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Candidatures
i votacions per
escollir alcaldessa
•

•

•

•

•

7 forces polítiques estan
representades en l’actual consistori:
PSC (10 regidors i regidores),
ICV-EUiA-MES (4), C’s (3), ERC (3),
Gent de Sant Boi-CUP-PA (2),
PP (2) i CiU (1)
La candidata del PSC,
Lluïsa Moret, va ser proclamada
alcaldessa amb 14 vots
a favor (PSC i ICV-EUiA-MES)
Gent de Sant Boi-CUP-PA i CiU
no van presentar candidatura i
es van abstenir a la votació
C’s, ERC i PP van donar suport a les
candidatures dels respectius caps de
llista (Olga A. Puertas -3 vots-,
Miquel Salip -3 vots- i Marina Lozano
-2 vots-)
12 nous regidors i regidores
(gairebé la meitat del plenari)
van rebre les insígnies que es lliuren
als nous membres del consistori

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi
al servei de les persones
NLa nova corporació municipal es va constituir el 13 de juny a Can Massallera
Lluïsa Moret serà l’alcaldessa de Sant Boi
durant quatre anys més. La seva reelec
ció al capdavant de l’Ajuntament va tenir
lloc el dissabte 13 de juny en l’acte inau
gural de la desena corporació municipal
de la democràcia, celebrat a Can Massa
llera en presència de més 400 persones.
Els resultats electorals del 24 de maig ha
vien facilitat que, el dia abans del Ple de
constitució, PSC i ICV-EUiA-MES anunciessin un nou pacte pel qual es comprome
tien a seguir governant junts la ciutat de

A la fotografia,
l’alcaldessa després
de rebre la vara
de comandament
de mans de la
presidenta de la
Mesa d’edat

Sant Boi. En conseqüència, en l’acte de
constitució totes dues formacions van do
nar suport a la candidatura de Lluïsa Moret
(PSC), que va ser escollida alcaldessa per
majoria absoluta.

Govern i oposició

Durant el nou mandat, l’equip de govern
compta amb el mateix nombre de regidors
i regidores que tenia en l’anterior mandat:
14 d’un total de 25 (10 del PSC i 4 d’ICV
EUiA-MES). La composició de l’oposició és,
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en canvi, força diferent a la del període an
terior ja que hi ha tres nous grups (C’s, ERC
i Gent de Sant Boi-CUP-PA), dues forma
cions que hi tornen a ser presents però amb
menys representants (PP i CiU) i una altra
que desapareix del plenari municipal (PxC).
En el discurs d’investidura, Lluïsa Moret va
afirmar que la composició del consistori és
“un reflex de la pluralitat i la diversitat de
la societat de Sant Boi” i va afegir que, en el
mandat que ara comença, “el diàleg i la vo
luntat de consens seran imprescindibles” n

El discurs d’investidura
Emoció, responsabilitat i orgull. “Avui em presento davant de vosaltres
amb la mateixa emoció i il·lusió, amb el mateix sentiment de responsabi
litat, però també amb l’orgull de la feina feta, que ha estat molta.”

L’Ajuntament
celebra el primer
Ple del mandat

Un any de feina. “En el primer any de feina com a alcaldessa he tingut
l’oportunitat de fer la política pròxima en la qual crec, i he pogut conèi
xer les demandes i les necessitats reals de la gent.”
Participació electoral. “Ens hem de felicitar per l’increment de la parti
cipació a les eleccions del 24-M, que ha de ser un important aval per al
consistori i el govern municipal, que compta amb una major legitimitat.”
Un consistori més plural. “El resultat de les eleccions ofereix un consis
tori amb una major presència de forces polítiques, que reflecteix la plu
ralitat i la diversitat de la nostra societat.”
Mà estesa i aliances. “Vull parlar des del primer moment de mà estesa i de
pacte. Estic oberta a teixir aliances amb els que vulguin construir ciutat
des dels valors del progrés i el respecte a la convivència i la diversitat.”
Principis i conviccions. “No deixaré de reiterar i defensar la llibertat, la
justícia social, la lluita contra les desigualtats i les discriminacions, es
sent sempre al costat de les persones que més pateixen.”
Servir el bé públic. “Es així com entenc la política i el treball d’una ser
vidora pública. Per a mi consisteix en una cosa molt senzilla: dir el que
penso i fer el que dic.”
Pacte de govern. “Compto amb un equip preparat, valent i compromès,
i amb la complicitat d’una força política (ICV-EUiA-MES) que ha volgut
seguir treballant colze a colze per transformar i millorar la nostra ciutat.”
Prioritats polítiques. “Vull destacar especialment el nostre compromís
prioritari per l’educació i la cultura. Són veritables motors que ens fan
lliures i ens ofereixen millors oportunitats per desenvolupar-nos.”
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Divendres 26 de juny va tenir lloc el
primer Ple municipal del mandat després
de la constitució de la Corporació. En
aquest Ple es van constituir els set grups
municipals i els seus regidors i regidores
que actuaran com a portaveus: José
Ángel Carcelén (PSC), Alba Martínez (ICV
EUiA-MES), Olga Amalia Puertas (C’s),
Miquel Salip (ERC-AM), Joan Domènech
(GdSB-CUP-PA), Marina Lozano (PP) i
Jordi Garcia (CIU). Així mateix, es van
aprovar les comissions informatives,
que són els espais de debat polític entre
els diferents grups municipals abans
del Ple municipal. En aquest cas, de
cara a una major eficiència i integritat
a l’hora de tractar els temes de debat,
han quedat reduïdes a tres: Territori
i Desenvolupament Econòmic, Ciutat
Sostenible, Governança i Qualitat
Democràtica, Igualtat i Drets Socials i
Ciutat Educadora.
Per altra banda, també es van aprovar
les retribucions dels regidors i les
regidores que, en coherència amb la
contenció econòmica dels darrers anys,
suposaran un estalvi econòmic global de
més de 40.000 euros anuals, els quals es
destinaran a polítiques socials.
Per últim, la junta de portaveus va
celebrar també una primera sessió.
Amb tot això, la maquinària municipal
ha començat a funcionar de nou a ple
rendiment després de la celebració de
les eleccions municipals.

Un pacto de izquierdas continúa
gobernando Sant Boi
NLas dos primeras fuerzas del consistorio se alían para desarrollar políticas progresistas
La coalición que ha gobernado Sant Boi
durante los cuatro últimos años seguirá di
rigiendo la ciudad durante el mandato que
acaba de comenzar, que se prolongará hasta
2019. Tras las elecciones del pasado 24 de
mayo, el PSC e ICV-EUiA-MES alcanzaron un
acuerdo programático que permite prolon
gar la vigencia de un gobierno municipal de
izquierdas y progresista en Sant Boi.
Los resultados electorales fueron buenos
para ambas formaciones, que consiguieron
volver a situarse como primera y segunda
fuerza del consistorio y repetir su represen
tación (10 y 4 escaños, respectivamente) tras
haber visto aumentar incluso el número y
el porcentaje de votos que habían obtenido
cuatro años atrás.
De este modo, PSC e ICV-EUiA-MES compar
tirán gobierno por quinto mandato consecu
tivo y mantendrán una larga trayectoria de

PSC e
ICV-EUiA-MES
prolongan una
larga trayectoria
de colaboración
en la ciudad

colaboración, ininterrumpida desde el año
1999. Durante su discurso de toma de po
sesión del cargo de alcaldesa, celebrado el
13 de junio en Can Massallera, Lluisa Moret
afirmó que cuenta con “un equipo preparado, valiente y comprometido que comparte
conmigo la estima por la ciudad y profundas
convicciones progresistas”.

