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PREMI ESPECIAL: Judith Corachán (triatleta) PREMI d’HONOR: Albert Mendiola (cuiner)

FOMENT DELS VALORS CÍVICS I SOCIALS: equip sub-18 femení de la UE Santboiana

ACCIONS SALUDABLES I SOSTENIBLES: Menja Salut SBECONOMIA I INNOVACIÓ: DNA Family Book

Un total de  
20 candidatures  
optaven als IX Premis  
Ciutat de Sant Boi. Per 
primer cop, la decisió final 
del jurat es va prendre tenint 
en compte els resultats d’una 
votació popular prèvia
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Un cuiner (Albert Mendiola), una triatleta 
(Judith Corachán), un jove equip femení 
de rugbi (el sub-18 de la UE Santboiana), 
un col·lectiu de professionals compromès 
amb l’alimentació saludable (Menja Salut 
Sant Boi) i un servei de conservació de la 
informació genètica (DNA Family Book) han 
guanyat els Premis Ciutat de Sant Boi 2018.  
L’acte de lliurament va tenir lloc el 21 de 
setembre a Can Massallera.

”A Sant Boi tenim molta sort i tenim fu-
tur”, va dir l’alcaldessa, Lluïsa Moret, “per-
què hi ha molta gent valenta que s’esforça, 
pren riscos i obre camins”. “Amb aquests 
premis”, va afegir, “reconeixem públicament 
les iniciatives individuals i col·lectives que 
ens fan sentir l’orgull de pertànyer a Sant 
Boi, que ens representen i simbolitzen tots 
els valors que volem per a aquesta ciutat”. 
“Sou referents”, va concloure, “exemples 
clars del que volem per a Sant Boi”.

Un total de 20 candidatures optaven als 
guardons en les 5 categories de la novena 
edició dels premis, que aquest cop estre-
naven marca gràfica. Uns premis que des 
de l’any 2006 valoren les principals trajec-
tòries i contribucions al progrés de la so-
cietat local en diferents àmbits i que, des 
d’aleshores, ja han guardonat una seixan-
tena de persones, entitats, col·lectius i 
empreses de la ciutat.

Amb votació popular
Els Premis Ciutat de Sant Boi es convoquen 
cada dos anys. En aquesta edició, la gran 
novetat ha estat la participació de la ciuta-
dania mitjançant una votació popular a tra-
vés d’Internet, que ha tingut influència en 
la decisió final del jurat. L’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, ha presidit el jurat, format també 
per portaveus dels grups municipals amb 
representació al consistori i per represen-
tants de les entitats i empreses premiades 
en l’anterior edició. La pròxima, l’any 2020, 
serà ja la desena.

Lluïsa Moret: ‘Sou referents, exemples 
del que volem per a Sant Boi’
NL’alcaldessa agraeix a totes les candidatures la contribució a fer de Sant Boi un lloc digne d’orgull

Els Premis Ciutat de Sant Boi han arribat enguany a la novena edició

Can Massallera 
va acollir l’acte 
de lliurament dels 
guardons
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PREMI d’HONOR 
CIUTAT DE SANT BOI

Albert Mendiola
Deixeble de Martín Berasategui, és el  
xef dels restaurants Marimorena  
Sant Boi i Marimorena Barcelona.  
Va ser proclamat Cuiner de l’Any 2017 
i va rebre també la Carxofa d’Or de 
Sant Boi 2018. La seva cuina, tècnica i 
depurada, es basa en els productes del 
Parc Agrari del Baix Llobregat. 

“L’honor és meu, sens dubte. És una 
autèntica bogeria tot el que m’està passant 
darrerament. Ara fa tot just un any vaig 
rebre el primer premi de Cuiner de l’Any, a 
Girona, i des d’aleshores m’han passat tot un 
seguit d’històries. Mil històries: Carxofa d’Or, 
pregoner de la Festa Major de Sant Boi...  
Què més puc demanar? És un honor portar 
una petita part del nostre territori i de  
l’esforç dels productors, reconéixer aquesta 
feina i donar-la aquí a Sant Boi a les nostres 
taules i, ara també, a Barcelona. L’honor és 
meu, infinit.” 

CANDIDATURES
-Loida Grau, professional de la dansa
-Kiko Amat, escriptor

PREMI FOMENT DELS  
VALORS CÍVICS I SOCIALS

Equip femení de rugbi
sub-18 UE Santboiana
És l’únic equip júnior femení de rugbi 
que hi ha a Catalunya. L’objectiu 
d’aquest equip de noies és evitar la 
pèrdua de jugadores d’entre 13 i 17 anys 
i ajudar que arribin al primer equip. 

Judith Corral i Natàlia Gómez, jugadores

“Estem totes molt contentes del que hem 
creat. Ha estat una temporada genial, hem 
gaudit molt i esperem continuar així durant 

molts anys. Estem 
encantades d’haver 
fet realitat aquest 
projecte. No només 
hem guanyat, sinó 
que hem aconseguit 
que tothom vegi 
millor què es l’esport 
femení. I el que ara 
volem aconseguir 
és que no s’aturi 
l’esport femení i que 
el rugbi no només es 
vegi com un esport 
de nois, ja que  

també hi ha força noies i encara n’hi hauria 
d’haver moltes més.” 

CANDIDATURES
-Carme Aleix Ferrer (AVECE)
-Plataforma TDAH
-Associació Equilibri 
-Alcer, contra les malalties del ronyó
-Associació de Familiars  de Malats  
d’Alzheimer del Baix Llobregat
-Raquel Garcia Ulldemolins
-Feinart
-Creu Roja Sant Boi

IX PREMIS CIUTAT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 2018
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PREMI ESPECIAL  
CIUTAT DE SANT BOI 
Judith Corachán
Triatleta i entrenadora professional i 
personal. Campiona durant anys de 
competicions de natació de Catalunya i 
d’Espanya en 50 i 100 metres papallona 
i del Campionat de Catalunya 2013 de 
distància mitjana de triatló. Primera 
triatleta espanyola participant al 
Mundial d’Ironman 70.3.

“Vull donar les gràcies a la gent que s’ha 
molestat a votar-me -em consta que hi ha gent 
que m’ha votat- i també al jurat que ha pres la 
decisió final. Aquest premi és molt important 
per a mi. Quan fas esport i competeixes ho fas 
per tu mateixa, per superar-te i assolir metes, 
però que algú valori el teu esforç i tota la 
feina que hi ha al darrere és molt important. 
Jo soc triatleta professional, però no em 
dedico només a això perquè és difícil en un 
esport minoritari i femení. Que reconeguin 
que hi ha molta feina i sacrifici al darrere és, 
francament, molt gratificant.”

CANDIDATURA

-Sergio Garrote, handbiker

PREMI d’ACCIONS 
SOSTENIBLES I SALUDABLES

Menja Salut Sant Boi
Un grup de professionals que s’han 
compromès a millorar l’alimentació de 
la població de Sant Boi. Per diferents 
mitjans, donen a conèixer els beneficis 
d’una nutrició saludable, conscient 
i natural i desenvolupen diàriament 
aquesta tasca als respectius negocis. 

Imma Trabal, coordinadora
“Vam néixer l’any 2015. Aleshores érem 
només 2 persones i ara sortosament ens hem 
multiplicat i som ja una bona colla. Treballem 
perquè Sant Boi sigui una població on la 
gent aprengui a menjar d’una manera que no 
generi malalties. Parlem d’una alimentació 
antiinflamatòria. Amb aquest propòsit fem 
un munt de coses, com tallers de cuina, 
menjacontes, etc. Ens adrecem principalment 
a les famílies, per influir en els hàbits familiars 
a l’hora de menjar. Estem molt contents que 
això es reconegui i sens dubte continuarem 
treballant-hi.”

CANDIDATURES
-Associació Llobregats
-SomBici
-Associació de Comerciants Mercat  
de Sant Jordi

PREMI
d’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
DNA Family Book
Aquest servei de l’empresa Family 
Sinergy, SL promou la salut de les 
generacions actuals i futures posant 
a disposició de les famílies l’ADN de 
les persones que en formen part. Això 
permet identificar la causa genètica 
de patologies actuals i futures per a la 
prevenció, el tractament o el guariment.

Marta Tomàs, fundadora i CEO

“Per a nosaltres és un honor rebre aquest 
premi. En primer lloc, perquè el jurat ha 
cregut en la nostra missió, que és fer de la 
genètica una arma real per lluitar contra les 
malalties i promoure la salut. En segon lloc, 
perquè hi ha hagut participació ciutadana en 
la selecció d’aquests premis. Fa uns dies vaig 
assistir, al 
Caixafòrum, a
una jornada 
organitzada 
per l’Hospital 
Clínic i per 
Eurecat,
on s’explicava 
que la 
implicació del 
pacient en 
la creació de 
tecnologies 
i serveis 
mèdics és 
molt important. Això és el que fem nosaltres, 
la cocreació; juntament amb els pacients, 
amb els ciutadans, crear un servei que arribi a 
la gent i funcioni.”

CANDIDATURA

Laboratorios Ordesa, SL

Un reconeixement a les trajectòries i aportacions més rellevants
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Las candidaturas y el resultado final de los 
Premios Ciudad de Sant Boi 2018 reflejan 
de manera muy apreciable la importancia 
que la salud y la sostenibilidad han adquiri-
do progresivamente en la sociedad de Sant 
Boi. Una relevancia y una presencia que 
han llevado al gobierno municipal a apos-
tar por esos dos elementos, la salud y la 
sostenibilidad, como base de su estrategia 
de futuro para la ciudad.

Se da la circunstancia de que todas las 
personas e iniciativas premiadas el 21 de 
septiembre -y muchas de las candidaturas 
finalistas-, están relacionadas de un modo u 
otro con esa visión que habla ya hoy, en pre-
sente, de un Sant Boi saludable y sostenible.

Una nueva categoría
Las bases de la novena edición incluían por 
primera vez un apartado específicamente 
destinado a reconocer públicamente Ac-
ciones Sostenibles y Saludables. El premio 
de esta categoría ha correspondido al co-
lectivo Menja Salut Sant Boi, un grupo de 
profesionales de diferentes sectores que 

comparten justamente el interés por difun-
dir en Sant Boi, a través de sus respectivos 
negocios, los beneficios de una alimenta-
ción sana y lo más natural posible. 

Pero también en una categoría como 
Economía e Innovación, ‘a priori’ no tan di-
rectamente vinculada a esos conceptos, el 
premio ha correspondido a una iniciativa 
del ámbito de la salud, en concreto el servi-
cio DNA Family Book. Este innovador servi-
cio de la empresa Family Sinergy, SL ofrece 
a las familias la posibilidad de conservar el 
ADN de sus miembros para ofrecer a las ge-
neraciones futuras información clave con la 
que prevenir y tratar enfermedades.

El Premio de Honor ha correspondido al 
chef Albet Mendiola, que ha cimentado su  
prestigio creciente en el campo de la gastro-
nomía en la calidad técnica de su cocina y en 
la utilización de productos saludables culti-
vados en el Parc Agrari del Baix Llobregat. 

La deportista Judith Corachán ha sido 
merecedora del Premio Especial Ciudad de 
Sant Boi gracias a sus éxitos como triatle-
ta en una difícil disciplina que combina la 

Sant Boi apuesta 
por singularizarse 
como una ciudad 
metropolitana 
vinculada a la 
salud, el bienestar 
y un entorno 
sostenible

práctica de la natación, el ciclismo y el atle-
tismo. Y las jóvenes integrantes del equipo 
sub-18 femenino de la UE Santboiana com-
pletan la lista de galardones, en su caso 
dentro de la categoría de Fomento de los 
Valores Cívicos y Sociales. Este apartado de 
los premios concentraba el mayor volumen 
de candidaturas de esta edición, muchas de 
ellas vinculadas a la atención a personas 
vulnerables y/o enfermas y a sus familias 
en pro de una mejor calidad de vida.

