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propuestas, iniciativas y artistas ‘made in 
Sant Boi’. El sector local de la restauración 
desempeña un papel clave en la Carxofa-
da, como las librerías en la Fira del Llibre 
de Sant Jordi o los locales que programan 
música en directo en diversas actividades y 
programaciones.

El Ayuntamiento también ha apostado 
por acercar progresivamente los grandes 
acontecimientos de ciudad a los diferentes 
barrios de Sant Boi, descentralizando acti-
vidades y diseñando recorridos que tienen 
en cuenta la diversidad del territorio.

Las entidades y la tradición
Hablar de fiestas populares es sin duda 
hablar de tradición. Numerosas entidades 
de Sant Boi organizan cada año sus propias 
celebraciones colectivas basadas en tradi-
ciones de largo recorrido histórico como la 
Cruz de Mayo, ‘els Tres Tombs’, las romerías 
o las migas populares.

Las fiestas, el latido de la comunidad
Una suma de esfuerzos colectivos hace posible los grandes acontecimientos de la ciudad

Sant Boi se prepara para vivir su fiesta 
grande. Durante unos días, el pulso de la 
ciudad latirá muy especialmente en las ca-
lles y plazas. La ocupación del espacio pú-
blico por parte de la gente es, de hecho, 
uno de los rasgos más característicos de 
los grandes acontecimientos de ciudad que 
cada año nos invitan a disfrutar de la vida 
colectiva y a ser sus protagonistas. 

La Festa Major, les Festes de Barri, el 
Aplec de Sant Ramon, el festival Altaveu, la 
Fira de la Puríssima, la cabalgata de Reyes, 
el carnaval, la Carxofada, Sant Jordi... son 
grandes acontecimientos de ciudad. Y los 
ciudadanos y las ciudadanas, sus indiscuti-
bles protagonistas.

Es por ello que en su organización se 
pone siempre el acento en subrayar lo co-
munitario. Las entidades y colectivos loca-
les, cuyas actividades constituyen la base 
y la esencia de la mayoría de las progra-
maciones, han asumido además un papel 

creciente en el diseño y la gestión de estos 
grandes eventos del calendario festivo lo-
cal, generalmente coordinados por el Ayun-
tamiento. En los últimos años se ha sumado 
también la aportación creciente de opera-
dores privados que, no obstante, realizan 
actividades de evidente interés público.

Sumando esfuerzos
La prioridad es, en todo momento, la suma 
de esfuerzos, para que los grandes acon-
tecimientos públicos de Sant Boi sean una 
expresión fiel del latido de la comunidad: 
su tradición cultural y su capacidad de in-
novación, su creatividad, sus intereses, sus 
talentos individuales y grupales... 

Así, la cabalgata de Reyes, el carnaval, 
las fiestas de barrio o el pesebre viviente 
son ejemplos paradigmáticos de participa-
ción e implicación comunitaria. Los progra-
mas de las grandes fiestas de la ciudad, o 
el festival Altaveu, incluyen cada vez más 

Entidades y 
colectivos, 
ciudadanía y 
operadores 
locales  
tienen un papel 
creciente en 
el diseño, la 
organización y 
la gestión de las 
grandes citas del 
calendario  
festivo local

Espacio público, 
ciudadanía y 
tradición son 
ingredientes básicos 
de las principales 
celebraciones 
festivas 
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El xef santboià Albert Mendiola, Cuiner de 
l’Any 2017 i Carxofa d’Or 2018, llegirà en-
guany el pregó de la Festa Major a la plaça 
de l’Ajuntament. Aquest acte institucional 
donarà inici a quatre dies de festa grossa i 
diversió que finalitzaran amb el tradicional 
piromusical del parc de la Muntanyeta. 

Entremig, del 18 al 21 de maig, una bona 
col·lecció de propostes i activitats que 
l’Ajuntament i les entitats han preparat 
perquè tothom gaudeixi de la gran festa 
local per excel·lència: concerts de música, 
espectacles de cultura popular, activitats 
per a tota la família i molt, molt de ball.

Els concerts de  la Festa Major
La Festa Major presenta un cop més una 
programació musical de primer nivell. 
L’escenari del carrer de Baldiri Aleu, al parc 
de la Muntanyeta, acollirà per primer cop 

dos concerts. Els seus protagonistes seran 
el veneçolà Carlos Baute (divendres), una de 
les grans veus de la música romàntica llati-
na, i la banda valenciana La Raíz (dissabte), 
una formació en estat de gràcia que practica 
un atractiu mestissatge musical combinat 
amb lletres socialment compromeses. 

Però hi haurà molts atractius musicals 
més a la Festa Major 2018, com ara el tribut 
musical a Bruce Springsteen de Manel Fuen-
tes i la seva The Spring’s Team Band, un nou 
concert a Sant Boi dels sempre frescos i di-
vertits Hotel Cochambre, la rumba catalana 
de Sabor de Gràcia o ‘el folk calentito’ de les 
Roba Estesa.

El ball, ingredient principal
La plaça de l’Ajuntament tornarà a ser 
l’escenari dels dos grans balls populars de 
la Festa Major. L’Orquestra Selvatana, un 

clàssic de la programació, i el nou col·lectiu 
de swing de la ciutat, SwingBoi, faran ballar 
sens dubte els santboians i les santboianes 
amb les seves contagioses músiques. 

El ball serà també el protagonista de 
l’activitat Sant Boi en Moviment (SBEM), 
que enguany es trasllada a Marianao per 
portar a l’espai públic d’aquest barri una 
programació d’espectacles de dansa con-
temporània.

Una festa descentralitzada
Aquesta iniciativa dona continuïtat i in-
tensifica el procés de descentralització 
territorial de la Festa Major iniciat l’any 
passat amb l’organització d’activitats al 
barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, 
on enguany es mantindrà una oferta 
d’espectacles d’arts de carrer (teatre, circ, 
humor...).

Programa
El programa oficial 
de la Festa Major  
es repartirà als 
domicilis durant 
els propers dies. 
També estarà 
disponible  a 
l’OMAP de 
l’Ajuntament, els 
casals i altres 
edificis municipals.

Una gran 
festa de 
ciutat, 
un gran 
aparador de 
la cultura 
local

N La festa comptarà amb activitats descentralitzades a diferents barris de la ciutat

El cartell torna 
a ser obra d’un 

dissenyador local, 
en aquest cas 
David Moreno
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“Somos una banda de rock  
de los años 80 (AC/DC, Tina Turner, 
los Purple...) y vamos a tocar en las 

fiestas de Sant 
Boi. Llevamos 10 
años funcionando 
y ensayamos en los 
locales de la Unión 
Extremeña. No nos 
dedicamos a esto 
exclusivamente, 
pero nos van 
llamando para 
actuar. Está bien 

que se dé cancha a la gente de aquí. 
Podemos tocar fuera, pero es bonito 
que te vea tu gente.”  José Antonio 
Herrera, guitarrista d’Extremband

“M’encanta la pirotècnia. Fa 16 
anys que soc a la colla dels Diables 

de Casablanca. 
L’ambient és molt 
familiar i la gent 
és estupenda. 
A la Festa Major 
organitzem el 
Correfoc juntament 
amb els Diables de 
Sant Boi; hi hem 
convidat 6 colles 
d’altres localitats. 

Crec que fem una bona aportació a la 
cultura popular catalana.”  
Dori Guerrero, cap de Foc dels 
Diables de Casablanca

“Organizamos ‘ballades’ de swing 
en Sant Boi desde hace medio año. 

Crecemos poco a 
poco. Para la Festa 
Major organizaremos 
una muy especial, 
con el cuarteto de 
uno de los mejores 
clarinetistas del 
panorama nacional, 
Juli Aymy. Queremos 
montar una jam cada 
mes en Sant Boi. Un 

día me enamoré del swing: genera buen 
rollo y felicidad, a quien baila y a quien 
mira.”  Liborio León, impulsor del 
col·lectiu SwingBoi

Aparador de la cultura local
La Festa Major tornarà a ser el fruit d’un gran 
esforç col·lectiu i un gran aparador de la 
cultura i la creativitat locals. L’Ajuntament 
hi continua potenciant la presència i el pro-
tagonisme de les entitats, els col·lectius i 
els operadors de Sant Boi, que cada cop te-
nen una major implicació en l’organització i 
la gestió de les activitats.

En són dos exemples la Jove Compan-
yia de Dansa Loida Grau, organitzadora 
de Sant Boi Es Mou, o l’entitat Karxofetes, 
que gestionarà la Fira Familiar del Joc i de 
l’Aventura. Aquesta programació oferirà al 
parc de la Muntanyeta espectacles, tallers i 
activitats participatives per a les famílies al 
voltant de l’eix temàtic de la sostenibilitat.

La banda de rock Extremband, que ac-
tuarà a l’envelat de la plaça de l’Agricultura, 
i el productor audiovisual David Murga, 

www.santboi.cat/festamajor 
www.culturasantboi.cat

que organitza un concurs de vídeos so-
bre la celebració, són altres noms propis 
‘made in Sant Boi’ de la Festa Major 2018. 
Sense oblidar clàssics de la programació 
organitzats per entitats locals, com ara el 
Correfoc, la Trobada Gegantera, la Troba-
da de Puntaires, el Festival Flamenc o el 
Daltabaix. El cartell d’aquesta edició tam-
bé és obra d’un il·lustrador santboià, David 
Moreno.

Protocol contra agressions sexistes
Per segon any consecutiu, la Festa Major de 
Sant Boi comptarà amb un protocol contra 
la violència masclista que vetllarà per man-
tenir els espais d’oci lliures d’agressions 
sexistes. A la plaça de l’Ajuntament i a la 
plaça de l’Agricultura s’instal·laran car-
pes per informar i atendre possibles casos 
d’agressió.

Carlos Baute

La Raíz

Manel Fuentes 
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El cap de setmana posterior a la Festa Major, la 
Capvuitada dels barris Centre i Vinyets i Molí Vell 
obrirà el calendari de les Festes de Barri de Sant 
Boi. Les catifes florals, els concerts i les activitats 
de cultura popular catalana tornaran a ser els prin-
cipals ingredients d’una celebració que tindrà com 
a principal novetat una gimcana dels esplais. 

Entre el final de la primavera i el començament 
de l’estiu es duran a terme, com cada any, les festes 
de tots els barris de la ciutat. En aquesta ocasió, la 
programació serà molt especial per als veïns i les 
veïnes de Camps Blancs, un barri que al llarg de 
2018 celebra 50 anys d’història. 

Les festes de la proximitat
Les festes de barri són festes protagonitzades per 
la comunitat, que es viuen al carrer i des de la 
proximitat amb la família, les amistats i la resta de 
veïns i veïnes. Correfocs, balls populars, concerts, 
activitats per a infants i sopars de germanor són 
algunes de les propostes més habituals als carrers 
i places on tenen lloc les diferents activitats. Tot 
i així, cadascuna de les festes té característiques 
pròpies i peculiars, en tant que reflex de la tradició, 
la realitat sociocultural i la vida quotidiana de cada 
districte i dels respectius teixits associatius.

Comissions de festes
En col·laboració amb l’Ajuntament, les entitats i les 
associacions de cada barri s’impliquen activament 
durant mesos en la preparació dels programes, par-
ticipant en les respectives comissions de festes i te-
nint així un paper rellevant a l’hora de decidir qui-
nes activitats es duran a terme. D’aquesta manera, 
les  celebracions incorporen el punt de vista de la 
comunitat i contribueixen a fer dels barris llocs de 
convivència, cohesió social i democràcia.

CALENDARI

Capvuitada
Del 25 al 27 de maig

Camps Blancs
De l’1 al 3 de juny

Marianao
Del 8 al 10 de juny

Cooperativa i Molí Nou
Del 21 al 24 de juny

Casablanca
29 de juny -1 de juliol

www.santboi.cat/festesdebarri

Les Festes de Barri: diversió, 
convivència i proximitat

“Es una satisfacción personal  
participar en la organización de las 
fiestas; merece la pena ver luego las 

caras de los niños 
-y de los mayores- 
pasándolo bien. 
Formo parte de la 
comisión de fiestas 
desde Halloween 
del año pasado. No 
es tanto trabajo, 
pero en estas cosas 
acabamos siendo 
siempre los mismos. 