Prioridades para Sant Boi

El nuevo gobierno municipal tendrá como
principales prioridades de su acción políti
ca la generación de actividad económica y
empleo de calidad en un territorio más com
petitivo y sostenible, la atención a las ne
cesidades de las personas (especialmente,
las familias que viven situaciones más vul
nerables) y el impulso de la educación y la
cultura como garantías de derechos y como
motores de creación de oportunidades de
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futuro. La conservación de los valores del
entorno natural, la mejora y el cuidado del
espacio público y la profundización de la ca
lidad democrática son objetivos que tendrán
también un peso relevante a lo largo del
mandato municipal 2015-2019.
Durante las primeras semanas de trabajo de
este período, la alcaldesa ha afirmado que
la intención del equipo de gobierno es “ser
útil a la ciudadanía, próximo a sus proble
mas, ejemplar en los comportamientos y más
transparente”.

Plan de gobierno 2015-19

Este mes de julio, el nuevo gobierno de la
ciudad iniciará el proceso de elaboración
del Pla de Govern 2015-19, que recogerá de
forma consensuada sus prioridades y com
promisos y detallará las principales medidas
previstas para los próximos cuatro años n

N Este mismo mes se

Lluitar contra la desigualtat
i recuperar la confiança

pondrá en marcha la
elaboración del
Pla de govern del
período 2015-2019

José Ángel Carcelén , PSC
El PSC és un partit amb història. Ho dic amb
orgull. Des de la instauració de la democrà
cia, hem estat sempre la força amb més su
port ciutadà a Sant Boi, potser perquè hem sabut adaptar-nos a
les necessitats de cada moment històric. Durant aquest temps
hem fet, juntament amb els moviments socials i les entitats ciu
tadanes, una bona feina de construcció de la democràcia.
Obrim ara una nova etapa que encarem amb forces renovades i
amb els nostres valors de sempre: la llibertat, la igualtat i la jus
tícia social. Aquesta nova etapa ve marcada per dos grans rep
tes. El primer és la lluita contra la desigualtat social i econòmica
provocada per les polítiques liberals d’altres governs. El segon,
la necessitat de restablir vincles amb la ciutadania en moments
de descrèdit i desafecció respecte a les institucions públiques.
Estem, doncs, en un temps de pactes, de diàleg, d’entesa. Ne
cessitem més que mai construir acords col·lectius i per això vull
agrair el suport, la confiança, la coresponsabilitat i la trajectòria
històrica de treball en aquest projecte conjunt que s’anomena
Sant Boi al grup d’ICV-EUiA-MES. El nostre és un pacte estratègic
i de futur per la ciutat que estimem n

De izquierda
a derecha,
integrantes
de la comisión
negociadora
del pacto: Alba
Martínez y Josep
Puigdengolas (ICV
EUiA-MES), Lluïsa
Moret, José Ángel
Carcelén y Laura
Solís (PSC)

Los valores del gobierno
Utilidad pública

Els ajuntaments,
espais de resistència

La política solo tiene valor si es útil para mejorar la
vida cotidiana de las personas

Alba Martínez, ICV-EUiA-MES

Proximidad

Trabajar a pie de calle permite conocer de cerca los pro
blemas y colaborar mejor a la hora de buscar soluciones

Transparencia

La honestidad, la credibilidad y la transparencia son
exigencias de la ciudadanía y retos para los gobiernos

Ejemplaridad

Por ética y responsabilidad, los comportamientos de los
políticos deben ser ejemplares

Calidad democrática

La democracia es un valor fundamental que hay que
reivindicar para garantizar el ejercicio de derechos
Viure Sant Boi
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Tornem a apostar per formar part d’un govern
amb el suport de bona part de la ciutadania,
que en les eleccions del passat 24 de maig
van reconèixer amb el seu vot la bona feina feta.
Serem constructius i responsables, i treballarem amb un peu a
l’Ajuntament i un altre al carrer, colze a colze amb els moviments
socials, per impregnar la ciutat dels valors de l’esquerra, l’eco
logisme i l’antifeixisme, que són al nostre ADN i als quals no
renunciarem. Volem contribuir a fer de Sant Boi una ciutat més
democràtica i participativa, més oberta i solidària, i no deixarem
ningú enrere per raons econòmiques, d’origen o de gènere.
Volem ser agents actius del desenvolupament econòmic de la
nostra ciutat i lluitar contra les xacres de l’atur, la pobresa i les
desigualtats, cada cop més presents a la nostra societat a causa
d’aquest sistema malalt i a causa també de les polítiques d’aus
teritat del PP al govern espanyol i de CiU i ERC a Catalunya, que
obliguen els ajuntaments, sovint sense les competències ni els
recursos necessaris, a ser espais de resistència per defensar els
drets de la ciutadania.
L’Ajuntament de Sant Boi és de tots i totes. Us convidem a en
trar-hi amb nosaltres n

ALCALDESSA
CULTURA

José Manuel González

Lluïsa Moret

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN
Primer tinent d’Alcaldia

TERRITORI

CIUTAT SOSTENIBLE

José Ángel Carcelén

Josep Puigdengolas

Planejament i gestió urbanística
Projectes i obres
Llicències d’obres i de parcel·lació
Cementiri i serveis funeraris
Manteniment d’equipaments
Patrimoni immobiliari
Espai públic
Desenvolupament econòmic
Policia Local
Protecció Civil

Medi ambient
Entorn natural
Agricultura
Educació per a la sostenibilitat
Eficiència energètica
Enllumenat públic
Residus municipals urbans
Protecció de la legalitat
Llicències
mediambientals

i DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

JOSEP PUIGDENGOLAS
Segon tinent d’Alcaldia

JUAN ANTONIO TAMAYO
Tercer tinent d’Alcaldia

José Manuel González
Manteniment de proximitat

LAURA SOLÍS

Quarta tinenta d’Alcaldia

Elena Amat
Infraestructures, mobilitat i transports
Aparcaments
Promoció i disseny de ciutat
Comerç, turisme i fires
Consum
Mercats
Llicències d’activitat
Laura Solís
Formació ocupacional

ALBA MARTÍNEZ

Cinquena tinenta d’Alcaldia

Viure San
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Ció Lerma
Salut pública
Tinença responsable i benestar dels animals

El nou

2015
2019

GOVERN

Educació
Universitats
Normalització Lingüística
Memòria històrica
Civisme i Convivència
Cooperació, Solidaritat i Pau

CIUTAT EDUCADORA
Alba Martínez

GOVERNANÇA

i QUALITAT DEMOCRÀTICA

Juan Antonio Tamayo

Comunicació
Relacions públiques i Protocol
Planificació i avaluació de polítiques públiques
Societat del Coneixement
Agermanaments igualitaris
Bon govern i qualitat democràtica
Secretaria general i Serveis jurídics
Economia i Hisenda
Informàtica
Registre general, arxiu i documentació
Recursos Humans
Qualitat
Oficina Municipal d’Atenció al Públic
Marc Aguilà
Projectes europeus
Transparència
Daniel Martínez
Noves formes de
participació
José Manuel González
Proximitat i districtes
Coordinació de consells
de barri

