i iniciatives
Molts altres serveis municipals no estan 
pensats de manera exclusiva o específica 
per a la gent jove, però sí que s’adrecen en 
bona mesura a atendre les seves necessitats 
i interessos (projectes d’emprenedoria social, 
concerts, activitats esportives, exposicions 
i projectes artístics...). Entitats com la Fun-
dació Marianao, Els Garrofers, Centre Obert 
Don Bosco, Cultura F o l’AEG Sant Ramon 
Nonat, entre d’altres, duen a terme des de 
fa anys projectes amb un alt grau de conei-
xement i repercussió en la població juvenil.

Un futur amb oportunitats
NLes polítiques per a joves se centren a reforçar la formació i les expectatives laborals

Les persones són la principal prioritat de 
l’Ajuntament de Sant Boi. La crisi econòmica 
està posant les coses especialment compli-
cades a les persones joves de la ciutat, que 
troben dificultats a l’hora de plantejar-se el 
futur i orientar els seus projectes de vida. Per 
tant, l’atenció a les necessitats i els projec-
tes dels joves i les joves de Sant Boi ocupa, 
més que mai, el centre de l’acció del govern 
municipal.

1 Més opcions de treballar
La crisi i l’atur estan afectant en major me-
sura el col·lectiu juvenil. En vista d’això, les 
polítiques municipals de joventut han reo-
rientat els objectius en els darrers anys. El 
primer d’aquests objectius és ara proporcio-
nar a les persones joves recursos per millorar 
l’ocupabilitat; és a dir, per tenir més opcions 
de trobar un lloc de treball i perquè puguin 
aspirar a llocs de treball dignes i de qualitat 
en un context de gran precarietat laboral. 
Més de 250 joves de Sant Boi participen en 

programes específicament dissenyats per a 
la millora de l’ocupabilitat (Eskala, Puc Més, 
Joves per l’Ocupació, etc).

2 La formació, peça clau 
La formació és un element fonamental per 
tenir més i millors possibilitats de desenvo-
lupament personal i professional. Els pro-
grames formatius que l’Ajuntament adreça 
a joves de la ciutat (La formació t’obre por-
tes, Canvia el teu futur...) posen l’accent a 
millorar competències en àmbits clau de 
la societat actual, com les noves tecno-
logies de la informació i la comunicació o 
l’aprenentatge d’idiomes. També es pro-
mou el retorn al sistema educatiu reglat 
d’aquells i aquelles que han abandonat els 
estudis i volen reenganxar-se.

3 Igualtat d’oportunitats
Les polítiques de joventut es plantegen 
també amb l’objectiu d’afavorir la igual-
tat d’oportunitats. L’Ajuntament aconsella 
i facilita a tots els joves de la ciutat que 

La salut i la 
prevenció de 
conductes 
violentes 
són temes que 
s’aborden com a 
prioritats

N El servei d’informació 
juvenil El Punt centralitza 
a Can Massallera  
tots els serveis 
municipals per a  joves

N Els instituts col·laboren 
amb l’Ajuntament en 
projectes i campanyes 
adreçats a la població 
juvenil de Sant Boi

s’inscriguin en el Sistema de Garantia Ju-
venil, un requisit indispensable per accedir 
a la majoria de les ajudes i oportunitats 
relacionades amb l’educació, la formació 
i l’ocupació que s’ofereixen des de les ad-
ministracions. Des de fa anys, el consisto-
ri local convoca beques per a projectes de 
persones joves de Sant Boi, amb preferència 
per a les que tenen menys recursos econò-
mics. La majoria de les beques es destinen 
a finançar activitats de formació i desplaça-
ments al lloc d’estudi o a la feina.

4 Nous reptes 
El Pla Local de Joventut 2016-19, actualment 
en procés d’elaboració, plantejarà nous pro-
jectes i línies estratègiques de treball per 
continuar donant suport a les trajectòries 
vitals dels i les joves de Sant Boi. El govern 
municipal es proposa posar en pràctica, per 
exemple, plans de primera oportunitat la-
boral per a persones acabades de llicenciar 
o destinar recursos per finançar reforços als 
centres educatius.

5 El ‘punt’ de referència
El Servei d’Informació Juvenil El Punt, ubicat 
a la Factoria Jove de Can Massallera, és el 
punt de referència de l’Ajuntament per als i 
les joves de Sant Boi. En un mateix edifici 
es concentren la gran majoria de serveis i 
recursos, principalment informació gratuïta 
i assessorament especialitzat sobre temes 
d’interès juvenil. El Punt atén cada any prop 
de 15.000 consultes que li permeten conèi-
xer des de la proximitat gran part de les ne-
cessitats i inquietuds de la gent jove de la 
ciutat i orientar les polítiques municipals per 
poder oferir respostes satisfactòries.

6 Presència als instituts
El Punt ha apropat encara més els seus 
serveis als joves creant una xarxa de 
col·laboració amb presència en els cinc 
instituts públics de Sant Boi. La Xarxa 
d’Atenció de Descentralització Informativa 
als Instituts atén consultes a l’hora del pati 
un dia a la setmana a cadascun d’aquests 
centres. Els instituts acullen activitats (xe-
rrades i tallers, sobretot), campanyes i pro-
jectes plantejats amb criteris compartits 
per l’Ajuntament i els centres. 

El regidor de Joventut, Marc Aguilà, amb un grup de joves participants en una sessió  del Pla 
de govern 2015-19 a Can Massallera

Joves que van col·laborar aquest estiu en un espot promocional de la 
nova programació de Ràdio Sant Boi
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El Ayuntamiento cuenta con programas 
para jóvenes centrados exclusivamente en 
la formación, si bien su objetivo último es 
también mejorar las competencias de las 
personas participantes para facilitar su in-
corporación al mercado laboral en las me-
jores condiciones posibles.

Canvia el teu futur se plantea este objeti-
vo mediante un retorno al sistema educa-
tivo reglado, concretamente 
mediante la preparación de 
pruebas de acceso a ciclos for-
mativos. En la actualidad el 
programa ofrece tan solo for-
mación para el acceso a ciclos 
de grado superior, pero próxi-
mamente se abrirá también 
la posibilidad de preparar los 
de grado medio. En cualquier 
caso, se trata de una forma-
ción de meses (300 horas de 
clase en total) en la que se 
imparten materias comunes 
para todos los ciclos y también 

“Estaba sin trabajo y había 
dejado de estudiar. No sabía qué 
hacer. El Programa Eskala me ayudó a 

vencer la timidez y a 
descubrir lo que me 
gusta. Me hicieron 
ver en qué fallaba. 
Elegí ir a un curso 
de monitor en el 
tiempo libre y luego 
encontré un trabajo 
de 10 meses en Ikea. 
Vuelvo a estar en el 
paro pero ahora me 

veo más preparado y con las cosas más 
claras.” Carlos Tudó, participant al 
Programa Eskala 2014

“El nostre centre aprofita 
per als seus plans d’acció tutorial 

(PAT) els serveis 
que ens ofereix 
l’Ajuntament. En 
especial l’orientació 
acadèmica, però 
també els tallers 
sobre temes de 
salut i sexualitat i 
un servei de suport 
psicològic a alumnes. 
Quan era adolescent 

anava sovint a El Punt perquè era molt 
activa en temes de lleure i cooperació.” 
Dolors Ortega, Cap d’Estudis de 
l’Institut Rubió i Ors

“Faig xerrades sobre sexualitat 
i afectivitat als 
instituts, en 
col·laboració amb 
el Punt Jove de 
Salut. Hi trobem 
força desinformació, 
persistència de mites 
i, en els darrers anys, 
un augment de les 
conductes masclistes. 
Les noies són més 

madures. Al CAP les consultes que rebo 
són sobretot sobre la ‘píndola del dia 
després’ i els anticonceptius.” Marta 
Díaz, Llevadora del CAP Montclar 

A principios de este año 2016, el Ayunta-
miento ha dado un nuevo impulso a sus 
programas destinados a mejorar la ocupa-
bilidad de los jóvenes de la ciudad. Desde 
el inicio de la crisis económica, ese es el 
objetivo número 1 de las políticas munici-
pales de juventud. Las acciones que se lle-
van a cabo pretenden empoderar a los jó-
venes y darles herramientas para tener más 
opciones de encontrar trabajo y poder as-
pirar a empleos dignos y de calidad, menos 
precarios. También se trabaja para facilitar 
el retorno al sistema educativo, en muchos 
casos como paso previo o intermedio hacia 
el mundo laboral.

Formación, tutorías, prácticas
La mayoría de los programas ofrecen for-
mación en competencias básicas, forma-
ción profesionalizadora, tutorías y sesiones 
de trabajo individuales y grupales. En algu-
nos casos también se suman, según los di-
ferentes perfiles, motivación y autoestima, 
adquisición de hábitos sociales, coaching 
ocupacional o prácticas en empresas.

En el planteamiento de estas acciones es im-
portante la conexión entre los diferentes pro-
gramas. Los resultados obtenidos mediante 
estas acciones en los últimos años han sido 
muy satisfactorios, ya que la mayoría de jóve-
nes participantes han conseguido la inserción 
laboral o el regreso al sistema educativo, en 
porcentajes que superan de media el 70 %. En 
conjunto, los programas de ocupabilidad que 
el Ayuntamiento dirige específicamente a la 
gente joven tienen como beneficiarias en la 
actualidad a cerca de 250 personas.

La Garantía Juvenil, un requisito
El Ayuntamiento cuenta desde mayo pasa-
do con un servicio de información y orien-
tación sobre el Sistema de Garantía Juvenil, 
un requisito básico para que los jóvenes 
puedan acceder en las mejores condiciones 
a acciones relacionados con la formación, 
el trabajo y las prácticas en empresas. El 
Ayuntamiento aconseja la inscripción en 
este sistema, que considera el canal de en-
trada indispensable para las oportunidades 
públicas existentes en este ámbito n

Programas para mejorar la 
ocupabilidad juvenil

La mayoría de 
participantes 
encuentran  
trabajo o vuelven  
a estudiar

Ocupabilidad
Programas 2016

Eskala
¬ Jóvenes de 18 a 30 años en 
paro que se plantean un proceso 
de cambio para la inserción 
laboral o formativa. Elaboración 
de un plan vital. Itinerarios 
prelaboral, ocupacional y de 
inserción. Prácticas en empresas 
y coaching. Formación TIC

Puc més
¬ Jóvenes de 16 a 24 años en 
paro con bajo nivel académico 
y baja cualificación profesional. 
Plan de trabajo individual y 
grupal. Motivación y autoestima. 
Hábitos sociales. Competencias 
básicas e instrumentales

Endavant Joves
¬ Jóvenes de 16 a 29 años 
con riesgo de exclusión social 
inscritos en la Garantía Juvenil. 
Itinerario formativo individual

Joves per l’ocupació
¬Jóvenes de 16 a 25 años en 
paro con baja cualificación, 
para la reinserción laboral o el 
retorno al sistema educativo

Llançadora Vives
¬Jóvenes en paro con riesgo de 
exclusión. Capacitación para 
buscar trabajo o autoempleo. 
Emprendimiento solidario

Fem ocupació
¬Jóvenes de 18 a 29 años 
en paro con titulación de 
secundaria inscritos en la 
Garantía Juvenil. Formación y 
tutorías. Posible contrato. 

materias específicas. La mayoría de los 39 
jóvenes participantes en la pasada edición 
finalizaron la formación, 24 se presentaron 
a las pruebas de acceso y 16 (dos terceras 
partes) consiguieron superarlas y retomar 
sus estudios.