Intentamos fomentar que haya más 
espíritu de cohesión. Yo pienso seguir 
colaborando.”  Núria Martínez, 
Comissió de Festes de Marianao

“És gratificant participar en 
l’organització de les festes que sempre 

he disfrutat des 
de l’altra banda. 
Em vaig implicar 
perquè des de la UE 
Santboiana teníem 
moltes ganes de 
tornar a gaudir del 
poble i donar un 
cop de mà al barri. 
Les festes han de 
ser acollidores, 

tothom s’hi ha de sentir com a casa 
seva. I molt diverses, amb activitats 
per a totes les edats.” Isabel Dólera, 
Comissió de Festes de la Capvuitada

“Me gusta aportar cosas en los sitios 
en los que estoy. Entré en la comisión de 

fiestas porque mi hija 
iba a la Minicoope, y 
ahora llevo ya 9 años. 
Soy la secretaria 
de la comisión, 
hago trabajo 
administrativo. Así 
puedo darle cosas 
al barrio. Es un 
barrio en el que hay 
mucha unidad, muy 

colaborador. La gente responde siempre 
bien a las convocatorias.”  Ana María 
Tejedor, Comissió de Festes Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou

La Capvuitada inicia cada any les Festes de Barri
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Les festes populars 
són sens dubte el millor 
aparador de la vida 
col·lectiva de Sant Boi

N Las fiestas populares 
son sin duda el mejor 
escaparate de la vida 
colectiva de Sant Boi

Entitats, festes i vida comunitària
Entidades, fiestas y vida comunitaria

S ant Boi de Llobregat tiene la suerte de contar con un 
potente tejido asociativo. Las entidades desempeñan 
un papel fundamental en la vida de nuestra ciudad gra-
cias a la tarea desinteresada de tantas y tantas perso-
nas que, de forma voluntaria, ceden a diario una parte 
importante de su tiempo al servicio de la comunidad.

Quiero reiterar aquí una vez más las gracias a estas 
personas. Sus esfuerzos y sus aportaciones son un 
compromiso de gran valor para Sant Boi. Un compro-
miso que personalmente considero digno de los me-
jores elogios.

La Festa Major que ya tenemos tan cerca y las Festes 
de Barri que pronto comenzaremos a celebrar son qui-
zás los momentos del año en que más claramente se 
hacen visibles estas contribuciones. Las fiestas popula-
res son, de hecho, el mejor aparador posible de nues-
tra vida colectiva. En ellas late el pulso de la ciudad y se 
expresa nuestro talante alegre, diverso e integrador.

He empezado diciendo que es una gran suerte para 
Sant Boi contar con una red de asociaciones (cultura-
les, deportivas, educativas, ambientales, sociales, ju-
veniles, vecinales...) como la nuestra. El año pasado, 
durante el acto de firma de los convenios con las enti-
dades, formalizamos un compromiso mutuo de traba-
jar en los grandes retos que Sant Boi tiene por delante. 
El próximo día 9 de mayo tendremos la ocasión de re-
novar aquel compromiso y señalar nuevos caminos de 
colaboración y trabajo conjunto para la comunidad.

Gracias a la complicidad y la fuerza de nuestras en-
tidades, avanzaremos un paso más en el camino hacia 
la construcción de una ciudad cada vez mejor. Porque, 
como sabéis, en Sant Boi se respira ya un aire distinto.

S ant Boi de Llobregat té la sort de comptar amb un 
potent teixit associatiu. Les entitats exerceixen un pa-
per fonamental en la vida de la nostra ciutat gràcies 
a la feina desinteressada de tantes i tantes persones 
que, de manera voluntària, cedeixen diàriament una 
part important del seu temps al servei de la comunitat. 

Vull reiterar aquí un cop més les gràcies a aquestes 
persones. Els seus esforços i les seves aportacions 
són un compromís de gran valor per a Sant Boi. Un 
compromís que personalment considero digne dels 
millors elogis. 

La Festa Major que ja tenim a tocar i les Festes de 
Barri que aviat començarem a celebrar són potser els 
moments de l’any en què més clarament es fan visibles 
aquestes contribucions. Les festes populars són, de fet, 
el millor aparador possible de la nostra vida col·lectiva. 
En elles batega el pols de la ciutat i s’expressa el nostre 
tarannà alegre, divers i integrador.

He començat dient que és una gran sort per a Sant 
Boi comptar amb una xarxa d’associacions (culturals, 
esportives, educatives, ambientals, socials, juvenils, 
veïnals...) com la nostra. L’any passat, durant l’acte de 
signatura dels convenis entre l’Ajuntament i les enti-
tats, vam formalitzar un compromís mutu per treballar 
conjuntament en els grans reptes que Sant Boi té per 
endavant. El pròxim dia 9 de maig tindrem l’ocasió de 
renovar aquell compromís i assenyalar nous camins de 
col·laboració i treball conjunt per la comunitat. 

Gràcies a la complicitat i la força de les nostres enti-
tats, avançarem un pas més en el camí cap a la cons-
trucció d’una ciutat cada cop millor. Perquè, com tots i 
totes sabeu, a Sant Boi ja es respira un altre aire.
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L’emissora municipal Ràdio Sant Boi estre-
na aquest mes de maig les noves instal-
lacions del carrer de Jaume I, just davant 
de l’Escola Municipal de Música Blai Net. 
Després de gairebé 25 anys als locals del 
carrer de Josep Torras i Bages, RSB obre 
una nova etapa en uns locals més grans 
(amb una superfície de 150 m2), situats a peu 
de carrer i dotats de nous equips tècnics. 

La nova seu de Ràdio Sant Boi compta 
amb un gran estudi central -que permetrà 
acollir públic i actuacions musicals de pe-
tit format-,  una àmplia redacció i un estudi 
d’enregistrament més espaiós que l’actual. 
El disseny i la ubicació dels estudis perme-
tran veure el desenvolupament dels pro-
grames de ràdio des del carrer mateix.

El dia 12, acte d’inauguració
Ràdio Sant Boi començarà les emissions 
des dels nous locals el dia 9 de maig. El 
dissabte 12 de maig al matí es durà a terme 
la inauguració oficial, amb una cercavila 
des dels vells estudis de Torras i Bages fins 

a la nova seu de Jaume I. Al llarg del matí 
es farà un programa especial amb entre-
vistes a moltes de les persones que han 
fet possible Ràdio Sant Boi des de la seva 
fundació l’any 1980 fins ara, protagonis-
tes totes elles del present i el futur de Rà-
dio Sant Boi (professionals de l’emissora, 

persones col·laboradores, entitats...). 
Paral·lelament, davant dels nous estudis, 

a la Plaça de Gaietà Mestres, tindrà lloc 
una matinal d’activitats lúdiques amb ac-
tuacions musicals, concursos i un tast gas-
trònomic de productes de proximitat de la 
pagesia local.

Eurovisión 2018, en directe
El mateix dia de la inauguració, el magazín 
humorístic El Momento Inútil -l’èxit de les 
tardes de l’emissora municipal- retransme-
trà en directe des de Cal Ninyo el festival 
d’Eurovisió 2018. Cal reservar prèviament 
les entrades.

Més informació: pàg. 16
www.radiosantboi.cat

Ràdio Sant Boi estrena locals  
al carrer de Jaume I

L’acte  
d’inauguració 
tindrà lloc el 
dissabte dia 12 de 
maig; està previst 
un programa 
especial amb 
la presència de 
persones que han 
protagonitzat el 
passat i el present 
de l’emissora

Les noves 
instal·lacions 
de l’emissora 
municipal
són el resultat 
de l’aposta de 
l’Ajuntament per la 
comunicació local 
de proximitat. 
L’Administració 
municipal entén 
la ràdio com un 
mitjà que presta 
un servei públic a 
la ciutadania i que 
ofereix espais de 
participació a les 
entitats i altres col-
lectius. RSB es va 
fundar l’any 1980 i 
duu per tant prop 
de 40 anys  
en antena

Nou acte de 
signatura dels 
convenis amb 
les entitats
El dia 9 de maig tindrà lloc als 
jardins de Can Castells (19 hores) 
l’acte de signatura dels convenis 
anuals de col·laboració entre 
l’Ajuntament i les entitats i 
associacions de Sant Boi. Durant 
aquest acte es tornarà a fer 
visible la voluntat de treballar 
conjuntament per fer front als 
principals reptes del present i el 
futur de Sant Boi. En aquest sentit, 
el  compromís assolit l’any passat 
mitjançant la signatura d’un 
‘Contracte de ciutat’ avançarà 
un pas més i es concretarà en un 
d’aquests grans 
reptes: la cura i 
l’ús responsable de 
l’espai públic com a 
bé comú i patrimoni 
col·lectiu.

La cura de 
l’espai públic
Mitjançant 
l’actualització 
d’aquest contracte 
de ciutat, 
l’Ajuntament es 
comprometrà a posar tots els 
recursos que té al seu abast per 
comptar amb un espai públic 
net i endreçat. En tant que repte 
col·lectiu, però, es demanarà 
que les entitats es comprometin 
també explícitament a fer 
un exercici d’exemplaritat i 
corresponsabilitat en relació  
amb aquesta qüestió.
Enguany està previst que signin 
convenis de col·laboració 
150 entitats ciutadanes. Els 
186 convenis aprovats per 
l’Ajuntament representen una 
subvenció global de 1’38 milions 
d’euros.Les noves instal·lacions són més àmplies, modernes, obertes i funcionals
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Sant Boi tindrà 
un Pla Local  
de Salut
L’Ajuntament prepara l’elaboració 
participativa d’un Pla Local de 
Salut que ha de fomentar la 
promoció de la salut i ha d’afavorir 
hàbits i estils de vida saludables 
entre la població del municipi. 
Els propers mesos la ciutadania 
podrà participar en una enquesta 
sobre salut que permetrà fer un 
diagnòstic de la situació (vegeu 
Tauler)

L’objectiu és aconseguir un 
instrument estratègic per a 
la planificació dels diferents 
programes i actuacions de l’àmbit 
de la salut del municipi en favor de 
la millora del nivell de salut i de la 
disminució de les desigualtats en 
salut dels ciutadans i 
ciutadanes.

El Pla Local de 
Salut parteix de 
l’elaboració d’una 
anàlisi de la situació 
de la salut al municipi 
(anomenada Perfil 
de Salut) que permet 
elaborar i ordenar 
les línies d’acció que 
cal emprendre per 
millorar la salut del 
municipi.  El Pla Local 
de Salut és, doncs, 
un punt de partida i 
constitueix un marc 
per a l’acció, un guió per anar de la 
situació actual cap al futur desitjat 
en millora de la salut.

Concretament, aquest 
document mostrarà l’estat de 
salut del municipi i recollirà les 
actuacions en matèria de salut 
que s’han de dur a terme per 
donar-hi resposta. El document 
analitzarà les característiques de 
salut de la població de Sant Boi, 
així com els determinants socials 
que la condicionen i proposarà  
un Pla d’Acció.

A començaments d’abril va entrar 
en funcionament el Punt d’Atenció  
Social i Assessorament a l’Eficiència 
Energètica. Està ubicat a la segona 
planta de l’equipament municipal 
de Cal Ninyo, compartint espai amb 
el Servei de Primera Acollida Social. 
Aquest nou servei és el punt de refe-
rència de l’Ajuntament per a qualse-
vol informació, assessorament, gestió 
o tràmit que estiguin relacionats amb 
la gestió eficient de l’energia a les 
llars vulnerables.

L’Ajuntament ha decidit posar en 
marxa aquest servei per donar suport 
a les famílies de Sant Boi que tenen 
problemes per fer front al pagament 
de les seves factures de gas, aigua i 
electricitat.

Des d’aquest nou punt municipal 
d’atenció es treballarà per, entre al-
tres tasques: donar a conèixer els 
drets energètics de la ciutadania i 
els recursos existents per garantir-
los, resoldre dubtes en relació amb 

l’import de les factures, detectar situ-
acions de risc vinculades a la pobresa 
energètica, capacitar les famílies 
afectades per gestionar de manera 
més eficient el seu consum energètic  
i donar suport en les gestions per evi-
tar talls de subministrament per part 
de les companyies.

