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⃝La Diputació de Barcelona,
l'AMB, la Generalitat i la
Fundació Agbar col·laboren
en el finançament del
Pla de Xoc d'Adolescència
de Sant Boi
⃝Les entitats juvenils de
la ciutat (esplais, centres
oberts, etc.) han participat
activament en l’elaboració
del Pla de Xoc

Adolescents de la ciutat van explicar les seves vivències de la pandèmia durant la presentació del Pla de Xoc

⃝El Pla prioritza
l’acompanyament psicològic
i emocional, la intervenció
socioeducativa a l’espai
públic i l’ús saludable de
les tecnologies

L'Ajuntament situa en el centre de les seves
prioritats l'atenció a adolescents i joves
NAmb el suport de totes les administracions catalanes, un PLA DE XOC municipal dotat amb
1 milió d'€ dona resposta a les necessitats socials i emocionals de les persones de 12 a 18 anys
El confinament i la pandèmia han tingut a
tot arreu una gran incidència en la població
adolescent i jove. Sant Boi no és pas una
excepció. Sis adolescents de la ciutat en
van donar testimoni el dia 1 de juliol a Can
Massallera, on van explicar les seves vivències d'aquests mesos.
Van parlar d'un gran impacte emocional,
de l'afectació que la malaltia ha tingut als
seus estudis, de com han experimentat sentiments d'incertesa, de nerviosisme i angoixa... A l'altre costat de la balança, també
van dir que han gaudit de més temps del
que era habitual tenir, i que l'han fet servir per reflexionar sobre moltes coses, per
exemple sobre les seves pròpies vides.

El Pla de Xoc
és una nova
iniciativa per
reactivar
Sant Boi
i contrarestar
els efectes de la
pandèmia a la
ciutat

Les seves intervencions van tenir un paper protagonista en l'acte de presentació
del Pla de Xoc que l'Ajuntament ha impulsat
per fer front a les necessitats socials i emocionals generades per la pandèmia a les
persones de la ciutat d'entre 12 i 18 anys.
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va afirmar-hi
que les adolescents i els adolescents han
de tenir un paper protagonista en els temes
que els afecten directament i va defensar
la necessitat de posar en el centre de les
polítiques públiques una etapa de la vida
molt important, en què es prenen decisions
de gran transcendència.
L'acte de presentació va ser conduït per
Jaume Funes, expert en adolescència i edu-
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cació emocional. També hi van ser presents
la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorens; el secretari d'Infància,
Adolescència i Joventut de la Generalitat de
Catalunya, Aleix Serra, i la vicepresidenta
de Desenvolupament Social i Econòmic de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Montserrat Ballarín.

Implicació de les institucions

Totes aquestes institucions participen en el
finançament del pla de xoc municipal, un
projecte pioner al qual es destinarà un 1
milió d'euros. També hi col·labora la Fundació Aigües de Barcelona (Agbar), que va

Foto de grup amb l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i representants de les institucions col·laboradores i de les entitats de Sant Boi signants del Pla de Xoc d'Adolescència

ser representada a l'acte pel seu conseller
delegat, Felipe Campos.
En acabar la presentació, l'Ajuntament i
set entitats que treballen habitualment a la
ciutat amb adolescents i joves van signar
el Pla de Xoc. Aquestes entitats han participat des del primer moment en el procés
d'elaboració del document, que ha mantingut en tot moment una connexió directa amb la realitat que viuen les persones
d'aquestes edats a Sant Boi.

Un projecte de ciutat

El Pla de Xoc d'Adolescència de Sant Boi és
un projecte col·lectiu de ciutat que prioritza
l’acompanyament psicològic, la intervenció
directa a l’espai públic com a espai de llibertat i socialització d’adolescents i joves i
l’ús saludable de les tecnologies.
Per dur-lo a terme, l’Ajuntament contracta persones joves de la ciutat que
s’encarreguen de la prestació dels serveis
que s'ofereixen. D'aquesta manera es genera ocupació juvenil i alhora es promou,
gràcies a la relació entre iguals, un marc
de confiança útil per millorar l’impacte dels
projectes. Així, s’han contractat psicòlegs/

ogues per acompanyar adolescents i joves
en risc, integradors/ores socials per facilitar la millora de les relacions de grup i
afectives, agents de salut per promoure hàbits i conductes saludables i docents per a
activitats de suport a l’estudi, entre d’altres.

Acompanyament emocional

Un dels projectes més destacats ofereix als
instituts per al curs vinent un ampli càtàleg
de cursos i tallers interactius per reforçar
la gestió de les emocions (l’autoestima, el
dol, l’abordatge del conflicte, les conductes
autolesives…). Més de 100 adolescents participen ja aquest estiu en activitats vinculades a la gestió de les emocions.
A més, adolescents i joves de la ciutat poden demanar hora als serveis de
l’Ajuntament per rebre atenció psicològica, i
les entitats vinculades a centres oberts també compten amb un servei d’assessorament
i acompanyament. L’objectiu és abordar de
forma integral a tota la ciutat, en espais
formals i informals, la millora de la gestió
emocional, tot identificant de forma prematura adolescents i joves que puguin necessitar atenció especialitzada.
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Entitats
signants
del
Pla de Xoc

-Grup de Joves
Xivarri
-Esplai Arrels
- AEG Sant
Ramon Nonat
-Fundació
Marianao
-PES SalesiansCentre Obert
Don Bosco
-Centre Obert
Lola Anglada
-Centro Obert
GingkoIniciatives
Solidàries

Intervenció a l'espai públic

En el marc del pla de xoc, l’Ajuntament
desenvolupa accions de suport psicològic i
integració social a peu de carrer en punts
de l’espai públic que s’han identificat com
a llocs de reunió dels joves, traslladant
l’atenció a les seves necessitats als seus
‘entorns-refugi’ i apostant per convertir-los
en espais de desenvolupament integral.

Pràctica esportiva saludalbe

En aquest sentit, un altre projecte interessant preveu crear un espai públic a l’aire
lliure per a la pràctica esportiva saludable,
igualitària i accessible (que inclouria un circuit de parkour), dissenyat i construït per
adolescents i joves d’acord amb els seus
punts de vista, necessitats i interessos.

Accés a la tecnologia i bon ús

El Pla de Xoc també proposa, entre altres
qüestions, accions per facilitar l’accés de les
famílies amb adolescents a la tecnologia,
necessària per al seguiment de les classes
i les tasques escolars, combatre la bretxa
digital i prevenir un ús abusiu de les pantalles i de continguts inadequats a Internet n

“Algunes persones joves s'han
vist desemparades, i sobretot sense
poder explotar l’oci i alliberar-se del
seu dia a dia: dels horaris de l’institut,
de la feina. Després
de les obligacions
no tenien res a fer,
i això els afectava.
Ara mateix,
necessitem oci i
interacció. El nou
pla de xoc dona
aquesta oportunitat
de fer activitats, de
moure’s, de sortir...
que és el que fa falta.” IRENE JÓDAR,
Integradora social

“Recuerdo que el
desconfinamiento fue raro.

Al principio no sabías qué se podía
hacer y qué no. También había mucha
gente desconfiada,
ya que la palabra
pandemia asusta.
Estuvo bien el poder
volver a clase y ver a
gente, fue una señal
de normalidad. Con
el plan de choque sé
que se están dando
oportunidades de
trabajo a jóvenes,
y pienso que esto está muy bien para
nosotros.” MARC GARRIDO, Agent
Jove de Salut

“Què es pot fer amb les emocions?

Cal millorar el nostre diàleg intern,
posar nom a les emocions i qüestionar
els pensaments
negatius. I millorar
també el diàleg amb
l'exterior, cuidar les
maneres i rebaixar
la irritabilitat.
Aquesta generació
té menys reticències
a l'hora de rebre
ajuda psicològica,
està més oberta a
parlar del que passa. És el primer pas per
trobar solucions.” Jéssica Altemir, Atenció
Psicològica a Joves a El Punt

“Está bien el plan de choque.