Un estilo de vida saludable
Los dos últimos premios mencionados re-
flejan la fortaleza creciente, también en 
Sant Boi, del deporte femenino y señalan  
la necesidad de seguir apostando por la 
igualdad en uno de los ámbitos tradicio-
nalmente más masculininizados. Son, asi-
mismo, un reconocimiento a la importancia 
de la práctica deportiva regular -en edades 
tempranas y a lo largo de la vida- para te-
ner un estilo de vida saludable que el privi-
legiado entorno natural de Sant Boi invita 
sin duda a mantener. 

Novedades 
en las 
categorías.
Los IX Premios 
Ciudad de Sant 
Boi han estrenado 
la categoría 
‘Acciones 
Saludables y 
Sostenibles’, han 
añadido la palabra 
‘Innovación’ 
al apartado 
de Economía 
y han reunido 
tres categorías 
anteriores en 
el nuevo título 
‘Fomento de los 
Valores Cívicos y 
Sociales’

Los Premios de 2018 reflejan la realidad de 
un Sant Boi saludable y sostenible
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Els Premis Ciutat de  
Sant Boi reconeixen 
l’esforç i els èxits de la 
gent de Sant Boi

N Los Premios Ciudad de 
Sant Boi reconocen el 
esfuerzo y los éxitos de la 
gente de Sant Boi

Iniciatives que ens omplen d’orgull
Iniciativas que nos llenan de orgullo

S ant Boi es una ciudad con suerte. Tenemos la 
gran fortuna de contar con muchas personas va-
lientes que se esfuerzan día a día por hacer reali-
dad sus metas, que toman riesgos y abren cami-
nos. Su trabajo y sus éxitos son motivo de orgullo 
para todas y todos nosotros.

Tuvimos ocasión de comprobarlo en la gala de los 
Premios Ciudad de Sant Boi. Un acto solemne y en-
trañable que se ha convertido en cita ineludible de 
nuestra vida colectiva y que, cada dos años, pone en 
un lugar bien alto nuestra autoestima como ciudad.

Durante la gala siempre felicitamos a nuestra 
gente, les damos las gracias por todo lo que apor-
tan y reconocemos públicamente su labor.

Y lo hacemos premiando las iniciativas individua-
les y colectivas que nos llenan de orgullo. Iniciativas  
que nos representan, que nos proyectan más allà 
de nuestras fronteras y que simbolizan los valores 
en los cuales creemos firmememente: la vitalidad, 
el dinamismo, la solidaridad, la igualdad, la justicia 
social, la cohesión...

Todas las ciudades y todos los pueblos necesitan re-
ferentes. Las mujeres, los hombres, las entidades, los 
equipos, las empresas, los servicios que han ganado 
o han sido finalistas de estos premios son ejemplos 
clarísimos de aquello que queremos para nuestra es-
timada ciudad.  Es muy significativo que este año, los 
y las premiadas están en sintonía con la estrategia de 
ciudad. Este hecho muestra, una vez más, que es una 
estrategia colectiva, hecha de la suma de todos los 
agentes que trabajan codo con codo para hacer de 
Sant Boi una ciudad vital, innovadora y con ganas de 
seguir mirando hacia adelante. Una ciudad con futu-
ro. Una ciudad que ya respira un aire distinto.

S ant Boi és una ciutat amb sort. Tenim la gran 
fortuna de comptar amb moltes persones valentes 
que s’esforcen dia a dia per fer realitat les seves 
metes, que prenen riscos i obren camins. El seu 
treball i els seus èxits són motiu d’orgull per a totes 
i tots nosaltres.

Vam tenir ocasió de comprovar-ho a la gala dels 
Premis Ciutat de Sant Boi. Un acte solemne i en-
tranyable que ha esdevingut cita ineludible de la 
nostra vida col·lectiva i que, cada dos anys, posa en 
un lloc ben alt la nostra autoestima com a ciutat.

Durant la gala sempre felicitem la nostra gent, 
els donem les gràcies  per tot el que aporten i reco-
neixem públicament la seva tasca. 

I ho fem premiant les iniciatives individuals i 
col·lectives que ens omplen d’orgull. Iniciatives 
que ens representen, que ens projecten com a ciu-
tat més enllà de les nostres fronteres i que simbo-
litzen els valors en els quals creiem fermament: la 
vitalitat, el dinamisme, la solidaritat, la igualtat, la 
justícia social, la cohesió...

Totes les ciutats i tots els pobles necessiten refe-
rents. Les dones, els homes, les entitats, els equips, 
les empreses, els serveis que han guanyat o han 
estat finalistes d’aquests guardons són exemples 
claríssims d’allò que volem per a la nostra estima-
da ciutat. És molt significatiu que enguany, els i les 
premiades estan en sintonia amb l’estratègia de 
ciutat. Aquest fet mostra, una vegada més, que és 
una estratègia col·lectiva, feta de la suma de tots 
els agents que treballen braç a braç per fer de Sant 
Boi una ciutat vital, innovadora i amb ganes de se-
guir mirant cap endavant. Una ciutat amb futur. 
Una ciutat on ja es respira un altre aire.
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L’Ajuntament de Sant Boi ha engegat el 
2018 una campanya, que pretén canviar 
l’enllumenat públic dels carrers de la ciutat, 
per contribuir a l’estalvi d’energia i rebaixar 
la contaminació lumínica.

En aquest sentit, durant el primer semes-
tre de l’any, ja s’han substituït 137 llume-
neres de llum groga (VSAP) per bombetes 
LED de llum blanca. 

S’han abordat un total de 7 zones, repar-
tides de la següent manera:

- Zona Jutjats: 16 llumeneres. 
- Zona Llor: 58 llumeneres.
- Carrer Jaume I: 3 llumeneres.  
- Passatge Empordà: 5 llumeneres.
- Església-Alou-Pont: 35 llumeneres.
- Carrer Benito Menni: 10 llumeneres.

Els veïns i les veïnes dels carrers on s’han 
executat aquestes actuacions es beneficien 
d’una reducció de la contaminació lumínica 
i de la llum intrusa. Igualment, es percep 

una millora de la qualitat de la il·luminació 
i de la seguretat en aquestes zones.

Més de 4.000 € d’estalvi anual
En la major part dels casos les llumeneres 
substituïdes, que eren de 150 W, han pas-
sat a ser de 55 W. L’estalvi total anual serà 
de 36.449 kW/h, fet que equival a 14,28 
tones de CO2 i a 4.750 euros anuals. Això 
es tradueix en un 60% menys de consum 
energètic.

A més, aquesta iniciativa no ha suposat 
una despesa municipal extra, ja que for-
mava part de l’acord de licitació sobre el 
manteniment d’enllumenat públic que ac-
tualment es troba vigent.

Tot plegat reforça l’estratègia de Ciutat 
Saludable i Sostenible, atès que incideix 
en una millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i de les ciutadanes, així com con-
tribueix a protegir el medi ambient.

Sant Boi instal·la bombetes LED 
per guanyar eficiència energètica

En el primer 
semestre de 
2018 s’han 
substituït  
137   
llumeneres 
de llum 
groga.

Assessorament 
per a l’eficiència  
energètica als 
mercats de       
Sant Boi
A partir del 23 d’octubre hi haurà 
diversos Punts d’Assessorament per a 
l’Eficiència Energètica (PAE) repartits 
pels mercats municipals de Sant Boi i al 
de Ciutat Cooperativa. 
Es tracta d’un servei especialment di-
rigit a combatre la pobresa energètica. 
Així, s’encarreguen de donar informació 
per garantir el dret d’accés als submi-
nistraments bàsics d’aigua, de gas i 
d’electricitat a les famílies.
Amb l’arribada de la tardor i la baixada 
de les temperatures es multiplica la de-
manda d’informació sobre els consums 
d’energia a les llars i el risc d’exclusió 

residencial. En aquest sentit, la Llei 
de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica pro-
hibeix a les companyies subministra-
dores efectuar talls del servei quan un 
impagament es produeix per manca de 
recursos econòmics. A més,  les obliga 
a mantenir el servei de llum, gas i aigua 
mentre duri la situació de vulnerabilitat 
o de dificultat econòmica.
Sobre aquest tema i altres qüestions 
relacionades amb el consum d’energia 
es podran fer consultes als quatre Punts 
d’Assessorament per a l’Eficiència Ener-
gètica que estaran repartits per a la 
ciutat, un per cada mercat  (La Muntan-
yeta-Centre, Sant Jordi, Torre de la Vila 
i Ciutat Cooperativa).  L’horari d’atenció 
també serà l’habitual dels mercats.

Zona de l’esglèsia amb nou enllumenat tipus LED
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Deu escoles públiques i una concertada, de 
Sant Boi, van formar part el 2017 del pro-
jecte municipal Euronet 50/50. La iniciativa 
pretén fomentar l’eficiència energètica amb 
l’incentiu de cedir als centres educatius  el 
50% del que aconsegueixin estalviar. 

Les mesures que es van dur a terme  
durant el passat any  van permetre reduir el 
consum d’electricitat i gas natural en més 
de 487.000 kW/h i de 113 tones de CO2. 
Això va generar un estalvi de 36.429 €, una 
quantitat quatre vegades més elevada que 
el curs anterior i la més gran aconseguida 
des que es va engegar la iniciativa el 2010.

Equips de gestió energètica
La creació d’equips especials, encarregats 
de vetllar per una correcta gestió energèti-
ca de les escoles, és la més important de 
les mesures aplicades l’any 2017. Aquestes 
persones, entre altres tasques,  gestionen 

la il·luminació de les aules i dels passa-
dissos quan no s’usen o quan hi ha prou 
llum natural; aturen els radiadors i ajusten 
l’horari d’ús de la calefacció a les condi-
cions climatològiques.

Les escoles públiques que participen a 
Euronet 50/50, mitjançant un conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Boi, són: Montbaig, 
Amat Verdú, Benviure, Barrufet, Casablan-
ca, Rafael Casanova, Ciutat Cooperativa, 
Parellada, Antoni Gaudí i Antoni Tàpies. 
L’escola concertada Pedagògium Cos tam-
bé forma part del projecte. L’Escola Antoni 
Tàpies, és on s’ha aconseguit l’estalvi ener-
gètic més gran -més de 5.000 €-. 

A més, durant el passat estiu, s’han mi-
llorat les calderes i els sistemes de cale-
facció de les escoles Rafael Casanova i 
Ciutat Cooperativa, per tal d’oferir més 
confort i continuar optimitzant els con-
sums d’energia de cara al nou curs.

Alumnes de l’escola Montbaig

Les escoles incrementen l’estalvi 
d’energia fins a una xifra rècord

S’ha 
multiplicat 
per quatre 
l’estalvi en 
energia de 
l’any anterior.

Primera temporada 
completa als  
nous estudis 
L’emissora municipal Ràdio Sant Boi 
ha estrenat la temporada a les noves 
instal·lacions del carrer de Jaume I.  
La graella  de programació continua 
tenint com a pilars els magazins La 
república santboiana (de 8 a 11 h, 
programa d’informació i entreteniment 
amb “petjada santboiana” dirigit per 
Amadeu Alemany), Dies de Ràdio (d’11 
a 13 h., Mònica Santacreu condueix un 
matinal centrat en l’activitat cultural, la 
utilitat pública dels serveis municipals 
i seccions sobre temes com la salut, 
el consum o la igualtat) i El Momento 
Inútil (de 18 a 20 h, presentat per 
Israel Gordón, que aporta una visió de 
l’actualitat humorística, transgressora i 
irreverent). Són apostes clares per una 
ràdio de proximitat i amb vocació de 
servei públic. 
L’altre ingredient principal són els 25 
programes que s’emeten gràcies a 
col·laboracions de particulars, entitats 
i altres col·lectius. Enguany se’n 
presenten dos de nous, de temàtica 
musical: Descubre (dc., 17 h, sobre 
músiques emergents) i Rockshow (dj., 21 
h, sobre música rock).  
De les notícies de Sant Boi se 
n’encarreguen els Serveis Informatius 
(13 i 20 h, amb Josep Pallarès com a 
editor i presentador). A més l’emissora 
aposta per l’educació amb un taller de 
ràdio que l’Escola de Teatre Hamlet 
ofereix a Primària.
                      

www.radiosantboi.cat
                                           @radiosantboi 
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La estrategia para extender el uso de 
la bicicleta en Sant Boi como medio 
de transporte habitual continúa dan-
do pasos. El Pleno aprobó en septiem-
bre una modificación de la Ordenanza 
de Circulación para hacer posible que 
las bicicletas puedan transitar por la 
parte central de la calzada en todas 
las calles señalizadas como ‘zonas 
30’, es decir, con velocidad restringida 
a 30 km/h. 