Augment de les ajudes
L’any passat, les aportacions econò-
miques concedides per l’Ajuntament 
per ajudar a resoldre aquestes situa-
cions es van doblar de llarg (van pas-
sar, de fet, dels 147.000 euros regis-
trats l’any 2016 a un total de 340.000 
euros).

400 persones van participar al 
Dia Mundial de la Salut
Més de 400 persones van asistir i par-
ticipar, el 12 d’abril, en el Dia Mundial 
de la Salut 2018. Cada any es celebra 
aquesta jornada a Can Massallera, 
seguint les recomanacions de la te-
màtica que estableix l’OMS. Aquest 
any el lema ha estat “Activa’t per la 
teva salut”.

El programa d’activitats va in-
cloure diversos tallers per fomentar 
l’activitat física a les diferents etapes 
de la vida i un de pràctic específic per 
saber com alimentar-se quan es rea-
litza activitat física.

Als tallers, dirigits per diferents 
professionals per fomentar l’activitat 
física en les diferents etapes de la 
vida, van participar nens i nenes 
de P3 de l’escola Massallera i nois i 
noies de 4t d’ESO de l’escola Bardina 

feien el taller “Surt de la teva ment i 
activa’t amb Mindfullness”.

L’acte central del Dia Mundial de la 
Salut va ser presentat per l’alcaldessa 
Lluïsa Moret i va consistir en una tau-
la rodona d’especialistes.

Durant la jornada es va poder visi-
tar una mostra d’entitats de l’àmbit 
de la salut per conèixer la feina 
que realitzen de cara a la promoció 
d’hàbits saludables i la prevenció de 
malalties.

La Salut, eix estratègic
Sant Boi aposta per la salut i la sos-
tenibilitat com a eix estratègic. En 
aquest sentit, compta amb el pro-
grama Sant Boi Sa de promoció 
de la salut comunitaria mitjançant 
l’adquisició d’hàbits saludables.

Nou servei municipal per assessorar sobre temes 
d’eficiència energètica a llars vulnerables
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El diumenge 22 d’abril més de 500 
persones van assistir a la presentació 
del llibre Somnis lluites i futur: la his-
tòria de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, 
un relat del periodista santboià Albert 
Aguilera que recull 150 entrevistes 
realitzades a veïns i veïnes del barri, 
tant a títol particular com d’entitats 
i associacions. El pròleg és obra de 
l’actriu i cantant Dolo Beltrán, nascuda  
en aquest barri de Sant Boi.

La presentació va tenir un impor-
tant component comunitari i partici-
patiu. Mig miler de persones van om-
plir, a partir de les 11 del matí, el pati 
de la parròquia de Sant Pere Apòstol, 
on van poder gaudir d’un concert 
acústic de Dolo Beltrán i tallers in-
fantils del col·lectiu Karxofetes.

Durant l’acte l’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, va destacar la “importància 
de recuperar la memòria dels barris 
i que les persones siguin les prota-
gonistes en el relat històric de la co-
munitat”. També va recordar “l’etapa 
al barri com a psicòloga del Taller 
2000, una de les més importants de 
la meva vida, on vaig aprendre a esti-
mar la gent i la vida”.

L’objectiu del llibre era donar veu a 
persones del barri i reconèixer la tas-
ca altruista i comunitària de moltes 
d’elles. Les entrevistes, en algunes 
de les quals ha participat alumnat 
de les escoles Josep Maria Ciurana, 
Cooperativa i Molí Nou, nens i nenes 
del projecte MiniCoope i adolescents 
del centre obert Gynkgo, estan enre-

El llibre sobre la historia de “la 
Coope” aplega 500 persones

gistrades en vídeo a l’Arxiu Històric 
Municipal.

La primera edició del llibre (1.000 
exemplars) es va esgotar en pocs 
dies. Davant la demanda, ara es pre-
para una segona edició.

El llibre ha estat una iniciativa del 
Pla Comunitari del districte i té un 
preu de 5 euros.

Presentació del llibre a Ciutat Cooperativa.

Plataforma local de Sant Boi  
per unes pensions dignes
Durant les darreres setmanes, la Pla-
taforma local de Sant Boi per unes 
pensions dignes ha organitzat con-
centracions de protesta els dilluns a 
la plaça de l’Ajuntament i ha partici-
pat també en les manifestacions que 
s’han convocat a la ciutat de Barce-
lona. L’Ajuntament ha donat suport a 
les seves reivindicacions. El Ple muni-
cipal va aprovar el mes de febrer una 
moció de suport a aquesta lluita, en 

defensa del sistema públic de pen-
sions com a garantia d’un dret bàsic 
de la ciutadania.

El Ple municipal va acordar instar 
el govern d’Espanya a tornar al con-
sens de l’any 2011 i a derogar tots els 
canvis legals introduïts al llarg de la 
legislatura 2011-2015. També es va 
demanar eliminar el factor de soste-
nibilitat establert pel govern central 
en la Llei 23/2013.

Un equip 
de l’Institut 
Marianao 
guanya Innolab 
Un equip de l’Institut Marianao 
ha guanyat el certamen d’Innolab 
2018 amb el projecte de creació 
d’Inbesters, una empresa amb 
valor social afegit. El guardó es va 
lliurar al Citilab de Cornellà el 27 
d’abril. El jurat va triar la proposta 
dels alumnes de Sant Boi entre els 
10 projectes finalistes d’aquesta 
edició, que havien de respondre a 
reptes empresarials. 
Innolab és un programa 
d’innovació oberta, on empreses 
llancen reptes reals d’innovació 
als centres educatius de formació 
professional per desenvolupar 
competències educatives i donar 
visibilitat al seu talent.
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El servei municipal T’escoltem ha reco-
llit els suggeriments de la ciutadania que 
han permès dur a terme 691 actuacions de 
millores de l’espai públic de la ciutat du-
rant l’any 2017. Aquest servei d’atenció (ac-
cessible a través d’un espai del Portal de 
Transparència i del web santboi.cat) per-
met recollir comentaris, preguntes, queixes 
i suggeriments. Tot el que arriba per aquest 
sistema contribueix a garantir la qualitat 
dels serveis a l’abast de la ciutadania. Al-
hora és un espai de participació perquè s’hi 
poden enviar opinions sobre qualsevol dels 
temes que afecten la gestió municipal. 

L’any passat es van registrar 4.902 inci-
dències, suggeriments i comentaris res-
pecte a actuacions que podien fer-se per 
millorar la ciutat. Un 28% de les d’incidèn-
cies, suggeriments i comentaris rebuts van 
generar microactuacions, 691 de les quals 
van suposar  tasques relacionades amb el 
manteniment de la ciutat. 

 

Respecte a les demandes ciutadanes re-
budes a través de T’escoltem, el 59,37 % 
corresponen a manteniment de la ciutat 
(1.254 de neteja viària, 247 d’arbrat i 245 
de voreres) i el 13,14 % corresponen a medi 
ambient (249 d’escarabats, 109 de recollida 
selectiva i 145 de rosegadors) n

691 millores a l’espai públic  
fetes gràcies al servei T’escoltem

A l’espai 
T’escoltem
s’expliquen les 
millores que es  
fan a la ciutat.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa,  
han acordat la futura construcció d’una biblioteca de proximitat al barri de Marianao. Durant el mes d’abril  
van mantener una reunió en què també van parlar d’altres projectes culturals que són d’interès estratègic 
per a la ciutat Sant Boi.

Obres de 
repavimentació  
a tres carrers  
de Sant Boi
L’Ajuntament ha repavimentat diferents 
trams dels carrers Joventut i Muntanyes 
de Prades i de l’avinguda Onze de 
Setembre. La inversió total ha estat de 
156.000 euros.

L’actuació a l’avinguda Onze ha 
consistit en la repavimentació de la 
vorera (a la foto), en el tram entre Pau 
Claris i plaça Catalunya, que ha afectat 
una superfície aproximada de 720 
m2. Així, s’ha ampliat el pas lliure dels 
vianants amb la pavimentació amb 
cautxú en els escocells dels arbres per 
donar continuïtat al paviment. També 
s’ha realitzat la regularització dels guals 
a la normativa actual i s’ha millorat 
l’accessibilitat a la cruïlla d’avinguda 
d’Onze de Setembre amb Pau Claris i 
Bonaventura Aribau.

Al carrer Joventut s’ha  repavimentat 
la vorera existent per tal de complir amb 
la normativa d’accessibilitat existent i 
mantenir l’alineació de la vorera amb 
la resta del carrer. Aquesta actuació ha 
implicat també el desplaçament dels 
fanals, els embornals, la modificació 
de la senyalització horitzontal així 
com la regularització dels guals a la 
normativa actual. Els treballs s’han fet 
a una superfície aproximada de 542 m2  
situada entre els carrers Aragó i Màlaga.

Finalment, l’Ajuntament ha fet la 
urbanització d’un tram del carrer 
Muntanya de Prades (una superfície 
aproximada de 472 m2). L’actuació 
ha consistit en  la pavimentació amb 
formigó i la instal·lació de la xarxa de 
sanejament per la recollida de les aigües 
pluvials del carrers així com les de les 
finques contigües, connectant a la xarxa 
de clavegueram municipal existent. 
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A finales de abril comenzaron las obras de 
construcción de El Puzle, el nuevo skatepark 
de Sant Boi. La instalación estará en el mis-
mo lugar que la anterior, pero se renovará 
por completo. El elemento estrella será un 
‘bowl’ o piscina de rampas. El Ayuntamien-
to ha acordado el diseño del nuevo espacio 
con representantes de jóvenes de la ciudad 
que utilizan habitualmente este espacio de 
ocio.

El skatepark de Sant Boi está situado al fi-
nal de la calle de Josep Torras i Bages, junto 
a las vías del carrilet, y ocupa una superficie 

aproximada de 1.200 m2. Durante las obras 
se sustituirán los elementos actuales por 
otros más modernos, tal como reclamaban 
las personas usuarias de la instalación, muy 
utilizada por jóvenes y adolescentes que 
tienen como afición el skate, los scooters, los 
patines en línea o las bicicletas BMX.

Piscina de rampas
La pieza más singular del skatepark será 
un ‘bowl’ o piscina apta para patinar que 
contará con rampas a tres niveles de altu-
ra (1.40, 1.70 i 1.80 m, con extensiones de 

hasta 2,20 m). También habrá una rampa 
recepción, una quarter recepción, hubbas y 
raíles, una duna, un toblerone y una pirá-
mide, entre otros elementos pensados tan-
to para personas expertas en su uso como 
para principiantes.

Otra pieza especial será la quarter puzzle, 
una rampa con forma de pieza de puzle que 
se eleverá desde el suelo describiendo una 
curva orientada hacia atrás. Esta pieza es la 
que dará nombre al renovado skatepark.

El diseño es obra del arquitecto y skater 
madrileño Daniel Yabar, especialista en este 

El ‘skatepark’ de la calle Torras i Bages 
se moderniza con nuevos elementos 

El diseño del 
espacio es obra 
del arquitecto 
y skater Daniel 
Yabar, especialista 
en este tipo de 
instalaciones 

NLa instalación pasará a llamarse ‘El Puzle’ y tendrá un bowl o ‘piscina de rampas’
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tipo de instalaciones, y se ha realizado reco-
giendo aportaciones de representantes del 
colectivo de personas usuarias

Corresponsabilidad
Estas personas se han ofrecido a ser corres-
ponsables de la limpieza y el mantenimien-
to de la instalación. El proyecto respeta el 
arbolado de la zona y prioriza la integra-
ción con el entorno.

Las obras, con un presupuesto aproxima-
do de 190.000 euros, durarán aproximada-
mente 4 meses.