Por ejemplo, la contratación de
psicólogos/as para ayudarnos.
Conozco a mucha gente que ha pasado
por ansiedad o
depresión. Era
difícil no saber
lo que pasaba, y
frustra no saber. En
algunos momentos
las cosas fueron
difíciles de llevar.
Además, estábamos
preocupados por
si a algún familiar
le pasaba alguna cosa. Con servicios
como este se podrá ayudar a los
jóvenes que lo han pasado mal.”
ALVIN PÉREZ, Centre Obert Gingko

“Penso que sempre he anat

amb molta cura, i molts cops m’han
recordat que vagi
amb compte, pel fet
de ser jove. I jo ja ho
sé, sóc plenament
conscient de les
mesures. Ens
han dit que gran
part de la culpa
és nostra, perquè
no respectem les
mesures, i sé que hi
ha joves que potser no les ha complert,
però hi ha gent més gran o més petita
que tampoc les ha respectat.” JUDIT
GÓMEZ, AEiG Sant Ramon Nonat

“Penso que necessitem ajuda,

hem vist que tot ha canviat per la
pandèmia, som
persones joves
i no tenim tots
els recursos per
afrontar una
situació així. A
moltes persones, els
ha passat factura
perquè hem viscut
una pandèmia i
l’any següent hem
hagut de tornar a la normalitat després
de mesos tancats a casa.” DAVID
AMURRIO, Grup de Joves Xivarri

Viure Sant Boi
N Estiu 21

4

“Hay gente que pasaba todo el
tiempo fuera de casa, no estaban

acostumbrados a estar en casa y al
llegar la pandemia han tenido que estar
encerrados sin salir,
comunicándose
solo a través de las
pantallas. Ahora
que ya nos podemos
ver y quedar ya
estamos mejor, lo
necesitábamos,
pero aún hay cosas
que nos faltan para
volver a hacer vida
normal.” MARWA
EL HAMDAOUI, Membre del Consell
D'Adolescència de Sant Boi

“Durante el confinamiento

me ayudó el Punt Jove, la situación
fue difícil, pasamos de clases normales
a clases on line, y el
cambio fue heavy,
también fue un
shock no poder salir
con los amigos,
hacer nuestra
vida normal.
Hacían charlas e
iban publicando
diferentes cosas
para que los jóvenes
estuviéramos
entretenidos.” SHOAIB ARSHAD, PES
Salesians: Projecte Fes-te Jove i NEU

“Necessiten espais de trobada,

llocs segurs i saludables on es puguin
relacionar i desenvolupar com a persones
en plenitud de drets, després d'un any
en què gairebé se'ls
ha aturat la vida.
Calen espais on
els adolescents se
sentin protagonistes
i no siguin
estigmatitzats. No
es pot generalitzar
amb les conductes
irresponsables; no
estan associades a
col·lectius, sinó a persones concretes".
Judit Blanco, Fundació Marianao

Obert per vacances
Abierto por vacaciones

A

les portes de les vacances d’estiu, es fa gairebé inevitable fer balanç del que hem viscut conjuntament
els darrers mesos. Aturar-se un moment i veure on
som és sempre recomanable, sobretot en un temps
com l’actual, en què la pandèmia ens obliga a romandre alerta.
Així, si mirem al nostre voltant potser descobrirem
una ciutat que viu un important procés de transformació. Una transformació que la pandèmia ha accelerat en molts casos i que és resultat d'una estratègia
de ciutat basada en la salut i la sostenibilitat.
Al llarg dels darrers mesos, aquests canvis s’han
fet cada vegada més visibles en el nostre espai públic
amb la remodelació en marxa de la plaça de la República i l’obertura, fa pocs dies, de les noves piscines de
la Muntanyeta. Uns canvis presidits per la qualitat urbana, la sostenibilitat i l’eficiència energètica que continuaran amb altres intervencions durant tot el 2021.
Al mateix temps, seguim impulsant programes de
reactivació econòmica i d’ocupació, indispensables
en aquests moments per aprofundir en la igualtat
d’oportunitats, i també destinem recursos a un pioner pla de xoc per atendre les necessitats emocionals
i socials dels i les adolescents, un dels col·lectius més
afectats per la pandèmia. Però més enllà de l’actuació
municipal, és també una invitació a l’optimisme comprovar que, malgrat tot, la ciutat és ben viva i que, per
exemple, un bon grapat de comerços i establiments
de restauració així com noves empreses hi han obert
les portes en els darrers temps.
Mentrestant, si bé la vacunació està fent possible,
tot i que amb limitacions, la represa de l’activitat normal, continua sent primordial no abaixar la guàrdia
durant els mesos vinents per evitar revifalles del virus
com la que estem vivint en aquests moments.
Confiança i prudència són, per tant, les consignes
que han de guiar-nos en el dia i a dia. Pas ferm i mantenir el rumb. Aquest continua sent el compromís d’un
Ajuntament i el batec d’una ciutat que no s’aturen.

A

las puertas de las vacaciones de verano, se hace casi
inevitable hacer balance de lo que hemos vivido conjuntamente en los últimos meses. Pararse un momento
y ver dónde estamos es siempre recomendable, sobre
todo en un tiempo como el actual, en el que la pandemia nos obliga a permanecer alerta.
Así, si miramos a nuestro alrededor quizás descubriremos una ciudad que vive un importante proceso de
transformación. Una transformación que la pandemia ha
acelerado en muchos casos y que es resultado de una estrategia de ciudad basada en la salud y la sostenibilidad.
A lo largo de los últimos meses, estos cambios se han
hecho cada vez más visibles en nuestro espacio público
con la remodelación en marcha de la plaza de la República y la apertura, hace pocos días, de las nuevas piscinas
de la Muntanyeta. Unos cambios presididos por la calidad urbana, la sostenibilidad y la eficiencia energética
que continuarán con otras intervenciones durante 2021.
Al mismo tiempo, seguimos impulsando programas de
reactivación económica y empleo, indispensables en estos momentos para profundizar en la igualdad de oportunidades, y también destinamos recursos a un plan de
choque pionero para atender las necesidades emocionales y sociales de los y las adolescentes, uno de los colectivos más afectados por la pandemia. Pero más allá de
la actuación municipal, es también una invitación al optimismo comprobar que, pese a todo, la ciudad está bien
viva y que, por ejemplo, un buen puñado de comercios
y establecimientos de restauración así como nuevas empresas han abierto sus puertas en los últimos tiempos.
Mientras tanto, si bien la vacunación está haciendo
posible, aunque con limitaciones, la reanudación de la
actividad normal, continúa siendo primordial no bajar la
guardia durante los próximos meses para evitar resurgimientos del virus como el que vivimos en estos momentos.
Confianza y prudencia son, por tanto, las consignas
que han de guiarnos en el día a día. Paso firme y mantener el rumbo. Este continúa siendo el compromiso de un
Ayuntamiento y el latido de una ciudad que no se paran.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NLa ciutat viu un procés
de transformació que
cada vegada es fa més
visible a l'espai públic
NLa ciudad vive un proceso
de transformación que
cada vez se hace más
visible en el espacio público

Nuevos comercios en tiempos de pandemia
Al menos una veintena de comercios, establecimientos de restauración y empresas de
servicios han abierto sus puertas durante la pandemia en la ciudad. Son, en su mayoría,
fruto de la iniciativa de personas jóvenes con espíritu emprendedor y ganas de innovar.
De acuerdo con el signo de los tiempos, su oferta suele ser mixta, en parte presencial y
en parte virtual. La alcaldesa de Sant Boi está visitando esos establecimientos como un
gesto de reconocimiento institucional a sus propuestas. "Han descubierto", ha afirmado
Lluïsa Moret, "que Sant Boi es un lugar con buenas oportunidades para abrir un negocio
y queremos darles apoyo, porque es importante en estos momentos poner en valor
todas las iniciativas innovadoras, valientes y esperanzadoras". "Pese a las circunstancias
adversas que han afectado durante la pandemia a sectores como la restauración o el ocio
nocturno", ha añadido la alcaldesa, "también se han generado nuevas oportunidades,
que son indicadores de una economía sana y activa".

⃝Clínica Dental Gómez
⃝SLB Color
⃝Cucadas Kids
⃝No Problem Kids
⃝Ponte Bella
⃝Bar-Cafè Benages
⃝Tattoo Gn Estudio
⃝Blanc Barcelona
⃝Corposol
⃝Ilha Shop
⃝Ca l'Andreu
⃝Bicimarket Sant Boi
⃝Goyo's & Company
⃝Elis-Elis Moda
⃝Kiwi Burger Bar
⃝La Llar
⃝La Bahía Donostiarra
⃝Barbus
⃝The Favorite Arms
⃝Unic@ Bellesa

centro de odontología
artículos de pintura
puericultura
moda infantil
centro de estética
restauración
tatuajes
tienda de decoración
centro de bronceado
tienda de moda
bar restaurante
tienda de bicicletas
bar restaurante
moda y complementos
hamburguesería
decoración y cortinas
restaurante
librería papelería
bar restaurante
centro de estética
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La alcaldesa
continuará
visitando
los negocios
que abren sus
puertas en la
ciudad

Los programas
de empleo
proporcionan
a las personas
beneficiarias un
trabajo temporal
digno y una
mejora de las
oportunidades
en el mercado
laboral. Además,
permiten llevar a
cabo tareas útiles
para la propia
ciudad

Nuevo concesionario
de la marca Audi

Audi ha inaugurado su nuevo
concesionario en la ciudad de Sant
Boi, donde trabajan 21 personas.
La compañía alemana ocupa ahora
unas instalaciones de 3.000 m2 de
superficie en la carretera del Prat,
número 3. Sant Boi alberga alrededor
de la C-245 la mayor concentración de
marcas automovilísticas de España.
Se trata de un sector clave para la
reactivación económica y para la
transición hacia un nuevo modelo
más sostenible de movilidad urbana.

Mediamarkt se instala
en el Centre Comercial

Mediamarkt, la compañía líder en
España y Europa en distribución
electrónica de consumo, ha abierto
una tienda en el Centre Comercial
Alcampo. La alcaldesa visitó en junio
el nuevo establecimiento. Su puesta
en marcha forma parte del proceso de
integración de los locales adquiridos
por la multinacional alemana a la
empresa Worten. Los puestos de
trabajo se han conservado y se ha
ampliado la plantilla en 26 personas.

El Ayuntamiento sigue apostando por
las políticas públicas de empleo
El Ayuntamiento continúa apostando por
desarrollar políticas de promoción del empleo en colaboración con otras administraciones y organismos públicos. Sant Boi
aprovecha su experiencia histórica en este
ámbito para optar a subvenciones públicas
que permiten contratar a personas de la
ciudad en situación de desempleo (principalmente jóvenes, mujeres y personas en
situación de vulnerabilidad) para ofrecerles
un puesto de trabajo temporal.