Javier López
Cooperativa i Molí Nou
Elena Amat
Centre i Vinyets i
Molí Vell
Antonia Barragán
Barris de muntanya
Daniel Martínez
Marianao
José Manuel González
Camps Blancs i
Casablanca

IGUALTAT

Salut
González

Javier
López

I DRETS SOCIALS

Laura Solís

Igualtat de gènere
Usos socials del temps
Igualtat d’oportunitats
Ocupació

Antonia
Barragán

Marc
Aguilà

Javier López
Infància, adolescència i família
Habitatge social
Diversitat funcional
Inclusió i plena ciutadania

Elena
Amat

Salut González
Serveis socials
Salut comunitària
Antonia Barragán
Esports
Gent gran
Marc Aguilà
Joventut

municipal de Sant Boi
Viure San
Santt Boi
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José Manuel
González

Daniel
Martínez

Ció
Lerma

El cartipàs, reflex de les apostes
polítiques del mandat
NLluitar contra l’atur i atendre les persones vulnerables continuen essent les principals prioritats

El nou equip polític de l’Ajuntament de Sant
Boi ha iniciat la feina del mandat 2015
19. La primera tasca duta a terme ha es
tat la definició de l’organigrama o cartipàs
(pàg. 6 i 7). La nova estructura política de
l’Ajuntament es fonamenta en les prioritats
de l’Equip de govern i descriu grans àrees
d’actuació vinculades a aquestes prioritats.

Territori i desenvolupament
econòmic
La primera gran àrea d’actuació política
treballarà per donar la millor resposta
possible al primer problema de la ciutat,
l’atur, i serà dirigida pel primer tinent
d’Alcaldia, José Ángel Carcelén. El seu
objectiu serà crear a Sant Boi les condicions
per a un desenvolupament econòmic capaç

L’educació i la
cultura

guanyen pes com
a apostes per un
futur amb més
oportunitats per a
la ciutadania

de generar ocupació i, sobretot, ocupació
digna. L’equip de govern incorpora a aquesta
àrea les polítiques de territori en considerar
que el disseny i el desenvolupament de
l’urbanisme i la mobilitat, entre altres
factors, estan íntimament lligats a la creació
d’oportunitats econòmiques. Territori i
desenvolupament econòmic s’articulen,
doncs, en una única direcció per fer de Sant
Boi una ciutat d’oportunitats.

Igualtat i drets socials

L’altra gran prioritat del govern local conti
nuarà essent atendre el benestar de la ciu
tadania i, en especial, donar resposta a les
necessitats de les persones més vulnera
bles en un context de continuïtat de la crisi
econòmica. La tinenta d’Alcaldia Laura Solís
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estarà al capdavant d’aquest àmbit d’Igualtat
i drets socials, que en anteriors mandats por
tava el nom de Benestar. El canvi de deno
minació posa de manifest un nou enfoc més
ajustat a l’actual realitat social, que reclama
un ajuntament més proper a la ciutadania i
als moviments socials per garantir la igual
tat d’oportunitats i els drets de tots els sec
tors de població. Com a novetat, aquesta
àrea gestionarà les polítiques d’habitatge i
d’ocupació, que tindran una orientació més
social per evitar que la dificultat per accedir
a aquests dos drets bàsics de totes les perso
nes sigui causa de pobresa i exclusió social.

Ciutat sostenible
Aquesta nova àrea tindrà una identitat dife
renciada en el mandat 2015-19 sota la direc
ció del tinent d’Alcaldia Josep Puigdengolas.

El seu objectiu és aprofundir l’aposta política
que, en els darrers anys, ha fet de l’entorn na
tural de Sant Boi un element d’identificació i
de posicionament estratègic dintre de l’àrea
metropolitana. Els entorns fluvial i forestal i,
com a novetat, el Parc Agrari del Baix Llobre
gat dependran d’aquesta àrea que, encarrega
da també de la gestió dels residus, l’educació
per la sostenibilitat o l’eficiència energètica,
estarà també orientada a actuar com a mo
tor econòmic generador de llocs de treball.
També en dependran les polítiques de salut
pública i de tinença d’animals de companyia.

Governança i qualitat
democràtica
Les polítiques de governança es fusionen
en aquesta àrea d’actuació que dirigirà el ti
nent d’Alcaldia Juan Antonio Tamayo amb els
serveis interns de l’Ajuntament. S’afavoriran
noves formes de participació i relació amb la
ciutadania, els moviments socials i el teixit
associatiu i es treballarà per consolidar un
nou model de comunicació basat en la proxi
mitat i la connexió amb les necessitats reals

de les persones. L’àrea incorpora un àmbit
específic dedicat al repte de la transparèn
cia. Hi ha un equip de regidors de barri amb
un coordinador que dirigirà les polítiques
de proximitat (inclòs el manteniment de
l’espai públic en el territori, una altra priori
tat de l’equip polític, i el projecte Alcaldia als
barris). Aquest àmbit d’actuació inclou els
serveis interns municipals (com la informàti
ca, els recursos humans o els departaments
de gestió econòmica) per ajudar a configurar
una administració més moderna i eficient.

Cultura i educació
Aquestes dues polítiques tindran una de
pendència orgànica directa d’Alcaldia, com a
fórmula per donar-los la rellevància que el
govern municipal els assigna per als pròxims
anys. L’educació i la cultura, àmbits fronte
rers i complementaris, es plantegen com a
apostes polítiques de primer ordre en tant
que motors de generació de noves oportuni
tats per a la ciutadania. La tinenta d’Alcaldia
Alba Martínez dirigirà les polítiques de
l’àmbit de Ciutat Educadora n
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La modernització del Mercat de la
Muntanyeta, primer pas del Pla de Comerç
Tal com estableix el Pla de Comerç 2020,
elaborat conjuntament per la Taula de Comerç i l’Ajuntament de Sant Boi, els carrers
Francesc Macià i Lluís Pascual Roca (des del
Mercat de Sant Jordi fins al Mercat Muntanyeta) configuren l’eix comercial principal
del municipi. Així, el Pla proposa una sèrie
de mesures urbanístiques i comercials per
modernitzar aquest sector i convertir-lo en
una zona de referència comercial i un espai
de convivència ciutadana. El projecte de reforma i ampliació del Mercat de la Muntanyeta és la primera d’aquestes actuacions
que es posa en marxa.

Inici de les obres

L’Ajuntament ha encetat les obres que està
previst que finalitzin durant la primave
ra de l’any vinent, tot i que l’activitat del
mercat només es veurà afectada durant
l’estiu (vegeu quadre adjunt). La reforma
consistirà en la modernització de la façana
del mercat, per donar-li més il·luminació i
visibilitat. A un dels nous espais de l’equipament es trobarà l’oficina d’expedició del

Eix de ciutat

El nou Mercat
Municipal CentreLa Muntanyeta
i el Mercat de
Sant Jordi es
consolidaran
com els dos pols
d’atracció de
l’eix comercial
principal de la
ciutat, format pels
carrers Francesc
Macià i Lluís
Pascual Roca.