La formació t’obre portes propone cursos 
de más corta duración pensados para mejo-
rar competencias concretas que pueden ser 

de ayuda a la hora de encontrar 
trabajo o de conseguir un trabajo 
mejor. La mayoría de los cursos 
que se ofrecen tienen que ver 
con el uso de nuevas tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC), con el aprendizaje de 
idiomas (conversación en inglés, 
preparación del First Certificate, 
iniciación al alemán...) o con co-
nocimientos y habilidades profe-
sionales demandadas habitual-
mente por el mercado laboral del 
entorno, sobre todo en el ámbito 
de la atención a las personas. n 

Formación para abrir  
las puertas del futuro

El Ayuntamiento 
ofrece cursos 
preparatorios 
para el acceso a 
ciclos formativos
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Des de l’Ajuntament, 
fem costat a les 
expectatives i projectes 
de vida de la gent jove

N Desde el Ayuntamiento, 
damos apoyo a las 
expectativas y proyectos 
de vida de los jóvenes

Joves amb esperit de futur
Jóvenes con espíritu de futuro

L a sociedad que se va configurando con esta crisis eco-
nómica tan persistente no es un contexto fácil para las 
personas jóvenes. Las tasas de paro juvenil superan con 
creces las elevadas cifras que ha alcanzado el desempleo 
en el conjunto de la población y, por tanto, muchos chi-
cos y chicas de esta generación tienen dificultades para-
llevar a cabo sus proyectos de vida.

En Sant Boi somos conscientes de este serio problema 
y por eso trabajamos para dar apoyo a la emancipación 
juvenil. El acceso al empleo y la vivienda son factores de-
terminantes a los que dedicamos buena parte de nues-
tros esfuerzos. 

También es clave, qué duda cabe, la formación. Con-
sideramos una prioridad garantizar que todas las per-
sonas jóvenes de la ciudad puedan abordar en igualdad 
de oportunidades los proyectos formativos que han de 
llevarles hacia un futuro con más y mejores opciones. 
Puesto que no todo el mundo tiene la misma situación 
de partida, parte de nuestro papel como Ayuntamiento 
consiste también en corregir los desequilibrios.

Hemos de facilitar el desarrollo integral de las perso-
nas jóvenes, promoviendo su presencia en las iniciativas 
sociales, culturales y deportivas que se llevan a cabo en 
la ciudad y, sobre todo, buscando su participación en la 
construcción del futuro de Sant Boi como sujetos activos 
de la toma de decisiones.

El Ayuntamiento seguirá llevando a cabo políticas pú-
blicas al servicio de las necesidades presentes de nues-
tros chicos y chicas y de sus oportunidades para desarro-
llar con libertad y dignidad sus proyectos de vida. 

 a societat que es configura amb aquesta crisi 
econòmica tan persistent no és un context fàcil per 
a les persones joves. Les taxes d’atur juvenil ultrapas-
sen amb escreix les elevades xifres que es registren en 
el conjunt de la població i, per tant, molts nois i noies 
d’aquesta generació tenen dificultats per portar a terme 
els seus projectes de vida.

A Sant Boi som conscients d’aquest seriós problema 
i per això treballem per donar suport a l’emancipació 
juvenil. L’accés a l’ocupació i l’habitatge són factors de-
terminants als quals dediquem bona part dels nostres 
esforços. 

També és clau, no hi ha dubte, la formació. Conside-
rem una prioritat garantir que totes les persones joves 
de la ciutat puguin abordar en igualtat d’oportunitats 
els projectes formatius que els han de portar cap a un 
futur amb més i millors opcions. Atès que no tothom té 
la mateixa situació de partida, una part del nostre paper 
com a Ajuntament consisteix també a corregir els des-
equilibris existents.

Hem de facilitar el desenvolupament integral de les 
persones joves, tot promovent la seva presència a les ini-
ciatives socials, culturals i esportives que es duen a ter-
me a la ciutat i, sobretot, buscar la seva participació en la 
construcció del futur de Sant Boi com a subjectes actius 
de la presa de decisions.

L’Ajuntament seguirà portant a terme polítiques pú-
bliques al servei de les necessitats presents dels nostres 
nois i nois i de les seves oportunitats per desenvolupar 
amb llibertat i dignitat els seus projectes de vida.

“Quiero seguir estudiando 
y, a la vez, poder cuidar a mi niña. 

Me han dado 
una ayuda de 
conciliación. 
Trabajo en la 
cocina de un 
restaurante, 
pero en mi país, 
Cuba, estudié 
hasta 3º de 
Derecho y ahora 
quiero opositar 

a Auxilio Judicial y Tramitación 
Procesal, pero la matrícula y los 
libros son caros.” Vanessa morales, 
cambrera, beneficiària d’una beca

“Dir que els joves no fem res  
i que som 
uns ganduls 
és un tòpic, 
una mentida. 
Gairebé tothom 
fa coses. Jo 
mateix sóc una 
persona molt 
activa. Un grup 
d’amics de Sant 
Boi vam muntar 

una entitat de circ i malabars. Ara hi 
som 16, i tots estem ficats també en 
altres projectes.” Àlex Rodríguez, 
associació Malabandboi

“Tengo el hábito de participar. 
Soy delegado de clase y me apunto 

a casi todo: obras 
de teatro, cursos 
de mediación... 
Fui a una reunión 
del plan de 
gobierno en 
Massallera.  
Sant Boi necesita 
algo que lo 
identifique más, 
un Ateneu con 

actividades para todos sería buena 
idea. En verano echo en falta más 
actividades, no solo fiestas.”  
Álvaro Santos, delegat de curs

L
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Nou projecte de reforç  
per combatre el fracàs 
escolar a col·legis i instituts
L’Ajuntament posarà en marxa 
a partir de mitjan de febrer un 
projecte de reforç escolar en 
col·legis i instituts de la ciutat. 
En el cas de secundària, el reforç 
permetrà atendre les necessitats 
d’un total 
de 25 grups 
i s’adreçarà 
principalment 
a alumnes amb 
baix rendiment 
acadèmic i 
pocs recursos 
econòmics. La 
realització del 
projecte serà possible gràcies a la 
contractació durant 6 mesos de 
10 professors i professores amb 
l’ajuda de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dintre d’un programa 
ocupacional. L’objectiu és la 
reincorporació al mercat de 
treball d’aquests docents i altres 
professionals de diferents camps. 

La Fundació Marianao posa 
en marxa un espai juvenil
La Fundació Marianao ha posat en 
marxa el Lokal 9, un nou espai per 
a joves. Situat a la plaça de Mercè 
Rodoreda, el Lokal9 convida els 
seus usuaris i usuàries a proposar 
idees, activitats i projectes que 
un equip de dinamitzadors els 
ajudarà a fer realitat. Aquest espai 
és gratuït i compta amb una sala 
de jocs, una àrea per a reunions 
(‘Acció sofà’), una aula d’estudi, 
conexió wi-fi i ‘biblioteca’ de 
pel·lícules, sèries i música. Lokal 
9 organitza tallers, visites i 
excursions.

28 alumnes fan de 
corresponsals per trasmetre 
informació a la seva classe 
Aquest curs escolar, la Xarxa 
de Descentralització del Servei 
d’Informació Juvenil El Punt ha 
impulsat la creació d’un grup 
de corresponsals als centres de 
secundària de la ciutat.  
28 alumnes dels instituts  
Joaquim Rubió i Ors,  
Rafael Casanova i Marianao 
participen de moment en  
aquesta iniciativa, fent de 
transmissors d’informació 
a la seva classe. La xarxa de 
corresponsals permet fer 
arribar informació a més joves 
i permet també detectar noves 
demandes i necessitats. Els temes 
més tractats en les trobades 
realitzades fins ara entre El 
Punt i el grup de corresponsals 
són, entre altres, les beques 
municipals per a joves i la 
participació juvenil en el Pla de 
govern de l’Ajuntament.

20 joves de Sant Boi en situació d’atur 
podran participar els pròxims mesos 
en el programa Endavant Joves. 
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament, 
subvencionada per la Generalitat, 
s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys 
inscrits a la Garantia Juvenil que bus-
quen feina i volen tenir més opcions 
en el camí cap a la inserció laboral. 

En una primera fase, el programa 
ofereix classes sobre tecnologies TIC, 
recerca de feina, món laboral i idio-
mes i, més endavant, formació espe-
cialitzada per treballar com a commu-
nity manager i en disseny gràfic o en 
agricultura, floricultura i horticultura 
ecològiques. En la fase final hi ha pre-
vistes tutories per orientar les perso-
nes participants per trobar feina. Una 
singularitat del projecte és que in-
clou formació per abordar mancances 
emocionals, afectives i socials.

Endavant 
Joves, una 
nova via cap al  
món laboral

20 joves rebran formació, suport emocional i orientació per trobar feina

Millors solucions per a joves en situació d’atur
El Programa Eskala comença una nova 
etapa el 2016 amb l’objectiu de seguir 
oferint solucions per a joves en atur que 
volen canviar aquesta situació. Se’ls 
dóna suport per decidir com orientar el 
futur i, a partir d’aquí, formació, pràcti-
ques en empreses i/o assesorament per 
buscar feina. La principal novetat és 
que el programa serà ara més persona-
litzat, de manera que s’adaptarà millor 
a les necessitats concretes de cada jove 
participant. A finals de novembre El 
Punt va organitzar sessions informati-
ves sobre aquesta edició del programa. 
Els anys 2014 i 2015 hi van participar 
més de 60 joves; la majoria van trobar 
feina o van tornar als estudis.

Una exposició orienta sobre 
com continuar els estudis
Del 15 de febrer a l’11 de març es 
podrà visitar al Servei d’Informació 
Juvenil El Punt (Factoria Jove de Can 
Massallera) una exposició que recull 
les diferents possibilitats formati-
ves existents després del període 
d’escolarització obligatòria, com ara 
batxillerat, cicles de formació pro-
fessional, arts plàstiques, disseny 
o esports, proves d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà, programes 
de formació i inserció (PFI), cursos 
d’aprenentatge d’idiomes i altres 
ofertes de formació no reglada.

“En acabar l’ESO”, una exposició 
realitzada per l’Ajuntament de Sant 
Boi, està dissenyada per informar 

i orientar els nois i les noies estu-
diants i ajudar-los a visualitzar els 
possibles camins que poden seguir, 
tant si obtenen el títol de graduat de 
secundària com si no ho fan. La visita 
a l’exposició es pot aprofitar per plan-
tejar dubtes respecte a les diferents 
alternatives.

El Servei d’Informació Juvenil 
El Punt proposa als centres edu-
catius de Sant Boi visites guiades 
d’orientació acadèmica per a alum-
nes de 3r i 4t d’ESO durant els dies 
de l’exposició. 300 nois i noies de  
4 instituts van participar en aquestes 
visites l’any passat. El Punt també va 
organitzar 13 xerrades orientatives.

36 jóvenes 
reciben ayudas 
municipales 
para seguir 
formándose

El Ayuntamiento ha concedido becas 
a 36 proyectos de jóvenes de Sant Boi 
por un importe global de 25.000 eu-
ros. Las ayudas pretenden ser un apo-
yo para sus trayectorias vitales (edu-
cativas, laborales y profesionales).

El día 25 de enero, en un acto pú-
blico celebrado en la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer, las personas que 
han obtenido beca en esta convoca-
toria firmaron el documento de acep-
tación. La alcaldesa, Lluïsa Moret, 
asistió al encuentro.

La gran mayoría de las ayudas de 
esta edición se destinan a financiar 
actividades formativas y comprar ma-
terial didáctico (25 becas). También 
hay aportaciones para facilitar los 
desplazamientos relacionados con el 

trabajo o los estudios (6 becas), para 
la conciliación de la vida familiar de 
madres jóvenes (4) y para la autono-
mía de jóvenes con discapacidad (1). 