Trabajo digno y útil a la comunidad

Este tipo de contratos permite a esas personas obtener unos ingresos dignos, reforzar sus opciones en el mercado laboral y
realizar tareas útiles para su propia comu-
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La
reactivación
social y
económica de
Sant Boi

es el objetivo
principal de
las tareas
que realizan
las personas
contratadas por el
Ayuntamiento

nidad. Actualmente, estas tareas se centran
en reforzar la atención a los efectos sociales y económicos de la pandemia y la equidad del sistema educativo local.
Es el caso de las 21 personas que se han
incorporado al Ayuntamiento en los últimos
meses gracias a programas subvencionados
como el Plan de Reactivación del Empleo
de la Diputación de Barcelona, el Plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales (AMB), el Pla educatiu de
l'entorn (Departament d'Ensenyament de la
Generalitat) o el Pla de Xoc Reactivem del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
La alcaldesa, Lluïsa Moret, ha dado la
bienvenida al Ayuntamiento durante las últimas semanas a todas esas personas n

Entra en servei un
punt de recàrrega
elèctrica ràpida a
Sant Boi

L'empresa municipal Claus ha posat en
funcionament a l'Àrea de Serveis Can
Calderon un punt de recàrrega ràpida.
Els vehicles elèctrics poden carregar-hi
les bateries en un temps aproximat de
mitja hora. L'accés al servei requereix
l'ús de l' aplicació mòbil Waylet i té un
preu de 0,39€/kWh+IVA a partir d'un
consum mínim de 3€. (El cost mitjà de la
recàrrega és de 6,16 € per 100km).
Aquest nou
punt de càrrega
elèctrica se
suma als
quatre que ja
funcionen a la
fotolinera del
carrer de Josep
Torras i Bages,
construïda per
l'AMB al costat
de l'estació
d'FGC de
Sant Boi. Tres
d'aquests punts
són de càrrega
semirràpida
i l'altre, de
càrrega lenta.
Els
aparcaments municipals de Baldriri
Aleu, el Mercat de Sant Jordi, la plaça
del Mercat Vell i la plaça de Montserrat
Roig ja compten també amb punts de
recàrrega lenta per a concessionaris i
persones abonades.
L'Ajuntament posarà en marxa nous
punts a mida que creixi el nombre de
vehicles elèctrics i híbrids endollables en
circulació al municipi.
Sant Boi aposta per l'ús energies
alternatives, per la reducció de l'emissió
de gas d'efecte hivernacle a l'atmosfera
i per un nou model de mobilitat menys
contaminant, descarbonitzat i més
sostenible.

En aquest punt se subministra gas natural comprimit (GNC), el combustible més sostenible per als vehicles pesants

L'Àrea de Serveis Can Calderon, punt
de referència dels combustibles nets
L’Àrea de Serveis Can Calderon, situada a la
zona industrial de Sant Boi, s'ha convertit
en un punt de referència per al sector transportista. S'hi ofereix la gamma de combustibles més àmplia de tot l'entorn.
Combustibles tradicionals com la gasolina o el gasoil. Però també opcions alternatives com Blue+ ('adblue') per als vehicles
dièsel, GLP (AutoGas) o gas natural comprimit (GNC). Aquest darrer és el combustible
més sostenible del mercat per als vehicles
pesants, ja que emet a l'atmosfera menys
gasos contaminants que el dièsel o la benzina; a més, el seu preu mitjà ascendeix a
només 2,92 euros per cada 100 km.
Des del mes de juny, a l'Àrea de Serveis
Can Calderon també es pot fer servir un
punt de recàrrega ràpida per a vehicles
elèctrics, i en uns mesos la instal·lació
comptarà amb plaques fotovoltaiques per
poder produir energia renovable pròpia.

Símbol de la transició energètica

La concentració de totes aquestes opcions
han fet de l'àrea de serveis tot un símbol de
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Aquesta àrea
destinada
al sector
transportista
ofereix la gamma
de combustibles
més àmplia de
l'entorn, tant
convencionals
com alternatius

l'aposta de l'Ajuntament per les energies alternatives, la mobilitat sostenible i la lluita
contra l'emergència climàtica. Molt a prop,
també a Can Calderon, hi ha la Deixalleria
Municipal, un altre equipament important
en aquesta lluita, en aquest cas mitjançant
la recollida controlada de residus, en especial els més perillosos per al medi.

24 hores al dia, 365 dies l'any

L'Àrea de Serveis, situada al c/ Múrcia i gestionada per l'empresa municipal Claus, va
entrar en servei l'any 2003 com un aparcament de camions, amb túnels de rentat per
a cotxes i vehicles industrials a partir de
2005. El 2009 va incorporar una benzinera
Repsol amb botiga i cafeteria annexes.
Ara, l'àrea disposa de més de 150 places
d'aparcament per a vehicles industrials.
Obre 24 hores al dia 365 dies de l’any i compta amb lluminàries amb tecnologia LED que
milloren l'eficiència energtica. És un dels
onze aparcaments de Catalunya acreditats
pel Ministeri de Foment i recomanats pel
servei ofert i per la seva seguretat n

Comencen les obres per
crear una xarxa de calor amb
biomassa a La Parellada
L'Ajuntament ha iniciat els treballs
per crear una xarxa de calor amb
biomassa a l’àrea d’equipaments
de La Parellada. El projecte,
cofinançat en un 60% per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), preveu aprofitar els
excedents generats per la poda de
l'arbrat, les franges de protecció
contra incendis i el conjunt de la
gestió forestal sostenible de Sant
Boi per generar estella per a la
xarxa de calor i alimentar així
amb energia renovable el
complex poliesportiu, els
vestidors del camp de futbol i
l’escola Parellada.
En aquest sector d’equipaments
conflueixen diversos projectes
rellevants des del punt de
vista de l’eficiència energètica,
l’autoconsum fotovoltaic i la
biomassa. Per aquest motiu,
La Parellada serà el primer
sector climàticament neutre de
Sant Boi. Segons les previsions
actuals, la nova xarxa entrarà en
funcionament durant la tardor.

Un mapa permet consultar
la ubicació dels contenidors
i fer el seguiment de la
recollida de residus

La ciutadania ja pot consultar al
web municipal la ubicació dels
1.700 contenidors de Sant Boi i
quan s'hi han recollit els residus
per últim cop a cadascun d'ells. Un
plànol facilita la consulta ràpida
d'aquesta informació. És una eina
de transparència al servei de la
ciutadania. L'Ajuntament treballa
per a la millora contínua de la
gestió de la neteja i la recollida
selectiva de residus al municipi i
aplica progressivament mesures
per facilitar un seguiment
intel·ligent dels processos
mitjançant la gestió i la publicació
a temps real de dades.
bit.ly/mapasbresidus

La ciutat acull una
prova pilot de
refugis climàtics
per a les altes
temperatures
Cada cop més, a l'estiu, els mitjans de
comunicació informen sobre l'augment
global de les temperatures i sobre registres puntuals força elevats. Segons
el Primer Informe sobre els efectes del
Canvi Climàtic a la Regió Mediterrània,
es preveu que, si no s'apliquen mesures de mitigació, la temperatura mitjana augmenti 2,2ºC abans de 2040.
Aquest increment de les temperatures està molt vinculat a l'emergència
climàtica i, tenint en compte com influeix en la salut i la seguretat de la
ciutadania, l'AMB ha posat en marxa un
programa pilot per crear una xarxa metropolitana de refugis climàtics. Sant
Boi és un dels municipis que en formen
part i que tindran una xarxa local.
Els refugis climàtics són llocs accessibles per a tota la ciutadania,
exteriors o interiors, que poden proporcionar confort tèrmic, descans i
protecció a les persones durant els
dies i les hores de més calor (en especial, a les més vulnerables -menors
de 5 anys i majors de 65-).

Un cartell identifica la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer com a refugi climàtic

Un cartell a cada refugi

Per identificar els refugis climàtics de
Sant Boi, durant la fase de prova pilot s'ha començat a col·locar cartells
a l'entrada de cadascun dels llocs escollits com a refugis. A cada cartell hi
ha un QR amb informació sobre els
diferents refugis existents a l'entorn
metropolità i les seves característiques. Algunes de les ubicacions de
la xarxa comptaran amb sensors de
temperatura i humitat per monitorar
les condicions climàtiques n

Refugis climàtics SB
ESPAIS EXTERIORS

⃝Parc Marianao
⃝Parc de la Muntanyeta
(pineda i amfiteatre)

⃝Plaça dels Focs de Sant Joan
⃝Parc de Can Julià

ESPAIS INTERIORS

⃝Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
⃝Can Massallera

Sant Boi s'incorporarà a l'accionariat de TERSA
L'Ajuntament ha decidit incorporar-se
pròximament a l'accionariat de TERSA, l'empresa pública que gestiona
Barcelona Energia a l'àrea metropolitana. La decisió permetrà avançar en
l'aposta per la transició energètica i la
lluita contra l'emergència climàtica.
La incorporació de TERSA com a mitjà
propi de l'Ajuntament facilitarà que es
faci servir aquesta energia als equipaments, els semàfors i l'enllumenat
públic. També, oferir serveis per a
instal·lacions fotovoltaiques i promoure que la ciutadania contracti els
serveis de Barcelona Energia.