DNI i passaports de la Policia Nacional, un
element que oferirà centralitat a l’equipament comercial. L’equipament tindrà altres
establiments comercials, situats a la façana
de la plaça, que ocuparan l’espai que deixen
les parades no alimentàries. L’aparcament
públic del mercat incorporarà un control
d’accés per facilitar la rotació dels vehicles.
D’altra banda, el supermercat LIDL ampliarà les seves instal·lacions i s’obriran 7 no-

ves parades d’alimentació, que s’afegiran
als 20 espais existents a l’actualitat.
Les obres de remodelació del mercat tindran un cost aproximat de 3,5 milions d’euros.
El finançament anirà a càrrec de l’Ajuntament
(mitjançant una subvenció de l’Àrea Metropo
litana de Barcelona) i de la comercialització
dels nous espais. L’empresa LIDL col·laborarà
amb el projecte amb 650.000 euros per fer
front al cost de la seva ampliació. n

Afectacions del servei per les obres del mercat
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT

REOBERTURA DEL SERVEI

Sala de vendes del mercat i
aparcament planta -1:
26 de juliol al 31 d’agost
Supermercat LIDL:
2 d’agost al 9 de setembre
Aparcament LIDL:
1 de juliol al 9 de setembre

Sala de vendes del mercat i
aparcament planta -1:
1 de setembre
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Supermercat i aparcament LIDL:
10 de setembre

Cinco propuestas
ciudadanas para
dar uso a los
espacios vacíos

Obras en la cubierta del polideportivo La Parellada.

El Ayuntamiento aprovecha el
verano para mejorar la ciudad
El Ayuntamiento aprovecha la época esti
val para realizar una serie de obras de me
jora y mantenimiento de los equipamientos
públicos de la ciudad. Además de los traba
jos ordinarios, como el mantenimiento de
las escuelas, este año se están haciendo
obras de mejora en el polideportivo de La
Parellada y también en el Mercado de La
Muntanyeta (ver página 10).

Más seguridad en La Parellada

Las obras de reforma del polideportivo La
Parellada tienen como finalidad mejorar
la comodidad y la seguridad de las insta
laciones. A principios de junio se iniciaron
los trabajos de refuerzo estructural de
la cubierta del pabellón. Las obras finali
zarán en septiembre y tienen un coste de
680.000 euros. La finalidad de la actuación
es adecuar el equipamiento a la normati
va de seguridad. Los trabajos consisten en
asegurar la estabilidad y el buen compor
tamiento de la cubierta ante circunstancias

A pleno
rendimiento

El polideportivo
La Parellada es
el más veterano
del municipio.
La instalación
funciona a pleno
rendimiento
desde hace casi 30
años. Actualmente
cuenta con 1.370
abonados y 11.000
usos semanales.

meteorológicas adversas. De hecho, el poli
deportivo cuenta desde hace tiempo con un
sistema automático de alarma que permite
desalojar el equipamiento en caso de aler
ta meteorológica. Además, un sistema au
tomático realiza el cierre de las ventanas.
Otras mejoras realizadas en el polidepor
tivo han sido la instalación de un ascensor
de acceso a las gradas y la colocación de
parquet en la pista.

Mantenimiento de las escuelas

Cada verano se llevan a cabo las tareas de
mantenimiento de los centros escolares pú
blicos del municipio. Este año, el Ayunta
miento invertirá 432.500 euros para mejo
rar la eficiencia energética de las escuelas,
sustituir los elementos desgastados, reha
bilitar las instalaciones deterioradas y pin
tar. También se remodelarán algunos patios
escolares y se van a adecuar las zonas y los
juegos ya instalados. Las obras se realiza
rán en la mayoría de centros escolares.
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La mesa de valoración del Proyecto
CoBoi Innova ha seleccionado 5
proyectos para revitalizar los espacios
en desuso de la ciudad. El objetivo de
esta iniciativa es conseguir dinamizar
estos espacios públicos en desuso
haciendo una cesión temporal de los
mismos a los proyectos finalistas.
Los cinco espacios disponibles son
Can Boneu (local
situado en la calle
Jaume I), la zona
comercial de la calle
Víctor Balaguer, el
quiosco y el entorno
de la plaza de la
Generalitat y el
quiosco de la calle
Bonaventura Calopa.
Los proyectos
finalistas son
Juca, Óla, Eixam,
Circula Cultura y
The Goodbiker. El
proyecto Juca (Can
Boneu) combinará
la atención
comunitaria
con la realización de actividades
extraescolares. Óla y Eixam dinamizarán
la zona comercial de la calle Víctor
Balaguer. Circula Cultura ofrecerá un
espacio de encuentro sociocultural al
vecindario de la plaza de la Generalitat.
The Goodbiker es un pequeño taller de
bicicletas que se ubicará en el quiosco
de la calle Bonaventura Calopa.
Las candidaturas seleccionadas
participan en talleres de co-creación
(ver foto) para acabar de perfilar
las diferentes propuestas. Además,
recibirán el apoyo de una persona
especializada en proyectos de economía
social y se realizará un seguimiento en
su puesta en marcha.

Durant els mesos d’estiu, el Museu
de Sant Boi està obert ‘per vacances’
N Els Ludi Rubricati, dedicats a la dona romana, van obrir les activitats del temps de calor
L’estiu és un temps ideal per gaudir del pa
trimoni cultural de la ciutat, passejar per
alguns dels carrers més antics i tradicionals
i visitar els espais museístics. La seu prin
cipal del Museu, Can Barraquer, inaugurada
l’any 2011, ofereix no solament exposicions
permanents al voltant del passat iber, romà
i medieval de Sant Boi, sinó activitats que
volen apropar i recrear la història i la cièn
cia de manera lúdica i divertida. Les Termes
Romanes i la Torre de Benviure són els altres espais que ens parlen del nostre passat
més llunyà i són escenari de gran part de la
feina de recuperació i difusió del patrimoni
històric de la nostra ciutat.

Què hi ha al Museu?

Can Barraquer és la seu central del Museu.
Aquí hi trobem dues exposicions perma
nents, una sobre la història del municipi
i una altra sobre la figura de Rafael Casa
nova, conseller en Cap de Barcelona l’any
1714. En aquest edifici rehabilitat com un
espai modern, funcional i interactiu, hi va
viure els darrers anys de la seva vida.
A les Termes Romanes descobrim uns
banys d’una autèntica vil·la romana vincu
lada al protagonisme comercial i social de
Sant Boi durant el temps en què formava
part de les rutes comercials del vi. Ales
hores el riu Llobregat (Rubricatum) era un
important canal de transport i comunicació
amb la Roma clàssica.
Per trobar l’exponent més interessant del
passat medieval de la ciutat hem de visi
tar la Torre de Benviure, que actuava com
a element estratègic de defensa. Per do
nar a conèixer la funció de la torre a les
persones que la visiten, l’espai acull cada
primer diumenge de mes una visita guiada
en forma de recreació històrica.El perso
natge Roc de Benviure (a excepció del mes
d’agost), un soldat que “viu” al monument,
és l’encarregat de transportar-nos 500 anys
enrere, un temps en què la vida quotidiana

de les persones era ben diferent a la que
vivim als nostres dies.

Activitats, exposicions,
portes obertes...