El parc de la Muntanyeta se convertirá próximamente en el primer espacio de 
street workout (entrenamiento callejero) de Sant Boi. El Ayuntamiento y el Área 
Metropolitana de Barcelona ultiman un proyecto que permitirá instalar un ele-
mento para ejercicios gimnásticos (ver imagen bajo estas líneas) en la parte alta 
del parque. Además, en la misma zona se colocarán máquinas de fitness (bi-

cicleta estática, esquí de fondo, remo, 
slalom...) y a lo largo del perímetro 
del parque, aparatos para realizar es-
tiramientos y abdominales, entre otros 
ejercicios. El street workout o entrena-
miento callejero es un movimiento so-
ciodeportivo que consiste en entrenar 
en parques y espacios públicos usando 

el propio cuerpo y el entorno. Sus seguidores, mayoritariamente jóvenes, lo 
consideran un estilo de vida asociado a hábitos saludables y a valores como el 
respeto, la igualdad o la integración. 

Por otra parte, el Ayuntamiento prevé construir una pista reglamentaria de ba-
loncesto al aire libre en el mismo parque de la Muntanyeta, en la explanada que 
hay frente a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Esta instalación formará parte 
de una amplia zona con césped, bancos y juegos infantiles que se acondicionará 
durante 2019. El año pasado se colocaron una tirolina y un elemento gimnástico 
para jóvenes en el Parc de Marianao y se adecuaron y señalizaron pistas de balon-
cesto al aire libre en diversos puntos de la ciudad, como Can Paulet o la plaza de 
la Bòvila. También se trabaja en un proyecto para configurar una área de juegos 
para jóvenes y personas adultas en la plaza Marie Curie de Camps Blancs.

Las obras 
comenzaron la 
última semana 

de abril y durarán 
aproximadamente 

cuatro meses

‘El nuevo espacio será de más 
calidad, más fluido y más versátil’
Joan Valldosera, membre de l’Associació Free Style Sant Boi 

Skate, BMX, roller y scooter son deportes cada vez más 
populares en todo el mundo, hasta el punto de que va-
rias de estas disciplinas ya son olímpicas. El aumento del 
número de riders a escala nacional ha hecho florecer una gran cantidad de 
skateparks en muchas localidades, y Sant Boi no podía quedarse atrás.

Ya han pasado 16 años desde la inauguración de nuestro skatepark muni-
cipal, pero con el tiempo los módulos que formaban las rampas se habían 
deteriorado y habían quedado inservibles. 

Los usuarios de este espacio decidimos fundar la asociación Freestyle Sant 
Boi (FSSB) para iniciar un proyecto de mejora y ampliación de la instalación 
y poder desarrollar así actividades tales como competiciones y exhibiciones. 
En 2013 conseguimos hacer realidad la primera ampliación, creando una co-
nexión con la pista de basquet, proyectando módulos nuevos y restaurando 
también los originales. 

Ahora en 2018 empieza la reforma que completará el proyecto y mejorará 
la calidad, la fluidez y la versatilidad de todo el espacio para las generacio-
nes de ahora y para las que vendrán n

Futuro Street workout en el 
parc de la Muntanyeta
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Desfile 
inclusivo
El  21 de abril, 
en el Centro 
Comercial Sant 
Boi, tuvo lugar un 
desfile inclusivo 
para acercar 
el mundo de la 
moda al ámbito 
de la diversidad 
funcional 
como medio 
de integración, 
normalización 
e inclusión. 
El desfile fue 
organizado por 
el Ayuntamiento, 
la Asociación 
Upa Diver ‘s y la 
agencia y escuela 
de modelos 
Arnelia World.

Sant Boi celebra del 6 al 20 de mayo una 
nueva edición de la “Quinzena Cultural 
de la Gent Gran”. El programa incluye una 
veintena de actividades que culminarán en 
la “Festa Gran de la Gent Gran”, un home-
naje público a las personas que han cum-
plido 80 años en los últimos doce meses 
(el domingo 20 de mayo, a las 17 h, en el 
polideportivo La Parellada). El día anterior, 
el 19 de mayo, tendrá lugar el baile ‘Mati-
née’, un baile clásico al estilo de las fiestas 
mayores de toda la vida, en horario matinal 
y en un escenario singular (la carpa de la 
plaza del Agricultura).

Además, durante dos semanas, las perso-
nas de la ciudad mayores de 60 años podrán 
asistir a una veintena de actividades combi-

nando actividades culturales y lúdicas, con 
otras de carácter formativo, informativo y 
de reflexión organizadas por el Ayuntami-
ento y por otras entidades, asociaciones y 
profesionales que han querido participar en 
la programación.

“Noces d’Or”
El 22 de abril tuvo lugar el acto de homena-
je de las “Noces d’Or”, , en el que se tributó 
homenaje a 12 parejas que habían hecho 
los cincuenta años de casados o de convi-
vencia continuada n

Quincena de 
la Gent Gran: 
del 6 al 20  
de mayo 

450 personas 
participaron en la 
celebración de las 
“Noces d’Or”.

Campaña solidaria de  
la Policía Local 
La Policía Local de Sant Boi se ha 
adherido a la campaña solidaria 
que busca recaudar fondos para la 
construcción del futuro SJD PEDIATRIC 
CENTER del Hospital de Sant Joan 
de Déu, para la investigación y 
tratamiento del cáncer infantil. Se 
puede colaborar comprando escudos 
bordados y termosellados a semejanza 
de los que lleva la Policia local en el 
pecho y personalizados con el hastag 
#pelsvalents. La adquisición de los 
escudos bordados tienen un precio 
de 4 euros  y están disponibles en el 
mismo Ayuntamiento, a la Jefatura 
de la Policía Local, en Centros de 
barrio de Can Massallera, L’Olivera y 
La Gralla, además de algunos otros 
establecimientos colaboradores.

La ONG DESOS, premiada 
El proyecto DESOS Opción Solidaria 
recibió, el 17 de abril, un Premio a la 
Innovación Social de La Obra Social 
‘la Caixa’, que reconoce aquellas 
iniciativas que buscan soluciones 
innovadoras ante las desigualdades. 
La iniciativa, que se realiza en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Sant Boi de Llobregat y el Parc Agrari, 
consta de una parte de formación 
sobre agricultura ecológica en la que 
se imparten cursos a personas en 
paro y una segunda etapa de prácticas 
sobre el terreno. Desde que se puso 
en marcha el proyecto, en abril de 
2015, pasan anualmente por él cerca 
de 16 personas. Generalmente se trata 
de jóvenes, de entre los 16 y 21 años, 
que no han acabado la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), parados 
de larga duración y algunos refugiados.
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La web recibe 
un nuevo sello  
de calidad
El Ayuntamiento 
ha recibido 
por quinta 
vez el Segell 
Infoparticip@ 
(que otorga 
la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona) a 
la calidad y la 
transparencia de 
la comunicación 
pública local. 
El concejal 
de Proyectos 
Europeos, 
Transparencia y 
Joventud, Marc 
Aguilà, asistió a la 
entrega del sello 
el 28 de abril.

Un grupo de personas jóvenes de Sant Boi 
participarán en el proyecto Erasmus+. Se 
trata de un intercambio de jóvenes artistas 
que trabajan el arte urbano en el espacio 
publico de cuatro países europeos con un 
enfoque dinámico y participativo. 

El intercambio juvenil ARTaboo tendrá lu-
gar del 11 a 18 de junio del 2018 en Sant 
Boi. El proyecto cuenta con la participa-
ción de jóvenes activos en las entidades 
de st.YES! de Holanda, Artmongers, de In-
glaterra, Kungsbacka SkateHall de Suecia y 
el colectivo de jóvenes artistas que trabaja 
con el Ayuntamineto de Sant Boi.

El proyecto trabaja la inclusión social a 
partir del arte urbano, el arte comunita-
rio. La idea del intercambio es luchar con-

tra los prejuicios sobre el arte urbano. En 
este caso, los jóvenes, junto a los vecinos, 
crearán una obra artística en la calle que 
une el centro de salud mental con el resto 
del barrio, dando una atención especial a 
las enfermedades mentales, afrontando los 
tabúes que existen en relación a la salud 
mental. El proyecto tendrá un impacto en 
los participantes, ayudándoles en su cre-
cimiento personal y artístico. También se 
busca estimular a los jóvenes artistas para 
que empiecen a crear una red internacional 
y así puedan seguir organizando activida-
des para ellos mismo o incluso dentro del 
marco de Erasmus+ n

Sant Boi 
acogerá el 
proyecto 
Erasmus+

Artistas locales 
participarán en el 
proyecto europeo.

Nueva edición de la Mostra de 
Cinema i Convivència
El 10 de abril se celebró la tercera 
edición de la Muestra de Cine y 
Convivencia, un certamen fruto del 
trabajo de más de 160 jóvenes de Sant 
Boi que, este año, ha abordado las 
tensiones existentes entre la libertad 
y la seguridad ciudadana en tiempos 
de alerta terrorista 4. Por ello, este 
año el título de la # laMostra18 ha 
sido Generación 4. La alcaldesa, 
Lluïsa Moret, y la teniente de alcalde 
de Ciutat Educadora, Alba Martínez, 
asistieron a la jornada.

La Escuela Llor nombrada 
embajadora europea  
La Escuela Llor trabaja en un proyecto 
europeo que se llama Euroscola 
y que promueve la formación 
y la concienciación de las y los 
adolescentes sobre algunas de las 
prioridades la Unión Europea, tales 
como el medio ambiente, los derechos 
de los ciudadanos europeos, la historia 
de la comunidad europea i el impacto 
de las ayudas europeas. Ahora es 
Escuela Embajadora del Parlamento 
Europeo con el objetivo de acercar la 
institución a la comunidad escolar.

Audiència Memorial
El 6 de abril tuvo lugar, en la 
Biblioteca Rubió i Balaguer, el acto 
Audiència Memorial, donde 
ciudadanos y ciudadanas 
del municipio que sufrieron 
las violencias de la guerra 
y la dictadura rompieron 
su silencio y obtuvieron 
el reconocimiento de 
las instituciones y la 
comunidad . El encuentro contó con la 
presencia de un centenar de personas 
y se pudieron escuchar 12 testigos.
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Sant Boi commemora  
el Dia d’Europa 
Sant Boi s’afegeix a la 
commemoració del Dia 
d’Europa, el 9 de maig. Ràdio 
Sant Boi (89.4 FM/radiosantboi.
cat) emetrà  a les 17 h un 
programa especial, “Sant Boi 
amb Europa”, que cercarà 
múltiples veus per confirmar 
una autopista de ràdio en dues 
direccions: la de persones 
expertes que parlen d’Europa 
i la dels santboians i les 
santboianes que també diran la 
seva sobre l’esdeveniment. 
Aquest programa especial serà 
conduït per la periodista de la 
XAL (Xarxa Audiovisual Local) 
Ana Ruiz i la locutora de Ràdio 
Sant Boi Mònica Santacreu, amb 
el suport tècnic d’Eric Aguilera.

El Festival d’Eurovisión, en 
directe per Ràdio Sant Boi
El 12 de maig, a les 21 hores, el 
programa El Momento Inútil, l‘èxit 

de les tardes 
de Ràdio Sant 
Boi conduït per 
Israel Gordón i 
Enric S. Bonilla, 
retransmetrà 
en directe 
el Festival 
d’Eurovisió 
2018 en el 
decurs d’una 
emissió 

especial des del teatre de Cal 
Ninyo. Les persones interessades 
a assistir-hi com a públic, han de 
recollir les invitacions gratuïtes  
a Cal Ninyo.

El diumenge 6 de maig, a les 19 h, 
arriba a Can Massallera Sol solet, una 
de les obres més tèrboles i desco-
negudes d’Àngel Guimerà (Mar i cel, 
Terra baixa), una producció del Teatre 
Nacional de Catalunya de la mà de la 
gira que realitza arreu de Catalunya 
Teatres en Xarxa. 

L’espectacle, dirigit per Carlota Su-
birós (va estar al capdavant de Maria 
Rosa, un dels textos més coneguts de 
Guimerà) ens presenta un dels per-
sonatges femenins més fascinants  
del teatre català. Les actrius Mercè 
Arànega i Laura Aubert i els actors 
Javier Beltran (Jon, a l’obra), Roger 
Casamajor, Pepo Blasco i Ramon Pu-
jol són els intèrprets d’aquest drama 
que parla de la soledat i de passions 
mal resoltes que fan sortir contradic-

cions irresolubles de l’ànima humana. 
Aquesta és la quarta ocasió que Tea-
tres en Xarxa col·labora amb el TNC 
en la coproducció i gira d’un espec-
tacle de la temporada. Pel que fa a 
Sant Boi, en el marc de la Temporada 

Sol solet, 
una mirada 
radical del 
sexe femení

d’Arts Escèniques s’han programat a 
Can Massallera La fortuna de Sílvia, 
de Josep M. de Segarra, i Maria Rosa 
d’Àngel Guimerà. 