El regidor de Transició Energètica i Hídrica, Daniel Martínez, i el tinent d'Alcaldia
de Ciutat Sostenible i Saludable, José Ángel Carcelén, van assistir el 5 de juny, a
Barcelona, a l'acte de presentació de la iniciativa als mitjans de comunicació
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Finaliza la primera
fase del proceso
participativo sobre
el futuro del entorno
de la Colònia Güell
Con un taller participativo presencial
en el Ateneu Unió, el pasado 29 de junio
se dio por acabada la primera fase del
proceso participativo sobre el futuro del
entorno de la Colònia Güell.
Esta fase ha tenido como objetivo
realizar una diagnosis ciudadana sobre
este entorno que, junto con la diagnosis
técnica, han de ayudar a preparar una
propuesta urbanística que ordene y
defina el futuro de estos espacios.
El proceso participativo se inició el
pasado 13 de abril con una jornada
de presentación telemática. Desde
entonces, ha ido desarrollándose
mediante actividades como itinerarios
participativos y talleres en los centros
educativos, enmarcadas en espacios
donde la ciudadanía ha podido aportar
sus vivencias y su visión sobre este
territorio que conecta los municipios de
Sant Boi y Santa Coloma de Cervelló.
A lo largo de los próximos meses,
un equipo formado por arquitectos
urbanistas y otros profesionales
formulará diversas propuestas de
planeamiento que serán presentadas
y analizadas en la segunda fase del
proceso participativo, cuyo inicio está
previsto a principios de 2022.
Las actividades realizadas y todas
las aportaciones recibidas pueden
consultarse en la plataforma
de la Generalitat de Catalunya
participa.gencat.cat/processes/
DiagnosiColoniaGuell.

En un encuentro de ciudades de toda España, Sant Boi defendió la necesidad de una transición al mundo digital que
no deje a nadie atrás y permita el acceso de todas y todos a derechos básicos como la educación o la sanidad

Sant Boi, ciudad referente por sus
políticas de innovación
Sant Boi es uno de los municipios que lideran a escala estatal la reflexión sobre cómo
serán las ciudades después de la pandemia.
En los últimos meses, nuestra ciudad ha organizado y participado en varios encuentros
que han reunido a representantes políticos
de administraciones y municipios de toda
España y a expertos internacionales en desarrollo urbano sostenible.
El primero, celebrado el pasado mes de
marzo, fue la jornada "El papel de la ciudades metropolitanas en el contexto de la
Agenda Urbana", donde alcaldesas y alcaldes de ciudades metropolitanas debatieron
sobre cómo aprovechar los fondos europeos como una oportunidad estratégica
para la reactivación económica y social. La
innovación, la digitalización y la apuesta
por la sostenibilidad son aspectos claves
de la hoja de ruta que Sant Boi reivindicó
durante ese encuentro.
La ciudad también organiza un ciclo de
charlas y talleres, impulsado por el laboratorio de innovación social Coboi lab, con el
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El Ayuntamiento
prioriza
encuentros
institucionales
con otros
municipios para
reflexionar
sobre qué
ciudades
queremos
legar a las
generaciones
futuras

título de "ciutat [s] possible [s]". En su presentación, la alcaldesa, Lluïsa Moret, señaló que Sant Boi quiere impulsar iniciativas
para pensar a partir de diferentes miradas
qué ciudades queremos dejarles a las generaciones futuras". Alessandro Rancati, analista de políticas públicas de la Comisión
Europea, destacó en el mismo acto que Sant
Boi es un referente por su mirada estratégica de ciudad. El ciclo se completará el próximo mes de septiembre con sesiones sobre
la transición ecológica, los nuevos modelos
de vivienda y el futuro del espacio público.

El reto de la digitalización

Además, Sant Boi estuvo presente en junio,
en Barakaldo, en una jornada sobre el reto
de la transformación digital. Allí defendió
ante ciudades de toda España que la digitalización es una prioridad, pero no debe dejar a nadie atrás, pues es un requisito para
acceder a otros derechos básicos como la
educación, la sanidad o el trabajo, tal como
ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria n

La ciudad ya vive el verano en las
nuevas piscinas de La Muntanyeta
La ciudadanía ya ha empezado a disfrutar de las nuevas
piscinas de verano de La Muntanyeta, que a finales del
mes de junio abrieron sus puertas al público. Un proyecto muy esperado que ahora se ha hecho realidad y
que constituye un gran paso adelante en el proceso de
transformación de Sant Boi.
La instalación da respuesta a una demanda histórica
en un lugar privilegiado de nuestra ciudad, próxima a
todos los barrios, rodeada de equipamientos deportivos

y culturales y enmarcada en un entorno verde como el
del parque metropolitano de La Muntanyeta.
El complejo, que cuenta con dos piscinas y el lago del
parque, permanecerá abierto todos los días hasta el 5
de septiembre. Para facilitar el acceso de la ciudadanía,
se ofrecen precios asequibles, diferentes modalidades
de abono y descuentos para familias, personas mayores,
jóvenes y personas con discapacidad.
piscineslamuntanyeta.cat / santboi.cat
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Activitats de gimsuau
a l'aire lliure per a la
gent gran de Sant Boi

Festa romana a San tBoi

Els dies 12 i 13 de juny es va celebrar una nova edició dels
Ludi Rubricati, la festa romana de Sant Boi. Amb totes
les mesures sanitàries, els gladiadors i les gladiatrices i
les demostracions dels pentinats que portaven les dones
romanes van ser alguns dels temes que van protagonitzar
els tallers i les reconstruccions històriques d'enguany a
Can Torrents i Can Barraquer. També es van poder seguir
vídeos sobre els pobles de la Mediterrània, temàtica que
va acompanyar els Ludi 2021.

Cultura emprenedora

Al juny s'han celebrat els actes de cloenda del
projecte Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME).
L'Ajuntament ha lliurat diplomes a l'alumnat de 5è
i 6è de Primària de tres escoles de Sant Boi per la
creació de set cooperatives. Són Craft Protect (Escola
Montbaig); Artellada, Gamaruland i Kyata Cope
(Escola Parellada) i Mans a l'obra, Coope a tope i
Cooperaegipte-CSC (Escola Vicente Ferrer).

Ponts per a l'acollida

El passat 20 de juny la plaça de l'Ajuntament va
ser testimoni de la instal·lació artística Ponts per
l'Acollida, fruit del projecte al voltant del Dia Mundial
de les Persones Refugiades en què han participat
més de 700 nens i nenes de Sant Boi i que ha comptat
amb la col·laboració de l'artista holandesa que viu
a la ciutat, Nien Boots. La iniciativa està impulsada
per l'Ajuntament i Can Castells Centre d'Art i hi
col·labora la Fundació Agbar.

Jocs florals

A causa de la situació sanitària, el tradicional acte
conjunt dels Jocs Florals de Sant Boi no es va poder
celebrar. L'alcaldessa, Lluïsa Moret, i la tinenta
d'Alcaldia de Ciutat Educadora, Alba Martínez,
van anar, però, a tots els centres per lliurar els
diplomes en persona a guanyadors i guanyadores.
A la foto, una frase il·lustrada d'Ana Collado (Escola
Ciurana), Flor Natural ex aequo.
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Després d'haver-se interromput per la
situació sanitària, les persones grans
que fan gimsuau a l'aire lliure a les
instal·lacions municipals tornen a gaudir
d'aquesta disciplina esportiva que
proposa exercicis suaus, de manteniment,
entretinguts i amens. A les imatges, grups
als camps de futbol Dani Jarque, Marianao
i La Parellada.

Sant Boi, una ciutat viva
Torneig d'escacs

72 jugadors i jugadores van participar
al XI Memorial Josep Lorente Obert
Internacional d'Escacs Actius (partides
ràpides) que es va celebrar el passat 20 de
juny a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
El torneig ha esdevingut un dels clàssics
del calendari esportiu de la ciutat.

Música sense fronteres

Els dies 26 i 27 de juny va tenir lloc,
als jardins de l'Ateneu Santboià, el
V Festival Música sense Fronteres.
Concerts i propostes artístiques,
organitzats per l'associació juvenil
santboiana Destí Origen, amb
compromís social. La recaptació de les
entrades està destinada a projectes
solidaris locals.

Festival flamenc

Al juny Can Massallera va ser escenari
del festival amb el qual la Casa de Cádiz
va celebrar el final de temporada,
desprès de molt de temps sense poder
fer actuacions a causa de la pandèmia.
Els grups de ball de l'entitat es van
encarregar d'oferir art i il·lusió a totes
les persones assistents a aquest acte
d'una associació històrica de la cultura
popular de la ciutat.

Setmana de la natura Slam Poetry
En el marc del Dia Mundial del
Medi Ambient i la Setmana de la
Natura, la Masia de la Torre de la
Vila va acollir tallers, adreçats a
públic familiar, per experimentar
i entendre millor l'entorn natural.
La destil·lació d'essències, les
caixes niu i la importància de les
abelles en van ser alguns.

El 20 de juny va tenir lloc a Can
Torrents el III Round de Llobregat
Slam Poetry organitzat per
l'associació Cultura Excêntrica.
Tot un "combat" a cop de vers
en què els i les 9 "slammers"
participants van tenir al públic
assistent com a jurat de les seves
actuacions.