Actualmente, las bicis tienen que 
circular por normativa lo más cerca 
posible de la acera, pero eso compor-
ta algunas dificultades y riesgos que 
la nueva ordenanza pretende evitar. 

Con la nueva regulación, el Ayun-
tamiento pretende incentivar el uso 
de la bicicleta y facilitar la conviven-
cia con los vehículos a motor en unas 
condiciones de mayor seguridad. 

La entrada en vigor de esta modi-
ficación de la Ordenanza de Circu-

lación, prevista para antes de que 
acabe el año, se acompañará con una 
nueva señalización horizontal de las 
‘zonas 30’. 

Nueva señalización
La nueva señalización (en la imagen) 
invitará a las bicicletas a ir por el me-
dio de la calzada al tiempo que recor-
darán a las personas que conducen 
vehículos a motor la limitación de 
velocidad a 30 km/h. De este modo, 
será más evidente la obligación de 
circular más lentamente.

Sant Boi cuenta con ‘zonas 30’ des-
de el año 2007, cuando se aprobó el 
Plan de Movilidad. Su existencia ha 
permitido moderar la velocidad y pa-
cificar el tráfico en la mayor parte de 
calles de la ciudad, reducir el número 
de accidentes y empezar a situar la 
bicicleta en la calzada. En la ciudad 
hay ya más de 50 km ciclables.

Las bicicletas podrán circular 
por el centro de la calzada  
en las ‘zonas 30’ de Sant Boi

Motos no contaminantes para la Policía Local
La Policía Local de Sant Boi cuenta 
desde el mes de septiembre con 7 
nuevas motos eléctricas. El día 13 
tuvo lugar el acto de entrega de los 
vehículos (en la fotografía) en el con-
cesionario Barcelona Premium, situa-
do en la carretera de la Santa Creu 
de Calafell. 

La flota policial de la ciudad se ac-
tualiza así para ser más sostenible, 
menos contaminante y más eficiente, 
sin que se vean perjudicadas las pres-
taciones ofrecidas desde el punto de 
vista de la seguridad.

El parque de vehículos de la Policía 
Local dispone de un total de 8 coches 
híbridos y 9 motocicletas eléctricas. 
El alquiler de los 7 nuevos vehículos 
no supondrá un incremento de costes.

Nuevo servicio 
municipal 
para facilitar 
la apertura de  
negocios
Un nuevo servicio municipal 
echará a andar el próximo día 
15 de octubre. Se trata de la 
Oficina de Atención a la Empresa 
y el Comercio (OAE), que 
estará situada a la entrada del 
Ayuntamiento. 
Su puesta en marcha implicará 
una nueva manera de atender 
y asesorar a las personas 

emprendedoras de Sant Boi que 
quieran abrir un negocio, ya sea 
una empresa  o un comercio. 
El plan de empresa, las licencias 
de obras y de actividades y 
otros trámites habituales se 
gestionarán a partir de ahora de 
forma centralizada en la OAE. La 
nueva oficina también impulsará 
acciones para consolidar las 
empresas y comercios ya 
instalados en Sant Boi y fomentar 
el desarrollo económico local. 
Más de 40 personas de la plantilla 
municipal estarán implicadas 
en el funcionamiento de este 
servicio, que se halla integrado en 
la Oficina Municipal de Atención a 
las Personas (OMAP) y funcionará 
exclusivamente con cita previa.
El 16 de octubre, a las 9 h, Sant 
Boi Centreserveis acogerá una 
charla de presentación dirigida 
a ingenierías, consultorías, 
gestorías, inmobiliarias y bancos 
que quieran conocer el servicio.

Cita previa: santboi.cat/oae
Los nuevos vehículos son energéticamente más eficientes
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El Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades ha renovado el dis-
tintivo que acredita a Sant Boi como 
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’. 
Los 64 municipios que cuentan con 
este reconocimiento institucional 
forman parte de la red Innpulso, una 
agrupación de municipios que desta-
can por el acento innovador de sus 
políticas públicas. 

En 2010, Sant Boi de Llobregat fue 
una de las primeras localidades que 
consiguieron el distintivo, que debe 
renovarse de forma periódica. Entre 
las 16 ciudades que lo han hecho 
ahora se cuentan, por ejemplo, Va-
lencia, San Sebastián, Gijón, Terrassa 
o Viladecans.

La presencia en Innpulso permitirá 
seguir compartiendo experiencias y 
aprovechando el trabajo en red con 
estas y otras ciudades para mejorar 
Sant Boi desde diferentes puntos de 

vista. En l’actualidad, nuestra ciudad 
forma parte, además, del Consejo 
Rector de Innpulso, que es el órgano 
de gobierno de la red de municipios. 

¿En qué destaca Sant Boi?
Sant Boi de Llobregat goza de re-
conocimiento dentro de la red Inn-
pulso por sus políticas innovadoras 
en ámbitos como la eficiencia ener-
gética, el emprendimiento social, la 

Respaldo del 
Ministerio a 
la apuesta de 
Sant Boi por 
la innovación

participación ciudadana, la gestión 
forestal sostenible, la planificación 
de políticas públicas, la promoción 
de la igualdad de género y la defen-
sa de los derechos de las personas 
LGTBI+.

Durante tres años más, la ciudad 
contará con el apoyo de la red Inn-
pulso para reforzar estas políticas y 
aplicar la innovación a otros ámbitos 
de la gestión municipal.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha renovado el distintivo que 
acredita a Sant Boi de Llobregat como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’

Apoyo de la comarca a la Formación Profesional
El Baix Llobregat cuenta con un nue-
vo organismo para valorar y potenciar 
la formación profesional, la forma-
ción continua y la formación ocupa-
cional. El Consell de la FP del Baix 
Llobregat se constituyó el pasado 26 
de septiembre en la sede del Consell 
Comarcal, en Sant Feliu de Llobre-
gat. El consejo reúne las voluntades 
y esfuerzos de ayuntamientos y otras 
administraciones públicas, agentes 
sociales y económicos, la comunidad 
educativa del Baix Llobregat y la Fe-
deració d’Associacions de Mares i Ma-
res d’Alumnes de Catalunya.

Aún hay tiempo 
para votar en 
el Presupuesto 
Participativo
Hasta el 21 de octubre, el 
plazo está abierto. Todos 
los ciudadanos y todas las 
ciudadanas de Sant Boi 
mayores de 14 años pueden 
votar antes de esa fecha para 
elegir qué proyectos de mejora 
se ejecutarán en su barrio el 
año que viene con los fondos 
del Presupuesto Participativo. 
Mejoras del espacio público y 
también mejoras sociales.
Para participar, lo mejor es 
utilizar la página web participa.
santboi.cat, aunque también se 
facilitará la votación de forma 
asistida en los casales de barrio. 
Los proyectos serán elegidos por 
orden de votos mientras alcance 
el presupuesto global asignado, si 
bien hay que tener en cuenta que 
las bases prevén un mínimo de 
dos proyectos en cada barrio.
En los próximos días habrá puntos 
de información itinerantes sobre 
las votaciones en diferentes 
lugares de la ciudad: pl. Catalunya 
(miércoles 3 de octubre, de 17.30 
a 19.30 h), Barrejant-pl. Teresa 
Valls i Diví (sábado 6 de octubre, 
de 11 a 13 h) y Mercado de Ciutat 
Cooperativa (martes 9 de octubre, 
de 10.30 a 12.30 h).

participa.santboi.cat

La alcaldesa, Lluïsa Moret (en el centro) representó a Sant Boi en el acto de 
constitución del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat
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La ciutat, plena d’activitat al setembre
NDesprés de l’estiu, Sant Boi esdevé protagonista de la vida del país

ALTAVEU

APLEC
La nostra 
muntanya. 
L’Aplec i la Cursa 
a Sant Ramon 
van donar inici 
a un nou curs 
d’activitat, al  
cim de la 
muntanya de  
Sant Boi.  
Sant Ramon és un 
bé públic que cal 
gaudir i protegir.

Més que mai, el festival de Sant Boi. L’Altaveu va 
celebrar al setembre la 30a edició, tot subratllant el paper de la 
veu com a element d’expressió artística. La música i la cultura 
local van ser protagonistes als espectacles Alça la veu, Sant 
Boi Urban Dance i De Vilaboi a Federico. Altaveu és un festival 

públic que segueix apostant per la qualitat i per la descoberta 
de nous valors de la música del país. Pels escenaris de la ciutat 
van passar en aquesta edició, entre altres, Vieux Farka Touré (a 
dalt), The Zephyr Bones, El Petit de Cal Eril, Dolo Beltrán (sobre 
aquestes línies), Roger Mas o Quimi Portet.
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DIADA

La ciutat, símbol de la identitat col·lectiva . L’Onze de setembre, Sant Boi de 
Llobregat va acollir les principals autoritats polítiques del país en l’ofrena floral a la 
tomba de Rafael Casanova. La ciutat va tornar a esdevenir un símbol de la identitat 
col·lectiva de Catalunya i va reivindicar un cop més l’esperit plural i integrador de la 
històrica diada viscuda l’any 1976.

A L’ESCOLA!

11.500 infants 
i adolescents 
van tornar 
a classe al 
setembre i el 
curs 2018-19 va 
començar amb 
total normalitat. 
L’Ajuntament va 
fer inversions 
a l’estiu per 
mantenir a punt 
les instal·lacions 
i col·laborarà 
al llarg del curs 
amb els centres 
per dur a termes 
projectes de 
suport.

RETT RACE

SETMANA de la PAU

SETMANA de la MOBILITAT

MÚSICA sense FRONTERES

SETMANA del COR
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Joel Plata, tercer  
classificat a la 
Copa del Món de 
gimnàstica
El gimnasta Joel Plata es va 
classificar en tercera posició a 

la competició de 
terra de la Copa del 
Món celebrada a 
finals de setembre 
a Szombathely 
(Hongria). 
L’esportista del 
Club Gimnàstic 

Sant Boi va obtenir una molt bona 
puntuació (13,900) en la seva 
reaparició després d’una llarga 
lesió a l’espatlla. La delegació 
espanyola va obtenir un total 
de quatre metalls en aquesta 
competició. Joel Plata també ha 
estat seleccionat per participar  
al Mundial que se celebrarà a  
Doha (Qatar) del 25 d’octubre al 3 
de novembre.

Selene Cabello, 
bronze al Mundial  
de kickboxing
La santboiana Selene Cabello ha 
guanyat la medalla de bronze 
al campionat del món de kick 
boxing per a cadets i júniors. La 
competició va tenir lloc del 15 
al 23 de setembre a la localitat 
italiana de Jesolo, a prop de 
Venècia. La jove esportista 
de la ciutat va participar en la 

modalitat de kick 
boxing, dintre de 
la categoria de 
13 a 15 anys i de 
menys de 60 kg. 
Aquesta mateixa 
temporada, que ha 
estat la millor de la 

seva carrera esportiva,  
Selene Cabello ha aconseguit 
també dues medalles d’or en 
campionats estatals.