Durant tot l’any el Museu organitza activi
tats lúdiques i pedagògiques adreçades a
tots els públics. Algunes formen part de
projectes relacionats amb la inclusió (Her
mes, vinculat a la lluita contra l’estigma de
la salut mental, i Programa de Qualificació
Professional Inicial -PQPI-, entre altres). Els
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El Museu disposa
d’exposicions
permanents
al voltant del
passat de la ciutat
presentades
amb una estètica
moderna i
innovadora.

tallers familiars són una altra de les activi
tats més consolidades. Les exposicions per
manents i temporals al llarg de l’any són un
altre dels atractius (vegeu pàg. 22).
El Museu, a més, està des de fa anys ple
nament incorporat al calendari de les acti
vitats culturals. Per això forma part de les
programacions de la Fira de la Puríssima, la
Festa Major o la Carxofada, tot obrint les
portes amb la finalitat que la ciutadania
de Sant Boi pugui gaudir del conjunt de les
instal·lacions gratuïtament durant les fes-

El Museu, en xifres (2011-2015)
Persones usuàries des de la inauguració de
Can Barraquer com a seu principal

¬ 30.199 Can Barraquer
¬ 20.335 Termes Romanes
¬ 2.800 Torre de Benviure (‘Roc de Benviure’ ha realitzat
1.467 visites guiades gratuïtes els primer diumenges de mes)

¬ 12.110 a les 17 activitats pedagògiques anuals
¬ 22.380 a les activitats familiars
¬ 7.500 a les activitats inclusives
¬ 1.827 als casals d’estiu
¬ 9.900 als Ludi Rubricati

Can Barraquer, les
Termes Romanes i
la Torre de Benviure
són els espais
museístics de la
ciutat. Diverses
activitats els
omplen de vida i els
fan més propers.

tes i els esdeveniments més significatius
que tenen lloc a la població.

Festa romana i molt més

Els Ludi Rubricati, la festa romana de Sant
Boi, dóna inici a les activitats d’estiu. En
guany aquestes jornades de recreació his
tòrica han estat dedicades a la dona amb
un homenatge a la troballa del primer nom
de dona romana de Sant Boi, la Primitiva i
la recreació d’una boda romana (i d’un di
vorci); també hi va haver un campament

militar baiximperial i els seus legionaris,
danses i balls de l’època i una àmplia oferta
de tallers. La Nit Medieval (27 de juny) pre
veu un salt en el temps i converteix la Torre
de Benviure en un espectacle inspirat en les
corts dels castells. I ja al juliol (dia 11) la te
rrassa de Can Barraquer es convertirà en un
espai que ens transportarà al moment del
pas del segle XIX al XX, una època de crisi
econòmica i social semblant a l’actual. Es
combinaran en una mateixa vetllada ses
sions de cinema en 360º, una conferència
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sobre la llum a càrrec del divulgador cien
tífic Marc Boada, un taller de piruletes amb
motius modernistes i un concert de jazz.
Aquella nit s’inaugurarà l’exposició Sant
Boi de Llobregat, 1875-1923. La modernit
zació d’un poble, una mostra que es podrà
veure al llarg de tot l’estiu. La Música a la
Fresca (dies 4, 11, 18 i 25 de juliol), que,
un any més, organitza La Unión Extremeña
de Sant Boi a la Torre de Benviure, comple
mentarà les activitats estiuenques n
www.museusantboi.cat

Nova edició del Programa
Eskala adreçat a persones
joves de 18 a 30 anys

15 joves de Sant Boi participaran
des del mes de juliol en el
Programa Eskala d’entrenament
i coaching professional. Aquesta
iniciativa municipal s’adreça a
nois i noies d’entre 18 i 30 anys
que busquen feina o que han
abandonat els estudis i volen
reprendre’ls. El programa els
proporciona competències per
millorar les seves opcions
i ajustar-les a les seves
expectatives vitals.

Pantalles informatives
a Can Massallera

L’Ajuntament ha instal·lat a
Can Massallera tres pantalles
d’alta definició per difondre
serveis, campanyes,
notícies i activitats
d’agenda de Sant
Boi i d’aquest centre
cívic. Les pantalles
són una prova pilot
que reflecteix l’aposta
del govern municipal
per una comunicació
pròxima i útil a la
ciutadania, basada en l’ús d’eines
tecnològiques innovadores.

Sessió de speed dating
a Can Massallera

12 persones en situació d’atur van
participar en una sessió de speed
dating per a la recerca de feina.
Aquest taller gratuït s’inspira
en el sistema de cites ràpides
que s’utilitza des de fa un temps
per buscar parella. L’empresa
municipal CORESSA ha organitzat
el taller per a persones usuàries
del Club de Feina interessades
a preparar-se per a aquest tipus
d’entrevista laboral. La sessió
es va fer el 4 de juny a Can
Massallera.

Lliurats els
premis Juga
Verd Play
El Consell Esportiu del Baix Llobre
gat va celebrar a Cal Ninyo, el 16 de
juny, el 2n Acte de Reconeixement
als valors Juga Verd Play. L’objectiu
de l’acte és distingir els equips, enti
tats i agents més destacats del pro
grama Juga Verd Play inclòs dins de
la competició dels Jocs Escolars del
curs 2014-15.
13 equips de Sant Boi han es
tat reconeguts en aquesta edició: 7
equips de futbol (2 CF Cooperativa,
2 FC Santboià i la resta d’AFA Vedru
na, Salesians i INS Rubió i Ors), 2 de
bàsquet (AFA Vedruna i Pedagògium
Cos), 2 d’handbol (EH Cooperativa) i
2 de volei (CV Sant Boi). A l’apartat
especial es va reconeixer la tasca
desenvolupada pel FC Santboià (im
plicació del públic), Carlos Ramos (di
namitzador de joc), Pedagògium Cos
i AFA Vedruna (Esportistes Juga Verd
Play) i, finalment, INS Rubió i Ors
(Agents Juga Verd Play).
cebllob.cat

El Dia Internacional d’Acció per la salut de les Dones es va

celebrar a Sant Boi amb diverses activitats entre les quals destaca la
IV Trobada Sant Boi boig per l’esport femení que va tenir lloc el 12 de
juny a l’Estadi Joan Baptista Milà. Amb la col·laboració dels clubs dels
respectius esports, es van organitzar activitats de futbol, voleibol,
softbol, handbol i rugbi, orientades a noies d’entre 6 i 18 anys.

Primeres dades de l’enquesta
sobre l’envelliment
Segons un avançament dels resul
tats de l’estudi sobre l’envelliment
a Sant Boi, la solitud percebuda per
les persones no està relacionada amb
l’edat però sí amb l’estat de salut o
amb l’estat civil. En aquest sentit,
les persones que pateixen més d’una
malaltia crònica són més propenses a
sentir-se soles que les que en patei
xen només una o cap. També s’ha ob
servat que els nivells de solitud són
més alts entre les persones divorci
ades, vídues o separades (majoritàri
ament dones). En el cas dels homes,
els solters o casats tenen una menor
tendència a sentir-se sols i els vidus,

divorciats o separats la tendència su
pera àmpliament la de les dones.
L’Ajuntament i el Parc Sanita
ri de Sant Joan de Déu agraeixen la
col·laboració a l’estudi de les per
sones de més de 50 anys de Sant
Boi que estan participant. L’estudi
consisteix en una entrevista sobre
qüestions de salut, qualitat de vida
i benestar, i unes proves de salut,
como ara mesurar el pes i la talla i
prendre la tensió arterial. L’objec
tiu del projecte “Sant Boi Ageing
Study” és millorar la qualitat de vida
d’aquestes persones i adaptar la
societat al repte de l’envelliment.
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L’estudi vol preparar millor la societat
per al repte de l’envelliment

Les Festes de
Barri 2015, en
imatges

2

4
1 Catifes florals de la
Capvuitada
2 Festa infaltil a
Camps Blancs
3Tabalada a Marianao
4 Holy Coope de Ciutat
Cooperativa i Molí
Nou
5 Gegants de
Casablanca

3

5

4

Reportatges
complets
www.flickr.com/
ajuntamentsantboi

1

Vídeos
www.youtube.com/
ajuntamentsantboi
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Premi Edurecerca per a una
alumna del Rubió i Ors

Marina Barahona, alumna de
l’Institut Joaquim Rubió i Ors, ha
rebut un dels guardons del premi
Edurecerca amb el treball “La
patent dels ocells. La reducció
de la resistència induïda”. El 17
de juny va tenir lloc el lliurament
d’aquests premis promoguts
pels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament,
juntament amb diferents entitats
col·laboradores, per reconèixer la
tasca d’investigació que es porta a
terme als instituts de secundària.