Espectacle inclusiu

Ball i dansa

El pasat 20 de juny el grup Al nostre
ritme 2.0 de Tots som Santboians,
associació de persones amb
diversitat funcional, va oferir a
Can Massallera un espectacle
de música i dansa inclusius per
acabar la temporada d'activitats
de l'entitat i rebre amb ganes
de carregar bé les piles el temps
d'estiu i vacances.

Els i les alumnes de l'acadèmia
de ball Luisa Fernando de Sant
Boi van voler acomiadar el curs
amb actuacions de ball i dansa
dels diferents grups de joves. El
passat 12 de juny van mostrar
il·lusió i talent a l'escenari de Can
Massallera per començar unes
merescudes vacances i tornar al
setembre amb forces renovades.
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Atletisme escolar

La I Jornada d'Atletisme escolar del Baix
Llobregat va reunir per primer cop a
Sant Boi joves atletes de tota la comarca.
L'esdeveniment va tenir lloc el diumenge
30 de maig, a l'Estadi Municipal Constantí
Miranda. La iniciativa va comptar amb el
suport organitzatiu del Club Atletisme
Sant Boi i el Consell Esportiu del Baix
Llobregat.

Neteja i bones pràctiques

L'associació Mountain Waste Collection
i grups de joves realitzen regularment
tasques de neteja i bones pràctiques
cíviques al barri de Ciutat Cooperativa. És
el cas de la instal·lació de contenidors que
van fer el passat mes de juny a la zona de
la riera de Can Solé.

La UE Santboiana inicia la celebració del Centenari
El 4 de juliol de 1921, Baldiri Aleu va
fundar la UE Santboiana, el primer club
de rugbi de Catalunya i Espanya. Exactament un segle després, el 4 de juliol
de 2021, el club santboià celebrava
l'acte institucional que donava inici a
la commemoració del seu Centenari.
Aquest acte va comptar amb la
presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès;
l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret;
el president de la UE Santboiana, Miquel Martínez, i la filla del fundador
del club, Rosa Aleu.
Al llarg de 2021, la Unió Esportiva
Santboiana celebrarà 100 anys de tra-

L'Aplec de Sant
Ramon se celebrarà
el 5 de setembre
Després d'un any d'interrupció a
causa de la pandèmia, Sant Boi
tornarà a celebrar aquest estiu,
concretament el diumenge 5
de setembre, una nova edició
de l'Aplec de Sant Ramon. És la
trobada popular que cada any
posa el punt final a la temporada
d'estiu a la ciutat.
En aquesta ocasió, el tradicional
pregó de l'Aplec de Sant Ramon
anirà a càrrec dels centres
d'assistència primària de Sant Boi
(CAP). És un reconeixement de la
ciutat a la imprescindible tasca
realitzada per aquests centres
assistencials durant el temps de
pandèmia.

jectòria amb una àmplia programació
d'activitats socials i esportives.

Baldiri Aleu

Baldiri Aleu i Torres va introduir el
rugbi a Sant Boi en tornar de Tolosa
de Llenguadoc (França), on havia conegut aquest esport mentre cursava
la carrera de Veterinària. Ja a la nostra
ciutat va engrescar un grup d'amics i
va fundar la UE Santboiana. L'entitat
degana del rugbi ha esdevingut des
d'aleshores un referent de l'esport de
la pilota ovalada, tant pels seus èxits
esportius com pel respecte als seus
valors fundacionals.

A l'acte institucional es va presentar la nova samarreta que vestiran els equips de
l'entitat durant aquesta commemoració històrica

Sessions per a entitats i empreses sobre
com optar a finançament europeu
L'Ajuntament organitza amb el suport de la Diputació de Barcelona un
conjunt d'accions formatives adreçades al conjunt del teixit econòmic i
social de Sant Boi, amb l'objectiu de
facilitar una primera aproximació als
recursos europeus als quals podrien
optar per finançar-se.
Per una banda, el Next Generation
EU, un mecanisme d'estímul adreçat
a impulsar un procés de recuperació,
transformació i resiliència a Europa
després de la crisi generada per la
Covid-19; de l'altra, el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027.
La formació s'adreça a persones,
entitats i empreses que vulguin
conèixer les oportunitats de finançament europees. El cicle s'iniciava amb
una primera sessió el 6 de juliol i continuarà el dia 12 amb un diàleg entre
agents de la ciutat que ja han participat en projectes europeus.

Més sessions al setembre

El cicle continuarà a la tardor amb
sessions temàtiques i sessions específiques per a públics concrets, com

Al setembre es faran sessions temàtiques i sessions de formació específiques per
a empreses comerços, entitats i operadors culturals, entre altres
ara empreses, comerços, indústria
cultural, tercer sector, àmbit esportiu,
sector de la salut o entitats juvenils.
Les formacions finalitzaran amb tallers pràctics que abordaran aspectes
importants per preparar amb èxit les
sol·licituds de projectes europeus.
Aquest cicle formatiu organitzat
per l'Ajuntament es proposa com una
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oportunitat per reforçar les capacitats de la societat local per accedir
als fons procedents d'Europa: fonts
d'informació, eines per a la cerca de
persones associades, recomanacions
per a la redacció dels projectes, documentació obligatòria, despeses,
elaboració del pressupost...
Inscripcions: bit.ly/formaciofonseu

Noves eines per facilitar la
inserció de joves dels PFI

L'alumnat dels Programes de
Formació i Inserció de L'Olivera
han participat en un taller
comunitari d'identificació de
competències transversals
dissenyat per donar suport a
la seva inserció sociolaboral.
S'ha fet mitjançant noves
maneres d’acostar-se al món
laboral, com vídeocurriculums a
stories d'Instagram i Tik Tok o la
simulació d'un procés de selecció
laboral en línia.

Suport a l'estudi per pal·liar
els efectes de la pandèmia

Des del març i fins al final
d’aquest curs, s’han desenvolupat
diverses mesures del Pla Educatiu
d’Entorn, en el marc d’un conveni
entre la Generalitat i l’Ajuntament.
Es tracta de tallers d'estudi
assistit i de suport escolar, als
quals han assistit 337 alumnes
d'escoles i instituts públics de la
ciutat. Els infants i joves que han
assistit als tallers, principalment
són alumnat de Primària i de 1r
a 3r d’ESO. L’objectiu dels tallers
és donar resposta educativa per
pal·liar les dificultats derivades
de la pandèmia, sobretot als
col·lectius més vulnerables.

"Juga i aprèn", activitats
d'estiu dintre del Pla
Educatiu d'Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn ofereix
activitats de suport a l’estudi
durant l'estiu. Es vol donar
continuïtat als tallers que es van
iniciar al curs 20-21. Per a les
inscripcions, s’ha donat prioritat
a l’alumnat que durant l’any
ha participat de la iniciativa.
Es treballaran competències
bàsiques en llengua catalana,
castellana i matemàtiques, i es
reforçarà la conversa en llengua
anglesa. Les activitats seguiran la
dinàmica del curs, però de manera
més lúdica.

49.300
persones
han iniciat
el procés de
vacunació a
Sant Boi
Més de 49.300 persones de Sant Boi
han rebut ja la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19. Aquesta xifra
representa el 58,8% de la població de
la ciutat. El procés de vacunació continua avançant, cada cop a un ritme
més alt gràcies a una disponibilitat
general més gran de les vacunes. Al
juny, de fet, es va tornar a assolir una
xifra màxima de dosis administrades
en un sol mes, tant a Sant Boi com al
conjunt de Catalunya.
També segueix augmentant el
nombre de ciutadans i ciutadanes
que han completat la pauta de vacunació i que, per tant, compten amb el
nivell més alt de protecció contra el
virus. Segons les dades recollides fins

Més el 42% de la població de la ciutat ja ha rebut la pauta completa de la vacuna
al passat 4 de juliol al portal www.
dadescovid.cat del Departament de
Salut, són ja gairebé 36.000 persones, que equivalen a un 42,8% de la
població total de Sant Boi.

Noves franges d'edat

El procés de vacunació contra la Covid-19 segueix avançant i noves franges d'edat s'hi van afegint de forma
progressiva. Al juny, de fet, es van

obrir progressivament les convocatòries per a totes les persones nascudes entre 1972 i 2005. Per tant, al
tancament d'aquesta edició els ciutadans i les ciutadanes majors de 16
anys tenien ja a la seva disposició la
possibilitat de vacunar-se.
Cita prèvia :
vacunacovidsalut.cat
Dades estadístiques:
dadescovid.cat

Un projecte contra el malbaratament alimentari
L'Ajuntament i l'entitat Espigoladors
han lliurat a la botiga Aliments Solidaris 2.000 pots de melmelada de
taronja amarga. Així, aquest producte 100% natural elaborat gràcies a
l'espigolament de tarongers a carrers
i places de Sant Boi, està servint per
garantir les necessitats d'alimentació
de les famílies de Sant Boi. L'acció
d'espigolament es va dur a terme
amb la col·laboració de persones voluntàries el passat mes de març, quan
s'hi van recollir 1.200 kg de taronges.
Amb aquesta iniciativa, es vol contribuir a reduir el malbaratament alimentari. A l'obrador on s'ha elaborat
la melmelada treballen persones en
situació de risc d'exclusió social.
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Els fruits
espigolats a
l'arbrat de
carrers i places
de Sant Boi
s'han aprofitat
per fer
melmelada
100% natural
que ajudarà
a cobrir les
necessitats de la
botiga Aliments
Solidaris

6 deportistas llevarán el nombre de Sant Boi
a los Juegos Olímpicos de Tokio
Sant Boi estará presente en los Juegos
Olímpicos 2021, que se celebrarán en
Tokio del 23 de julio al 8 de agosto. Si no
hay novedades de última hora, seis nombres propios lo harán posible. Dos de ellos
son los de los hermanos Pau y Marc Gasol,
embajadores privilegiados de la ciudad,
cuya presencia es casi segura en esta nueva
cita olímpica con la selección de baloncesto. Los otros cuatro son de deportistas de
clubes de Sant Boi que vivirán su primera
participación en el principal evento deportivo del planeta. Son Aleix y Laura Heredia,
pentatletas del LLor; Joel Plata, gimnasta
del CG Sant Boi, y Sergio Garrote, del Club
Ciclista Sant Boi, que participará un mes
más tarde en los Juegos Paralímpicos.