Igualdad de oportunidades
La iniciativa también facilitará, pues, 
la igualdad de oportunidades. Ade-
más, las bases de la convocatoria in-
cluían como requisito acreditar unos 
ingresos mensuales máximos. 

El Ayuntamiento concede becas 
para jóvenes desde hace diez años 
y, desde hace tres, están enfocadas 
principalmente hacia la mejora de la 
ocupabilidad. 

En esta edición las personas bene-
ficiarias, seleccionadas mediante un 
proceso de ‘concurrencia competiti-
va’, han sido 23 chicas y 13 chicos. La 
edad media de esas personas se sitúa 
en torno a los 22 años.

El acto de aceptación de las becas tuvo lugar el día 25 de enero



Viure Sant Boi
N febrer 16

10
Viure Sant Boi

N febrer 16

11

El programa Trabajo y Formación per-
mite que 27 personas paradas de la 
ciudad hagan, durante seis meses, ta-
reas de mantenimiento de la ciudad, 
dinamización y fomento de la convi-
vencia social y comunitaria.

El objetivo del programa es mejorar 
la cualificación y las habilidades pro-
fesionales y formativas de las perso-
nas participantes y sus posibilidades 
de mantenerse en el mercado labo-
ral. Además de las tareas que reali-
cen, reciben una formación comple-
mentaria de informática.

Las personas participantes han 
sido seleccionadas por la Oficina de 
Trabajo de la Generalitat (OTG), con 
preferencia para las personas desem-
pleadas mayores de 45 años con la 
prestación por desempleo o el sub-
sidio ya agotado. El Ayuntamiento 
ha hecho la selección definitiva ade-
cuando los perfiles de las candidatu-
ras a los puestos de trabajo.

Por otra parte, un nuevo programa de 
Trabajo y Formación para administra-
ciones locales, dirigido a personas en 
situación de desempleo beneficiarias 
de la Renta Mínima de Inserción, ha 
permitido la contratación de 25 per-
sonas para realizar el mantenimiento 
y la protección de zonas verdes.

Las personas contratadas trabajan 
como peones de jardinería y limpieza, 
encuadrados en el área profesional 

50 personas 
se incorporan 
a los planes 
de empleo

de jardinería perteneciente a la fami-
lia profesional agraria.

Estas personas adquieren expe-
riencia y práctica profesional en 
tareas de conservación y manteni-
miento de espacios verdes, limpieza 
y mantenimiento de bosques y zonas 
forestales. 

El contrato tiene una duración de 
6 meses, desde diciembre de 2015 a 
junio de 2016.

La mejora del espacio público es uno de los objetivos de los planes de empleo.

3a Llançadora d’Emprenedoria Social
La alcaldesa, Lluïsa Moret, y el te-
niente de alcalde de Territorio y 
Desarrollo económico, José Ángel 
Carcelén, recibieron a las personas 
impulsoras de los 13 proyectos de la 
3ª Llançadora d’Emprenedoria Social.

En esta convocatoria se ha batido 
el récord de participación, con 24 
proyectos presentados. Los finalis-
tas recibirán un seguimiento perso-
nalizado por parte de CoBoi, con el 
asesoramiento del equipo de Tandem 
Social. Así, serán guiados en las fa-
ses de co-construcción e incubación, 
acompañamiento y lanzamiento.

Hacia la “Xarxa 
d’Innovació 
Social i 
Col·laborativa”
El 25 de noviembre de 2015 tuvo 
lugar en Sant Boi un encuentro 
para impulsar una red de 
innovación social en el Baix 
Llobregat. La sesión contó con 
la participación de 70 personas 
provenientes de la administración, 
el sector privado, el tercer sector 
y el asociacionismo. El encuentro 
puso de manifiesto la necesidad  

de poner en 
marcha la “Xarxa 
d’Innovació Social 
i Col·laborativa 
(XISC)” . Esta 
iniciativa territorial 
persigue la 
generación 
de actividad 
económica de una 
forma innovadora 
y la mejora de la 
competitividad 
en el territorio, 
teniendo como 
prioridad el impulso 
de la innovación y 
la economía social 

de forma colaborativa entre los 
diferentes actores de la comarca.

Aprovechando las 
características y oportunidades 
reales de la comarca, la XISC 
pretende convertirse en 
un espacio de confluencia 
de actividades e ideas que 
constituyan una apuesta 
real y efectiva para mejorar 
las condiciones de vida de la 
ciudadanía.

Los firmantes-colaboradores 
de esta iniciativa son los 
Ayuntamientos de Sant Boi 
(CoBoi) y El Prat, Sant Feliu 
Innova, Citilab (Cornellà), 
Fundació Viladecans y el  
Consell Comarcal.

80 familias reciben ayudas 
para pagar el alquiler
El Ayuntamiento ha destinado, du-
rante el año 2015, 58.000 euros para 
ayudas al alquiler. La convocatoria 
contó con 219 solicitudes, de las cua-
les 80 fueron resueltas de forma fa-
vorable. 

Las personas beneficiarias han ob-
tenido ayuda para las mensualidades 
de alquiler abonadas en 2015, siem-
pre con un máximo de 100 euros 
mensuales. La otra línea de ayudas 
iba dedicada a subvencionar los gas-
tos de la fianza, gestoría y constitu-
ción de avales y impuesto de trans-
misiones patrimoniales. 

Respecto a la convocatoria munici-
pal de ayudas para rehabilitación de 

edificios y viviendas, 59 de las 63 so-
licitudes presentadas se han resuelto 
favorablemente. 

Rehabilitación de viviendas
El Ayuntamiento ha dedicado 244.000 
euros a la rehabilitación de edificios y 
viviendas durante el año pasado. 

Las actuaciones subvencionables 
son: instalación de ascensores, su-
presión de barreras arquitectónicas, 
mejora en las instalaciones comunes, 
etc. En cuanto a las viviendas: obten-
ción de las condiciones mínimas de 
habitabilidad i adaptación interior de 
la vivienda para personas con movili-
dad reducida o mayores.

Aprobación 
definitiva del 
PDU del Delta 
El “Pla Director Urbanístic d’àmbits 
d’activitat econòmica del Delta del 
Llobregat (PDU)”, aprobado reciente-
mente, ordena el urbanismo de dos 
sectores de Sant Boi que no dispo-
nían de regulación: el sector Llevant    
(zona de La Parellada) y el sector 
ocupado por el antiguo “híper”.

Los usos previstos en la parte norte 
de la zona de La Parellada incluyen  
viviendas, un hotel, usos comerciales  
y principalmente terreno de equipa-
mientos para uso familiar y deportivo. 
El plan concentra la actividad econó-
mica y terciaria al sur de la nueva in-
fraestructura. El otro sector, ocupado 
desde 1974 por el antiguo “híper”, se 
orienta a la actividad económica por 
su proximidad al aeropuerto. En am-
bos casos, se prioriza como un aspec-
to fundamental la preservación del 
uso agrícola.

El PDU del Delta encaja en el mode-
lo de ciudad defendido históricamen-

te por Sant Boi. La propuesta ayuda a 
coser la trama urbana del municipio 
(el vacío existente entre Vinyets y el 
núcleo histórico) y a conectar mejor 
con el río (prolongando el paseo de 
la c-245) y la zona agrícola. 

El nuevo planeamiento fijado en 
el PDU ordena urbanísticamente un 
territorio -repartido entre Gavà, Sant 
Boi y Viladecans- para que tenga 
usos mixtos (actividad económica y 
nuevos equipamientos). Se trata de 

aprovechar la situación estratégica 
de la zona, su proximidad al puerto,   
al aeropuerto del Prat y a la Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL). Este te-
rritorio, de gran potencial económico, 
se ha ordenado a fin de evitar especu-
laciones urbanísticas. 

El PDU coordina la ordenación ur-
banística del entorno de los sectores 
y determina medidas de protección 
del suelo no urbanizable y la delimi-
tación de las nuevas infraestructuras.

Vista aérea de la zona del antiguo “híper”.

Concurso 
de ahorro 
energético 
entre ciudades 
Los ayuntamientos de Sant Boi, 
Sant Cugat, El Prat y Granollers 
participan este mes de febrero 
en una competición amistosa 
para ahorrar energía en sus 
equipamientos públicos. El 100% 
del dinero ahorrado se destinará 
a proyectos de lucha contra la 
pobreza energética.

“La Marató de l’Estalgia” es 
una campaña de sensibilización 
y buenas prácticas en el uso y el 
consumo de energía que tiene 
la voluntad añadida destinar el 
ahorro económico conseguido a 
ayudar a familias con dificultades 
para asumir los 
costes energéticos 
durante los meses 
más fríos.

Las mediciones 
se harán entre el 1 y 
el 28 de febrero. El 
objetivo será reducir 
los consumos de 
electricidad, gas y 
agua de diversos 
equipamientos 
respecto al consumo 
medio registrado los 
tres últimos años. 
Para ello se implantarán buenas 
prácticas de consumo energético 
y se buscará la implicación del 
personal de los equipamientos.

Los 10 edificios municipales 
participantes serán la Casa 
de la Vila, la Torre del Sol, el 
edificio El Núria, Can Massallera, 
l’Olivera, los centros de Camps 
Blancs y Ciutat Cooperativa, las 
bibliotecas Jordi Rubió i Balaguer 
y Maria Aurèlia Capmany y el 
polideportivo La Parellada. El 
consumo global de estos edificios 
durante el mes de febrero 
asciende a más de 51.000 euros.
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El Ple municipal ha aprovat un pressupost 
de 92,5 milions d’euros per a l’any 2016 (un 
5,4 % més que l’any passat). Les principals 
prioritats polítiques que es reflecteixen 
en els comptes municipals previstos per a 
aquest exercici econòmic són la cobertu-
ra de les necessitats socials bàsiques, la 
millora de l’espai públic i l’aposta conjun-
ta per la cultura i l’educació com a motors 
generadors d’oportunitats de futur per a la 
ciutadania.

Recursos externs
El Pressupost Municipal és l’instrument que 
ordena els recursos propis de l’Ajuntament 
de Sant Boi. Per dur a terme les polítiques 
que impulsa l’Equip de govern, cal tenir 
en compte també la capacitat per sumar 
ingressos procedents d’altres administraci-
ons, com ara els gairebé 4 milions d’euros 
anuals que l’Ajuntament rebrà en aquest 
mandat gràcies a les aportacions previstes 
en el Pla d’inversions metropolità i el Pla de 
suport a les polítiques socials municipals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant 
Boi també ha presentat recentment les se-
ves propostes per optar a ajudes europees 
vinculades als fons FEDER 2015-2020.

Millora de l’espai públic
L’Ajuntament preveu destinar al llarg 
d’aquest any 11,8 milions d’euros a millorar 
l’espai públic (neteja, zones verdes i arbrat, 
enllumenat, etc). Cal destacar en especial 
l’esforç econòmic que representarà la im-
plantació d’un nou sistema de recollida se-
lectiva de residus.

Atenció social, ocupació i habitatge
El govern municipal segueix apostant per 
dur a terme polítiques actives d’ocupació 
i per donar cobertura a les necessitats de 
tipus social i en matèria d’habitage de les 
famílies més vulnerables, fent front així als 
principals efectes de la crisi. S’hi destinen 
globalment 11,5 milions d’euros.

Cultura i educació
El Pressupost també reflecteix el com-
promís de l’Equip de govern de promoure 
l’educació i la cultura com a instruments de 
generació d’oportunitats, amb una dotació 
econòmica conjunta d’11,3 milions d’euros.