La Fundació Marianao
inaugura un nou espai

La Fundació Marianao va celebrar
el seu 30è aniversari. El 20 de
juny es va inaugurar l’espai
Mercè Rodoreda,
dedicat a desenvolupar
programes de foment
de la participació juvenil
per a la millora de la
cohesió i la convivència
al territori. Aquest
projecte comptarà amb
el lideratge de joves
que actualment ja estan
vinculats a l’entitat.

El Clúster aconsegueix el
certificat Bronze Label

L’Associació Clúster de Salut
Mental de Catalunya ha obtingut
el certificat Bronze Label
d’Excel·lència de Clústers. Aquest
certificat ha estat atorgat per
l’European Secretariat
for Cluster Analysis
(ESCA) en el marc de
l’European Cluster
Excellence Initiative i
permetrà al Clúster de
Salut Mental Catalunya
poder complir un dels
criteris indispensables
per formar part del
programa Catalonia Clusters.

Celebració de
la Setmana
de la Dignitat
La Setmana de la Dignitat se celebra
rà a Sant Boi del 6 al 9 de juliol amb el
lema “Rescatem les persones”. L’acte
previ de la celebració va tenir lloc el
27 de juny amb la recollida extraordi
nària d’aliments (principalment llet,
pasta, sucre, cereals, oli, conserves
de peix, tomàquet fregit i galetes)
organitzada per Aliments Solidaris
als supermercats de Sant Boi.
El dijous 9 de juliol, a les 20 h, es
farà la lectura del manifest de la
Setmana de la dignitat a la plaça de
l’Ajuntament. Abans d’aquest acte, a
les 19 h, es farà l’espectacle d’anima
ció infantil Sarau de pau. Durant el
matí es farà una creació artística collectiva de les nenes i dels nens dels
casals d’estiu municipals titulada De
sitjos per la igualtat.
El divendres, 10 de juliol, a les 22 h,
es farà una projecció de cinema a la
terrassa del Museu de Sant Boi (Can
Barraquer). La pel·lícula triada és Dos
días, una noche, dirigida per Jean-Pi
erre i Luc Dardenne i protagonitzada
per Marion Cotillard. L’Ajuntament
organitza aquests actes.

247 persones han sol·licitat els ajuts de lloguer a la convocatòria

extraordinària de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any
2015. El termini va finalitzar el 23 de juny de 2015. A Sant Boi es van
habilitar dos punts d’atenció, informació i recepció de sol·licituds:
un a Can Massallera, al Servei d’Informació Juvenil El Punt (per als
sol·licitants menors de 35 anys) i un segon a l’Oficina Local d’Habitatge
de l’Ajuntament (per a la resta de sol·licitants). Es tracta de subvencions
que han de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de
lloguer a sectors de població en risc d’exclusió.

80 alumnes han fet pràctiques a
empreses i serveis del municipi
33 alumnes dels centres públics de
secundària i la Institució Balmes de
Sant Boi han participat al Programa
de Diversificació Curricular que té
com a principal objectiu reduir el risc
de fracàs escolar dels alumnes de 3r
i 4t d’ESO.
També van finalitzar el curs els
45 alumnes, d’entre 16 i 20 anys,
dels Programes de Formació i Inser
ció (PTT). Les tres especialitats dels
programes són: auxiliar de vendes,
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oficina i atenció al públic, auxiliar de
reparació i manteniment de vehicles
lleugers i la nova especialitat d’auxi
liar d’activitats agropecuàries.
Aquests programes, impulsats per
l’Ajuntament, han facilitat a aquest
alumnat el pas de la formació al món
laboral. La realització de pràctiques
prelaborals d’ambdós programes ha
comptat amb la col·laboració de 30
empreses, serveis públics i espais
agraris del municipi.

Més de 4.000 infants fan
activitats d’estiu a Sant Boi
Més de 4.000 infants fan activitats
d’estiu a Sant Boi als casals d’estiu
municipals i a la xarxa d’entitats i
agents que ofereixen activitats de
lleure infantil. Enguany, Sant Boi
comptarà de nou amb una oferta
de casals d’estiu a l’agost. Els casals
d’estiu municipals permeten disposar
d’un recurs universal de lleure educa
tiu i de conciliació de la vida familiar
i laboral. També permeten abordar la
igualtat d’oportunitats dels infants
amb necessitats educatives especials
o dificultats socials o econòmiques.
L’oferta de casals d’estiu municipals
consta de 540 places durant el mes
de juliol i 100 places més a l’agost.

Primera trobada del
Consell de la Infància i
l’Adolescència

Els nens i nenes del Consell de la
Infància i l’Adolescència de Sant
Boi es van reunir
per primer cop, el
10 de juny, en una
sessió plenària a
L’Olivera. Durant
la trobada van
fer el balanç del
primer trimestre
de funcionament
i van rebre els dos
primers encàrrecs
de l’Ajuntament: crear el logo del
consell i treballar per elaborar un
reglament de funcionament.

Malgrat el context de crisi econòmi
ca, des de l’any 2013, l’Ajuntament
ha ampliat l’oferta d’aquest recurs,
que compta amb servei de menjador,
al mes d’agost i altres períodes de
vacances escolars. Les millores del
servei de casals d’estiu tenen com a
finalitat principal garantir la suficièn
cia alimentària d’infants amb situació
de vulnerabilitat, sense perdre el seu
caràcter educatiu i de lleure.
Uns 150 infants del municipi s’han
beneficiat d’aquests ajuts. Les quotes
de casals d’estiu municipals gaudei
xen de reduccions en funció del nivell
de la renda familiar i quan s’inscriu
més d’un infant de la mateixa llar.

Celebració de la Setmana
del Voluntariat

Els voluntaris mediambientals han
creat una sèrie d’espais educatius
al pati exterior de
la Masia de Torre de
la Vila: el jardí de
papallones, l’hotel
d’insectes, una caseta
d’observació d’aus,
un jardí de pluja, uns
horts verticals i un
cultiu hidropònic.
Els tallers de creació
d’aquests espais han
tingut lloc durant la celebració de
la Setmana del Voluntariat.

Projecte per
garantir llibres
a l’escola
L’Escola Ciutat Cooperativa ha ence
tat el projecte “Que no ens falti de
res” per garantir l’accés de tot l’alum
nat als llibres i al material. La inicia
tiva ha sorgit arran de les dificultats
de moltes famílies per poder pagar la
part dels llibres col·lectius (reutilit
zats) i el material escolar. L’objectiu
del projecte és garantir la igualtat
d’oportunitats de tots els nens i ne
nes del centre i que puguin participar
en totes les activitats acadèmiques,
disposant del material pertinent. Així
les famílies hauran d’aportar una
quantitat en concepte de llibres i
material, que estarà en consonància
amb la seva situació econòmica.
El projecte té un pressupost de
19.680 euros, que es finançarà amb
les aportacions de l’alumnat (8.500
euros) i del centre escolar (7.000 eu
ros). La diferència es cobrirà amb una
subvenció municipal. L’Escola Ciu
tat Cooperativa té 170 alumnes (48
d’educació infantil i 122 de primària).