                                  agendasb.info
                            culturasantboi.cat

Javier Beltran, caracteritzat com a Jon.

Sant Jordi, 
una festa 
ciutadana
La diada va tornar 
a omplir la ciutat 
de gent. Activitats 
familiars, la fira 
del llibre amb 
llibreries locals 
i biblioteques, 
parades 
d’entitats i moltes 
roses en van ser 
protagonistes. 
La presentació 
de la biografia 
de Maria-Mercè 
Marçal, iniciatives 
d’operadors 
locals, col·lectius i 
escoles de música 
van completar la 
programació.
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Joana Ros, campiona de 
Catalunya d’escacs sub-16
La jove jugadora 
del Club d’Escacs 
Sant Boi Joana Ros 
es va proclamar 
campiona d’escacs 
de Catalunya en la 
categoria femenina de 
menys de 16 anys. Així 
mateix, al Campionat 
de Catalunya absolut femení, 
celebrat del 30 de març al 2 
d’abril, va aconseguir la segona 
posició.  

Manel Cantero, primer al 
Campionat català de karate

El karateka de Sant Boi Manel 
Cantero ha estat el guanyador 
del Campionat de Catalunya de 
Karate en la modalitat kumite 
infantil d’esportistes de menys 
de 34 kg. Aquest èxit li ha permès 
aconseguir una plaça per al 
Campionat d’Espanya de la 
modalitat com a representant de 
la Federació Catalana de Karate.

Alberto Cobo, campió de 
Catalunya de petanca
Alberto Cobo, del  
Club Petanca Unión 
Casablanca, s’ha 
proclamat campió 
de Catalunya de 
petanca sènior 
individual.
Al torneig, Alberto 
va derrotar alguns dels jugadors 
nacionals amb millor palmarès 
internacional, inclosos dos 
campions d’Espanya (Raúl Lao i 
Francisco J. Flores).
De l’11 al 13 de maig, el jugador 
santboià disputarà el Campionat 
d’Espanya 2018 a Almeria.

La Passejada amb Bicicleta 
convida tothom a participar
El Club Ciclista Sant Boi convida la 
ciutadania a pujar a la bici el dia 13 de 
maig a la nova edició de la Passejada 
amb Bicicleta de Sant Boi, un clàssic 
del calendari d’activitats esportives i 
participatives a la ciutat que enguany 
arriba a la 37a edició. 

Les persones interessades a parti-
cipar es poden inscriure fins al 9 de 
maig a través d’Internet: ccsantboi.
com/organizaciones/passejada. Les 
inscripcions, que inclouran el lliura-
ment d’una samarreta, són gratuïtes. 
La sortida de la passejada tindrà lloc, 
a les 11 del matí, al Parc Ciclista Sant 
Boi (Can Dubler). Hi haurà dos reco-
rreguts: un de 10,8 km, per a majors 

de 10 anys, i un de més curt de 3,5 
km per a nens i nenes de 6 a 10 anys. 
L’arribada serà al carrer de Pau Claris. 
Aquí es desenvoluparan activitats: 
spinning, iniciació al roller (patins), 
circuit de bicicletes per a tothom i al-
tres activitats ludicoesportives. Amb 
el número de dorsal es podrà parti-
cipar en els sortejos d’una bicicleta 
i de dos abonaments al Parc Ciclista 
Sant Boi, entre altres. L’esdeveniment 
esportiu i popular compta amb el pa-
trocini de la botiga Decathlon de Sant 
Boi i la col·laboració de l’Ajuntament 
i l’entitat Som Bici. 
                                      ccsantboi.com                                 

                                   agendasb.info

33a Cursa 
Popular Vila 
de Sant Boi

El diumenge 6 de maig tindrà lloc 
una nova edició de la tradicional Cur-
sa Popular Vila de Sant Boi. La prova, 
composta de quatre recorreguts (5K, 
10K, Kids i Baby race) començarà a les 
9 del matí amb la sortida i l’arribada 
a l’Estadi Municipal d’Atletisme Cons-
tantí Miranda. Una prova que cada 
any reuneix centenars de persones. 

Enguany, igual que a les darreres 
edicions, el circuit 10K passarà pel 
recinte del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. Per fer-lo més amè i divertit, 
l’itinerari inclourà punts amb activi-
tats d’animació a càrrec de Can Pau-
let Percussió, Toquikitoqui Batucada 
(Santa Coloma de Cervelló), Orques-
tra Banda Sant Josep, Bum Bam Boi 
Percutors i Percussió Casablanca. Pel 
que fa a les curses per als més petits, 
enguany s’hi incorpora el recorregut 

Baby race, dedicat als nens i les ne-
nes de 0 a 6 anys. La Cursa Popular 
té un fort component solidari, ja que 
el Club Atletisme Sant Boi farà arri-
bar 0,50 € de cada inscripció als open 
populars de 5 i 10 km al Parc Sani-
tari Sant Joan de Déu amb l’objectiu 
d’invertir més recursos per a la inves-

tigació en salut mental. La cursa està 
organitzada pel Club d’Atletisme Sant 
Boi amb el suport de l’Ajuntament, 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i 
el patrocini principal de Quadis Auto-
centre Sant Boi.                                         

                              cursasantboi.com 
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Sant Boi viu un moment dolç arran 
del reconeixement rebut el passat 
mes de febrer com a ciutat més sos-
tenible d’Espanya. El premi, fruit de 
la vostra constància i esforç, ens si-
tua al capdavant d’un àmbit de pres-
tigi però sobretot de futur. I ho hem 
d’aprofitar. 

Els propers anys veurem com el sec-
tor econòmic vinculat a la sostenibili-
tat i a la millora de la qualitat de vida 
generaran economia i llocs de treball. 
Ara és el moment idoni perquè la ini-
ciativa pública i privada treballem de 
la mà per assolir aquella ciutat que 
volem per viure, però també per tre-
ballar. Ho podem fer en àmbits com el 
de les energies renovables, l’eficièn-
cia energètica, el turisme sostenible, 
la producció d’aliments de qualitat i 
proximitat i la restauració associada a 
aquesta, la rehabilitació d’habitatges 
amb criteris de sostenibilitat, la mobi-
litat sostenible, la gestió forestal...

Estem fixant els fonaments perquè 
això succeeixi. Us poso un exemple. 
Darrerament al camí del Llor hem 
inaugurat un nou magatzem d’estella 
provinent de la gestió forestal dels 
nostres boscos i plantacions energè-
tiques amb el qual alimentarem les 
calderes de biomassa que escalfaran 
els nostres equipaments. Un exem-
ple d’economia circular que generarà 
llocs de treball al mateix temps que 
contribuirà a la lluita contra el canvi 
climàtic.

Aprofitar aquesta oportunitat seria 
el nostre millor premi. Fem-ho.

Josep Puigdengolas, 
tinent d’alcaldia

N Economia verda: la 
nostra oportunitat

L  eo a Kiko Amat nuestro mejor es-
critor local para entender las entre-
telas de Sant Boi. Su libro Antes del 
huracán es muy localista; ambienta-
do en los ochenta: drogas, alcohol, 
fracaso escolar, peleas y deseos de 
huir de una ciudad que ofrece poco. 
En su caso la escritura lo liberó de 
malos trabajos y gris existencia.

Seguro que deseó que el socialis-
mo municipal mejorara el cuadro de 
vida de muchos de los suyos. Ahora, 
con 47 años, rezuma sarcasmo, por-
que en 39 años socialistas Sant Boi 
ha cambiado poco.

El poste de alta tensión de su libro 
recuerda que la central Endesa y sus 
60 mil m2 siguen igual. Qué decir de 
un vetusto cuartel de 100 mil m2 al 
que sus dueños buscan postor. Con 
poco innovado, seguimos el seguro 
cuadrinomio: manicomios, rugby, 
huertos y bloques.

Marc Andreu, en su libro, nos consi-
dera Una ciutat invisible que debe lu-
char por emerger en el mapa subur-
bano barcelonés. El ruso Ehrenburg 
en el Vilaboi de 1936 alucina de las 
luchas entre izquierdas.

Tres escritores sobre Sant Boi, por 
etapas y un resumen deportivo final: 
“Esta ciudad no chuta”, ruinas del 
Ateneo y casco viejo, Coressa, graffi-
tis, okupas, suciedad en calles.

Habrá que cambiar de equipo 
para centrar y mejorar, recuerden: 
la naranja mecánica holandesa. De-
seo que Kiko venda más libros en su  
Sant Boi. 

Olga A. Puertas, 
regidora

N Kiko sin rosa

Un cop passat Sant Jordi encetem 
el maig i, amb ell, el període de fes-
tes majors. 

Primer la de ciutat i, després, les 
de tots els barris, començant per la 

Capvuitada i continuant per cada 
racó de Sant Boi. Seran dies per tro-
bar-nos i parlar. Per compartir i per 
gaudir. Per viure intensament als 
nostres carrers, amb les activitats 
que entitats i col·lectius de tot tipus 
organitzen per demostrar que som 
una ciutat activa i plena d’energia.

Malauradament, però, també se-
ran dies per recordar. Per no obli-
dar les persones que no podran 
gaudir les festes de les seves viles 
i ciutats en llibertat. Per tenir sem-
pre presents les persones que es-
tan empresonades injustament per 
haver obeït el mandat democràtic 
que les urnes els havien donat. Des 
d’aquest espai, volem tenir un re-
cord especial per l’Oriol Junqueras, 
veí de Sant Vicenç, a qui li agrada 
passejar amb els seus fills per Sant 
Boi en dates com la Festa Major o la 
Fira de la Puríssima i que, enguany, 
no ho podrà fer.

No podem normalitzar la situació 
de tenir presos polítics en un estat 
suposadament democràtic en ple 
segle XXI. Per això, des d’Esquerra 
Republicana, us animem a gaudir de 
la Festa Major, a fer-vos-la vostra, 
però també a tenir moments per al 
record, la solidaritat i la denúncia. 
Bona Festa Major! Llibertat presos 
i preses polítiques!

Miquel Salip, 
regidor

N Bona Festa Major  
en llibertat

és de 500  persones van ser pre-
sents el passat diumenge dia 22 
d’abril a la presentació del llibre Som-
nis, lluites i futur que el periodista 
Albert Aguilera ha escrit recopilant 
entrevistes de 150 veïns i veïnes de 
Cooperativa Molí Nou.

Un acte entranyable ple d’emoci-
ons i molts retrobaments, on el barri 
va ser novament el nexe que uneix i 
crea comunitat. L’èxit d’aquest llibre 
està també en el procés participatiu 
que un any enrere el barri va em-
prendre. La recuperació de la me-
mòria històrica dels nostres barris és 
molt important, perquè posa al cen-
tre les veritables protagonistes de la 
història: les persones del carrer, amb 
les seus emocionants i apassionants 
relats de vida.

Una comunitat que és capaç de 
narrar la seva història col·lectiva és 
una comunitat viva que valora tot 
el que ha assolit amb lluita i unió. El 
barri ens ha tornat a donar una gran 
lliçó: entorn a ell és possible crear es-
pais i accions de construcció col·lec-
tiva que fan relacionar-se i treballar 
juntes tot tipus de persones, amb 
pensaments diversos.

Com es diu per aquestes contra-
des: “Podem canviar les fulles, però 
mai les nostres arrels”. Un barri amb 
arrels profundes que fan possible un 
futur esperançador per a totes i tots 
els que han de continuar escrivint la 
seva història. Moltes gràcies per tant 
a tantes persones que han fet possi-
ble aquest projecte comunitari.