Reducció del deute
L’Ajuntament donarà continuïtat enguany 
a la reducció progressiva del deute muni-

L’atenció social 
i  la millora de 
l’espai públic, 
prioritats del 
Pressupost 2016

Implantació d’un nou sistema de recollida de residus
L’Ajuntament ha previst una despesa en inversions de 7 milions d’euros (vegeu gràfic) dels quals 3,7 milions 
aniran destinats a la implantació d’un nou sistema de residus. Els objectius són: incrementar els percentatges 
de recollida selectiva de residus i millorar la qualitat de l’espai públic i del servei prestat. Es farà la renovació 
total del sistema actual, instal·lant més contenidors  i mes fàcils d’utilitzar, més nets, més segurs i més 
resistents a actes vandàlics. També es renovarà la flota de vehicles per altres més sostenibles, que funcionin 
amb gas natural, facin menys soroll i incorporin equipament smart (GPS, xips i sensors). El nou sistema 
incrementarà el nombre i capacitat dels contenidors de recollida selectiva i reduirà els de rebuig, garantint que 
el 75% de les àrees d’aportació disposin de contenidors per a les 5 fraccions en lloc del 50% actual. 

cipal. Segons les previsions, el deute viu 
de l’Ajuntament a final de l’exercici queda-
rà reduït a la meitat del que hi havia l’any 
2010 i a una cinquena part del que permet 
la normativa vigent.

El pressupost de 2016 (Ajuntament i em-
preses municipals) va ser aprovat al mes de 
desembre amb els vots a favor de l’equip de 
govern (PSC i ICV-EUiA-ME-E); la resta de 
grups municipals (C’S, ERC-AM, GdSB-CUP-
PA, PP i CiU-AG) hi van votar en contra n
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Retransmisión 
en directo 
de los plenos 
municipales
Los plenos municipales se retransmiten 
por Internet desde el pasado mes de 
diciembre. Las sesiones se pueden 
seguir en santboi.cat/pleendirecte y 
en el canal municipal de la plataforma 
audiovisual Youtube.

La retransmisión se realiza mediante 
tecnología streaming en el canal del 
Ayuntamiento de Sant Boi de Youtube. 
Las personas que quieran seguir la 

sesión pueden acceder 
también a través de la 
página web municipal.

La retransmisión de 
los plenos municipales 
se plantea como una 
acción para reforzar la 
transparencia y facilitar la 
participación ciudadana 
en los asuntos públicos. 
Para facilitar la consulta 
posterior, las sesiones 
quedan archivadas en el 
Canal Ayuntamiento de 

Sant Boi de Youtube y en la página web 
municipal (santboi.cat).

Las sesiones plenarias del 
Ayuntamiento de Sant Boi son públicas y 
se hacen habitualmente el tercer jueves 
de cada mes en la Sala de Plenos.

Visita de un 
técnico de  
San Miguelito
Entre el 15 y 23 de enero ha visitado  
Sant Boi Rafael Sandoval Vega, técnico 
de urbanismo de la Alcaldía de San 
Miguelito (Nicaragua). Esta visita se 
enmarca en el proyecto de puesta 
en marcha del área de urbanismo de 
la alcaldía de San Miguelito con el 
que colaboran el Ayuntamiento y la 
Diputación de Barcelona.

El Ayuntamiento de Sant Boi ha activado 
el Portal de Transparencia, un nuevo ins-
trumento para profundizar la calidad de-
mocrática en el municipio. La puesta en 
marcha de este portal es un paso más en 
el trabajo que se realiza para favorecer la 
transparencia y mejorar la calidad de la 
gestión municipal y el servicio que se ofre-
ce a la ciudadanía.

El Portal de Transparencia es un espacio 
de la página web municipal que reúne in-
formación actualizada sobre la actividad 
del Ayuntamiento, sus responsables políti-
cos y técnicos, el plan de gobierno, el pre-
supuesto, los contratos públicos, la oferta 
de empleo, información sobre ayudas y 
subvenciones, el código ético, los procesos 

participativos, etc. Asímismo, la ciudadanía 
puede ejercer el derecho de acceso a la in-
formación pública y dirigirse al buzón muni-
cipal de quejas y sugerencias (T’escoltem).

La puesta en marcha del Portal de Trans-
parencia permite desarrollar la Ley 19/2014 
de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno. El objetivo del Portal es 
facilitar un cambio de mentalidad en la re-
lación de la Administración con la ciudada-
nía, para que esta tenga un mejor conoci-
miento y una mayor capacidad para evaluar 
las actuaciones de los poderes públicos.

Puesta en 
marcha del 
Portal de 
Transparencia

El Portal de 
Transparencia está 
disponible en la 
página de inicio de 
la web municipal.

X aniversario del Servicio Municipal de Mediación. El 21 de enero se reunió la III Mesa Mediadora 
de Sant Boi coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Mediación y el X aniversario del Servicio 
Municipal de Mediación Ciudadana del Ayuntamiento. El acto tuvo lugar en L’Olivera con la presencia de la 
teniente de alcalde de Ciudad Educadora, Alba Martínez, y del Síndic Municipal de Greuges.

Compromiso de trabajo con la 
banca ética y cooperativa

El Pleno municipal ha aprobado una 
moción que expresa el compromiso 
de trabajar de manera activa con en-
tidades de banca ética y cooperativa. 
El Ayuntamiento estudiará mediante 
un informe técnico la viabilidad de 
llevar a cabo operaciones bancarias 
con estas entidades.

El Consistorio contactará con las 
entidades de Banca Ética que traba-
jan en Cataluña para conocer cómo 
funcionan y qué servicios prestan y 
para evaluar las posibilidades de co-
laboración.

Si el informe técnico lo conside-
ra viable, el Ayuntamiento adopta-
rá medidas para cancelar cuentas 

bancarias con entidades no éticas, 
una vez amortizados los préstamos  
pendientes. 

La moción también asegura que no 
se establecerá ningún nuevo vínculo 
ni relación con entidades bancarias 
que no sean consideradas como ban-
cas éticas o cooperativas, fuera de 
casos extraordinarios que deberán 
justificarse.

El Ayuntamiento promoverá las ini-
ciativas de banca ética y cooperativa 
en Sant Boi y emplazará a la ciuda-
danía a hacer uso de ellas. La moción 
se aprobó con el apoyo de los grupos 
de PSC, ICV-EUiA, ERC, Gente de Sant 
Boi y CiU y la abstención de C’s y PP.

El RMAC 
mejora la 
adopción y  
la acogida  
Un servicio especializado en 
etología animal colabora con 
el Ayuntamiento para mejorar 
las posibilidades de adopción 
o acogida de los perros con 
problemas de conducta acogidos 
al Refugio Municipal de Animales 
de Compañía (RMAC).

Especialistas en educación 
animal y personal veterinario 
de reconocida trayectoria 
profesional se encargan de 
evaluar de manera individual 
el comportamiento de una 
veintena de perros del RMAC. Su 
conducta anómala 
les comporta 
dificultades para 
ser adoptados 
o acogidos a un 
hogar y, en muchos 
casos, esa fue en 
su momento la 
causa principal 
del abandono. 
La intervención 
profesional servirá 
para establecer 
pautas para la mejora 
de la conducta 
de los animales y para dar la 
oportunidad de salir del refugio a 
perros que hasta ahora no tenían 
casi ninguna opción de hacerlo.

La iniciativa forma parte de un 
conjunto de acciones para mejorar 
la calidad de vida de los animales 
del Refugio Municipal de Animales 
de Compañía.

En el RMAC de Sant Boi hay en 
la actualidad 34 perros y 10 gatos. 
El año 2015, el servicio facilitó la 
adopción de 96 perros y 126 gatos. 
Más de un centenar de personas 
voluntarias colaboran en 
el cuidado de los animales.

Dos nuevos 
equipamientos 
en Marianao
El domingo día 28 de febrero tendrá 
lugar la inauguración de dos nuevos 
equipamientos en el barrio de Maria-
nao: los huertos comunitarios de Can 
Pinyol y una nueva zona de recreo 
para perros (al lado del campo de fut-
bol del Marianao-Poblet). 

Can Pinyol (situado después de las 
casas del Bori) albergará 36 huer-
tos comunitarios en un terreno de  
6.000 m2 de superficie. El Ayunta-
miento de Sant Boi ha cedido el es-
pacio para llevar a cabo este proyec-
to financiado por la Unión Europea 
a través del Área Metropolitana de 
Barcelona. 

Por su acreditada labor en pro de la 
inclusión social, la Fundació Marianao 
es la entidad encargada de la gestión 
de los huertos comunitarios, en cuyo 
funcionamiento se aplicarán criterios 
mediambientales (uso de energías re-
novables, compostado, utilización de 
agua de pozo, etc.). La entidad llevará 

a cabo también las tareas de forma-
ción de las personas usuarias (asocia-
ciones del ámbito de la discapacidad, 
AMPA, personas usuarias de servicios 
sociales y particulares).

Zona de recreo para perros
La nueva zona de recreo para perros 
es fruto de una demanda de la ciuda-
danía del barrio de Marianao. El equi-
pamiento cuenta con un espacio de 
500 m2  que dispondrá de luz eléctri-

ca, bancos y señalización. La creación 
de este nuevo recinto responde a la 
estrategia municipal de favorecer el 
bienestar de los animales y reducir 
las molestias ocasionadas al vecinda-
rio (minimizando el impacto y las mo-
lestias que provocan los excrementos 
de los animales).

Las personas propietarias de los 
animales deberán seguir la normati-
va de uso de estas zonas de recreo 
para perros.

Trabajos de preparación de los huertos comunitarios de Can Pinyol.
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El Ple municipal ha aprovat una moció que 
rebutja el degoteig de tancament de línies 
de P3 previst pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya a Sant 
Boi i altres municipis del Baix Llobregat. El 
text defensa un model educatiu de qualitat 
i igualitari que posi la mirada més enllà de 
criteris “exclusivament demogràfics i eco-
nomicistes”. 

La moció manifesta el rebuig i la preocu-
pació pel “degoteig de tancament de línies 
de P3” que pateix la ciutat des de fa temps. 
Per al curs vinent, la Generalitat plantejava 
en un principi el tancament de 5 línies en 
escoles públiques del municipi i, després 
d’una intensa negociació amb l’Ajuntament, 
finalment s’ha compromès perquè siguin 

dues les línies afectades (concretament a 
les escoles Parellada i Rafael Casanova). 

La tendència s’agreuja de cara al futur, 
perquè el govern català preveu eliminar 
fins a un total de 10 línies al llarg de l’actu-
al mandat municipal a causa de la reducció 
registrada en les taxes de natalitat. 

Sant Boi reclama al Departament d’Ense-
nyament que obri un espai de diàleg amb 
la comunitat educativa i el govern local 
per trobar una solució que vagi més enllà 
dels criteris demogràfics o economicistes i 
que proposi un escenari “molt més positiu, 
obert, progressista i social”. 

Model de qualitat
La ciutat aposta per un model educatiu de 
qualitat, igualitari i atent a la diversitat, per 
la reducció de ràtios fins a 20 alumnes per 
aula en els nous grups de P3 i el manteni-
ment de les plantilles dels centres. 

L’Ajuntament considera que la Generali-
tat hauria d’aplicar els mateixos barems i 
ràtios a l’escola pública i l’escola concer-
tada, a causa que formen part del mateix 
sistema educatiu. 

La moció va ser presentada pels grups 
municipals de l’Equip de govern (PSC i ICV-
EUiA) i va comptar amb el suport unànime 
del consistori, amb l’abstenció de CiU n

El Ple rebutja 
el tancament 
de més línies 
de P-3

Comunitat 
educativa 
L’Ajuntament 
manté trobades 
amb la comunitat 
educativa per 
coordinar accions 
en relació amb 
aquest tema.