El nou alt 
comissionat de 
l’Estat contra la 
pobresa infantil 
dona suport a la 
tasca de Sant Boi
El 18 de setembre es va presentar a 
Cal Ninyo el Protocol local d’atenció a 
la infància i l’adolescència en situació 
de risc. A l’acte de presentació hi va 
assistir el nou Alt Comissionat per a 
la Lluita contra la Pobresa Infantil, 
Pau Mari-Klose, que va fer una con-
ferència. També hi van ser presents la 
directora general d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència de la Generalitat, 
Georgina Oliva, i el gerent de Serveis 
de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, Josep Muñoz. Tots tres van 
coincidir a destacar la tasca que du a 
terme Sant Boi en aquest àmbit.

El protocol se centra en les situa-
cions de desprotecció en l’àmbit fa-
miliar. Quan la família, institució fo-
namental per protegir menors no pot 
garantir aquesta protecció, els po-

ders públics tenen el deure de garan-
tir el benestar infantil i proporcionar 
l’atenció necessària. 

Si es produeix una situació de des-
protecció, el marc legal actual assig-
na la competència a la Generalitat i, 
en els casos de risc de desprotecció, 
a l’Administració local.  L’objectiu del 
nou protocol és, en els casos de risc, 
millorar els processos de treball i la 
coordinació entre els Serveis Socials 
Bàsics de l’Ajuntament i els serveis i 

professionals relacionats amb aquest 
tema a la ciutat (la salut, l’educació, 
l’atenció social, la seguretat...).  

Una llarga trajectòria
En l’acte de presentació, l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va qualificar el pro-
tocol com “un nou producte de la 
llarga trajectòria històrica de Sant 
Boi en les polítiques adreçades a la 
infància i l’adolescència i en la suma 
d’esforços de tota la ciutat”. 

El protocol d’atenció a infants i adolescents en risc es va presentar a Cal Ninyo 

La ciutat va commemorar el Dia 
Internacional de la Bisexualitat
L’Ajuntament es va sumar el diu-
menge 23 de setembre a la comme-
moració del Dia Internacional de la 
Bisexualitat. Durant la jornada, la 
bandera de l’orgull bisexual va pen-
jar del balcó de la Casa de la Vila i, 
al vespre, els colors de l’arc de sant 
Martí es van projectar sobre la façana 
de l’Ajuntament.

La bisexualitat és l’orientació se-
xual referida al desig sexual i/o 
romàntic cap a les persones amb in-
dependència del seu gènere, no ne-
cessàriament de la mateixa forma, 
amb la mateixa intensitat ni al ma-
teix temps. 

Igualtat i diversitat
La col·locació de la bandera i la pro-
jecció de l’arc de sant Martí són ges-
tos per la igualtat d’oportunitats, la 
visibilització de la diversitat i la ga-
rantia dels drets de totes les perso-
nes amb independència de quina si-
gui la seva orientació sexual. 

L’Ajuntament considera com una 
prioritat política la reivindicació dels 
drets de les persones LGTBI+ (les-
bianes, gais, bisexuals, transsexuals, 
intersexuals...). Les seves polítiques 
volen contribuir a fer visible qual-
sevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació sexual.
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El proper 10 d’octubre se celebra el 
Dia Mundial de la Salut Mental. Una 
data especialment assenyalada per 
a Sant Boi, que manté un fort lligam 
amb el tractament, els avanços i la 
cura dels trastorns i les malalties que 
afecten la ment i el comportament 
de les persones. Per aquest motiu, 
la ciutat té el compromís d’ajudar a 
trencar els estigmes i els prejudicis 
que sovint envolten aquest àmbit.

Així, entre el 4 de setembre i el 28 
d’octubre, se celebraran una sèrie 
d’actes i activitats sota el lema: “Edu-
cació inclusiva, salut mental positiva”.

Desfent mites
En les iniciatives previstes per a 
aquests dies els nens i les nenes te-
nen un paper important, ja que convé 
educar les noves generacions amb 
una mirada més tolerant i compren-
siva cap a la salut mental.

El 4 d’octubre, a les 17,30 h tindrà 
lloc el lliurament de premis del 4t 

Concurs de Dibuix i Pintura per a In-
fants i Adolescents, que organitza la 
Fundació Orienta.

El 10 d’octubre, a les 17,30 h, 
l’Escola Municipal de Música Blai Net 
proposa un taller de sensibilització 
musical per a infants d’1 a 10 anys 
(cal inscripció prèvia).

El 24 d’octubre, a les 17,3 0h, a Cal 
Ninyo es farà un espectacle de teatre 
infantil amb el títol El gallo dormilón.

Dia Mundial 
de la Salut 
Mental: una 
altra mirada

A més, el 21 d’octubre tindrà lloc el 
Cros Solidari per la Salut Mental, 

Aquestes són algunes de les acti-
vitats que organitza l’Ajuntament de 
Sant Boi en conjunt amb les institu-
cions que treballen en l’àmbit de la 
salut mental al municipi.

Per consultar tot el programa 
d’activitats podeu accedir al web mu-
nicipal: 

www.santboi.cat/barrejant

Cartell informatiu 

Sant Boi, art i salut mental,  
a la televisió nord-americana
El projecte europeu “Art Taboo”, en 
el qual Sant Boi ha participat activa-
ment, ha tingut ressò internacional. 
La cadena de televisió nord-ameri-
cana CNN ha emès un reportatge so-
bre aquesta iniciativa que van dur a 
terme, el passat estiu, un total de 40 
joves artistes: de la ciutat i vinguts 
des d’Anglaterra, Noruega, Suècia i 
Holanda. 

Amb l’objectiu de trencar els es-
tereotips i els prejudicis relacionats 

amb la salut mental, van pintar un 
mur del carrer Benito Menni. L’obra 
convida la gent que passeja per 
aquest espai a entrar a les instal.la-
cions de l’hospital si vol veure la to-
talitat de les pintures. 

Al reportatge la CNN destaca la uti-
lització de l’art a Sant Boi per superar 
les barreres que sovint acompanyen 
les malalties i els trastorns mentals. 
El vídeo complet el podeu veure a:

www.edition.cnn.com

Esport sense 
barreres
Diumenge 28 d’octubre, de 10 a 
13 h, l’Ajuntament de Sant Boi 
organitza la Jornada de l’Esport 
Inclusiu.  Aquesta activitat té 
com a finalitat normalitzar la 
pràctica esportiva adaptada. 
En aquest sentit, la jornada vol 
apropar diverses modalitats de 
pràctica esportiva adaptada a la 
ciutadania en general i a persones 
amb diversitat 
funcional en 
particular. Es 
dinamitzaran 
esports i altres 
activitats com: 
equinoteràpia, 
teràpia 
amb gossos, Unitat Canina de 
la Policia Local, balls de saló, 
ciclisme, bàsquet, voleibol, bitlles 
catalanes, arts marcials, boccia, 
pentatló i beisbol.

La Carxofada, 
al Calendari 
Solidari 2019 
dels Mossos 
d’Esquadra
Amb  motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, el passat 21 de 
setembre es va presentar el 
Calendari Solidari 2019 dels 
Mossos d’Esquadra. En aquesta 
edició, la Carxofada de Sant Boi 
ha estat escollida, amb altres 13 
festes populars de Catalunya, 
per protagonitzar un dels mesos 
del calendari que, per cinquè 
any consecutiu, destinarà els 
beneficis obtinguts a la Federació 
d’Associacions de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer de Catalunya. 
Més de 300 voluntaris han 
participat en l’elaboració  
d’aquest calendari
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Concerts
19 d’octubre 
Gerard Nieto Reunion Three 
26 d’octubre  
Tony Lakatos Quartet & Toni Solà
9 de novembre 
Josep Soto Quintet
16 de novembre 
Michele Hendricks Quintet
23 de novembre 
Guillermo Calliero South American 
Project 
30 de novembre 
The Big Jambore

Exposició
5 octubre a 5 novembre: ‘Night & Day’

Concert familiar
10 de novembre: The Dumpy Lobsters

Música al carrer
6 d’octubre Big Band EM Cultura F
10 de novembre Escola Pilar Villanueva
17 de novembre EM Escola Llor
24 de novembre Banda EMM Blai Net

El pianista català Gerard Nieto oferirà (19 
oct.) el primer dels concerts de la nova edi-
ció de la Mostra de Jazz de Sant Boi. El cer-
tamen inclou sis actuacions que es desen-
voluparan els mesos d’octubre i novembre 
als diversos barris de la ciutat. En aques-
ta ocasió, ens visitaran dos artistes inter-
nacionals de gran nivell: l’hongarès Tony 
Lakatos, un dels millors intèrprets de saxo 
tenor del continent europeu que actuarà 
amb el músic santboià Toni Solà (26 oct.) 
i la vocalista Michele Hendricks (16 nov.), 
que ha treballat amb George Benson i Al 
Jarreau, entre altres. També podrem  gaudir 
de destacats artistes del nostre país, com el 
guitarrista Josep Soto, nominat als Grammy 
llatins, el trompetista argentí Guillermo 
Calliero (23 nov.) i The Big Jamboree (30 
nov.), que tancarà la Mostra d’aquest any0.   

Més que concerts
La Mostra té activitats paral·leles i nove-
tats. El dia 5, a les 19 h, s’inaugura al Mu-
seu l'exposició “Night & Day”, de Michèle 
Carrandié, amb retrats de personatges de 
la història del jazz: Ella Fitzgerald, Louis 
Amstrong i Billie Holliday, entre altres. 
L’acte comptarà amb l’escola de música La 
Càpsula. La Mostra dedicarà una sessió a 
les famílies en el marc de la Temporada 
d'Arts Escèniques. Així, The Dumpy Lobs-
ters (18 nov.) oferiran una proposta innova-
dora amb l’objectiu que els més petits des-
cobreixin aquest gènere musical. A més, 
les escoles de música dinamitzaran l'espai 
públic amb actuacions al migdia en dife-
rents dies i llocs, Les Muses faran un ver-
mut musical familiar (25 nov.) i Swing Sant 
Boi convidarà a ballar tothom (28 oct.) n

La XXVII Mostra de 
Jazz de Sant Boi 
(del 19 d’octubre al 
30 de novembre, als 
casals de Marianao, 
Camps Blancs, 
Casablanca i Ciutat 
Cooperativa i Molí 
Nou, Cal Ninyo i 
Can Massallera) 
protagonitza les 
activitats culturals 
de la tardor. 

A la tardor, 
la Mostra de 
Jazz visita 
els barris de 
la ciutat agendasb.info 

culturasantboi.cat

TONY LAKATOS

MICHELE HENDRICKS
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Programació (extracte)

■ Dimecres 3 
19 h Inauguració: Samba: un nombre 
borrado i Próxima parada, Huelva. Amb 
Spitou Mendy, senegalès, defensor de 
treballadors migrants a Andalusia. 
■ Dijous 4
19 h Taula rodona: Defensores 
Americanes de la terra i dels drets 
humans. Amb Margarita Pineda i 
Janahuy Paredes, defensores dels 
drets humans a Hondures i Mèxic. 
■ Divendres 5
18.30 h Taula rodona: La defensa 
dels drets de les minories. Amb 
Tun Khin, president de Rohingya 
Birmania al Regne Unit, i Manal 
Tamimi, activista palestina.
23 h Poesia i música: La paraula: exili 
de l’exili. Maria Mercè Marçal. Mercè 
Sampietro i Eduard Iniesta.
■ Dissabte 6
12.30 h Final de treball: Dones al 
carrer, d’Ensenyament Solidari.
16 h Música: Mixturas.
17 h Dansa: The Cover, de 
Migrodanza.
20.30 h Música: Big Band Basket 
Beat Barcelona.
23 h Música: La banda morisca.
■ Diumenge 7
11 h Espai de jocs al carrer.
13 h Música: Landry el Rumbero 
Quintet.

agendasb.info 
barrejant.cat

Del 3 al 7 d’octubre Sant Boi orga-
nitza la 23a edició de Barrejant, la 
Trobada de la solidaritat. Al voltant 
del lema ‘Per la igualtat’ hi haurà ac-
tivitats culturals, lúdiques i familiars. 