M

Javier López, 
regidor

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

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

N Somnis, lluites i futur
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El Regne d’Espanya és un règim po-
lític amb un inquietant dèficit demo-
cràtic. La llei Mordassa, la llei Corcue-
ra de la puntada en la porta, etcètera 
en són clars exemples. La dissidència 
i la protesta estan perseguides des 
de fa ja massa temps, amb l’espasa 
de Dàmocles de ser acusats de terro-
risme. El canvi del règim franquista a 
la monarquia parlamentària ha estat 
tan sols un somni d’estiu. Les parau-
les del monarca, les actituds del Go-
vern d’Espanya, pròpies d’un estat 
autoritari, sense respecte a la divisió 
de poders, on el Govern central està 
manipulant, en funció dels seus inte-
ressos, el poder judicial (o és potser 
a l’inrevés?) en són només uns exem-
ples. Comprenem les arrels dels con-
flictes i busquem una solució? O de-
batem, en una discussió sense rumb, 
de preguntes sense resposta, de rè-
pliques i dúpliques? Posicions enfron-
tades que són una nova baula de la 
cadena que ens arrossega a tots. Tan 
impossible és el respecte a les perso-
nes, a les seves idees, fomentant la 
llibertat de pensament i d’expressió? 
Fruits d’un esperit obert que bastei-
xen una convivència cívica i... potser 
fraternal? Per què s’ha de tenir por 
d’aquest riu de soroll, espontani, lliu-
re, multiforme, enriquidor, vibrant? 
Una obra simfònica o almenys orgà-
nicament polifònica.

Andrés Castro, 
regidor

N Atado y bien atado

Una vez más, el último pleno muni-
cipal celebrado en abril gira entorno 
al “procès”. 

A la defensa de los políticos catala-
nes presos y fugados por malversa-
ción, rebelión, desobediencia y pre-
varicación, se le ha unido esta vez 
como tema el apoyo a los CDR.

Sí, sí, los CDR, esos grupos de ciu-
dadanos a modo de monjitas de la 
caridad, que se autocalifican de pací-
ficos, transversales e integrados por 
gente de buena fe.

Pues eso, como buena gente, sue-
len operar encapuchados y no tienen 
reparos en coaccionar y amedrentar 
a fiscales para que no haya acusa-
ción pública, llenan de pintadas ame-
nazadoras las calles y fachadas de 
edificios señalando a sus víctimas, 
atacan sedes de partidos políticos 
constitucionalistas o de medios de 
comunicación no afines a la indepen-
dencia y cortan carreteras, autopis-
tas y vías del tren. 

El delirio y el fanatismo político 
ha llegado a tal extremo que pre-
tendían aislar Barcelona y Catalunya 
“tomando el Puerto y el Aeropuerto 
y luego cerrar Mercabarna y aquí ya 
fastidiar a todos”.

Igualitos que la madre Teresa de 
Calcuta. Unos angelitos estos CDR.

Marina Lozano, 
regidora

N Los CDR, unos santos

Jordi Garcia, 
regidor

N Stop ocupació 
d’habitatges  
particulars!

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

El PDECAT ha  aprovat una llei  al 
Congrés dels Diputats per poder 
fer desallotjar de manera exprés els 
ocupes que s’instal·lin en  habitatges 
de particulars i ho ha fet amb els vots 
en contra de PSOE, Podem i ERC . 

Des del Partit Demòcrata volem 
precisar que la mesura presentada 
no pot ser vàlida ni utilitzada per 
realitzar desnonaments de perso-
nes amb impagaments de lloguers o 
quotes hipotecàries.  La llei aprova-
da el dia 24 d’abril de 2018 afecta no-
més a l’ocupació il·legal de domicilis  
particulars; per tant, els ciutadans i 
ciutadanes de Sant Boi en sortiran 
beneficiats.  D’aquesta manera evi-
tem que les màfies puguin seguir 
aprofitant-se de persones amb man-
ca de recursos econòmics, i alhora 
defensem i protegim pisos i cases 
dels nostres veïns i veïnes.

El PDECAT/JUNTSXCAT de Sant Boi 
aposta per un treball conjunt amb 
el govern i administracions per ga-
rantir el dret de l’habitatge de tot 
ciutadà; cal oferir serveis, recursos 
i prestacions adequades a la reali-
tat de la població; cal incrementar 
la cartera de pisos i prestacions so-
cials; cal canviar el model d’atenció 
a les persones per garantir els seus 
drets, i això passa per defensar amb 
polítiques socials  tots els santboians 
i santboianes, tant els qui poden ser 
susceptibles de tenir pisos ocupats 
com aquells als quals s’ha vulnerat el 
dret a l’habitatge digne. El PDECAT/
JUNTSXCAT lluita pels teus drets!

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

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

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

Formació a famílies 
El programa de formació de famílies de  
l’Escola Municipal de Mares i Pares que cada 
any organitza l’Ajuntament oferirà les quatre 
xerrades següents durant el mes de maig: 
El dia 10, a les 17.30 h, a l’Escola Casablanca, 
Sentiments i límits: necessitats bàsiques 
dels infants a càrrec d’Alba Soler (mestra i 
terapeuta).  
El dia 17, a les 17.30 h, a l’Escola Montbaig, 
amb el títol Agafem el tren de primària a 
secundària a càrrec de M. Helena Tolosa 
(mestra i logopeda).  
El dia 24, a les 17.30 h, a l’Escola Bressol 
La Susa, Primers auxilis infantils a càrrec 
d’Hortènsia Vallverdú (pediatra). El dia 31, a les 
17.30 h, a l’Escola Bressol La Mercè, El primer 
any de vida de l’infant a càrrec d’Hortènsia 
Vallverdú (pediatra).  
Inscripcions gratuïtes:  
santboi.cat/formaciofamilies,  
telèfon 93 635 12 12 i a l’OMAP  
(pl. Ajuntament,1). 

Tauler Maig’18

Igualtat: activitats  
Aquestes són les activitats organitzades  
per al mes de maig pel  Centre de Recursos 
i Documentació de les Dones: Viure lliure 
d’estrès (dies 9, 16 i 23 a Can Massallera 18.30 
a 20 h), L’envelliment, com adaptar-nos al canvi 
(dies 8 i 22 a Can Jordana, de  17 a 18.30 h), 
Càpsula TIC: Coneix les webs de referència dels 
principals serveis i recursos de Sant Boi  (dia 24 
a Can Jordana, de 17 a 18.30 h).   
Informació:  Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat) .
 
Curs per a la Gent Gran 
El proper mes de juny començarà el curs 
inicial per a la gent gran, per dominar els seus 
smartphones i tauletes i treure’n el màxim 
partit. Es realitzarà durant els dies 5, 6, 7, 12, 
13, 14, 19 i 20 de juny a la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer (c/ Baldiri Aleu, 6-8). 
El curs és gratuït per a totes les persones de 
60 anys i més que disposin de smartphone o 
tauleta pròpia.  
Informació i inscripcions: Can Jordana (c. Ebre, 
27), programagentgran@santboi.cat, 93 635 
12 00 (ext. 169).
 
Festa Gran de la Gent Gran 
El proper 20 de maig a la tarda es farà, en el 
marc de la Quinzena Cultural de la Gent Gran, 
la Festa Gran de la Gent Gran. L’Ajuntament 

Cursos emprenedoria
L’Ajuntament posa en marxa accions 
formatives dirigides a persones 
emprenedores que tenen una 
idea de negoci i volen posar-la en 
funcionament així com a persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
Al mes de maig es faran dos cursos: 
Atreure, retenir i fidelitzar clients (8, 
10 i 15 de maig) i Potencia la teva idea 
de negoci introduint la gamificació 
(22 i 24 de maig). Els cursos es fan a la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de 
9.30 a 13.30 h. 
Informació: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / santboi.cat

Formació ocupacional
L’Ajuntament ofereix nous cursos de 
formació ocupacional 2017-18. Al mes 
de maig es faran tres cursos: Atenció 
sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials, Organització 
i gestió de magatzem i Auxiliar de 
serveis de neteja d’instal·lacions (amb 
certificat de discapacitat). Aquesta 
formació s’adreça, prioritàriament, a 
persones aturades, inscrites a l’OTG 
com a demandants d’ocupació.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

APP Policia Local. L’Ajuntament posarà en marxa, el 14 de maig, una aplicació mòbil de se-
guretat, pionera a Catalunya i Espanya, que permetrà una comunicació immediata i més àgil entre 
la ciutadania i els cossos de seguretat, oferint una informació de resposta ràpida per actuar en 
casos de emergència. La presentació de l’APP tindrà lloc el 17 de maig a les 19 h a Can Massallera.  
Més informació: appm7.com.
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ret homenatge a totes les persones que han 
complert els 80 anys en el període que va del 
21 de maig de 2017 al 20 de maig de 2018. 
Totes aquelles persones que reuneixin aquest 
requisit poden inscriure’s a l’acte a través del 
telèfon 93 635 12 26 o de l’adreça electrònica 
protocol@santboi.cat. 
 
Prevenció d’incendis 
Fins al dia 15 d’octubre, queda prohibit 
encendre foc en els terrenys forestals, d’acord 
amb el estableix Decret 64/1995 per 
prevenir incendis a tot el territori de 
Catalunya. La norma assenyala que 
en els terrenys forestals, estiguin o 
no poblats d’espècies arbòries, i en la 
franja de 500 metres que els envolta 
no es pot encendre foc sigui quina sigui 
la finalitat, excepte si és autoritzat de 
manera expressa. Les persones que 
vulguin obtenir una autorització d’aquest 
tipus ho poden fer  a través de l’apartat de 
Tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Sant Boi (santboi.cat), buscant ‘Sol·licitud 
d’activitats amb risc d’incendis forestals’, 
des d’on s’envia la petició a la Generalitat. 
Mentre estigui vigent la prohibició, no es 
poden cremar restes de poda i d’aprofitaments 
forestals, agrícoles o de jardineria, ni 
marges pròxims a zones forestals. Tampoc 
no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres 
relacionats amb l’apicultura. Dins de les 

àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les 
de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan 
s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. 
També queda prohibit llençar objectes encesos 
o abocar escombraries i restes vegetals i 
industrials de qualsevol mena que puguin ser 
la causa de l’inici d’un foc..
 
Jo soc responsable 
Les persones amb un gos censat a la ciutat 
que vulguin tenir una ampolla per netejar orins 
poden demanar-la en qualsevol casal de  
Sant Boi (Ciutat Cooperativa i Molí Nou, 
Marianao, Cal 
Ninyo, Can 
Massallera, 
Camps Blancs, 
Casablanca o 
La Gralla).  
Es donarà 
només una 
ampolla per 
cada gos 
censat fins que se n’exhaureixin les existències. 
Informació: santboi.cat 
 
Promoció poliesportius 
Tot coincidint amb la celebració de la Festa 
Major i els Dies Bojos els poliesportius 
La Parellada, Can Massallera i L’Olivera 
ofereixen matrícula gratuïta a les persones 
que es vulguin inscriure a les activitats de les 
instal·lacions. 
Dies: del 14 al 25 de maig.  
Informació i inscripcions: La Parellada,  
tel. 93 654 10 03 i 93 630 17 78,  
Can Massallera, tel. 93 661 70 19 i L’Olivera, 
tel. 93 654 50 00. 
 
Aules d’estudi 
Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre de 
Recursos per als Estudiants de Can Massallera 
estaran obertes en horari nocturn durant 
l’època d’exàmens de final de curs. 
L’Olivera: del 22 de maig al 30 de juny (23 i 
24 de juny tancat), de 21.30 a 1 h (de dilluns a 
divendres) i de 17 a 1 (cap de setmana).  
Can Massallera: del 24 de maig al 5 de juliol 
(23 i 24 de juny tancat), de 21 a 1 h. 

Activitats d’estiu 2018 per a infants i adolescents. Existeixen un 
munt de casals i campus a la nostra ciutat adreçats als infants i adoles-
cents. L’oferta de casals d’estiu municipals es distribueix per quinzenes 
durant els mesos de juliol i agost. Més informació:  santboi.cat/activi-
tatsestiu i també a la guia editada en paper que es distribueix a la ciutat.