El 50è Aniversari de l’Escola Ciutat Cooperativa va començar a celebrar-se el  passat mes de 
novembre (l’Escola va ser construïda l’any 1965). Durant l’acte es va presentar el nou logotip del centre, fet 
pels alumnes. La jornada va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, la tinenta d’Alcaldia de 
Ciutat Educadora, Alba Martínez,  i representants del Departament d’Educació de la Generalitat. 

El Consell 
d’Infants crea  
el seu logotip
Els nens i nenes del Consell de la In-
fància i l’Adolescència de Sant Boi han 
escollit el seu logotip. Aquest organis-
me format per 50 infants (34 conse-
llers i conselleres i 16 col·laboradors) 
ha complert d’aquesta manera amb 
el primer encàrrec que els havia fet 
l’Ajuntament. Ara treballen en l’elabo-
ració del reglament de funcionament.
El logotip és el fruit d’un procés partici-
patiu en què s’han recollit prop de 300 

propostes grà-
fiques fetes 
pels infants 
després de di-
verses sessi-
ons de treball. 
Les propostes 
s’han exposat 
i valorat a dife-
rents escoles i 

entitats d’infància participants en el 
projecte i, després d’una primera tria, 
una dissenyadora gràfica s’ha encarre-
gat d’elaborar la proposta.

Tallers de català 
a les escoles per a 
pares i mares
El passat mes de gener van començar 
diferents tallers de català a les esco-
les Antoni Tàpies, Josep Maria Ciura-
na, Ciutat Cooperativa i Antoni Gaudí. 
Aquests tallers estan organitzats per 
les AMPA amb la col·laboració de la di-
recció de les escoles, l’Ajuntament i el 
SLC. Es fan dos tipus de tallers: grups 
de conversa conduïts per persones vo-
luntàries del programa Voluntariat per 
la llengua del SLC  i tallers de català 
inicial conduïts per professores de ca-
talà. Els grups de conversa s’adrecen a 
persones que entenen i poden parlar 
el català, però que necessiten millorar 
la fluïdesa oral i el vocabulari.

Una temporada 
llarga i intensa 
Amb la sala Artur Terré plena a 
vessar  per veure Lolita Flores a La 
plaza del Diamante, començava 
la nova Temporada d’Arts 
Escèniques i Música el passat 
mes de gener. Era l’inici d’una 
programació llarga i intensa 
fins al juny: drama, comèdia, 
màgia, música contemporània 
i de cambra, flamenc, cant 
coral, dansa i teatre musical i 
familiar. Entre els espectacles hi 
ha la versió de l’obra Maria Rosa 
(17 d’abril), d’Àngel Guimerà, 
coproduïda per l’Ajuntament de 
Sant Boi i Teatres en Xarxa amb 
el Teatre Nacional de Catalunya, 
i  + 45 (8 de maig), una proposta 
de dansa que s’estrenarà l’1 
d’abril al Mercat de les Flors , que 
ha comptat amb la participació 
de persones de Sant Boi i altres 
ciutats catalanes (Barcelona, 
Mataró, Girona i Sabadell). El 
projecte, dirigit pel coreògraf 
Sebastián García Ferro, vol 
fomentar la pràctica de la 
dansa contemporània entre les 
persones majors de 45 anys i 
ha comptat amb la participació 
d’una quinzena de santboians i 
santboianes. Destaquem també la 
comèdia Test (21 de febrer), amb 
la cantant i actriu santboiana Dolo 
Beltran, i el premiat musical The 
funamviolistas (22 de maig), inclòs 
a la programació familiar i al de la 
Festa Major 2016.

               santboi.cat/artsesceniques

Els Tres Tombs de Sant Boi, 
la tradició amb una nova mirada 
El diumenge 21 torna “una nova mi-
rada a la tradició” dels Tres Tombs. 
Els Pessebristes de Sant Boi i la Fede-
ració Els Garrofers preparen la festa 
amb la col·laboració d’altres entitats. 
La novetat d’enguany és que, per pri-
mera vegada, estendards i banderes 
seran lliurats per l’alcaldessa Lluïsa 
Moret. La jornada començarà a les 9 
del matí, amb l’esmorzar popular a la 
pl. Agricultura, on els nens i les nenes 
podran pujar en tractor de pedals i 
gasolina. La cercavila amb carros, ca-
valls i animals de companyia comen-
çarà a les 11.30 h, passarà per la plaça 
de Catalunya i els carrers de Francesc 
Macià i Jaume I. En arribar a la ram-
bla, farà les tres voltes i tindrà lloc la 

benedicció dels animals. En paral·lel a 
la desfilada, la plaça de l’Ajuntament  
acollirà un mercat de menjar tradicio-
nal i una exposició de fotografies de 
Joan Forns. Durant la jornada es podrà 
participar en els concursos de dibuix 
infantil i fotografia, aquest darrer or-
ganitzat en col·laboració amb Afoboi. 
Del 8 al 21 de febrer l’aparador de 
l’Ajuntament acollirà l’exposició de 
miniatures de Pere Badia cedides per 
Baldiri Farrés. L’esdeveniment comp-
tarà amb l’Agrupament Musical Sant 
Josep Obrer, la coral de la Fundació 
Marianao i els animals del Refugi Mu-
nicipal d’Animals de Companyia.
                       pessebristes-santboi.org 
                                           afoboi.com

A punt per a  
la disbauxa  
i la gresca 
El Rei Carnestoltes ja és a les portes 
de la ciutat disposat a omplir Sant 
Boi de festa i disbauxa durant uns 
dies. Com mana la tradició, l’alegria 
i les disfresses de la rua seran les 
protagonistes d’aquest esdeveniment 
que albira la primavera.

El temps de Carnaval aplega activi-
tats obertes i familiars que compten 
amb la participació de colles d’amics 
i entitats. A Sant Boi, el centre de 
la festa és Carnaboi (dia 6, 17 h). En 
aquesta ocasió, la imatge de la rua 
està inspirada en la peça La Miranda, 
realitzada pels nens i les nenes de 6 
a 9 anys del taller de pintura de Can 
Castells Centre d’Art. La rua, encap-
çalada per una carrossa dedicada als 
contes de pirates i capitanejada per la 
“pirata” Miranda, està composta per 
una trentena de comparses, colles de 
percussió i xarangues. Les disfresses 
seran d’allò més variades: princeses, 
llenyataires, Minions, senyals de 

trànsit, circ, starwar fans,  samberos... 
Carnaboi sortirà de la plaça de Cata-
lunya, a les 17 hores, i pasarà per pl. 
Catalunya, Francesc Macià, Lluís Pas-
cual Roca i Riera Basté, pl.  Salesians, 
c. Eusebi Güell i Joaquim Auger i pl. 
Teresa Valls i Diví, on acabarà la fes-
ta amb la crema del Rei Carnestoltes. 

A més, hi haurà animació carnavalera 
als mercats ambulants (mercadillos) 
del dissabte.El diumenge dia 7, a les 
12 del migdia, tornarà el Carnestoltes 
infantil al parc de la Muntanyeta, i 
també es faran rues i altres activitats 
als barris durant el cap de setmana.

                         santboi.cat/carnaboi 
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Aquelles persones, petites i grans, que 
trepitgeu sovint les nostres escoles 
sabeu que són molt més que espais 
educatius. Són ciutat. Formen part 
del nostre patrimoni tangible, però 
sobretot el que passa entre les seves 
parets és el més valuós patrimoni in-
tangible que tenim i, com a tal, l’hem 
de defensar. 

Malgrat els canvis de titular, el 
Departament d’Ensenyament torna 
a amenaçar els principis d’igualtat i 
qualitat que creiem que han de regir 
l’educació a la nostra ciutat i fa una 
proposta inicial de retallada de cinc 
línies de P3 per al curs 2016-2017 que, 
després de la indignació que ens pro-
voca i  les negociacions consegüents, 
s’ha  quedat en dos. 

Si bé som conscients de les dades 
demogràfiques (un 15% menys de 
natalitat en només nou anys) també 
volem posar sobre la taula un altre 
tipus d’arguments que van més enllà 
dels demogràfics o economicistes. 

Ajuntament i comunitat educativa 
volem parlar de model educatiu, de 
reducció de ràtios, d’atendre millor 
la diversitat i, per descomptat, vo-
lem acabar amb el tracte desigual 
que el sistema atorga a les escoles 
públiques respecte de les concerta-
des, les línies de les quals, de sortida, 
mai podran veure’s afectades. 

Només si tenim en compte aquests 
elements estarem en disposició de 
garantir una educació de qualitat, 
base essencial si volem tenir unes 
ciutats cohesionades i igualitàries.

Alba Martínez, 
tinenta d’Alcaldia

N Qüestió de prioritats 
polítiques

El edil señor Carcelén no sabe de re-
cientes asuntos de su área: dos de-
tenciones seguidas, de la misma ban-
da de rumanos que roban cobre al 
AVE, frente a un chatarrero local. La 
desarticulación de una red local de 
prostitutas nigerianas. La caída de 
un grupo de traficantes de drogas. 
La irrupción de un coche dentro del 
Alcampo  para ayudar a unos gitanos 
pratenses que robando se resistían a 
entregarse, el hecho fue primera pá-
gina y trending news en los medios, 
y más allá de desmentidos -“Twiter 
Sant Boi”- recogía imágenes y opinio-
nes, en todas ellas un grupo de segu-
ratas, ayudado por civiles, reculaba 
hasta la salida, ya casi en ella, el co-
che rompía las cristaleras, provocan-
do el pánico colectivo (16 hospitaliza-
dos) y huía con el ladrón. No está mal 
para permanecer callado. 

Poco después, el jefe de Bombe-
ros, señor Dinarés era arrestado por 
la UDEF por corrupción. Antes de las 
elecciones locales, dos atracadores 
de la “Cope” eran enviados a Ceuta 
de vacaciones, mediante pacto. La 
falta de coordinación y criterio poli-
cial se echa a faltar. ¿La policía local 
es mediadora tan sólo o debe evitar 
realmente el delito y reprimirlo cuan-
do ocurre y ser eficaz enlace con los 
“Mossos” y demás cuerpos? Lo perti-
nente es informar, no callarse en un 
tema capital: la seguridad.

Olga A. Puertas, 
regidora

N No sabe, no contesta

El 30 de gener de 2014, el llavors al-
calde Jaume Bosch signava un de-
cret amb què donava el suport de 
l’Ajuntament al Decàleg de bones 
pràctiques de la comunicació lo-
cal pública, elaborat per la UAB i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
S’hi desgranen diferents actuacions 
que s’han de portar a terme des dels 
mitjans de comunicació pública lo-
cals per acomplir bé la seva missió.

Com que l’espai és limitat, em cen-
traré només en el segon punt, que 
diu, entre d’altres coses: “A través de 
la crònica periodística del ple munici-
pal, han d’explicar les diferents pro-
postes d’actuació i reflectir els punts 
de vista dels diferents grups polítics 
representats i les votacions emeses”.

Des del juny, quan va arrencar la 
legislatura, el Ple ha debatut 64 te-
mes, entre propostes d’acord del go-
vern (44) i mocions presentades pels 
grups municipals (20). Que s’hagin 
publicat al web i/o al Viure Sant Boi 
només trobem algunes de les pro-
postes del govern i, pel que fa a mo-
cions, només les liderades pel PSC.

No posem en dubte la professio-
nalitat dels treballadors que s’en-
carreguen d’aquestes tasques, però 
estem convençuts que hi ha unes 
directrius polítiques sobre aquest 
tema, que trobem denunciables i que 
no s’adiuen amb el decàleg que subs-
crivim com a ciutat.

El títol de l’article s’entén sol, oi?