Cultura, debat i consum crític
Al llarg dels cinc dies, la trobada re-
flexionarà sobre els drets de les mi-
nories, acostarà el món de la coope-
ració als nens i les nenes de la ciutat 
i posarà de manifest l’aposta de Sant 
Boi pel consum conscient i crític.

La majoria d’activitats programa-
des posen el focus en la cultura com 
a eina de transformació social. Poesia 
(amb l’actriu Mercè Sampietro) i ac-
tuacions i espectacles musicals i de 
dansa (Mixturas, The Cover, els sant-
boians Chet, Big Band Basket Beat 
Barcelona, La banda morisca i Landry 
el rumbero Quintet) són els principals 
protagonistes d’aquest apartat del 
Barrejant 2018.

Aposta pels drets humans 
La nostra ciutat, com a inspiradora del 
projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, rep cada any la visita de veus 

internacionals destacades. Enguany, 
la inauguració comptarà amb Spitou 
Mendy, defensor dels drets laborals 
i socials dels treballadors i les 
treballadores migrants a Andalusia; 
Margarita Pineda, indígena lenca 
defensora dels béns comuns; Janahuy 
Paredes, activista mexicana contra 
les desaparicions; Tun Khin, advocat 
de la minoria rohingya, i Manal 
Tamimi, activista palestina contra 
l’ocupació israeliana.

Es projectaran audiovisuals i es 
faran taules rodones. Hi haurà un 
espai gastronòmic saludable i la fira 
d’entitats. A la plaça Teresa Valls i 
Diví es muntarà una cúpula amb la 
instal·lació Privilegis, de la santboia-
na Laura del Valle, i tallers on els 
nens i les nenes construiran un llen-
guatge universal i exploraran l’obra 
Timeu 18, de Gara Basilio, imatge del 
Barrejant. 

El santboià Daniel Fernández ha 
pintat un grafit a l’av. Maria Girona. I 
es podran adquirir per 3 € motxilles 
de cotó, fetes a l’Índia, per col·laborar 
en projectes de la Fundació Juan Ciu-
dad ONGD, de Bolívia.   

Per la igualtat, lema 
del Barrejant 2018

Antonia Sanchís,  
100 anys de vida i 
d’història a Sant Boi
El passat 
juliol  
l’Antonia 
Sanchís, 
resident a 
Sant Boi, 
va complir 
100 anys. 
Amb motiu 
d’aquesta 
fita, ’alcaldessa Lluïsa Moret 
li va fer entrega de la placa  
institucional que reben tots 
els santboians i sanboianes 
que arriben a la centena. A 
l’Antonia l’humor i la salut encara 
l’acompanyen gràcies, sobretot, a 
la dedicació de la família. Té tres 
filles, 9 néts/nétes i 3 besnets.  
Darrere dels seus 100 anys  hi 
ha moltes històries, que la seva 
bona memòria li permet explicar. 
Va treballar dos anys a la fàbrica 
tèxtil de la Colònia Güell i va 
participar en la construcció de 
l’edifici on viu actualment amb 
una de les seves filles (La Uralita). 

Campiones de 
Catalunya de ball 
sincronitzat 
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha 
rebut oficialment les jugadores  
de l’equip juvenil femení Pink 
Ladies de l’Escola de Ball Fipball. 
Laura, Ariadna, Lucía,  
Ainhoa, 
Anna, 
Nagore, 
Montse i 
Davinia 
es van 
proclamar 
a Mataró 
campiones de Catalunya de ball 
sincronitzat en l’estil combi,  
per segon any consecutiu.
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Contínuament ens trobem als mitjans 
de comunicació imatges dramàtiques 
sobre l’impacte dels plàstics als nos-
tres ecosistemes. Veiem, per exemple, 
com el 10% de la producció de plàstics 
del món acaben al fons del mar. Al 
Pacífic el plàstic acumulat ocupa una 
extensió equivalent a sis vegades Fran-
ça. Tot i aquestes dades esfereïdores  
veiem com la producció de plàstics no 
ha fet més que créixer. L’any 1970 es 
produïen 50 milions de tones al món, 
avui hem superat els 300.

Però encara hi som a temps. Hem 
d’iniciar un camí per a l’eliminació de 
l’ús del plàstic a les nostres vides. Serà 
un camí llarg, sens dubte, però ho hem 
de fer amb tota l’empenta possible. 

Per assolir aquest objectiu ens cal tre-
ballar des de molts àmbits. En primer 
lloc, i de manera clara i decidida, hem de 
canviar el marc legislatiu per anar prohi-
bint de manera progressiva la producció 
i l’ús de plàstics. Caldrà també dissenyar 
campanyes  pedagògiques que provo-
quin canvis d’hàbit i costum. I finalment 
cal voluntat per part nostra com a ciuta-
dans i ciutadanes, com a consumidors.

Sant Boi també ha de ser pioner en 
assolir aquest objectiu. Per aquest mo-
tiu estem dissenyant una estratègia 
contra el plàstic, que ha de comptar 
amb la participació del màxim d’actors 
possibles: ciutadania, empreses, co-
merços, administracions públiques... 

Estic segur que ho aconseguirem si 
pensem en nosaltres però sobretot si 
pensem en les generacions futures. 
T’hi apuntes?

Josep Puigdengolas, 
tinent d’Alcaldia

N Acabem amb  
els plàstics

E s casi seguro que el Concorde su-
persónico Valls, de ganar, remontará el 
vuelo de la decaída Barcelona de Colau.

Esto influirá en el extrarradio, inclu-
so en el Sant Boi de los inanes 40 años 
socialistas. Valls fue por 11 años Alcal-
de exitoso de Évry -54.000 habitan-
tes-; Diputado, Ministro del Interior y 
Primer ministro francés. 

Ahora, puede quedar en simple 
Concejal. Sí, hay valor en Manuel Valls, 
nacido en Horta.

Sant Boi, con 93 millones/año de 
presupuesto, solo dedica: 3,5 mill/año 
a inversión libre. Su pesada estructu-
ra auto devora: 89,5 mill. Tenemos un 
15,2% de pobreza.

Esto, en plena competencia inter 
ciudades para atraer capitales y em-
pleos y en la dura pugna para justifi-
car el coste de las burocracias.

Veamos tres ejemplos de cambio:
-La banca ha reducido al máximo su 

parasitaria estructura, digitalizando y 
simplificando trámites.

-Estonia y otros países han digitali-
zado todo el procedimiento burocrá-
tico público,  incluidos los municipios, 
con éxito y sin barreras digitales para 
el usuario más lego.

-Jun, ayuntamiento granadino ha 
digitalizado todos los procesos inter-
nos de gestión y reclamación sin incre-
mentar plantillas. Así se permite aho-
rrar dinero para nuevas inversiones.

 Aquí CORESSA, CLAUS, son cargas 
que lo impiden.

Valls, un experto con buen currícu-
lo, nos pone el listón muy alto..

Olga A. Puertas, 
regidora

N Valls, vencerà

Faig servir el mateix títol per a aques-
ta columna que el d’un article que, a 
l’edició del Viure del mes passat, ex-
plicava una trobada de l’alcaldessa i 
el primer tinent d’alcalde amb la nova 
delegada del govern espanyol, des-
prés de la moció de censura que va 
permetre desallotjar Mariano Rajoy. 

A l’article, s’explica com l’alcaldes-
sa va tornar a posar sobre la taula 
“qüestions de vital importància per 
a Sant Boi” que fins ara no han estat 
ateses. Amb aquestes frases tretes 
de context, podríem pensar que es 
va parlar de coses que havien que-
dat aparcades per la incompetència 
manifesta dels governs Rajoy, però si 
entrem al detall, ens trobem que són 
els grans temes històrics de la nostra 
ciutat. La caserna militar, la central 
elèctrica, la variant de la C-245. Temes 
que arrosseguem des de fa dècades. 

Dècades en què hi ha hagut mo-
ments on, amb governs socialistes 
a Sant Boi, la Generalitat i l’Estat, no 
s’ha fet res més per resoldre’ls que 
declaracions de bones intencions. 
Declaracions que, casualment, sem-
pre han aparegut en període pree-
lectoral o, en casos extrems, que han 
estat anunciades als quatre vents 
(amb banderoles i paelles) molt poc 
abans de començar la campanya. Es-
perem de tot cor que aquest no sigui 
el cas, perquè Sant Boi i la seva gent 
mereixen tancar ja aquests temes, 
però deixeu-nos ser escèptics.

Miquel Salip, 
regidor

N Sant Boi planteja al nou  
govern les seves  
reivindicacions històriques

n el ple de setembre vam aprovar 
per unanimitat la moció i el decàleg 
per declarar Sant Boi municipi femi-
nista, un cop més pioner en la defensa 
dels drets de les dones. La iniciativa 
neix de les trobades entre alcaldesses 
del Baix Llobregat que han volgut su-
mar esforços, més enllà de les sigles, 
per lluitar per la igualtat efectiva entre 
dones i homes. És necessari declarar-
nos ciutat feminista per raons de pes. 

En primer lloc, perquè hem d’erradicar 
la violència masclista que ens mata, ens 
assetja, ens viola i utilitza el nostre cos 
per perpetuar el sistema patriarcal. Con-
tinuar amb el llegat cultural de gènere 
és donar-los dret a decidir en la nostra 
maternitat, és que creguin que els nos-
tres ventres són atuells, és que el proxe-
neta es converteixi en un empresari. En 
definitiva, que som de la seva possessió. 

En segon lloc, perquè cal que les do-
nes accedim al món laboral en igualtat 
de condicions que els homes. Cobrar el 
mateix sou per la mateixa feina, ocupar 
llocs de responsabilitat (al Baix Llobre-
gat només 11 dones lideren les alcaldies 
de 30 municipis) i que la conciliació no 
sigui només en clau femenina, sinó que 
parlem de corresponsabilitat familiar. 

I en tercer lloc, perquè hem de dignifi-
car la paraula ‘feminista’, senzilla i espe-
rançadora. Les seves lletres defensen la 
llibertat, la igualtat i els drets que al llarg 
dels segles ens han estat denegats. Avui 
me’n recordo de tu, Clara Campoamor, 
en l’aniversari de la lluita pel vot femení, 
i tinc les teves paraules al meu cor: “La 
llibertat s’aprèn exercint-la.”  

E

Laura Solís, 
regidora

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 Sant Boi,  
Ciutat Feminista
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En el present mandat s’han potenci-
at, per part de l’equip de govern, dues 
grans intervencions urbanístiques com 
som el PDU i el pla per als barris de mun-
tanya conegut també pel seu “nom co-
mercial” de “Cosint Barris”, ara sembla 
que li toca a l’àrea de Can Gavarrot.

Nosaltres hem estat crítics amb els 
dos primers -fins i tot tenim oberta 
una via judicial en relació al PDU-, si bé 
hem de reconèixer que el pla dels bar-
ris de muntanya ha millorat bastant 
envers al projecte inicial a causa de la 
pressió veïnal; en aquest sentit hem 
de dir que l’equip de govern com a 
mínim ha sigut sensible i flexible, cosa 
que aplaudim.

La qüestió de fons en tots aquests 
plans d’ordenació és que la filosofia 
és el finançament a través de la cons-
trucció d’habitatges privats. Sembla 
que és impossible trobar altres ma-
neres de finançament i sembla que la 
privatització de la “res pública”, com 
també la relativització dels valors i els 
impactes mediambientals.