Enquesta Pla de Salut Local
L’Ajuntament de Sant Boi està iniciant 
el procés d’elaboració d’un Pla Local de 
Salut per dotar el municipi d’entorns 
més segurs i saludables i contribuir a 
la millora de la salut de la ciutadania. 
Per aquest motiu, els propers mesos de 
maig i juny es distribuirà un qüestionari 
(en català i castellà) adreçat a persones 
de 15 anys o més que visquin a Sant 
Boi. Omplir aquest qüestionari portarà 
només 10 minuts. Les respostes són 
totalment anònimes i confidencials. 
El qüestionari es podrà contestar en 
línia des del web municipal i 
s’anunciarà a les xarxes socials 
municipals.  També es podrà recollir 
en diferents dependències municipals 
(biblioteques, casals de barri i centres 
escolars, entre d’altres).
La col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes de Sant Boi és fonamental 
per poder conèixer l’estat de salut de 
les persones residents al municipi i 
poder elaborar el Pla Local de Salut  
de Sant Boi.

Cita prèvia OMAP
L’Oficina Municipal d’Atenció a les 
Persones (OMAP) de Sant Boi funciona 
durant tota la jornada amb sistema de 
cita prèvia per evitar cues i fer guanyar 
temps a les persones usuàries.   
El compromís de l’OMAP és que en el  
moment de la sol·licitud s’assignarà  
la cita dins d’un termini màxim  
de 48 hores.  
Demanar cita prèvia: santboi.cat/
citaprevia i telèfon 93 635 12 12. 
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Dimecres 2 de maig
18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb Nada se opone 
a la noche, de Delphine de Vigan. Cal inscripció. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
19 h I Teatre. Recull teatral i poètic en record de 
Climent Castellví i Guasch, fill predilecte de Sant Boi. 
Lectura escenificada de peces en què va participar 
aquest mestre del teatre de la ciutat. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc i Penya Barcelonista

Dijous 3 de maig
19 h I Fotografia. Premis del 10è Concurs Fotogràfic 
Estatal Vila de Sant Boi. Lloc: Can Castells Centre d’Art. 
Org.: Agrupació fotografica Afoboi 

Divendres 4 de maig
20 h I Música. Chiclanita i 
Alberto Alcalá. En el marc 
de Primavera als Barris. 
Entrada lliure. Lloc: Casal 
de Camps Blancs. Org.: 
Ajuntament
 
22 h I Música. Luca 
Santaniello i Steve Fishwick. 
En el marc de Sant Boi Jazz 
Club. Preu: 8 €. Lloc: Cal 
Ninyo. Org.: Ajuntament

Dissabte 5 de maig
10 h I Visita guiada. Passejada pel Parc Agrari. 
Recorregut: pont sobre el Llobregat, Masia de Cal 
Misses, Can Comes, Cal Xagó, Cal Monjo, camps 
agrícoles i xarxa de reg. En el marc de De l’hort a la 
biblioteca. Cal inscripció. Sortida: Bibl. M. Aurèlia 
Capmany
 
De 20 a 22 h I Xerrada. Prevenció de riscos a la 
muntanya.  Mes informació: http://www.cesboi.cat/. 
Entrada gratuïta. Lloc: Can Massallera. Org.: Centre 
Excursionista Sant Boi
 
20.30 h I Teatre. El crèdit. De Jordi Galceran. A càrrec 
de  l’Agrupació Mossèn Cinto Verdaguer de Viladecans. 
Lloc: Cal Ninyo. Entrada solidària: 7 €. Organització.: 
Col·lectiu Teatral Tripijoc
 

Diumenge 6 de maig 
A partir de les 9 h I 
33a Cursa Popular 
Vila Sant Boi -Quadis 
Autocentre. 9 h: Open 
Popular 10K. 10.30 h: 
Open Popular 5K. 12 
h: curses kids. 12.30 
h: Baby race. 7 punts 
d’animació al llarg del 
recorregut. Informació: 
www.cursasantboi.com. 
Sortida i arribada: Estadi 
Municipal d’Atletisme 
Constantí Miranda. Org.: 
Club d’Atletisme Sant 
Boi amb el patrocini de 
Quadis Autocentre

11 h I Cant coral. 3r. Vadesolfa. Concert de corals 
infantils de Sant Boi. Amb les corals de l’Escola Llor, 
Escola de Música Blai Net, Escola Pilar Villanueva i 
corals infantils Patim-Patam, Esqueix i No ve d’un to. 
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià. Org.: corals infantils 
de la Coral Renaixença
 
11.30 h I Història. Visita guiada amb Roc de Benviure, 
un soldat “atrapat” en el temps. 
Per conèixer millor la Torre 
de Benviure i els seus secrets. 
Inscripció al tel. 93 6309642. 
Gratuït. Lloc: Torre de Benviure. 
Org.: Ajuntament
 
19 h I Teatre. Sol solet. Carlota Subirós dirigeix aquest 
drama d’Àngel Guimerà, amb 
un dels personatges femenins 
més fascinants del teatre 
català. De la mà de Teatres 
en Xarxa en el marc de la 
Temporada d’Arts Escèniques. 
Entrades: 14 €, normal 
anticipada, a www.ticketea.
com. Lloc: Can Massallera. 
Org.: Ajuntament

Dimarts 8 de maig
18 h I 2a Slam Poetry. Amb Pedro Toledano, Isa García, 
Mar García i Eli Sanz. Presentat per Cysco Muñoz. Lloc: 
Casal de Marianao. Org.: Ajuntament
 
19.30 h I Club de lectura. Amb Temps salvatge, de 
Josep M. Miró. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org. 
Associació Equilibri

Dimecres 9 de maig
19 h I Espectacle: Maria Martí canta Maria-Mercè 
Marçal. Poemes musicats en homenatge a la poeta. 
Amb Maria Martí. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 10 de maig
21 h I Música. Riu. Presentació del 
treball Delta. El grup s’inspira des del 
Rosselló, passant pel Principat, fins a 
Mallorca i el País Valencià. Una col·lecció 
de melodies tradicionals, d’autor i 
de cançons populars amb el seu so 
acústic i potent, jove i arrelat. Preu: 6 
€, anticipada, i 8 €, taquilla. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Riu
 

Divendres 11 de maig 
20 h I Música. Chet i Seward. En 
el marc de Primavera als Barris. 
Entrada lliure. Lloc: Casal de 
Casablanca. Org.: Ajuntament

Dissabte 12 de maig
12.30 h I Música. Pantanito. En el marc de Primavera 
als Barris. Entrada lliure. Lloc: Casal de Cooperativa i 
Molí Nou. Org.: Ajuntament

Diumenge 13 de maig 
11 h I 37a Passejada amb Bicicleta. Inscripció, fins al 
9 de maig: www.ccsantboi.com. Sortida: 
Parc Ciclista Sant Boi. Arribada: c. Pau 
Claris. En acabar, spinning, iniciació 
al roller (patins), circuit de bicicletes i 
activitats ludicoesportives. Org.: CC Sant 
Boi amb el patrocini de Decathlon i la 
col·laboració de Som Bici

 
 
L’Hora del Conte
18 h. Dv. 4. Contes del Nepal, amb Anna García Cuartero. Dv. 18. Contes del fons del mar, 
amb Sara Genovart. Activitat gratuïta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 5 de maig
11 h I Festa familiar. Karxofa Primavera. Concert amb Trobaluchos del Frac (animació 
familiar), Re-Chorded, D.A.D, Seikos, Escalonaos, Quatreros i Horacio Punxa. Vermut i 
paella popular. Activitat gratuïta. Lloc: terrasseta de l’Ateneu Santboià. Org.: Karxofetes 
del Col·lectiu Karxofarock
 
12 h I Contes en anglès. Story time. Pirates! Amb Kids&Us. Activitat gratuïta. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 6 de maig
12 h I Teatre familiar. Caçadors 
d’històries. Teatre d’improvisació a càrrec 
de la companyia Impro Barcelona. En el 
marc dels Espectacles Familiars de la 
Temporada d’Arts Escèniques. Recomanat 
per a infants majors de 5 anys. Activitat 
gratuïta. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: 
Ajuntament 

Divendres 11 de maig
De 10 a 12.15 h I Esports. Cros escolar El Repte. Lloc: Parc de La Muntanyeta. Org.: 
Ajuntament i Grup de Treball de Professorat d’Educació Física amb la col·laboració del 
Club d’Atletisme Sant Boi
 
De 17 a 20 h I Dia internacional de les Famílies. 17 h I 
Taller de pintura rupestre (per a totes les edats), taller de 
papiroflèxia (a partir de 5 anys) i circ de la Berta, a càrrec 
de la companyia Passabarret. De 19 h a 20 h I Espectacle 
d’animació Vola imaginació, a càrrec de la Companyia 
Ail’as. Durant la tarda es podrà visitar l’exposició Colors. 
Art i diversió per als + menuts!, per tocar, escoltar i, fins 
i tot, menjar els colors. Lloc: Can Castells Centre d’Art. 
Gratuït. Org.: Ajuntament
 
17.30 h I Laboratori de lectura. Amb El llop ha tornat. Espai familiar de creació que 
promou experiències especials, afectives i vivencials al voltant dels llibres. Per a infants 
de 4 a 9 anys acompanyats de les seves famílies. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca 
M. Aurèlia Capmany

Dissabte 12 de maig
11.30 h I Taller i presentació del llibre: Juegos para crecer felizmente de Lila Lorenzo. 
Per a infants a partir de 5 anys amb un adult. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer

Toca jugar
Ds. 12. De 10.45 a 12 h i de 12 a 13.15 h. Portes 
obertes pequeteca. Infants d’1 a 3 anys. Dl. 14. 
De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h. Taller De 
l’emoció al cos, amb Expressa’t. Infants d’1 a 3 
anys. Dt. 15. Descobrim Mary Shelley amb tallers 
i activitats d’Humberto Ruíz. Infants de 4 a 11 
anys. Dc. 16. De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 
h. Portes obertes a la ludoteca per a infants de 
4 a 11 anys. Dj. 17. De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h. Jo també jugo? Joc entre 
mares, pares, fills i filles. Famílies amb infants de 4 a 11 anys. Activitats gratuïtes amb 
Inscripció, a partir del 4 de maig, a les 17.15 h Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament

Univers Internet
Programació de tallers per a adolescents al voltant de l’ús i la 
manipulació de la xarxa Internet. Dc. 16. 17.30 h I Construint 
la xarxa. Per fer una xarxa a la nostra ciutat. Dj. 17. 17.30 h I 
L’impacte ecològic d’Internet. Sabeu que l’ús d’Internet també 
contamina? Dc. 23. 17.30 h I Els dilemes de la privacitat. Es farà 
un joc de l’oca per parlar de les dades. Per a nois i noies de 9 a 12 
anys. Gratuït amb inscripció. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Oci familiar
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Del 2 de maig al 3 d’octubre 
Activisme. Maria Aurèlia Capmany. Dona, escriptora 
i ciutadana. Impulsada per la Fundació Maria Aurèlia 
Capmany, fa un repàs de la vida i les diferents 
facetes de l’autora i la situa, al mateix temps, en la 
història política d’aquells anys. Activitat en el marc 
del Centenari Maria Aurèlia Capmany. A càrrec de la 
Diputació. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Del 3 al 25 de maig
Art. La mirada dels artistes. Mostra de treballs dels 
alumnes de l’Acadèmia Forma. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Org.: Acadèmia Forma

Del 8 al 31 de maig
Libres. Llibres del Mall. Editorial 
fundada per Maria-Mercè Marçal, 
Ramon Balasch, Gemma Armengol i 
Xavier Bru de Sala. Hi van col·laborar 
Antoni Tàpies o Joan Pere Viladecans. 
En el marc de Sant Boi recorda Maria-
Mercè Marçal. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Fins al 13 de maig
Història. Els barris de barraques a Montjuïc, Sants i 
Les Corts. Testimoni de la vida als nuclis de barraques 
que es van establir a la muntanya de Montjuïc i als 
barris de Sants i Les Corts de Barcelona. Gratuït. Lloc: 
Casal de Camps Blancs. Org.: Ajuntament de Sant Boi 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Del 22 de maig al 3 d’octubre
Història. 25 anys amb tu. L’11 de setembre de 1993 
s’inaugurà la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany. 
Celebració del 25è aniversari amb un repàs dels millors 
moments. Lloc: Biblioteca Maria Aurèlia Capmany