Miquel Salip, 
regidor

N Sectarisme 
comunicatiu

a majoria de vegades que un jove 
es  dirigeix al Punt d’informació Ju-
venil de Sant Boi ho fa per intentar 
millorar la seva situació de partida, 
ja sigui a nivell formatiu, laboral, 
d’emancipació... però també ho pot 
fer, en clau més comunitària, per re-
clamar espais per a joves, promoure 
la participació juvenil, millorar l’espai 
públic, etc. En definitiva, els joves es 
dirigeixen a l’Administració per cer-
car oportunitats i la nostra obligació 
és garantir aquestes oportunitats i 
vetllar per la  igualtat entre els joves 
sigui quina sigui la seva situació de 
partida. 

Com hem vist des de l’inici de la 
crisi, els joves són un dels col·lectius 
que més la pateixen i és per això que 
hi hem de donar suport, per garantir 
la continuïtat formativa i/o la inserció 
laboral dels qui ho desitgin. 

Des de l’Ajuntament intentem 
acompanyar-los mitjançant  les polí-
tiques de joventut que fins ara hem 
portat a terme, però sobretot amb 
les que estem iniciant, com el pla de 
primera oportunitat, les beques per 
a joves, la garantia juvenil, l’accés 
formatiu al grau superior, el reforç 
escolar... perquè els santboianes jo-
ves són el nostre millor valor, la nos-
tra garantia per seguir progressant 
i la millor inversió en la qual podem 
apostar. Perquè som el present, per-
què som el futur!

L

Marc Aguilà, 
regidor

N Present i futur

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

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

facebook.com/esquerra.santboi

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

A Sant Boi ens trobem amb una pro-
blemàtica envers el tema del des-
plegament d’antenes de telefonia 
mòbil al nucli urbà. Per una banda, 
tenim l’aprovació d’un pla munici-
pal d’antenes que mai arriba i, per 
una altra, els casos polèmics de l’an-
tena del carrer Rubió i Lluch i el de 
La Muntanyeta. Entre la ciutadania, 
existeix la necessitat de cobertura 
de telefonia, però també la necessi-
tat de protegir la salut pública. Tot 
i que, en aquest cas, ambdues ne-
cessitats són compatibles, resulta 
inqüestionable que cal prioritzar la 
salut pública, per mínim que sigui el 
dubte que aquesta es vegi afectada 
negativament per la utilització de 
determinada tecnologia.

Algú pot assegurar que determi-
nats nivells de radiació no afecten 
la salut de les persones? Algú pot 
negar l’existència de recomanacions 
europees que aconsellen uns nivells 
de radiació molt més baixos que els 
emesos pel tipus de desplegament 
d’antenes que s’està duent a terme 
a la nostra vila? Des de Gent de Sant 
Boi creiem que, en primera instàn-
cia, aquesta és una qüestió de salut 
pública i, òbviament, en la nostra 
acció política prioritzarem sempre 
aquest aspecte. Tot i així, en aquest 
cas, no podem deixar de banda que 
existeixen alternatives tècniques al 
problema i denunciem que es vulgui 
amortitzar una tecnologia obsoleta i 
perjudicial amb criteris estrictament 
i durament mercantilistes. 

Joan Domènech, 
regidor

N Antenes de  
telefonia mòbil

Todas las enmiendas presentadas por 
nuestro Grupo para bajar los impues-
tos abusivos que pagamos de IBI y 
circulación, fomentar la actividad 
económica, el empleo y el apoyo a 
las familias han sido rechazadas por 
el equipo de gobierno.

Tampoco los vecinos nos vamos 
a beneficiar de la rebaja del 18% del 
valor catastral de todas nuestras vi-
viendas, y que el Gobierno Central 
ha aplicado en Sant Boi, porque PSC 
e Iniciativa han subido el tipo de gra-
vamen para no perder ingresos. Que 
pena que durante los últimos años 
mientras la revalorización catastral 
les ha permitido incrementar la re-
caudación del IBI un 56% no nos ha-
yan bajado el tipo de gravamen para 
compensar. Que listos !

Y del presupuesto que les voy a 
contar. Más de lo mismo: despilfarro, 
subvenciones, sueldazos de quienes 
nos gobiernan, fiestas, campañas 
publicitarias, empresas municipales 
que son una ruina y un largo etcétera 
pagado de nuestro bolsillo. 

Para esto sí hay dinero, ahora bien, 
para atender a nuestros mayores y 
discapacitados, becas de comedor 
o de estudio, actividades extraesco-
lares o incentivar  la economía y re-
ducir el paro en la ciudad, de eso pa-
samos. Y si no, la culpa la tiene el PP.

Un año más se demuestra el carác-
ter confiscatorio y recaudatorio de 
quienes nos gobiernan desde hace 
más de 30 años y su falta de sensibili-
dad social y de justicia social.

Marina Lozano, 
regidora

N Impuestos y 
presupuesto

Jordi Garcia, 
regidor

N Obres aturades,  
fins quan?

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

ppsantboi.com

Dia rere dia l’entrada i sortida de Sant 
Boi es converteix en un malson per a 
tots els nostres veïns i veïnes, el cal-
vari diari al qual estem exposats no 
té cap justificació ni excusa! Ja n’hi ha 
prou de tirar pilotes fora i amagar el 
cap sota l’ala! Exigim solucions i les 
volem immediatament.

Aquesta situació és intolerable i 
inaguantable, fa massa temps que 
les obres romanen aturades i no es 
veuen avenços ni voluntat per part 
l’Estat de continuar les obres. És per 
aquest motiu que CDC de Sant Boi va 
demanar en el passat Ple municipal 
que l’Ajuntament exigís a l’Estat la 
continuïtat  de les obres.

Des de l’any 1992 estem esperant 
que el Govern central aposti per 
aquesta infraestructura, ja fa massa 
anys que estem veient com els nos-
tres diners es malgasten en “Aves” 
sense passatgers o en aeroports 
sense avions. Sant Boi diu prou i ne-
cessita que l’ajuntament faci pressió 
i segueixi treballant per reactivar les 
obres com més aviat millor i poder 
retornar així la dignitat i el benestar 
que aquest poble es mereix.

És responsabilitat de l’Ajuntament 
cercar solució i/o alternativa a un 
problema present i real de molts ciu-
tadans i ciutadanes de Sant Boi, però 
també és tasca del nostre grup mu-
nicipal seguir vetllant i treballant per 
resoldre al més aviat possible aquest 
caos circulatori diari. Seguirem al 
costat del poble, seguim caminant 
plegats per fer un Sant Boi millor.

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’Ajuntament posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi (89.4 
FM) emet cada segon 
i quart dijous de mes 
un programa sobre 
ofertes de treball  
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat  
i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 936529830).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).

Viure Sant Boi Viure Sant Boi

Tauler Febrer’16

Formació a famílies 
El programa de formació de famílies de l’Escola 
Municipal de Mares i Pares que cada any 
organitza l’Ajuntament oferirà una xerrada el 
dia 18 de febrer a l’Escola Barrufet de 17.30 
a 19 h. La xerrada titulada “Què en fem de 
les emocions” anirà a càrrec d’Helena Tolosa, 
docent i logopeda en centres d’educació 
especial, que també oferirà la conferència 
següent, titulada “Quins són els talents dels 
nostres fills i filles”,  el 3 de març a l’Escola 
Vicente Ferrer de 17.30 a 19 h.   
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a 
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

 

UNED 
La UNED i la Universitat de Barcelona han 
establert un acord a través del qual tots els 
estudiants de la UNED poden utilitzar les 
biblioteques de la Universitat de Barcelona i 
els seus serveis. Si hi esteu interessats, heu 
d’identificar-vos sempre amb el vostre carnet 
vigent d’estudiant de la UNED. 
Informació: unedbarcelona.es

 
Xerrada 
P3 
El 25 de febrer es 
farà una sessió 
informativa 
adreçada a 
famílies amb fills 
o filles que hagin 
de començar P3 
el curs vinent. 
Lloc: Can 
Massallera.  
Hora: 18 h.

 
Espai de Debat Educatiu 
L’Espai de Debat Educatiu ofereix a 
professionals de l’educació i famílies 

Tallers del Club de Feina
El Club de Feina del Servei 
d’Intermediació i Orientació Laboral 
de l’Ajuntament ofereix tallers per 
als mesos de febrer i març: Dóna’t 
d’alta a portals de feina per Internet 
(16 de febrer), Fes més visible el teu 
currículum (22 de febrer), Descobreix 
les teves competències (1 de març), 
Prepara’t per afrontar els processos 
de selecció (7 de març),  Xarxes 
socials: com utilitzar-les en la recerca 
de feina (15 de març) i Xarxes socials: 
practica Facebook (25 de març).
Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al tel. 93 6529830.  
Tallers gratuïts amb places limitades.

Formació contínua 2016
Formació subvencionada pel Consorci 
per a la Formació Contínua de 
Catalunya, adreçada prioritàriament 
a treballadors en actiu.. Està previst 
començar aquests cursos a partir 
d’aquest mes de febrer.  
Ja estan obertes les preinscripcions al 
Servei de Formació de l’Ajuntament. 
Els cursos previstos són: Gestió de 
l’estrès i tècniques de relaxació (40 
hores) i Estratègies de màrqueting 2.0 
(50 hores).
Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 

Formació ocupacional
Oberta la preinscripció per als cursos 
de formació ocupacional adreçats 
prioritàriament a persones aturades 
inscrites a l’OTG com a demandants 
d’ocupació. Del mes de febrer al mes 
de juliol (9-15 h) es farà un curs sobre 

Desenvolupament 
d’aplicacions amb 
tecnologia web i 
començaran les 
inscripcions al curs 
de  Serveis auxiliars 
d’estètica. Els cursos 
estan subvencionats 

pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Fons Social Europeu.
Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 

Homenatge a dones 
El 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, l’Ajuntament retrà homenatge 

públic a les 
dones que 
visquin i/o 
treballin 
o hagin 
treballat a 
Sant Boi com a 
professionals 
de la sanitat 
de la salut 
mental: 
auxiliars 

clíniques, metgesses, psicòlogues 
clíniques i infermeres. 

Calendari de comerç 
Els 10 diumenges i dies festius de  
l’any 2016 en què tots els establiments 
comercials podran estar oberts 
al públic són els següents:
3 i 10 de gener
15 d’agost
1 de novembre
4, 6, 7, 8, 11 i 18 de desembre

Festius 2016 
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
25 de març (Divendres Sant)
28 de març (Dilluns de Pasqua Florida)
16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
20 de maig (Festa Major de Sant Boi)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
7 de desembre (Festa local a Sant Boi)
8 de desembre (la Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

la possibilitat de reflexionar i debatre, 
conjuntament, aspectes importants de 
l’educació per tal de consensuar criteris 
d’actuació i millorar la coherència educativa. 
Enguany, el tema dels debats és l’ús eficient 
de les tecnologies de la informació. Les 
reunions es fan a Can Massallera coincidint en 
dimarts (de 17.30 a 19 h). 
Calendari de reunions: 9 de febrer. La darrera 
reunió es farà el 14 de juliol. 
Informació i inscripcions:  Unitat d’educació 
comunitària i civisme de l’Ajuntament.  
Tel. 936351214 (Ext. 161)  pec@santboi.cat

 
UNED sènior 
UNED Sènior és un programa 
formatiu adreçat a les persones 
majors de 55 anys que, amb 
independència de la seva formació 
acadèmica, estan interessades a 
enriquir els seus coneixements. 
L’accés a les conferències és obert 
a tots els públics. El dimarts, 23 
de febrer, es farà la conferència 
“Humans i posthumans”, a càrrec 
d’Albert Cortina. 
Lloc: sala d’actes de L’Olivera 
Hora: a les 19 h.  