Pau i Marc Gasol

Sergio Garrote

⃝Pau Gasol. Tras su regreso de la NBA
al FC Barcelona, donde ha vuelto a ganar la
liga ACB, Pau Gasol parece haber despejado
las dudas sobre su estado físico de cara a
la cita de Tokio. El pívot de Sant Boi forma
parte de la lista provisional del seleccionador Sergio Scariolo y debería tener una plaza fija en el equipo para disputar nada menos que sus quintos juegos. Tres medallas
olímpicas, dos platas y un bronce, brillan
en su palmarés. Pau es leyenda.
⃝Marc Gasol. Incluido también en la
preselección de Scariolo, Marc vivirá con toda
probabilidad este verano su tercera participación olímpica, tras perderse los JJOO de Río
2016 por lesión. El jugador, que esta temporada ha militado en Los Angeles Lakers de la
NBA, es un fijo en los esquemas del seleccionador. Marc buscará su tercer metal tras las
platas de Pekín 2008 y Londres 2012.
⃝Aleix Heredia. El pentatlón moder-

no es un deporte minoritario, no muy conocido por el gran público, aunque forma parte del programa olímpico desde 1912. Un
club de Sant Boi, la EE Llor, es uno de sus
grandes referentes en Catalunya y España.
Su pentatleta Aleix Heredia, que entrena en
el CAR de Sant Cugat, ha obtenido brillantemente su billete para Tokio 2021.

Joel Plata

⃝Laura Heredia. Laura, hermana de

Aleix, ha conseguido también plaza en la
competición de pentatlón moderno, después de las reasignaciones de última hora.
Campeona del mundo cadete y subcampeona mundial júnior, vivirá este verano la
competición más importante de su vida.

⃝Joel Plata.

El deportista del Club
Gimnàstic Sant Boi forma parte de la selección nacional de gimnasia artística y su
presencia en la competición por equipos en
Tokio ya está confirmada. En junio, Joel ha
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Aleix i Laura Heredia

conseguido un sexto puesto en la final de
barra de la Copa del Mundo. Su compañero
de club Rubén López se queda a las puertas
de sus segundos JJOO por una lesión.

⃝Sergio Garrote.

El deportista del
Club Ciclista Sant Boi tiene serias opciones
de medalla en la categoría 'Handbike MH2'
de ciclismo adaptado, donde es el actual
subcampeón del mundo por partida triple
(prueba en línea, contrarreloj individual y
por equipos). Del 31 de agosto al 2 de septiembre, participará en las tres pruebas n

El médico Carles Paytubí publica la novela
histórica 'El misterio del pergamino florentino'
Carles Paytubí, médico internista en el
Hospital General del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, ha publicado la novela El
misterio del pergamino florentino. El texto recorre acontecimientos históricos a
lo largo de varios siglos y recoge momentos de la biografía de san Juan de
Dios y hechos vinculados al origen y
evolución del psiquiátrico de Sant Boi.
El punto de partida es la creación,
en la Florencia del siglo XIII, de la
orden religiosa de los servitas, que
mucho tiempo después estableció en
Sant Boi un convento sobre cuyas ruinas se edificó el centro psiquiátrico.
El camino de Santiago, el impacto
de la guerra civil en Sant Boi y la po-

sible relación del arquitecto Antoni
Gaudí con nuestra ciudad a partir de
sus conocidos vínculos con la Colònia
Güell son otros focos de interés de
esta novela histórica de 750 páginas
publicada por la editorial castellonense Sar Alejandría.

Institución benéfica

El libro se presentó el 22 de junio en
el auditorio de la Institución Cultural
CIC, en Barcelona, y próximamente estará a la venta en las librerías
Claret y Barcelona. Carles Paytubí ha
anunciado que destinará a una institución benéfica los fondos obtenidos
por la venta de esta novela.

Laura Gallego, alumna del
INS Camps Blancs, ha
conseguido el segundo puesto
en la modalidad
de pintura de
vehículos del
concurso Catskills.
Es el campeonato
de Catalunya de
FP y lo organiza
la Generalitat.
Laura ha finalizado
Carrocería y
ahora cursa el
grado superior de Automoción.
El ejercicio final del concurso
consistió en colocar un vinilo,
pintar una franja y barnizar el
capó de un coche.

Pau vuelve a ganar la liga ACB
Tras su regreso de la NBA a media
temporada, Pau Gasol se ha proclamado nuevamente campeón de la
Liga ACB de baloncesto con el FC
Barcelona. Es el tercer título del pívot de Sant Boi en esta competición,
después de las victorias conseguidas
en 2000 y 2001 durante su primera
etapa como azulgrana, antes de su
marcha a los Estados Unidos.
Tras dos temporadas marcadas por
las lesiones, Gasol volvió de su larga

Paula 'Prettykiller' Silva
y Francisco "Rodtang"
Caballero ganaron el
pasado 3 de julio el
título nacional WBC
en la modalidad de
muay thai. Es un
deporte de combate
de origen asiático,
conocido también
como 'el arte de las
ocho extremidades'.
Su base es el boxeo tailandés.

Laura Gallego, subcampeona
de Catalunya de FP

Sergio Garrote,
triple subcampeón
del mundo

El deportista del Club Ciclista Sant
Boi se ha proclamado por partida
triple subcampeón del mundo de ciclismo adaptado en la categoría Handbike MH2. Sergio Garrote participó a
principios de junio en el Campeonato
del Mundo de Paraciclismo celebrado en Cascais (Portugal) y se llevó
la medalla de plata en tres modalidades: prueba en línea, contrarreloj
individual y competición por equipos
Team Relay (en este caso, compartiendo éxito con Luis García Marquina
e Israel Rider). La selección española
obtuvo un total de 13 medallas en el
campeonato. La próxima cita son los
Juegos Paralímpicos de Tòquio.

Paula Silva y Francisco
Caballero, campeones
de muay thai

aventura americana el pasado mes
de marzo para cerrar en casa el círculo de su estelar carrera deportiva
y cumplir el sueño de participar una
vez más en unos Juegos Olímpicos.
El rendimiento de Pau en el FC Barcelona ha superado las expectativas
iniciales (16 partidos, 10,4 puntos, 5
rebotes, 15,6 de valoración). Su actuación fue especialmente destacada
en el segundo partido de la final por
el título contra el Real Madrid.
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Pau Carilla, medalla de oro
estatal en pesca
Este santboiano de 15 años
ha ganado el Campeonato de
España de Pesca infantil en la
modalidad de 'marcosta surfcasting'.
La final se celebró en
mayo en Penyíscola
(Castelló). Gracias a
su victoria, Pau se
clasificó también para
el Mundial de Pesca
que se celebrará en
Francia en 2022.

Javier López
regidor

Jaume Sans
regidor

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

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

N El espacio público: el espacio
de todas y todos

P

ara el PSC, el cuidado y mantenimiento del espacio público es una prioridad política en este
mandato. Vaya por delante el agradecimiento
a las y los grandes profesionales que cuidan y
hacen posible que podamos disfrutar de nuestras calles, plazas y parques en Sant Boi.
Durante este mandato hemos realizado un
notable esfuerzo para reorganizar los servicios
de limpieza, verde urbano y mantenimiento de
nuestra ciudad y hemos creado para tal fin la
regiduría de espacio público.
Del mismo modo hemos aumentado el número de profesionales en servicios como la
limpieza viaria. Hemos creado junto a los equipos profesionales nuevos y modernos espacios
de trabajo y logística y también renovado gran
parte de la flota con vehículos más respetuosos con el medio ambiente.
Finalmente, hemos puesto en marcha nuevos servicios mediante la contratación de empresas de inserción de la ciudad que ofrecen
trabajo a personas con diversidad funcional o
problemas de salud mental.
No obstante, la ciudad más limpia es la que
menos se ensucia y también la que más se cuida por parte de las personas que vivimos en
ella. Decía Tierno Galván que: “Todos tenemos
nuestra casa, que es el hogar privado y la ciudad, que es el hogar público”... Cada vez hay
más personas que cuidan lo que es nuestro.
Muchas ya se organizan para limpiar y poner
en valor espacios de sus barrios, o cuidar jardineras o alcorques de sus calles...
¡Gracias por cuidar Sant Boi!