Del 24 de maig al 4 de juny
Salut. Setmana sense fum. Treballs del grup de teràpia 
de l’Hospital Benito Menni en el marc de la Setmana 
sense fum. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 26 de maig al 20 de juny
Cooperació. Nens refugiats. A càrrec de Voluntaris 
Independents Organitzats. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Fins al 23 de juny
Història. Ossos. Un viatge a l’època 
medieval a través de les marques que 
han quedat als ossos. Preu: 2 €. Gratuït 
per a persones jubilades, aturades, 
menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu 
Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Fins al 28 de juliol
Art. Colors. Artistes reconeguts i nens i nenes de 
diverses escoles de la ciutat mostren com senten, 
toquen, oloren i veuen els colors. Gratuït. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament 

Exposicions9è BCN Sport Film

Sant Boi torna a ser subseu del festival, finestra oberta 
a les produccions audiovisuals amb l’esport com a 
temàtica comuna. Dc. 2. 20 h I Obertura del festival 
amb l’estrena del curt Ferro, on les protagonistes són 
les components de l’equip femení sub 18 de la Unió 
Esportiva Santboiana. També es projectaran els curts 
Adieu La Chair! Flesh Wound, Ser, Crack i Mata Ne. Dj. 
3. 20 h I Projecció de Reel Rock 12: Above the Sea, 
Into Twin Galaxies a Greenland Epic i Kilian. Les 
projeccions es faran en versions originals subtitulades 
Català/castellà. Es poden recollir les entrades gratuïtes 
als Cinemes Can Castellet. Més informació: www.
santboi.cat i www.sbesports.cat. Lloc: Cinemes Can 
Castellet. Org.: BCN Sport Film i Ajuntament

34a Cruz de Mayo
Ds. 12. 12 h I Zumba, entrepà de botifarra i beguda. 
Preu: 5 €. Tiquets, a l’entitat (Riera Gasulla, 14). 13 
h I Mañaneo de Pescaito. 18 h I Cuadros de danza 
de l’entitat. 21 h I Actuació de Piratas Rumberos 
Collective. 22 h I Revetlla amb disco mòbil. Dg. 13. 
11.30 h I Ofrena Floral. 12 h I Missa rociera, amb el 
Coro Rociero Raíces. 13 h I Cuadros de danza. 14 h I 
Dinar Popular amb fideuà. Preu: 5 €. Tiquets a l’entitat 
o a la carpa. 18.30 h I Cuadros de danza de l’entitat i 
grups de la Casa de Andalucía de Cerdanyola. Lloc: pl. 
Agricultura. Org.: Casa de Sevilla

Copa del Rei de Beisbol
10.30 h I Ds. 19. 10.30 h Tenerife Marlins - Barcelona 
(Semifinal 1). 15.30 h I Sant Boi - Astros Valencia 
(Semifinal 2). Dg. 20. 11 h I Gran Final de la Copa del 
Rei. Entrada lliure. Lloc: Estadi de Beisbol de Sant Boi. 
Org.: Real Federación Española de Béisbol i Softbol, 
Club Beisbol i Softbol Sant Boi i Ajuntament

Enjoy Marianao
De 19 a 20.30 h I Dimarts. Classes de conversa en 
anglès. Equivalent a Upper Intermediate i First. Preu: 16 
€ al mes. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Espai Lúdic

Classes de guitarra
19 h I Dimarts i dijous. Amb Antonio Morales 
Chiclanita. 19 h, nivell bàsic, i 20 h, avançat. Preu, a 
consultar. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Espai Lúdic

En veu alta, tots llegim
11 h I Dijous. Amb el llibre Somnis a mida, de Núria 
Pradas. Activitat gratuïta. Es recomana inscripció 
prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Lectura per a capacitats diverses
18 h I Dijous. Amb Platero y yo, de Juan Ramon 
Jiménez. Club de lectura per a persones amb diversitat 
intel·lectual i diferents capacitats lectores. Activitat 
gratuïta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Rambleja els divendres a la tarda
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de flors i de 
productes artesanals. També es programen activitats 
relacionades amb l’alimentació saludable. Lloc: rambla 
de Rafael Casanova. Org. Ajuntament

Dimecres 16 de maig
19 h I Club de lectura en anglès. Amb Don’t tell me 
what to do, de Michael Hardcastle (versió de Philip 
King). A càrrec d’Isabel Pozo. Cal inscripció. Lloc: Bibl. 
Jordi Rubió i Balaguer

Dimarts 22 de maig
19 h I Taula rodona. Homenatge a Maria-Mercè Marçal. 
Amb persones que la van conèixer i hi van treballar i 
Lluïsa Julià, autora de la seva biografia. Lloc: Bibl. Jordi 
Rubió i Balaguer

Dimecres 23 de maig
19 h I Presentació del llibre S’ha acabat. De Maite 
Moreno, guanyadora del Premi Literari Delta per a 
Dones 2017. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 24 de maig
18.30 h I Xerrada: Manon Lescaut de Puccini. Amb Pol 
Avinyó, historiador i divulgador musical. Entrada lliure. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 

Divendres 25 de maig 
22 h I Música. The lazy lies. El grup  
presenta Less Talk More Action, amb 
influències dels 60. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Ajuntament

Diumenge 27 de maig
De 10 a 13.30 h I Taller. Collim cireres i fem 
melmelada. Farem la collita als cirerers de la vall 
del Llor i a l’Aula de Natura de Can Palós, la nostra 
melmelada. Preu: menors de 3 anys, gratuït, de 4 a 
12 anys, 1 €, i majors de 12 anys, 3 €. Inscripcions 
fins al 21 de maig: www.centresescoltes.cat/content/
can_palos, tel.: 93 5902700 i info@centresescoltes.cat 
Lloc: Can Palós (c/Eucaliptus, 69). Org.: Ajuntament
 
13 h I 37a Cursa Ciclista del Llobregat Navàs- Sant 
Boi. Nova edició de tot un clàssic de 
l’esport santboià. Prova puntuable a 
la Copa d’Espanya de Ciclisme en Ruta 
Júnior. Arribada a Sant Boi: c. Pau Claris. 
Org.: CC Sant Boi

Dimecres 30 de maig
19 h I Llibres. Club de lectura fàcil en català. La 
modista i altres dones, de Carme Via Sala. Amb l’autora, 
guanyadora de la VIII Premi Literari Delta de narrativa 
escrita per dones. Lloc: a la Bibl. Maria Aurèlia Capmany

Dijous 31 de maig
11 h I Xerrada: Dia mundial sense fum. Si tu vols, tu 
pots. Amb Isabel Feria, infermera terapeuta de Benito 
Menni CASM . Lloc:  a la Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
 
19 h I Xerrada. Sabem el que mengem? Per aprendre 
dels aliments i saber les precaucions que hem de 
prendre amb els additius. Amb Salvador Bonshoms, 
divulgador científic. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 3 de juny
19 h I Música barroca. Glòria RV 589 en re major, 
de Vivaldi. Concert resultat d’un taller amb més de 
130 cantaires, l’orquestra A4 Cordes, dues solistes 
femenines i directors corals. Durant un any, els tres 
directors, Joan Vinyes, Benet Puig i 
Enric Gavaldà, han assajat i supervisat 
el projecte. Preu: 5 €. Venda a www.
ticketea.com. Lloc: Can Massallera. 
Organització: FCEC del Baix Llobregat

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

Festa Major 
Del 18 al 21 de maig. Info: a les pàgines 
4, 5 i 6, al programa de mà, a agendasb.
cat/festamajor, a culturasantboi.cat i a les 
xarxes socials, #FestaMajorSB18

Festa del Comerç Just i  
la Banca Ètica
Dissabte 12 de maig. De 10 a 14 h I 
Fira d’entitats i venda de productes de 
comerç just. De 10 a 12.30 h I Carrusel 
sostenible. De 10 a 13 h I Tallers i 
jocs infantils. 11.30 h I Taller de cuina 
saludable amb SomBo. 12.25 h I Lectura 
del Manifest a càrrec de les entitats. 
De 12.30 a 13.30 h Espectacle Els 
exploradors de l’aigua, d’Enginyers Sense 
Fronteres. Lloc: plaça de Catalunya.  
Organització: Ajuntament

Capvuitada
Del 25 al 27 de maig. Al barris Centre i 
Vinyets i Molí Vell. Inici de les Festes de 
Barri 2018. Info: programa de Festa Major, 
agendasb.cat i culturasantboi.cat.



col·laboreu amb el Festival Altaveu?
Sí, des de l’any passat  organitzem una secció que 
es diu l'Altaveu en família. Per primera vegada 
s'ofereix un espai dedicat al públic familiar 
dintre de la programació de l'Altaveu. Fem tot 
tipus d'activitats: dinamització, jocs, tallers de 
circ i música en directe. Ens encarreguem de 
programar, contactar amb els grups que fan les 
actuacions i coordinar tota l’oferta. Procurem que 
tot tingui una mateixa línia argumental i aprofitem 
perquè els nens i nenes s'acostin al fet cultural n

impulsors del festival ens vam reunir per 
definir els valors de l’esdeveniment: havia de 
ser popular, arribar a sectors de la ciutat on les 
iniciatives culturals de l’Ajuntament no arribaven 
i fer-se d’una forma itinerant. Volem promoure la 
cultura musical local i alternativa incloent altres 
disciplines com batukades, malabars, circ, teatre, 
sense oblidar mai les activitats familiars.

Quan es farà la propera edició del Karxofarock?
Enguany celebrem la desena edició del festival els 
dies 15 i 16 de juny al parc de la Muntanyeta. Ho 
volem fer amb un recordatori dels grups que han 
participat en edicions anteriors. 

Un tret destacat de la vostra tasca?
El respecte al medi ambient està sempre present 
a les activitats que fem. Donen molta importància 
al tema del reciclatge i, per això, tenim una 
comissió dedicada al medi ambient. Als actes 
que organitzem sempre fem servir gots de plàstic 
dur reutilitzables i classifiquem les deixalles. De 
la mateixa manera, recomanen l’ús del transport 
públic per anar als actes que programem. Tampoc 
volem oblidar la part dedicada a la solidaritat 
donat que destinem recursos de les nostres 
activitats a diferents finalitats socials. També 

Com va sorgir el Karxofarock?
Al juny de l’any 2009 un grup d’amics relacionats 
amb la música volien recuperar la música local 
dins de la programació musical del poble que 
s’havia perdut durant un temps. El canvi de rumb 
del Festival Altaveu va ser un dels factors que van 
motivar aquesta necessitat. També faltaven espais 
on poguessin actuar els grups. 

I com van ser els començaments?
El primer Karxofarock es va muntar a Ciutat 
Cooperativa. Van començar d’una manera molt 
ambiciosa amb dos dies de programació per 
a tots els públics. El col·lectiu Els Garrofers ha 
col·laborat des dels orígens. La segona setmana 
de setembre es va fer el festival amb pocs mitjans 
i molta il·lusió. Des del principi una de les nostres 
premisses va ser que poguessin gaudir del festival 
tot el ventall d’edats. L’organització d’activitats 
familiars forma part del nostre tarannà.

Qui s’encarrega d’aquestes activitats familiars?
Dintre del col·lectiu tenim un equip que es diu 
Karxofetes i, de fet, moltes activitats familiars les 
organitza aquest grup que està format per mares 
que pensen totes les activitats i la programació.  
Aquest any coproduirem, juntament amb 
l’Ajuntament i l’espai Les Muses, la Fira del Joc i 
l’Aventura que coincidix amb la Festa Major.

I quina ha estat l’evolució de la vostra proposta?
Després de la primera edició, el grup d’amics 

N L’organització 
d’activitats familiars 
forma part del  
nostre tarannà

N El respecte al medi 
ambient està sempre 
present a totes les 
activitats que fem

DANI ROMERO és c oimpulsor del festival de música Karxofarock que enguany celebrarà el 10è 
aniversari. Nascut a Ciutat Cooperativa, va estudiar a l’Escola Josep M. Ciurana. Ara, amb 42 anys i 
tres fills, és tècnic informàtic d’una empresa del sector de la moda però continua dedicant bona part 
del seu temps lliure a impulsar activitats musicals i culturals a  Sant Boi. 

“Enguany 
celebrem la 
10a edició del 
Karxofarock”