Hipertensió i glucosa  
Continua la campanya de prevenció de la 
hipertensió i del control de la glucosa a la sang 
organitzada per l’Ajuntament i la Creu Roja.   
Llocs i horaris:  Els dimarts (dies 2, 9, 16 i 23), 
al barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou i els 
dijous (dies 4, 11, 18 i 25) a Torrelavila, d’11 a 
13 h. Preu: gratuït. 
 

Igualtat 
Continuen els tallers i cursos que programa 
el Centre de Recursos i Documentació de les 
Dones. Aquest mes: Gestió de les emocions 
a través del cos (dies 10, 17 i 24), Supera 
les teves pors (dies 2 i 16) i Càpsula TIC: 
aplicacions per al teu smartphone  (dia 25). El 
10 de febrer s’obrirà el termini d’inscripcions 
per als cursos i tallers del mes de març. 
Informació i inscripcions:  
igualtatsantboi.cat i aixonoesamor.cat.  
Tel. 936351200 ext.156

 
ELA 
Dissabte, dia 13 de febrer, es farà la  2a 
caminada contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(ELA) per demanar més investigació, suport 
i implicació per part de l’Administració tant 
estatal com autonòmica.  
Lloc: Moll de la Fusta (Barcelona).
 

Activitats per a gent gran 
Programa d’activitats adreçat a persones 
de 60 anys i més 
empadronades a Sant 
Boi. Forma part de la 
programació estable 
que l’Ajuntament de 
Sant Boi realitza des 
de l’àmbit de gent 
gran: Taller de poesia 
i escriptura creativa, 
Taller de manualitats 
i Classes de Gimsuau 
Informació i 
inscripcions:  
Can Jordana, c/ Ebre, 27. Tel. 93 6351237 
programagentgran@santboi.cat 
Formació en noves tecnologies: cursos bàsics 
d’informàtica per a persones no iniciades 
Informació i inscripcions:  
Aula Cibergran. Can Massallera, c/ Mallorca, 
30. Tel. 93 6548950 
programagentgran@santboi.cat  
Més informació: santboi.cat/gentgran 

Preinscripció escolar. Al llarg de febrer, les persones que tinguin infants nascuts l’any 2013 
rebran al seu domicili material informatiu relacionat amb el procés de preinscripció. Les families amb 
nens i nenes que han de passar a fer 1r d’ESO el curs vinent rebran informació al propi centre on 
estan fent 6è de primària. El calendari i el procediment d’admissió i matrícula queden pendents de la 
resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Més informació: als webs dels centres, 
de l’Ajuntament (santboi.cat) i de la Generalitat.

Jornades de portes obertes: als centres públics, el 24 de febrer 
(Rafael Casanova) i el 26 (Antoni Tàpies, Montbaig, Josep Ma Ciurana i 
Benviure) i als centres concertats Sant Josep (dia 21), Pedagogium Cos (dia 
27) i Salesians (dia 28). De l’1 al 4 de març es faran a Amat Verdú, Massa-
llera, Parellada, Fernández Lara, Barrufet, Antoni Gaudí, Marianao, Vicente 
Ferrer i Ciutat Cooperativa. Més informació:  santboi.cat/curs16-17



Viure Sant Boi
N febrer 16

22
Viure Sant Boi

N febrer 16

23

Agenda Setembre’14 Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Agenda Febrer’16
 Agenda infantil

Diumenge 7 de febrer
12 h I Carnaval Infantil.  
Matí d’animació amb l’espectacle 
de la companyia Lluís Pinyot i la 
Tremenda Banda.  
Lloc: parc de la Muntanyeta. 
Activitat gratuïta. Organització: 
Ajuntament

Dies 5, 12, 19 i 26 de febrer
18 h I L’Hora del Conte. 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer (dia 12,  Anem 
de carnaval, amb Elena 
Codó, i dia 26, Auuuuuu! 
Que ve el llop! amb Blai 
Senabre). Biblioteca M. 
Aurèlia Capmany (dia 5, 
Contes distrets, i dia 19, 
Contes salats, a càrrec de 
Sara Genovart). Activitat 
gratuïta. Organització: 
biblioteques de Sant Boi     

Dimecres 10 i 24 de febrer
18.30 h I Tallers: Estonetes Familiars. Juguem amb fang. Per a famílies amb infants de 
4 a 11 anys (dia 10) i d’1 a 3 anys (dia 24), a càrrec de Zita Rodrígues. Les inscripcions 
començaran el dia 3 de febrer a la ludoteca, a partir de les 17.15 h, fins a cobrir places 
(15 famílies màxim per sessió). GratuIt. Lloc: L’Olivera. Organització: Ajuntament

Diumenge 14 de febrer
12.15h I Cinema infantil en català 
(CINC): Els Mínions. El CINC és una 
iniciativa de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament 
de Cultura de la Generalitat per 
fer créixer l’oferta i el consum de 
cinema infantil en català, amb 
la col·laboració del Consorci per 
a la Normalització Lingüísitca 
(CPNL) i de diversos ajuntaments, 
institucions, entitats i cinemes. Preu: 
4,5 €. Lloc: Cinemes  Can Castellet. 
Organització: Consorci per a la 
Normalització Lingüística

Divendres 12 i dijous 25 de febrer
De 17.30 a 19 h I Tallers: SantboiSà 
En el marc d’El Mercat és Salut. 
Berenars saludables adreçats a 
infants. Activitat gratuïta. Lloc: 
Mercat de Ciutat Cooperativa (dia 
12) i Mercat de Torre de la Vila (dia 
25). Organització: Ajuntament

Dissabte 27 de febrer
17 h I Club de Lectura 
infantil. En aquesta 
ocasió, la sessió anirà 
al voltant d’Sputnik, 
de l’escriptora Bettina 
Obrecht. És un llibre 
sobre l’amistat, la 
família i la força de 
la fantasia. Lloc: 
Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. 
Organització: 
biblioteques de  
Sant Boi

Infantil
 
Del 3 de febrer al 5 de març
Educació: EyeLearning. 
Iván Bravo presenta 
alguns dels seus vídeos 
didàctics, com a mostra 
del potencial del mitjà 
audiovisual per aprendre 
valors, conceptes i 
històries. Activitat 
gratuïta. Lloc: LaSaleta 
de Can Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Fins al 14 de febrer
Dibuixos de Francesc Sánchez. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Entrada gratuïta. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Del 15 de febrer a l’11 de març. 
Educació: En acabar l’ESO. Suport als joves de 3r i 4t 
d’ESO i als professionals de l’educació. Lloc: Servei El 
Punt de Can Massallera. Entrada gratuïta. Organització: 
Ajuntament

Del 16 de febrer al 2 de març
Aquarel·les de Josep Lluís Torrent Climent. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Fins al 27 de febrer
Fotografia solidària: 12 històries, un fi comú. Projecte 
solidari que explica la feina de diverses associacions de 
la ciutat. Es recolliran fons per a la Fundació Kassumay 
amb la venda d’un calendari. Entrada gratuïta. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art. Organització: Afoboi

Fins al 20 de març
Història: Neandertals a 
Catalunya. Què menjaven, 
on vivien, quin era el seu 
pensament simbòlic, què 
hi tenim en comú... Lloc: 
Museu-Can Barraquer. 
Preu 1€. Gratuït per 
a persones jubilades, 
aturades i menors de 12 anys i ICOM. Organització: 
Ajuntament

Fins al març
Dones: De Natura Muliebri. La salut de la dona 
romana. Mites històrics d’una visió de la dona com a 
ésser malaltís i inferior a l’home provocats per la falta 
de comprensió del funcionament del seu cos. Preu: 1 
€. Gratuït per a persones jubilades, aturades, menors 
de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Termes Romanes. 
Organització: Ajuntament

Exposicions

Dimarts 2 de febrer
20 h I Literatura. Club de Lectura. Un cadáver para un 
detective, amb l’autor local Vicente Corachán. Activitat 
gratuïta. Lloc: Biblioteca Maria Aurèlia Campmany. 
Organització:  biblioteques de Sant Boi  i Associació 
Equilibri

Dimecres 3 de febrer
18.30 h I Literatura. Tertúlia literària: Liquidació final, 
de Petros Markaris. Activitat gratuïta. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques
 
19 h I Música Contemporània: 
Frames Percussion. Qui té por 
de la música contemporània 
quan està curosament 
interpretada i acompanyada 
de comentaris? Preu: 3€. 
Lloc: Escola Municipal de 
Música Blai Net. Organització 
Joventuts Musicals del Baix Llobregat i Ajuntament

Divendres 5 de febrer
17 h I Carnaval a Cooperativa i Molí Nou. Trobada a 
l’Escola Cooperativa. A les 
17.30 h, sortida de la rua, 
i a les 18.30 h, concurs de 
disfresses i festa a la pl.  
Pare Carles Masó i Blanch. 
Organització: Comissió de 
Festes de Cooperativa i Molí 
Nou i Ajuntament amb la col·laboració dels Garrofers.
 
21 h I Música. Domino Swing Trio. La inspiració i 
l’orientació musical troben les seves arrels en el Jazz 
Manouche o jazz gitano. Preu: 5 €, amb consumició 
inclosa. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les 
Muses de Casablanca
 

Dissabte 6 de febrer 
11 h I Carnaval a Camps Blancs. Rua de Carnaval 
Comunitària. Recorregut: c. Salvador Seguí i Legalitat, 
av. Aragó i pl. Ernest Luch. Organització: Comissió de 
Festes
 
16 h I Rua de Carnaboi 2016. Concentració dels 
participants al carrer del Tres d’Abril (16 h). Sortida 
des de la plaça de 
Catalunya (17 h). Final 
de festa i crema del Rei 
Carnestoltes, a la plaça 
de Teresa Valls i Diví 
(19.30 h). Recorregut: 
plaça de Catalunya, 
carrers de Francesc 
Macià, Lluís Pascual Roca 
i Riera Basté, plaça dels 
Salesians, carrers d’Eusebi 
Güell i Joaquim Auger i plaça de Teresa Valls i Diví. 
Organització: Carnaboi i Ajuntament

21.30 h I Sopar i ball de Carnaval. Premis millor 
disfressa individual, per a parelles i per a grups. Lloc: 
Can Massallera. Informació i reserves, tel. 93 652 28 17, 
de dl. a dj., de 18h a 20h. Organització: AV Vinyets-Molí 
Vell, amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 7 de febrer
De 10 a 14 h I Esport: IV Batalla de Porters. Torneig 
amb la participació de 50 porters del club de totes les 
categories. Lloc: Estadi Municipal Joan Baptista Milà. 
Organització: FC Santboià. 
 