A més, tinguem en compte una ma-
tisació legal important: que un sòl no 
sigui no urbanitzable d’especial pro-
tecció no significa que... no sigui no ur-
banitzable ordinari. Pensem que en el 
cas de Can Gavarrot s’hauria de tenir 
molta cura en això, i també pensem 
que potser caldria intentar buscar so-
lucions de finançament de les ordena-
cions urbanístiques que, en definitiva, 
no passin sempre pel “totxo”. Molt 
possiblement això també té a veure 
amb el model de ciutat que volem.

Jorge Romero, 
regidor

N Can Gavarrot

S alvo un fanático, cualquier persona con 
sentido común, con dos dedos de frente, 
con un punto de cordura y de rigor, no 
puede pensar otra cosa.

Por un lado, tenemos a un Pedro Sán-
chez, artífice junto a PP y C’s de la aplica-
ción del 155 en Cataluña, que llama xenófo-
bo y racista en su cara a Torra para luego, 
una vez es Presidente del Gobierno, dedi-
carse a pactar y pastelear con quienes pre-
tenden destruir España. No tienen reparo 
en perseguir a jueces, fiscales, periodistas 
y políticos que no piensan como ellos.

Por otro lado, tenemos a unos indepen-
dentistas que a priori no quieren saber 
nada de España, que montan el teatro de 
la declaración unilateral de independen-
cia, que huyen como cobardes de la justi-
cia para no hacer frente a sus responsabi-
lidades, que les aplican un 155 light, pero 
que luego también se dedican a pactar y 
pastelear, como con el presupuesto del 
gobierno de España y otros menesteres.

La pasta es la pasta, la silla es la silla y, 
mientras tanto, a la parroquia se la man-
tiene entretenida con discursos, llamadas 
a la movilización y esas cosas tan habitua-
les en los últimos años.

Los políticos, grandes conocedores del 
pensamiento y el sentimiento popular, 
saben muy bien cómo dirigirse a la masa 
para movilizarla en favor de sus intereses.

Oiga, y de trabajar para tener una 
educación de primera, una sanidad con 
recursos y sin listas de espera, unas in-
fraestructuras de primer nivel, unas pen-
siones dignas, el apoyo a las familias y los 
emprendedores, o bien, recortar el gasto 
con tantas administraciones. ¿Cómo dice?

Marina Lozano, 
regidora

N La política  
y sus cuentos...

Jordi Garcia, 
regidor

N Solucions!

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

L‘increment de l’incivisme i les repeti-
des incidències a la via pública són dels 
temes que més preocupen el veïnat i 
les entitats dels nostres barris.

Molts heu compartit amb nosaltres 
el vostre testimoni perquè us ajudem a 
cercar solucions a aquest greu proble-
ma de convivència. Crits i baralles de 
matinada a la ronda de Sant Ramon, on 
l’antiga Maduixa. Mobiliari trencat, gui-
xades i pintades a façanes particulars. 
Persones orinant a portals de domicilis 
o pàrquings. Robatoris, intimidacions 
i amenaces. Són alguns exemples del 
que hem rebut, sempre amb un mis-
satge final clar i contundent: demanem 
que se’ns escolti i que s’apliquin soluci-
ons immediatament, així no anem bé.

Des de Junts per Sant Boi busquem 
solucions efectives. Hi ha eines perquè 
l’incivisme decreixi: educar i sensibilit-
zar des de les escoles en la convivència 
i el respecte veïnal, revisar i actualitzar 
les ordenances de convivència, incre-
mentar la presencia policial a deter-
minades zones, revisar les llicències 
de bars “conflictius” -i, si cal, suspen-
dre’n la llicència-, crear una plataforma 
transversal de ciutat amb associacions 
de veïns, entitats i ciutadania per crear 
plegats accions de conscienciació que 
fomentin la bona relació i entesa...

Per a nosaltres el descans veïnal no 
és negociable; la convivència, la segu-
retat i el civisme són primordials. Tre-
ballem per fer estratègies, articular un 
model de ciutat participatiu i proper. 
I treballem per donar-te resposta. Su-
mem per fer-ho possible!

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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Fe d’errates: En l’edició de 
setembre, l’article d’opinió del  
grup municipal del Partit Popular 
es va atribuir per error al regidor 
Rafael Cañedo; la seva autora era, 
però, la portaveu del mateix grup, 
Marina Lozano.
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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 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Universitat 
El termini de 
matriculació al curs 
acadèmic 2018-2019 de 
la UNED a L’Olivera per a graus i accés directe 
a la universitat finalitza el 23 d’octubre. El 
termini per a la matrícula al curs d’idiomes a 
distància acaba el 8 de novembre. Pel que fa a 
la Uned Sènior, la matrícula estarà oberta fins 
a cobrir les places disponibles. 
Més informació: santboi.cat/unedsantboi.
 
Educació emocional per a joves 
Fins al 10 d’octubre s’allarga el període 
d’inscripció al curs gratuït d’educació emocional 
per a persones joves de 18 a 24 anys que 
organitza La Akademia fins al mes de juny.  
Inscripció i inscripció: www.laakademia.org, 
@laakademiasantboi.
 

Espai familiar La Mercè 
Ja es poden fer les inscripcions a l’espai 
familiar i nadó La Mercè. El servei està 
destinat a famílies amb nens 
i nenes menors de 3 anys 
no escolaritzats. És un lloc 
de trobada on compartir la 
criança dels més petits. 
Més informació: Escola 
Bressol La Mercè (av. Can Carreres, 14). Tel. 93 
6401955 i eflamerce@santboi.cat.

Octubre’18

Estands per a la Fira 
La 72a Fira de la Puríssima tindrà lloc els 
dies 6, 7 i 8 de desembre. És l’esdeveniment 
més popular de la ciutat i un gran aparador 
comercial i cultural. 
Ja està oberta 
la contractació 
d’estands per a les 
persones i empreses 
interessades. 
Informació: Oficina 
Fira de la Puríssima 
(Pau Claris, 14. De 
dl. a dv., de 9.30 
a 14 h). Tel. 93 6521054, fax 93 6304080 i 
firapurisima@santboi.cat.
 

El Mercat Jove, a la Fira 
A la Fira de la 
Puríssima tindrà 
lloc el Mercat 
d’Art Jove, un 
espai de venda i exposició per a joves artistes. 
Cal tenir de 16 i 35 anys i fer la sol·licitud amb 
el currículum i una mostra de les creacions 
artístiques. Hi ha temps fins al 31 d’octubre. 
Sol·licituds:  presencialment o per 
correu postal (SIJ El Punt. La Factoria. C/
Mallorca,30-34, 08830 Sant Boi. De dl. a dv., de 
10 a 14 h, dt. i dc., de 16 a 20 h, i dijous, de 16 a 
18 h), o a programadejoventut@santboi.cat.

Suport a l’ocupació juvenil
S’han obert inscripcions per a nous 
cursos del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ): Auxiliar 
administratiu/iva i atenció a 
la clientela, Auxiliar de cuina 
i restauració i Operari/ària de 
magatzem. Encara hi ha places 
disponibles per als cursos de Gestió 
de trucades de teleassistència, 
Serveis de restauració, Activitats 
de venda, Atenció sociosanitària 
per a persones dependents en 
institucions socials i Neteja de 
superfícies i mobiliari en edificis i 
locals. La iniciativa ofereix orientació 
laboral, formació professional 
i acompanyament a la inserció 
en el mercat de treball. Els joves 
participants reben una ajuda de 200 
euros mensuals. 
Informació i inscripcions: Masia de 
Torre Figueres  (c/Pau Claris, 14), de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Programa Dones + 30 anys
L’Ajuntament ha posat 
en marxa el Dispositiu 
d’inserció laboral per 
a dones majors de 30 
anys, subvencionat per 
la Diputació, per ajudar 
dones en situació de risc 
d’exclusió social a accedir 
al món laboral. Fins al 31 

de desembre poden rebre orientació 
i assessorament individual  sobre 
ocupació i àmbits i borses de treball. 
Es faran sessions  per a grups on es 
treballarà l’alfabetització digital, 
les competències professionals, 
els perfils a les xarxes socials i com 
preparar un procés de selecció.
Informació i inscripció: de dll. a dv., 
de 9.30 a 13.30 h, a la Masia de Torre 
Figueres, i al telèfon 93 6351246.

Nova oferta jove. El dia 19 tindrà lloc, al parc de la Muntanyeta, la presentació del nou 
Carnet SB Jove per a persones de 16 a 30 anys de Sant Boi. A l’acte participarà  Vermut Flaix FM, 
amb el dee jay Jordi Vàliz i Bandarra Vermut. El carnet donarà dret a descomptes en comerços, 
a bona part de l’oferta cultural, esportiva i juvenil municipals i d’algunes entitats santboianes. 
Més info: SIJ El Punt, joventutsantboi.cat, facebook, twitter, tel. 93 6529843 i elpunt@santboi.cat.

Tauler 
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L’Ajuntament en un clic 
Els espais d’autogestió (a la fotografia) 
permeten realitzar els tràmits amb 
l’Ajuntament de manera més ràpida i  
còmoda. Des d’aquests terminals situats 
a diversos equipaments municipals (Can 
Massallera, Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 
Masia de Torre Figueres i Ajuntament) es 
poden tramitar volants d’empadronament, 
sol·licitar cita prèvia amb l’OMAP, tramitar 
queixes i suggeriments al servei T’escoltem, 
consultar l’oferta pública d’ocupació o el 
portal de transparència, a banda de  
realitzar molts altres tràmits i gestions 
administratives.  
Més informació: santboi.cat/tramits.
 

Cita prèvia, més fàcil 
Des de principi de l’any 2018  
l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones 
(OMAP) funciona amb el sistema de cita 
prèvia. Per facilitar aquesta atenció, en  
arribar a les dependències del servei  
les persones usuàries han de validar  
la cita demanada tot introduint, a la pantalla 
dels aparells instal·lats al vestíbul de l’entrada 
de l’Ajuntament, el DNI o el NIE amb què la 
van demanar.  
Informació: santboi.cat/omap i  
Oficina Municipal d’Atenció a les Persones  
(pl. ajuntament, 1).

Feminisme 
Obertes les inscripcions a Converses 
feministes, espai de reflexió sobre feminisme, 
igualtat, LGTBIQ i altres aspectes de la 
igualtat de gènere. Hi haurà tres sessions 
(18 d’oct., 15 de nov. i 13 de des., a Can 
Massallera). Inscripcions: CRDD (Can Jordana) i 
igualtatsantboi.cat.
 

Educació i gènere 
Del 9 al 22 d’octubre es poden fer les 
inscripcions al 
curs Educació amb 
perspectiva de 
gènere. Es tracta 
d’una formació 
en línia per oferir 
eines i pràctiques 
educatives des de 
la perspectiva de 
gènere i feminista.  
Informació i inscripcions: al CRDD (Can 
Jordana), al telèfon 93 6351200 ext. 156 i 
igualtatsantboi.cat.
 

Competències en informàtica 
El 23 d’octubre s’iniciarà una nova edició dels 
cursets Apropa’t a la informàtica. Són gratuïts 
i ajuden a aprendre les eines ofimàtiques més 
habituals. Així mateix, el dia 29 començaran 
els cursos de preparació per aconseguir el 
certificat ACTIC, que acredita competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
El certificat permet a les persones majors de 
16 anys demostrar les seves competències TIC.  
Informació i inscripcions: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer (carrer de Baldiri Aleu, 6-9) i 
L’Olivera (plaça de Montserrat Roig, 1).

 
Concurs Flor d’hivern 
Fins al 4 de novembre es pot participar 
en el 1r Concurs de Fotografia La Carxofa, 
Flor d’Hivern, 
organitzat per 
DphotoSB, grup 
fotogràfic santboià. 
Els premis del 
concurs, reconegut 
per les federacions 
catalana, espanyola i internacional, es lliuraran 
el 6 de desembre en el decurs de  la Fira de la 
Puríssima.   
Informació i inscripció: www.dphotosb.com.