Lluís Tejedor
regidor

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

N Sant Boi davant l'aeroport
del Prat

N Olvido

F

E

a unes setmanes que ha tornat amb presses
i a qualsevol preu el debat sobre l’ampliació de
l’aeroport. De nou ens trobem amb una falsa
dicotomia entre un suposat progrés econòmic
vers la protecció dels pocs però valuosíssims
espais naturals i agrícoles del nostre delta.
Per alguns de nosaltres és un deja vu. Just
fa 9 anys estàvem combatent i desmuntant les
suposades bondats econòmiques de l’arribada d’Eurovegas . En circumstàncies semblants
de les d’aleshores ens arriba aquesta proposta: ara es vol dessecar l’històric braç del Llobregat de l’estany de la Ricarda per asfaltar-hi
a sobre 500 metres més de pista. Aquest espai
natural declarat reserva natural parcial el 1987,
des d’aleshores ha anat evolucionant fins a tenir la màxima protecció a nivell europeu (LIC,
ZEPA, Xarxa Natura 2000). Paral·lelament es
planteja destruir terres agrícoles per construir
un nou espai humit. Una pèrdua de terres que
afeblirien l’aposta del Parc Agrari de protegir
els sòls d’alt valor agrícola.
Estem en emergència climàtica, declarada
també a Sant Boi. Ens hem posat com a ciutat assumir els Objectius de desenvolupament
Sostenible/Agenda 2030 de Nacions Unides.
Per aquest motiu al ple d’octubre de 2020, Esquerra vam presentar una moció contrària a
l’ampliació per sobre els Espais Naturals del
Delta. La nostra ciutat en forma part i n’ha de
ser defensora.
L’alternativa passa per impulsar un sistema
aeroportuari català. Girona i Reus tenen el potencial de ser les terminals nord i sud del Prat.
I tenim Alguaire. El creixement com demanen
alguns, hauria de ser per a tot el territori.
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l último día de mayo un suceso terrible, protagonizado por una madre, acababa con la vida
de una niña de 4 años. Unas semanas antes, otro
progenitor, esta vez un padre, hacía lo propio
con sus dos hijitas. Y de forma regular, decenas
de mujeres pierden la vida cada año a mano de
sus parejas o exparejas.
Se exige una responsabilidad a la sociedad y
“muy especialmente” a los poderes públicos de
ser muy sensibles a estos casos y condenar sistemáticamente cualquier hecho que, por cotidiano
que nos parezca, acabe con el máximo derecho
que tiene todo ser humano: su vida.
Respecto de la menor asesinada por su madre, hemos de felicitar a la ciudadanía santboiana que, espontáneamente, exigió un homenaje
para “su niñita” y congratularnos de que el ayuntamiento rectificara su inacción tras los hechos
con un acto 17 días después. Fue un acto sencillo
y emotivo que permitió a los asistentes poder
expresar su cariño y solidaridad con el padre y
una parte de la familia. Personalmente, fue la primera vez que hablé con una persona a quien la
violencia había arrebatado a una hija y aún hoy
me horroriza pensar en lo que está viviendo, al
igual que la madre de las dos menores.
Las instituciones han de estar al tanto de todo
aquello que hemos de combatir como sociedad
pacífica y no hacer diferencias entre actos violentos, todos son execrables y merecen la respuesta
y la repulsa colectiva, sin titubeos ni dudas.
Descansad en paz, pequeñas.

Alba Martínez
regidora

Jorge Romero
regidor

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

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

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info |
eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi,
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

N Gràcies a tota la
comunitat educativa

N És necessari complir
amb les obligacions socials

N Triples

E

L

E

l setembre de 2020, pocs dies abans de
l'inici del nou curs escolar, a la meva columna del Viure Sant Boi us deia que sabíem que
no hi havia res millor que l'escola per garantir
la igualtat d'oportunitats i que era per això
que des de l'Ajuntament de Sant Boi seguiríem acompanyant la comunitat educativa en
aquest nou curs escolar que estava a punt de
començar. Després dels 9 mesos d'un curs
que difícilment oblidarem, a aquesta voluntat
d'acompanyament -que es manté ferma-, li
hem d'afegir un agraïment sincer per aquest
curs 2020-2021 ple de reptes i objectius compartits.
Gràcies als equips educatius i directius,
al personal de neteja, serveis de menjador i
consergeria, famílies i AFA i, per descomptat,
gràcies a tot l'alumnat per la vostra resiliència
i capacitat d'adaptació i transformació constant. Junts i juntes hem aconseguit que les
imatges de centres i serveis educatius tancats
quedin enrere, que la por inicial als confinaments deixi pas a la responsabilitat compartida i l'escola ha tornat a ser l'espai de descoberta constant del món que ens envolta.
Com diu el vídeo que fa uns dies vàrem publicar des de l'Ajuntament per donar les gràcies a la comunitat educativa santboiana, "ara
podem dir que el món de l'educació ha estat
clau i exemplar en la tasca comuna per a detectar i contenir l'avanç de la Covid-19". Això
ha estat gràcies al compromís compartit i a
la cada cop més sòlida xarxa que conformen
tots els agents que a la nostra ciutat vetllen
per una educació de qualitat i en condicions
d'equitat.

n una situació de fort impacte de crisi social
i econòmica com la que ens trobem no podem
fer trucs ni tripijocs, començant per les administracions i començant pels sectors socials més
necessitats i amb més necessitats.
En aquest sentit ens han arribat informacions
preocupants des de l'àmbit dels serveis socials,
les nostres fonts ens indiquen una mena d'incompliment d'ajudes degudes i, a més, incompliment que correspondria a l'àmbit municipal.
Sembla que a persones a les quals se'ls assigna
una atenció domiciliaria a causa de la seva situació
d'incapacitat se'ls "suggereix" des d'instàncies de
l'administració municipal que en lloc del servei de
SAD optin per demanar una prestació dinerària
-en principi destinada a persones amb un menor
grau de dependència- perquè "el SAD estaria saturat i s'haurien de posar a cua d'espera".
El quid de la qüestió sembla ser que aquesta
ajuda dinerària va a càrrec de la Generalitat de
Catalunya mentre que el cost de la prestació de
SAD va en part a càrrec de la Generalitat i en
part a càrrec de l'Ajuntament, així que la sospita
d'un intent d'estalvi espuri per part de l'administració municipal planeja sobre aquest “avís”.
Ens preguntem si l'Ajuntament de Sant Boi
està fent desistiment de les seves funcions i
incomplint les prestacions degudes amb persones amb un màxim grau de dependència per tal
d'estalviar-se diners? Aquestes excuses de "no
hi ha personal suficient” no ens les creiem, és
més, estem segurs que SUARA estarà encantada d'ampliar el seu personal si fos necessari i, si
per fer això, cal una modificació dels pressupostos municipals, doncs... que es faci, com es fan
per atendre altres qüestions. t

Viure Sant Boi
N Estiu 21

21

os Hnos. Gasol son notables jugadores, pero
para muchos su mejor triple es haber trasladado su Fundación filantrópica a S. Boi, su pueblo,
y en la que su lucha contra la subalimentación y
malnutrición infantil, es muy necesaria.
Las leyes de patrocinio y mecenazgo no cuajan en S. Boi. Sin embargo he propugnado en
Plenos su desarrollo local, más allá de ONGs
que detraen, son más necesarias las Fundaciones con aporte directo y beneficio fiscal.
En la ciudad tenemos grandes fortunas sin
que en el escenario postcovid local se estén
significando, hora es de que con tacto se les solicite ayuda.
No vale ya el reparto arbitrario de subvenciones y ayudas por credos y “lobbies” deben
coordinarse y publicitarse las ayudas y contribuciones de manera eficaz. Los efectos de la
pandemia serán duros por años, no toca improvisar cada mes. Servicios sociales debe dispensar pero también “recaudar”, dado el incremento de las necesidades de más de un cuarto
de santboyanos pobres.
Con el triple aumento del recibo eléctrico,
más impagos tendremos.
Si un triple en basket es anotar tres puntos
desde 6,75 m; S. Boi debe anotarse 1º el recuperar los 167 mil m2 de Cuartel+Central Endesa, 2º
Instalar industrias y definir un nuevo ciclo agrario, 3º Ajustar por vía digital su costosa burocracia municipal.
Para ello cuenta con expertos y políticos profesionales para encestar -el triple del éxito post
covid- recuperando el 2º lugar comarcal que
nos corresponde y no tan solo por las rentas
bajas o fracaso escolar.

Tauler

Quarta edició del programa d'acompanyament
a la inserció laboral per a persones aturades.
Sessions d'orientació individual i en grup per
dissenyar un pla de recerca de feina
i conèixer les oportunitats laborals.
Inscripció: jcerezo@santboi.cat, carenas@
santboi.cat i evilaseca@santboi.cat

Piscines municipals. Fins al 5 de setembre, obertes les noves piscines municipals del parc de la Muntanyeta.