40 anys de l’Escola Fernández Lara
L’Escola Fernández Lara va celebrar
el passat mes de juny els seus 40
anys d’història. La commemoració
de l’aniversari va finalitzar amb un
acte que va comptar amb una taula
rodona al voltant del món educatiu,
i tallers i activitats en què van par
ticipar l’alumnat, pares i professors
del centre.
L’Escola Maria Fernàndez Lara es
va inaugurar al setembre de 1974. En
aquella època no era l’única escola

de Casablanca, sinó que hi havia tam
bé el San Rafael i El Fénix. Als anys
80 es va fer un procés d’absorció i
concentració de les altres escoles del
barri i va ser la que va aglutinar tot
l’alumnat. L’Escola és un lloc de refe
rència al barri de Casablanca.
El centre porta el nom d’una mes
tra d’origen andalús que va treballar
durant molts anys a Sant Boi -des de
la seva arribada l’any 1911- i que va
morir l’any 1970.
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Un alumne de Sant Boi
guanya el Fem Matemàtiques
Roger Salvador, alumne de
6è de primària del Col·legi
Llor, ha guanyat el concurs
Fem Matemàtiques a la seva
categoria. La Federació
d’Entitats per a l’Ensenyament
de les Matemàtiques (FEEMCAT)
organitza la prova amb la finalitat
de contribuir a desenvolupar la
competència matemàtica en tot
l’alumnat de sisè de Primària i
primer cicle de l’ESO.

Juan A. Tamayo,
tinent d’Alcaldia

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

N Nuestra prioridad:
las personas

L

as grandes ciudades tienen un hue
co informativo en los medios de co
municación que les permite que sus
políticas sean mucho más visibles.
Las ciudades medianas y pequeñas
solo son noticia por hechos luctuo
sos o por casos de corrupción, nor
malmente. Estos días son noticia las
primeras decisiones de los nuevos
gobiernos de Barcelona o Madrid.
Los medios resaltan la intervención
en casos de desahucios y el aborda
je de las necesidades alimentarias
de los niños y niñas de familias con
pocos recursos.
Parecen nuevas políticas para nue
vos tiempos pero hay ayuntamien
tos como el de Sant Boi que realizan
desde hace años ese trabajo social.
El Plan de Inclusión Local puso en
marcha el servicio que intermedia
entre bancos y familias para evitar
desahucios y conseguir daciones
en pago. El Ayuntamiento orga
niza casals d’estiu en agosto para
garantizar las necesidades básicas
de alimentación de los niños (sin
interrupción en verano y fechas na
videñas). Hace años se ayuda a más
de un centenar de jóvenes a seguir
sus estudios con becas locales y se
han multiplicado por tres la ayuda
a los bancos de alimentos y a las
familias con dificultades. Todo ello
sin ayuda de otras administraciones,
la Generalitat porque su objetivo es
el proceso a la independencia, el go
bierno del PP porque su proceso es
acabar con el Estado de Bienestar.

Olga A. Puertas,
regidora

Josep Puigdengolas,
tinent d’Alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Entreu
a l’Ajuntament

C

N Empieza la función

omença una nova etapa, una etapa
que fruit del mandat ciutadà tornarà
a estar impregnada dels valors de
l’esquerra i l’ecologisme. El 24 de
maig la ciutadania triava la composi
ció del nou Ple municipal, rebutjant
les opcions de dretes, fent un gir a
l’esquerra i reforçant les formacions
polítiques que han liderat la ciutat
els darrers 4 anys. En el nostre cas,
amb quasi 900 vots més que fa 4
anys, sentim l’orgull de veure com el
nostre projecte polític es consolida
com el segon amb més suport a la
ciutat.
Fruit d’aquest mandat ciutadà ICV
EUiA-MES aposta per un govern
que posi en el centre de la seva
acció política les persones, vetllant
per uns serveis públics de qualitat,
prioritzant l’educació i la cultura i
intensificant les polítiques de desen
volupament econòmic i ocupació, de
cura de l’espai públic i les de soste
nibilitat.
Aquests 4 anys treballarem més
dur i amb més intensitat que mai,
conscients de l’extrema duresa
de la situació actual i dels nostres
compromisos, i sabent que només
ho aconseguirem si anem de la mà
de la ciutadania. L’Alba ja ho deia
en el Ple de Constitució: “convidem
tota la ciutadania a entrar a l’Ajun
tament perquè és de tots i totes”.
Us animem a entrar-hi i continuar
construint la ciutat que volem.

T

ras la toma de posesión de los
nuevos concejales el 13 de junio, con
incidente juramental incluido, cuatro
años debería sernos suficiente para
solucionar temas pendientes. Desde
Ciudadanos trataremos de influir y
mejorar las decisiones que, con 36
años de poder, el PSC no ha sido
capaz de tomar. Lo decimos tras una
campaña con coste de 600 euros y
los 3 concejales obtenidos. Recor
demos: el Ateneu es un símbolo
ruinoso cedido a un grupo, siendo
de todos. Queremos un teatro
polivalente con zona ajardinada y
que mejore el frontal de Sant Boi.
También el túnel del Gater, primera
vía peatonal, requiere reforma y
adecuación a normas. Hay muchos
edificios singulares en ruinas que se
han de intervenir y aprovechar: Ate
neu, Casal Parroquial, antiguo hospi
tal, Villa Rosita, Can Xiol. Inventariar
y poner en uso el gran patrimonio
inmobiliario municipal, urge hacerlo.
Rebajar el IBI y tasa de basuras. Por
perdida de valor y porque se recoge
menos basura. Mantener la reduc
ción de deuda sin aumentos fiscales.
Simplificar la burocracia. Establecer
rigor contable sobre concesiones y
subvenciones. Mancomunar servi
cios públicos. Mayor coordinación
de Mossos y urbanos para mejorar
nuestra seguridad. Sobre el Parc
Agrari (1975) ¿Hiperabonar con riego
excesivo o cultivo ecológico y Km0?
¿Otro Eurovegas?
Saludos, ciudadanos.
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Miquel Salip,
regidor

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

N A la vostra disposició!

D

esprés de 4 anys en què el republica
nisme d’esquerres i independentista
no ha tingut espai en aquesta plana,
el suport de 3.861 persones ens han
fet tornar-hi amb més força que mai.
Així doncs, el primer que cal fer és
agrair aquest suport i explicitar que
els 3 regidors d’aquest grup munici
pal ens posem a la vostra disposició
per tal de fer avançar Sant Boi. I dir
també que ho fem, com no podia
ser d’una altra manera, amb un peu
a l’Ajuntament i un altre al carrer,
per fer de corretja de transmissió
d’allò que passi a la ciutat cap a dins
les institucions.
Veient la composició del govern
podria semblar que no han canviat
gaires coses, ja que es reprodueix
el pacte dels darrers 4 anys i el que
més vegades s’ha produït a la ciutat.
Però si alguna cosa ha canviat és la
composició de l’oposició,
situada més a l’esquerra.
Nosaltres exercirem aquesta tasca
des de la responsabilitat i la mà
estesa, però també des del
seguiment i el control exhaustiu de
l’acció de govern per aconseguir
des de l’oposició el que ens vam
comprometre a fer: un Sant Boi amb
caràcter, cohesionat, emprenedor i
republicà. I un Sant Boi que estigui
al costat del procés constituent que
el nostre país engegarà a partir del
27S, si la majoria ho vol, per cons
truir una república catalana social
ment justa i políticament neta.