Celebrar la majoria d’edat. El dia 26, a Can Massallera, tindrà 
lloc la Festa dels 18, amb les aportacions de la trobada del 24 de juliol 
en què l’Ajuntament va convidar joves que fan els 18 anys a “mullar-
se” per organitzar-la. Hi haurà sortejos, aperitiu, el monologuista 
santboià Sergio Marín i música de Dj. Inscripcions: a partir del dia 10, 
al SIJ El Punt. Podran anar a la festa acompanyats d’un amic o una amiga.

Borsa d’Habitatge de Lloguer 
Social de Sant Boi
La Borsa d’Habitatge de Lloguer 
social és un servei de mediació entre 
propietaris d’habitatges i persones 
que volen llogar-ne creat per tal 
d’incrementar l’oferta de lloguer a preus 
moderats a la nostra ciutat. El servei 
permet als propietaris fer la tramitació 
dels contractes gratuïtament i disposar 
d’assessorament i  durant tota la vida 
del contracte. Per optar a l’adjudicació 
d’un habitatge adscrit a la Borsa, cal 
complir determinats requisits, com 
ara haver-se inscrit en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
Informació general: santboi.cat/tramits i 
santboi.cat/citaprevia (per demanar cita 
prèvia a l’Oficina Municipal d’Atenció a 
les Persones -OMAP-). 

Guia de l’habitatge de la ciutat
L’Ajuntament de Sant Boi disposa de 
la Guia pràctica de serveis d’ajuda 
i recursos en matèria d’Habitatge. 
L’objectiu d’aquesta publicació és reunir 
informació útil i pràctica adreçada 
a aquelles persones i famílies amb 
recursos econòmics insuficients per 
atendre les necessitats bàsiques 
relacionades amb l’habitatge. A la guia 
hi ha informació sobre els ajuts que es 
poden demanar en cas de pèrdua de 
l’habitatge o de tenir dificultats per 
pagar-ne la hipoteca o el lloguer. També 
s’hi pot trobar el detall per conèixer què 
cal fer a l’hora de tramitar el lloguer 
social d’un pis buit o les ajudes que es 
poden demanar per accedir a llogar-ne 
un. La Guia de l’habitatge de la ciutat es 
pot consultar “on line”a la pàgina web 
municipal.
Més informació: santboi.cat/habitatge. 
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Divendres 5 d’octubre
22 h I Música. 
L’Espiadimonis. Nou 
projecte en solitari de 
Carles Dordella, exbaixista 
i excantant de Les 
Philippes. Cançons pop 
de factura perfecta, de 
tarannà acústic i marcades 
per unes melodies rodones i addictives. Preu: 5 €. Lloc: 
Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Diumenge 7 d’octubre
11.30 h Història. Visita guiada 
amb Roc de Benviure, un soldat 
“atrapat” en el temps. Gratuïta 
amb inscripció al tel. 93 630 96 
42 o a museusantboi@gmail.
com. Lloc: Torre de Benviure. 
Org.: Ajuntament

Dimarts 9 d’octubre
17 h I Cinefòrum i taller de massatge infantil. Amb 
Maribel Matilla. Inscripció: grupoareola@gmail.com. 
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses, Niu, CDIAP, 
Banc de llet materna, F. Orienta, Areola i ICS Vinyets
 
18.30 h I Xerrada. Tardor de ciència. Per descobrir la 
ciència de forma divertida. Amb Salvador Bonshoms. 
Entrada lliure. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
 

Dijous 11 d’octubre 
18 h I Cinefòrum: En la flor de la vida. En el marc del 
Dia Mundial de l’Alzheimer. Entrada gratuïta. Lloc: 
Unión Extremeña (Mn. Jacint Verdaguer, 161). Org.: Ass 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat

Dimecres 17 d’octubre
19 h I Club de lectura i conversa en anglès. Amb Heart 
of darkness, de Joseph Conrad. A càrrec d’Isabel Pozo. 
Es recomana inscripció. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 18 d’octubre
19.30 h I Música. Homenatge 
a Lorca. Trio Brull-Salvadó-
Mor. Música d’autors catalans 
i de jazz. Lloc: Escola Blai Net. 
Org.: Ajuntament

Divendres 19 d’octubre
19 h I Igualtat. Roda d’homes igualitaris En el marc 
del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament Org.: Col·lectiu d’Homes 
Igualitaris
 
20.30 h I Taller. La Noche de l@s Desorientad@s. 
Per parlar d’emprenedoria i itineraris professionals 
diferents. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Dissabte 20 d’octubre
12.30 h I Música. Raúl Thovar. A l’aperitiu de l’Espai 
Weller. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Espai Weller de 
Cal Ninyo
 
19 h I Solidaritat. Festival de la tardor. Ball a favor 
del Banc d’Aliments. Aportació: 3 € per la compra 
d’aliments. Lloc: Can Massallera. Org.: Ass de Veïns 
Vinyets Molí-Vell

19 h. Xerrada. Els fills després d’una separació. Al 
voltant de la situació que viuen els fills i les filles 
de pares i mares separats. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Ass. Amicitia de persones separades o en 
estat de viduetat
 
21 h I Festa. Presentació de LO-FEST 3. Amb les 
actuacions de: Fracaso Escolar, Capità Pilgrim i Seres 
Humanos Intergalácticos. A partir de les 0.30 h, Weller 
bar amb el Dj #Laorganizacio. Preu: 5 € amb consumició. 
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses, Ajuntament, 
Ràdio Sant Boi i Weller

Diumenge 21 d’octubre
De 9.30 a 13 h I 13è Cros Solidari per la Salut Mental. 
9.30 h Sortides Open Promoció. 12 h Sortida Volta 
Solidària per la Salut Mental. 12.30 h Sortida Open 
Popular 4K i 8K. Samarreta tècnica, bossa d’obsequis 
i avituallament a l’arribada. La Volta Solidària es pot 
fer corrent o caminant 
i és oberta a tothom, 
sense inscripció prèvia. 
Obsequi per a tots els 
participants. Informació 
i inscripcions: www.
crosolidarisalutmental.
cat. Lloc: Parc de la 
Muntanyeta. Org.: Parc 
Sanitari Sant Joan de 
Déu amb la col·laboració 
del Club Atletisme Sant 
Boi i Ajuntament
 
11.30 h Visita teatralitzada a Can Barraquer. M. Lluïsa 
Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, explica la 
vida quotidiana del Sant Boi dels segles XVIII i XIX. 
Inscripció al tel. 93 6309642 o a museusantboi@gmail.
com. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Dijous 25 d’octubre
18 h I Cinefòrum. Volar, de Bertha Gaztelumendi.
En el marc del VII Cinefòrum Salut Mental i del Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere. Lloc: Bibl. 
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Associació Equilibri

Dissabte 27 d’octubre
22 h I Música. Los Peligrosos Gentlemen. Presentació 
del  IV Festival de Blues. Lloc: Casal de Casablanca. Org. 
Les Muses
 
22.30 h I Festa. Túnel i passatge del Terror per l’edifici 
de l’entitat. Gratuït. Lloc: Fundació Marianao. Org.: 
Fundació Marianao en el marc de Vente Pa’Ka

Diumenge 28 d’octubre 
10 h I Esport. Jornada Esport Inclusiu i Saludable 
T’inclous? Lloc: Poliesportiu La Parellada. Org.: 
Ajuntament
 
D’11 a 13 h I Esport solidari. III Zumba Pas a Pas amb 
el Càncer de Mama. Inscripcions:  www.
pasapascm.cat. Recaptació per lluitar contra 
els tumors cancerígens Her2+ a l’Hospital 
Clínic. Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.: 
Pas a Pas amb el Càncer de Mama amb 
la col·laboració de Turycar Peugeot, Mas 
Corominola, Alma & Baile i Ajuntament
 
19 h I Teatre. Fairfly. Quatre amics 
intenten organitzar-se després que 
l’empresa els comuniqui l’obertura 
d’un ERO. Comèdia sobre la crisi i 
la cultura emprenedora. Preu: 14 €, 
anticipada, a ticketea.com. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Ajuntament

L’Hora del conte
18 h I Dv. 5 Monstres i ogres, amb Blai Senabre. Dv. 19 Éssers màgics, amb Elena Codó. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer Dv. 26 Presentació del conte La tierra está 
triste. A càrrec de la seva autora, Mary Martínez. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Barrejant familiar
Ds. 6 I De 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h Taller: Babel. Nens i nenes, de 
5 a 10 anys, construiran un llenguatge universal. 11.30 h Espectacle. 
Menja contes. En acabar, hi haurà degustació de dolços naturals. De 
17 a 20 h Carrusel ecològic. Cavallets clàssics que no contaminen. 
18 h I Tallers de maquillatge i plàstica, a càrrec d’Ensenyament 
Solidari. Dg. 7 I D’11 a 13.30 h Taller: Babel. Nens i nenes, de 5 a 10 
anys, construiran un llenguatge universal. D’11 a 13 h Espai de jocs 
al carrer. De 0 a 8 anys. 13 h Música: Landry el rumbero Quintet. 
Cançons originals amb temes i danses infantils de sempre a ritme 

de rumba catalana. Gratuït. Lloc: pl. T. Valls i Diví. Org.: entitats de cooperació i 
Ajuntament

Jugateca ambiental
Tallers familiars. 11.30 h I Dg. 7 Qui viu a l’estany? Dg. 14 Fes el teu perfum amb 
plantes aromàtiques. Dg. 21 Sembra la llavor. Dg. 28 Endinsa’t a la Muntanyeta. Lloc: 
parc de la Muntanyeta. Org.: Ajuntament, Fundació Marianao i AMB
 

Diumenge 7 d’octubre 
11 i 12 h I Dansa. Un dia. Dansa per a nadons, a càrrec de la cia. Roseland Musical. 
En el marc dels Espectacles Familiars de la Temporada d’Arts Escèniques. Preu: 4 €, 
anticipada, a ticketea.com, i 5 €, a la taquilla. Lloc: La Gralla. Org.: Ajuntament
 

Dimarts 9 d’octubre 
17.30 h I Cinema: Kiriku i la bruixa. Sobre l’amistat, la família i el treball en equip. En 
el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. Lloc: Fundació Orienta. Org.: F. Orienta

Estonetes familiars
De 18.30 a 19.30 h I Dc. 10 Taller de dansa per a  famílies amb infants de 4 a 11 anys. 
Dc. 17 Taller de música per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A càrrec de Tata Inti. 
Inscripcions: a la ludoteca fins que s’omplin les places. Lloc: L’Olivera. Organització: 
Ajuntament

Dissabte 20 d’octubre
17 h I Club de lectura infantil. Ottolina i la gata groga. Per a infants de 9 a 12 anys. 
Gratuït amb inscripció. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 21 d’octubre
17.30 h I Espectacle. Aladdin #ThePopMusical, 
versió actualitzada del clàssic de Disney en el marc 
dels Espectacles Familiars de la Temporada d’Arts 
Escèniques. Preu: 4 €, anticipada, a ticketea.com. 
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dimarts 23 d’octubre
18.30h I Taller. Biomedicina forense. Amb el mètode científic com a instrument, 
descriurem les diferències que hi ha entre cèl·lules vegetals i animals i altres 
experiments. A càrrec de Funbrian. Inscripcions, a partir de 12 anys. En el marc de 
Bibliolab. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 

Dimecres 24 d’octubre 
18 h I Titelles. El gallo dormilón. A càrrec de GTImagina. Espectacle de teatre familiar 
de titelles i actors, dirigit especialment als més petits. En el marc dels actes del Dia 
Mundial de la Salut Mental. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 27 d’octubre
12 h I Contes en anglès. Story time. A càrrec de Kids&Us. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi 
Rubió i Balaguer
 