11.30 h I Història: Visita 
guiada amb Roc de Benviure, 
un soldat atrapat en el temps. 
Activitat gratuïta. Lloc: Torre 
de Benviure. Organització: 
Ajuntament

Divendres 12 de febrer
21 h I Música: Rocio Faks & David García. Pop-
indie amb el millor del soul, pop i jazz. Preu: 5 €, 
amb consumició inclosa. Lloc: Casal de Casablanca. 
Organització: Les Muses de Casablanca

Dissabte 13 de febrer
De 9 a 14 h I Esport: II Jornada Gimnàstica Rítmica 
Escolar. Gratuïta. Lloc: Pol. La Parellada. Organització: 
Consell Esportiu del Baix Llobregat
 
20 h I Xerrada: Prevenció riscos de muntanya Entrada 
gratuïta. Lloc: Can Massallera. Organització:  
Club Excursionista Sant Boi

Diumenge 14 de febrer
De  9 a 14 h I Medi ambient: 
Bicicletada. Sortida en 
bicicleta per la plana del 
Delta. Exploració del riu i els 
seus espais naturals. Preu: 14 
€. Més informació al telèfon 
626 456 674 i sombici.cat 
Organització: Som Bici
 
18 h I Dansa. Hafla de Carnestoltes. Trobada de 
danses oriental, tribal, 
de bollywood..., a càrrec 
de l’Acadèmia de Dansa 
Samâeh. Preu: 3,5 €. Lloc: 
Casal de Casablanca. 
Organització: Les Muses de 
Casablanca

Dimecres 17 de febrer
18 h I Literatura: Tertúlia poètica i presentació llibre 
Que el quererte no sea en vano, d’Angi Expósito. Es 
tracta del primer llibre d’aquesta jove poeta santboiana. 
A l’acte participaran Abel Santos, poeta, i Diego 
Garnicia, de Retalls d’Art. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 19 de febrer
De 18 a 19.30 h I Taller: Creació de fades. Preu: 10 € 
per família. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les 
Muses de Casablanca

Dissabte 20 de febrer
D’11 a 13 h o de 19 a 21 h I Tast: Cerveses artesanes 
amb maridatge.  Preu: 20 €. Cal fer la reserva prèvia 
al telèfon 636 370 378. Lloc: Casal de Casablanca. 
Organització: Les Muses de Casablanca

19 h  I Música: Concert de La Candelera 2016. Amb 
l’orquestra de cambra A 
4 Cordes i el grup Riu. 
Interpretaran temes 
de folk català adaptats 
exclusivament per 
al concert. Lloc: Can 
Massallera. Entrada de 
col·laboració: 3 €. Compra 
anticipada, a l’Hotel 
d’Entitats (de dl. a dv., 
de 9.30 a 13.30 h, i de 
16 a 22 h). Organització: 
Òmnium Cultural Sant Boi 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

Dimecres 2 de març
18.30 h I Literatura: Tertúlia literària. Amb Mujeres 
de principios, relats escrits per tres autores angleses 
dels segles XVII i XVIII. En el marc de la commemoració 
del  Dia Internacional de la Dona. Activitat gratuïta. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Dijous 3 de març
19.30 h I Música: 
Pere Martínez 
Quartet. 
Recital de cante 
flamenc. Jove 
cantaor conegut 
per la versió 
flamenca de La 
pell de Brau, 
que va presentar 
al concert de 
culminació de l’Any Espriu. Lloc: Auditori de l’Escola 
Municipal de Música Blai Net. Preu: 3 €. Organització 
Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Dissabte 5 de març
20 h I Cant 
Coral: Orfeó 
Català i Coral 
Renaixença. 
En el marc del 
40è aniversari 
de la coral 
santboiana. Lloc: 
Can Massallera. 
Entrades: 10 €, 
anticipada, a Can Massallera i ticketea.com, i 12 €, el 
mateix dia del concert. Organització: Coral Renaixença

En veu alta, tots llegim
Els dijous. 11 h I Lectura en veu alta del llibre 
L’aparador, de Victòria Szpunberg. Actitivat gratuïta. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Mercat de pagès
Els divendres. De 15 a 21 h I Amb productes artesans 
i del Parc Agrari. Lloc: rambla de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament i Parc Agrari
 

Anem a pasturar  
Dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12.30 h I Podreu 
conèixer la feina de pastor i acariciar els xais del ramat. 
Preu: 2 €. Nens i nenes, fins a 7 anys, gratuït. Cal 
fer les reserves a lagaita@gmail.com. Organització: 
Ajuntament

Diumenge 21 de febrer
9 h I Els Tres Tombs. Esmorzar 
popular i tractors de pedals 
i gasolina per als infants (9 
h), lliurament de l’alcaldessa 
dels banderers i estendards 
(10.30 h). Cercavila des de 
la pl. Agricultura (11.30 h), 
i tres voltes i benedició a la 
pl. l’Ajuntament, (13.30 h). Recorregut: pl. Agricultura, 
pl. Catalunya, c. Francesc Macià, c. Jaume I i pl. 
Ajuntament. Preu esmorzar: 4 €, ant. (La Gralla i Hotel 
d’entitats) i 5 €, el mateix dia. L’atracció dels tractors, 
gratuïta Organització: Pessebristes i Els Garrofers
 
19 h I Teatre: Test. Què escolliries? 100 mil euros ara 
mateix o 1 milió d’aquí a deu anys? Així de simple, així 
de difícil. Aquest 
és el dilema al 
qual s’enfronten 
l’Hèctor i la Paula, 
un matrimoni 
amb problemes 
econòmics, quan el 
Toni, un bon amic 
de la parella, els 
planteja el test de 
personalitat que ha 
elaborat la Berta, 
la seva actual companya, una psicòloga molt exitosa i 
mediàtica. Entrada anticipada: normal, 14 €, reduïda, 10 
€ i menors de 16, 5 €, a ticketea.com. Venda Immediata: 
normal, 15 €, reduïda, 12 €, i menors de 16, 7 €. Lloc: 
Can Massallera. Organització: Ajuntament

Dimarts 23 de febrer
19 h I Conferència: Humans i posthumans.  A l’àmbit 
Filosofia. Reptes ètics al món globalitzat del 4t Cicle de 
conferències de la Uned Sènior. Activitat gratuïta. Lloc: 
L’Olivera. Organització: Campus 365 i Uned Sant Boi. 
Més informació: www.unedbarcelona.es

Dimecres 24 de febrer
18.00 h I Literatura: Club de Lectura Fàcil. Amb No 
estem mai sols: conèixer Miquel Martí i Pol, de Carme 
Pérez Arnau. Activitat gratuïta. Lloc: Biblioteca Maria 
Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 26 de febrer
19 h I Taller: Humor, respecte i llibertat. En el marc 
del Cafè dels Filòsofs. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: bilblioteques de Sant Boi 

Dissabte 27 de febrer
17.30 h I Aniversari: 30 años, ¡¡¡¡casi ná!!!! 30è 
aniversari de la Casa de 
Sevilla. Amb els quadres 
de dansa de l’entitat, 
el Coro Rociero Raíces 
i Diego Benjumea, del 
programa de Canal 
Sur Se llama Copla. Entrades, a l’entitat. Lloc: Can 
Massallera. Més informació: www.casadesevillasantboi.
blogspot.com. Organització: ACA Casa de Sevilla 

Diumenge 28 de febrer
11.30 h I Commemoració: Día de Andalucía. Missa 
rociera, amb el Coro Rociero Raíces i els quadres de 
dansa de la Casa de Sevilla, i migas populars. Tiquets 
per a les migas, a l’entitat. Lloc: pl. Teresa Valls i Diví. 
Més informació: www.casadesevillasantboi.blogspot.
com. Organització: ACA Casa de Sevilla 

Jugateca Ambiental
Aquest mes comença una nova 
programació familiar de la Jugateca 
Ambiental al parc de la Muntanyeta. 
La Fundació Marianao s’encarregarà 
de dur a terme els tallers participatius 
organitzats per l’Àrea Metropolina de 
Barcelona i l’Ajuntament
 
Dissabte 27 de febrer 
D’11.30 a 14 h I Taller: Recreem el 
planeta. Per aprendre el funcionament 
dels ecosistemes, dels estrats de la 
Terra i de les atmosferes a través de 
l’elaboració d’un recipient amb garrafes 
reciclades que imita l’escorça terrestre. 
A càrrec de la Fundació Marianao. 
 
Lloc: Parc de La Muntanyeta. 
Activitat gratuïta. Organització: AMB i 
l’Ajuntament. 

L’AGENDA  on line
santboi.cat

culturasantboi.cat

joventutsantboi.cat

igualtatsantboi.cat

Març, mes de la carxofa
El dia 20 de març gaudirem de la 
Carxofada 2016, referent de les 
activitats lúdiques de primavera. La 
jornada tindrà novetats interessants i 
durant tot el mes la carxofa estarà ben 
present. Restaurants i bars l’inclouran 
als menús, farem una ruta de tapes i 
sortides amb bicicleta pels camps de 
carxofes.

santboi.cat/carxofada

#carxofada2016 
#santboi  
#turismesantboi 
#visitsantboi



¿Cómo son los jóvenes de Sant Boi?
La juventud de Sant Boi es similar a la del entorno 
metropolitano. Las peculiaridades dependen del 
lugar de nacimiento y de las oportunidades. Son 
personas con mucha energía y mucho sentido 
de la dignidad. Hay un trasfondo económico-
social detrás de esta diferencia. Por lo general, la 
imagen de las personas jóvenes se ha afianzado 
bastante en los últimos años. Los jóvenes tienen 
más consideración social que años atrás, son 
considerados personas más válidas n

¿Y si la motivación falla?
Tenemos claro que nuestro alumnado está 
formado por personas que muchas veces tienen 
problemas familiares. Hay quienes tienen muchas 
responsabilidades familiares  a pesar de su edad 
y a quienes les resulta complicado combinar los 
estudios con el trabajo. Por ello, en estos casos 
realizamos un seguimiento muy personalizado y 
buscamos la fórmula para motivarles.

¿Qué edad tienen vuestros alumnos y alumnas?
La media son personas de unos 20 años aunque 
también hay algunas que superan la treintena. 
En realidad, la disparidad de edades no es un 
problema a la hora de dar clases.

 ¿Qué provoca el abandono escolar?
La adolescencia es una etapa de la vida en la que 
la falta de madurez lleva a adoptar decisiones en 
caliente. Las dificultades familiares pueden actuar 
en contra de la motivación. A pesar de que en los 
centros de secundaria se hace un seguimiento de 
este alumnado, a esas edades están sometidos a 
todo tipo de presiones que les pueden conducir 
al abandono escolar. Por ello, es muy importante 
que estas personas dispongan de una segunda 
oportunidad para formarse.    

¿Por qué vuelven los jóvenes a los estudios?
El principal motivo es porque se dan cuenta de que 
sin formación es más difícil el acceso al mercado 
laboral. Por ello, es necesario que haya programas 
como “Canvia el teu futur” para fomentar que la 
gente joven que dejó en su día los estudios tenga 
la oportunidad de recibir una formación mínima.

¿Qué ha propiciado este cambio?
La crisis económica nos ha demostrado que la 
formación es algo imprescindible. Por este motivo, 
el Ayuntamiento de Sant Boi está dando prioridad 
a los temas formativos. 
 
¿Hay más oportunidades que hace unos años?
Hoy en día hay bastantes más facilidades 
para acceder a los estudios. Existe una mayor 
oferta formativa debido a la implicación de las 
administraciones y al desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Comparado con mi época de 
estudiante, hay muchos más recursos.   

¿Cómo es vuestro alumnado?
Son personas con las ideas muy claras. Son los 
primeros en razonar y en pensar que no han de 
venir a clase a perder el tiempo. Da gusto trabajar 
con ellos. Además, están en una edad óptima 
pues sus cualidades para el estudio están intactas 
y tienen el grado de madurez necesario para 
tomarse en serio su formación. Es importante que 
tengan la motivación necesaria para no abandonar 
y para encontrar tiempo para el estudio.

N Hoy en día hay 
bastantes más 
facilidades para  
acceder a los estudios

N La crisis económica 
nos ha demostrado que 
la formación es algo 
imprescindible 

DANIEL VINUESA es profesor de inglés en el programa “Canvia el teu futur” impulsado por el 
Ayuntamiento para facilitar el retorno de los jóvenes al sistema educativo. En su tiempo libre es 
aficionado a la música y, desde los 15 años, ha sido batería en diversos grupos musicales de Sant Boi.

“La juventud de 
Sant Boi tiene 
mucha energía y 
mucho sentido  
de la dignidad”