La seva qualitat urbanística i els valors de l'entorn reclamen que en fem un ús responsable. Els preus són els mateixos tots
els dies de la setmana. S'ha posat especial atenció a les famílies i hi ha abonaments per a les persones joves, amb un pack de
10 entrades, preus especials per a la gent gran i entrada gratuïta per als nens i nenes menors de 6 anys. També hi ha preus
especials per a persones amb discapacitat i famílies monoparentals i monomarentals. .
Compra d'entrades i abonaments: piscineslamuntanyeta.cat Horaris i més informació: bit.ly/novespiscinesestiu

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

El servei ofereix assessorament tant als
empresaris i les empresàries que volen
vendre la seva empresa (per jubilació o
altres circumstàncies) com a aquelles
persones emprenedores que estan
disposades a donar continuïtat a
aquells negocis.
L'objectiu del servei és evitar el
tancament d'empreses que estan
funcionant i són econòmicament
viables així com la destrucció
d'ocupació a la ciutat.
Tota la informació: bit.ly/reempresasb

Al juliol i l'agost els mercats municipals
Sant Jordi, La Muntanyeta i Torre de la Vila
modifiquen els horaris de venda al públic.
Horaris d'estiu: al juliol, de dilluns a dissabte,
de 8 a 14 hores, i divendres, de 8 a 20 hores. A
l'agost, de dilluns a dissabte, de 8 a 14 hores.

La Deixalleria

La Deixalleria municipal obre al matí durant
els mesos d'estiu. Us recordem que, durant la
remodelació de la plaça de la República, s'ha
instal·lat un punt verd provisional que dona
servei juntament amb el punt verd de Ciutat
Cooperativa i la deixalleria mòbil dels dimarts.
Horari de juliol i agost de la Deixalleria
municipal: De 8 a 14 hores, de dilluns a dissabte
(c/Josep Castells, 25). Telèfon Net: 900 10 88
30. Més informació bit.ly/recollidaresidus

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

Subvencions al comerç

Oberta la convocatòria 2021 per demanar
subvencions per al suport a la digitalització
(webs, promoció i campanyes de comunicació,
màrqueting digital i consultoria) del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) per
empreses de comerç, serveis i parades de
mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Sol·licituds: Fins al 22 de juliol. Informació:
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/
subvencions/2021/comerc/
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Consum, als barris i on line

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

Estiu'21
Aplicació mòbil de l'AMB

Sant Boi compta amb l'aplicació mòbil SPRO,
que permet unificar i millorar la gestió i
l'estacionament a les places destinades a la
distribució urbana de mercaderies (càrrega i
descàrrega) a tota la metròpolis de Barcelona. És
gratuïta i està disponible per Android i Apple.
Per inscriure's i baixar l'aplicació gratuïta: bit.ly/
aplicaciospro

Suport a l'estudi

Control de plagues. Tot i que es fa periòdicament, a l'estiu

l'Ajuntament intensifica el tractament. Enguany se'n fa un per als rosegadors
i escarabats a 300 pous de la xarxa de clavegueram. El Servei de Control de
Mosquits del Baix Llobregat n'aplica un contra els mosquits.
Si es detecta un focus: a la via pública, Telèfon Net (900 10 88 30) i bústia
T'escoltem. Al domicili, actueu ràpidament i contacteu amd especialistes.

Prevenció d'incendis

Fins al 15 d'octubre està prohibit encendre foc en
els terrenys forestals. La normativa diu que en
les zones forestals i en la franja de 500 metres
que les envolta no es pot fer foc, si no s'autoritza
prèviament. A més, a les àrees d'acampada o les
urbanitzacions cal utilitzar barbacoes amb mata
guspires.
Informació, tràmits per demanar autorització i
consells d'autoprotecció: santboi.cat

Previsió per onada de calor

Durant els episodis de calor intensa és important
prevenir problemes de salut: beure aigua
abundant i fer àpats lleugers és el més general.
Pel que fa als nens i les nenes i la gent gran, cal
que beguin força i que procurin no sortir a les
hores de més sol. També és important hidratar
els animals de companyia i no treure'ls a les
hores de més calor.
Més informació: gencat.cat

La sala d'estudi de la Factoria Jove de Can
Massallera obre les tardes d'entre setmana del
mes de juliol.
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21
hores. Adreça Centre de Recursos per als i les
Estudiants de la Factoria Jove de Can Massallera
(Mallorca, 30)

Oferta cursos EOI

Del 31 d'agost al 3 de setembre es pot fer la
inscripció a les escoles oficials d'idiomes de
Catalunya. A Sant Boi, el Centre Públic Delegat
(CPD) de l'Institut Marianao, vinculat a l'EOI de
Viladecans, ofereix cursos d'anglès per al curs
2020-21.
Informació: eoiviladecans.com

Convocada l'11a edicio del Premi Literari Delta
per a Dones. Les participants aspiraran a 3.000
euros i l’edició de l'obra en paper i en digital,
en cas de guanyar, i a 1.000 euros i l’edició
en digital, si s’és finalista. Aquest certamen,
iniciativa de 16 ajuntaments del Baix Llobregat,
pretén fomentar la creació literària i visibilitzar,
donar a conèixer i reconèixer les obres literàries
fetes per dones.
Informació i bases:
elbaixllobregat.cat/premiliteraridelta

Reactivem Sant Boi
Atenció psicològica

Servei obert a la ciutadania per atendre els
efectes emocionals ocasionats per la pandèmia.
Telèfon: 690 75 60 89. Horari: dilluns, de 9.30 a
13.30 hores, i dimecres, de 15.30 a 19.30 hores

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

Viure Sant Boi
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Rehabilitació d'habitatges

Del 6 de setembre a l'1 d'octubre
l'Ajuntament posarà a l'abast de la
ciutadania una nova convocatòria
de subvencions per a la rehabilitació
d'habitatges, tant de les zones
comunes com privades dels edificis.
Els ajuts s'han de destinar a millorar
l'habitabilitat, adaptar l'espai a les
persones amb mobilitat reduïda i
millorar l'eficiència energètica. En
el cas de l'arranjament d'habitatges
que es volen destinar a la borsa de
lloguer municipal, les ajudes poden
arribar al 100% del cost. Per demanat
la subvenció, l'inici de les obres ha
hagut de ser posterior a l'1 de gener de
2017 i la finalització, entre l'1 de juny
de 2020 i la data de la presentació de la
sol·licitud.
Més informació i tràmits:santboi.cat/
tramitsdigitals, a partir de setembre,
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“La transformació
social és impacte,
és generar canvi”
Com és que has estat escollit com un dels 25 agents
per liderar la transformació social a Espanya?
“Conec la iniciativa per una membre de l’edició
passada a Espanya, aquí és el segon cop que hi
té lloc. Ella em va transmetre que l'experiència és
bàrbara, sobretot pel que fa a fer comunitat amb
els 25 líders i poder establir una xarxa d’impacte.
Aquest fet em va cridar molt l’atenció, més enllà
dels coneixements tècnics que em poguessin
donar des de la meva participació en aquest
projecte, i és llavors quan decideixo presentar la
meva candidatura.”
Què és per tu la transformació social? Com la
definiries?
“La transformació social és impacte, és generar
canvi. Crec que en la societat en què estem, hem
de posar-nos les ulleres de la dinamització versus
la passivitat que podem tenir com a individus i com
a ciutadans i ciutadanes. Per tant hem de mirar,
cadascú des de la seva esfera, de poder generar
impacte social i canvi. En aquest cas, a mi em porta
sobretot a donar veu a les persones que presenten
major vulnerabilitat.”
Des de l’elecció, quin és el teu paper com un
d'aquests 25 líders?
“En principi al projecte participem en una doble
via. Respecte a la primera, ja hem fet dos seminaris,
un de virtual i un presencial. Pel que fa a la segona,
ens anem trobant amb la idea de poder constituirnos com a grup, veure quin és el nostre perquè i

JOSEP ANTONI ARROYO viu a Sant Boi i ha estat seleccionat com un dels 25 agents

per liderar la transformació social a Espanya. És una iniciativa del programa Accumen Fellows de
la Fundació Open Value. El projecte té l'objectiu d'impulsar una comunitat de líders d'àmbit social
capaços de generar una transformació en la societat.

N “Amb els i les líders
ens trobem per veure
el nostre perquè i quin
impacte volem generar”
N “Estem en una crisi
sanitària, però potser
se'ns oblida destacar
que és una crisi social”
quin impacte volem generar. El projecte pretén
que siguem autònoms com a grup i prenguem les
decisions més enllà del que el mateix programa
formatiu pugui determinar.”
Finalitzat el projecte, seguiràs tenint una
vinculació amb aquestes persones i amb
l’organització?
“Sí, i fins i tot el que es pretén és que no sigui
només una relació amb el teu grup, sinó que a
Viure Sant Boi
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faci més gran. La idea és que mitjançant la unió
d’aquests líders es vagi fent impacte a la societat,
i per tant s'aconsegueixi la transformació social.”
Com ha afectat la Covid-19 al projecte?
“Hem valorat molt l'impacte que està tenint,
sobretot perquè reiterem molt que estem en un
moment de crisi sanitària, però potser se’ns oblida
destacar que és una crisi social. I sobretot no fer
dels vulnerables encara persones més vulnerables.
Ens ha fet posar una alerta que ens permeti fer una
avaluació transversal del que està passant, i que
ens permeti ser inclusius i no excloents.”
Amb aquest lideratge, que pots aportar a la
ciutat?
“M'agradaria poder destacar el retorn circular cap
al municipi, jo sóc una persona educada, crescuda
i que visc a Sant Boi, i també he treballat per la
gent de la ciutat fent integració social. La meva
participació en aquest projecte té una part d'estar
a disposició de la gent més vulnerable i de donarlos veu i visibilitat perquè crec que no podem crear
i transformar des d'una única visió, sinó que hem de
tenir una visió àmplia amb una idea de governança
publico-social. També és important la intervenció
dels ciutadans en els models de governança.”