De 18 a 21 h I Festa. Una Castanyada de por. Amb entitats i col·lectius del barri. 
Gratuït. Lloc: pl. Generalitat. Organització: Ajuntament i entitats del barri

Oci familiar
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Del 19 d’octubre al 9 de novembre 
Mites. La carbassa, la poma i el pèsol. La carbassa, la poma i 
el pèsol estan relacionats amb la Ventafocs, la Blancaneu i la 
Princesa del pèsol personatges dels contes adreçats a les noies 
adolescents. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

  
Literatura. Geografies literàries de José Luis 
Sampedro. En commemoració del centenari del seu 
naixement, un viatge per l’obra literària de José Luis 
Sampedro a partir de les geografies retratades en les 
seves novel·les. Comissariat:  Asociación de Amigos 
de José Luis Sampedro. Una producció de la Diputació. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 31 d’octubre
Pop Art. Retrats de mites del rock i de Hollywood. Roger Bosch, de Sant Boi, pinta 
retrats de músics i actors que tothom coneix. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
Retrospectiva: 25 anys amb tu. Per celebrar el 25è aniversari de l’equipament amb un 
repàs dels millors moments. Entrada gratuïta. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Fins al 22 de desembre
Art comunitari. LAC. Llocs i jocs és la proposta que ens fan enguany des del Laboratori 
d’Art Comunitari. El LAC 2018 vol seguir generant espais de debat i trencar prejudicis a 
través de l’art. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA)

Exposicions

XXVII Mostra de Jazz
Música al carrer 
Ds. 6 I 12 h Amb la Big Band Escola Moderna Cultura F. 
Lloc: placeta de la Riera Basté 
 
Concerts d’octubre 
Dv. 19 I 22 h Gerad 
Nieto Reunion 
Three. Presentació 
de Reunion Blues, 
el darrer treball 
discogràfic del trio, 
que recorda el mític 
Nat King Cole. Preu: 
8 €. Lloc: Casal de 
Marianao  
Dt. 26 I 22 h Tony 
Lakatos Quartet & 
Toni Solà. Lakatos 
és un dels millors 
intèrprets de saxo 
tenor europeus. Al 
concert farà parella 
amb el santboià Toni 
Solà. Preu: 8 €. Lloc: Casal de Camps Blancs 
Dg. 28 I De 12 a 14 h Ballada de swing per a tothom. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament. A càrrec de Swing Sant Boi 
 
Exposició 
Dv. 5 I 19 h Inauguració de 
l’exposició Night & Day, una 
sèrie de 15 peces a l’oli de 
l’artista francesa Michèle 
Carrandié. Inclou retrats de 
de grans noms de la història 
del jazz: Louis Amstrong, Ella 
Fitzgerald, Nat King Cole, 
Johnny Hodges, Sarah Vaughan, 
Clifford Brown, Miles Davis, 
Duke Ellington, Chétif Baker, Son y Rollins, Elvin Jones, 
Billie Holliday, Thelonius Monk, John Coltrane, Charlie 
Parker, Abbey Lincoln i Gordon Dexter 
La inauguració comptarà amb l’actuació de l’Escola de 
Música La Càpsula que interpretarà temes que treballa 
en el seu procés formatiu 
L’exposició es podrà visitar fins al 4 de novembre. Lloc: 
Museu-Can Barraquer 
Organització: Ajuntament 
+ info: agendasb.info i culturasantboi.cat
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barrejant 2018, la trobada de la solidaritat 
Del 3 al 7 d’octubre. Dc. 3 I 19 h Inauguració. Documentals Samba: un nombre 
borrado i Próxima parada, Huelva. Amb Spitou Mendy, senegalès, defensor de les 
persones treballadores migrants d’Andalusia. Lloc: Cal Ninyo. Dj. 4 I 19 h Taula rodona: 
Defensores americanes de la terra i dels drets humans, amb Margarita Pineda i 
Janahuy Paredes, defensores dels drets humans a Hondures i Mèxic. Lloc: Casal de 
Marianao. Dv. 5 I 18.30 h Taula rodona: La defensa dels drets de les minories, amb Tun 
Khin, president de Rohingya Birmania al Regne Unit, i Manal Tamimi, activista palestina. 
Lloc: Can Massallera. 23 h Música i poesia: La paraula: exili de l’exili. Maria-Mercè 
Marçal. amb la veu de l’actriu Mercè Sampietro i la guitarra d’Eduard Iniesta. Lloc: Can 
Massallera. Ds. 6 I 16 h Música: Mixturas. 17 h Dansa: The Cover, de Migrodanza. 20.30 
h Música: Big Band Basket Beat Barcelona. 23 h Música: La banda morisca. Lloc: pl. 
Teresa Valls i Diví. Dg. 7 I D’11 a 13 h Espai de jocs al carrer per a nens i nenes de 0 a 8 
anys. 13 h Música: Landry el rumbero Quintet. Lloc: pl. Teresa Valls i Diví. Fins a l’11 
d’octubre. Exposició: Life after Hell, de Marco Panzetti. Lloc: Can Massallera       
Més info: Pag. 16  
El programa complet: agendasb.info i barrejant.cat

Dia Mundial de la Salut Mental
Dj. 4 I De 17.30 a 19.30 h Premis. Dibuixem emocions 
amb música. Lliurament de premis del 4t Concurs de 
Dibuix i Pintura 
per a Infants i 
Adolescents. Lloc: 
Can Massallera. 
Dv. 5 I 18 h 
Caminada. Ruta 
per Sant Ramon. 
Cal inscripció. Dt. 
9 I 13.30 h Cinema 
familiar: Kariku 
i la bruixa. Lloc: 
Fundació Orienta. 
Dc. 10 I 17.30 h Tallers: Música i moviments per als més 
petits. Lloc: Escola de Música Blai Net. Dj 11 I 18.30 h 
Taula rodona: DialogadaMENT: la salut mental sense 
complexos. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Dl. 15 I 19 
h Presentació del llibre Niñ@s híper. amb l’autor, José 
Ramón Ubieto. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Dc. 17 I 18 h Cinefòrum: Una història casi divertida. 
Lloc: Cal Ninyo. Dg. 21 I De 10 a 13 h 13è Cros Solidari 
per la Salut Mental. Lloc: parc de la Muntanyeta. Dc. 24 
I 17.30 h Teatre: El gallo dormilón. Lloc: Cal Ninyo. Dg. 
28 I De 10 a 17 h III Jornada de Portes Obertes. Lloc: 
CASM Benito Menni, Compartim ritmes.  
Organització: Ajuntament, Benito Menni CASM, Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu, Associació Equilibri, 
Fundació Orienta, CDIAP Sant Boi, Associació Grupo de 
Teatro Imagina, Fundació Marianao   
 

Fes Kiosk! 
De 16.30 a 18.30 h I Dt. 9, 16, 23 i 30. Amb activitats 
per a totes les edats relacionades amb la literatura 
infantil i juvenil, l’art i la plaça de la Generalitat. 
Gratuït. Lloc: plaça de la Generalitat. Organització: 
Associació Circula Cultura

A l’escenari
20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 18 El melic d’Eva. Dj. 25 
Cartrons. Espectacles de microteatre de 15 minuts. Es 
fan tres sessions. Preu: 3 € amb consumició. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Espai Weller

En veu alta, tots llegim
11 h I Els dijous. Lectura literària en veu alta. El 20 de 
setembre, represa de l’activitat amb la lectura del llibre 
Nora Webster, de Colm Toibin. Gratuït amb inscripció. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb 
capacitats diverses
18 h I Els dijous. Aquesta activitat està adreçada a 
aquelles persones  que tenen capacitats intel·lectuals 
diverses i diferents capacitats lectores. Aquest 
mes, amb la lectura de la novel·la Mary Poppins, de 
J.L. Travers. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Rambleja els divendres a la tarda 
De 15 a 21 h I Mercat de pagès. Venda de verdures i de 
productes artesanals. Lloc: rambla de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament
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+ Info: 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 



maduresa per a un corredor professional de 
muntanya, ja que, físicament, encara pots 
mantenir un bon ritme i, mentalment, estàs més 
fort i preparat que quan tens 25.  

Aleshores,  com et veus més enllà dels 35 anys?
A Sant Boi segur! A més, m’agradaria seguir 
lligat a l’esport, ja sigui mitjançant l’empresa 
d’esdeveniments esportius que tinc  actualment, 
Privilife, o treballant com a assessor  o gestor per a 
alguna de les marques que m’esponsoritzen.

Què influeix més per ser un atleta d’alt rendiment: 
l’entrenament i la constància o la genètica?
Els meus pares et dirien que el meu èxit és tot 
degut a l’entrenament, que poc ha tingut a veure la 
genètica (riu). I tenen molta raó perquè jo entreno 
molt, entre quatre i cinc hores diàries, com a 
mínim. Aquesta constància es deu, principalment, 
a l’educació que he rebut a casa. Des de ben petit 
m’han ensenyat la importància de fer esport i de dur 
una vida saludable.

I la ment? També cal entrenar-la?
És tan important l’estat físic com el mental quan 
afrontes una cursa d’ultratrail. Has de passar 
moltes hores corrents -més de 20- tot sol. Això 
implica una gran força de voluntat per no rendir-
te, confiança en un mateix i, sobretot, molta 
passió. En aquest sentit, alguna vegada m’he 
recolzat en algun coach esportiu abans d’encarar 
un nou repte.

T’has posat un límit d’edat per parar de competir 
al nivell que ho estàs fent ara?
Encara no m’he plantejat una edat concreta per 
retirar-me de l’alta competició. La gent d’aquest 
món diu que els 35 anys és el moment de màxima 

Quan vas començar a córrer per muntanya?
Quan tenia 20 anys ja feia triatló i m’agradava 
fer carreres, però sobretot em dedicava a jugar 
al futbol sala com a hobbie. Un dia vaig patir una 
lesió de menisc i, després de l’operació, el metge 
em va recomanar  que per recuperar-me més ràpid 
provés a córrer per la muntanya. Li vaig fer cas, 
vaig anar cap al camí de Santa Bàrbara i vaig anar 
pujant. Em va enamorar aquella sensació de pau i 
de llibertat que transmetia el bosc i la muntanya.

Quan decideixes que vols dedicar-te a córrer 
professionalment?
Després d’acabar la carrera d’enginyeria industrial, 
amb 23 anys, vaig començar a dedicar més temps 
a córrer i a apuntar-me a diverses competicions. 
Aleshores  em vaig proclamar campió de Catalunya 
i algunes empreses van començar a interessar-se 
per esponsoritzar-me.  Allà vaig veure l’oportunitat 
de dedicar-me professionalment i poder viure de 
la meva passió.

Pots arribar a ser corredor de muntanya 
entrenant a Sant Boi? 
Sí que es pot. Jo ho he aconseguit! Hi ha altres 
corredors que tenen la sort de viure en zones d’alta 
muntanya, però, en el meu cas, soc de Sant Boi, 
m’agrada viure aquí i he pogut adaptar la meva 
rutina d’entrenament a la zona. Pujo a Sant Ramon i 
a Sant Antoni sovint, també vaig per les muntanyes 
del Garraf, de Collserola i Montserrat.

N Em va enamorar 
la sensació de pau i 
llibertat que transmetia 
la muntanya

N És tan important 
l’estat físic com el 
mental quan afrontes 
una ultratrail

PAU CAPELL és l’actual campió de l’Ultra Trail World Tour, un premi que el reconeix com el 
millor corredor del món de curses de muntanya de llarga distància. El jove atleta santboià, de 
27 anys, incansable, entrena cinc hores al dia i encara té temps per dedicar-se a l’organització 
d’esdeveniments esportius amb la seva pròpia empresa.

“Es pot ser 
corredor de 
muntanya 
entrenant a 
Sant Boi”