Sala de Plens
viure

Sant Boi

Joan Domènech,
regidor

Marina Lozano,
regidora

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi
facebook.com/gentdesantboi

N Tot el poder per al
poble. Defensem les
lluites socials

H

a arribat el moment d’aplicar nous
models d’organització que ens per
metin avançar cap a un nou sistema
econòmic, polític i social on el poble
tingui la possibilitat de governar-se,
de ser protagonista, de deixar de
delegar en uns polítics professi
onals i en uns partits tradicionals
enquistats en els seus interessos
individuals i de classe. En aquest
sentit, Gent de Sant Boi funciona de
manera assembleària i oberta, de
forma que qualsevol persona que
comparteixi el codi ètic i el mani
fest fundacional pugui participar,
cadascú segons la seva disponibili
tat, ja que tan sols amb la implicació
de tots i totes podem començar a
canviar les coses. És des d’aquesta
coresponsabilitat que podrem fer
front comú a velles dinàmiques i a
combatre de manera contundent
un sistema antipersones i ecològica
ment insostenible. Que ningú dubti
que serem, a més, bel·ligerants amb
la corrupció.
Finalment, volem expressar la nos
tra continguda satisfacció davant
la decisió de l’Audiència Nacional
de posposar l’ingrés a presó de les
persones injustament encausades
per protestar contra les retallades
davant el Parlament el 2011. Tot i així,
restarem atents a l’evolució d’aquest
i d’altres casos que avui ja pateixen
la cara més dura de la repressió con
tra les lluites socials.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Vosaltres sou
la nostra única
raó de ser!

N Libertad o
libertinaje

L

os resultados de las pasadas eleccio
nes municipales ponen de manifies
to el castigo de los santboianos a las
siglas del PP y al gobierno de Rajoy
por las medidas adoptadas en estos
últimos años contra la crisis para
sacar a España de la quiebra y los
múltiples casos de corrupción en
nuestro Partido. Los asuntos locales
y de la ciudad quedaron en el olvido,
pero en fin, las cosas son como son.
Constituido el nuevo Ayuntamien
to, la mayor parte de las fuerzas
políticas apelaron a trabajar por una
Cataluña independiente y libre. Sant
Boi no va con ellos.
Además, los regidores de PSC, ICV,
ERC, Gent de Sant Boi (CUP) y CiU
tomaron posesión de sus cargos
manifestando acatar la Constitución
por imperativo legal, o sea, porque
la ley les obliga. Menudo ejemplo de
entender la democracia. Eso sí, para
cobrar sus sueldos ya les aseguro yo
que no mencionarán el imperativo
legal ni por asomo.
El Partido Popular ha trasladado a la
Dirección Regional y a la Delegación
de Gobierno en Cataluña el incum
plimiento de los requisitos legales
establecidos para la adquisición
de la condición plena de concejal,
según lo previsto en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General y refrendado en la
jurisprudencia constitucional.
Primer pleno, primeras ilegalidades,
primeros libertinajes. Nos espera un
mandato de 4 años entretenido.

C

iutadans i ciutadanes de Sant Boi,
nosaltres seguirem treballant per
complir al màxim el nostre progra
ma electoral (baixar l’IBI, baixar
taxes, més aparcament, donar vida a
Can Castells, un ajuntament transpa
rent, ... ) sent conscients de la nova
situació actual i de la posició que
representem en el consistori. I ho
farem perquè creiem que el projecte
que hem presentat i que defensem
és integrador i ha nascut del poble
a través de les 5.000 valoracions a
entitats, col·lectius i persones anòni
mes. CiU Sant Boi seguirem treba
llant per a tots vosaltres, perquè
sou la nostra única raó de ser; CiU
Sant Boi es compromet a realitzar
una política constructiva i positiva,
no tenim cap inconvenient a pactar
amb altres formacions polítiques si
aquestes garanteixen una millora
per als ciutadans, però també serem
ferms i contundents quan veiem que
no s’està treballant pels interessos
del poble. De ben segur que serem
capaços de seguir avançant, de sa
ber treballar units per fer el Sant Boi
que ens mereixem.
Permeteu-me que comparteixi
unes paraules d’agraïment als meus
companys que ens aquests darrers
anys han format part del consistori
amb Convergència i Unió i que han
treballat i de ben segur que seguiran
fent-ho, amb esperit de servei i amb
molt d’amor a aquest poble. Aquest
reconeixement és per Olga Garcia i
Joaquim Hostalot. Moltes gràcies !
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Espai coworking

L’Ajuntament ofereix un nou espai de
coworking a l’edifici d’oficines Sant
Boi Centreserveis
(carretera Santa
Creu de Calafell,
km 9.3). L’espai
té una superfície
de 35 m2 i permet
allotjar quatre
llocs de treball.
El servei ofereix
taula d’ús
privat, armari
baix amb clau,
cadira ergonòmica i cadira de visites,
instal·lació elèctrica i d’il·luminació,
climatització, instal·lació telefònica,
Internet (amb cable) i wifi i accés a
l’edifici els 7 dies de la setmana, les
24 hores del dia . L’edifici disposa
alarma contra robatori i protecció
contra incendis.
Informació i inscripcions:
coressa.cat o tel. 93 652 98 30

Nous tallers del Club de Feina

El Club de Feina de CORESSA
organitza, de forma periòdica tallers
curts sobre temes concrets que tenen
com a principal objectiu formar i/o
informar sobre temes i novetats
relacionades amb la recerca de feina.
Aquesta formació és totalment
gratuïta, per poder participar és
indispensable estar inscrit a la Xarxa
Xaloc i tenir
CORESSA
com a centre
tutor. Durant
el mes de
juliol (dies
3, 10, 17, 19 i
24) es faran
8 tallers
relacionats
amb les
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) i amb la recerca
de feina.
Informació i inscripcions:
coressa.cat o tel. 93 652 98 30

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’empresa municipal
CORESSA posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia): Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 652 98 30)
Ofertes de feina
(tramesa de dades
de contacte): correu
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 93 652 98 30

Dret d’accés a la informació
A partir de l’1 de juliol, l’Ajuntament posa
a disposició de la ciutadania un canal per
sol·licitar qualsevol informació de què disposa
(santboi.cat/accesinfo). Amb aquesta nova
eina, l’Ajuntament fa un nou pas en la seva
aposta per la transparència i crea un canal per
facilitar el dret d’accés a la informació, tal com
diu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i
bon govern. Tota persona de més de 16 anys
pot demanar de manera presencial, per correu
certificat o per Internet qualsevol informació
que estigui en poder de l’Administració local.
L’Ajuntament disposarà d’un mes per a donar
resposta a la demanda d’informació. Així, Sant
Boi continua estant a l’avantguarda
de les polítiques locals de transparència a
nivell estatal.

Seu electrònica

Horari d’estiu de l’OMAP

temàtiques i es pot filtrar per matèria, ubicació,
preu i edat. També permet la subscripció per
rebre setmanalment les ofertes actualitzades.
Web: formació.santboi.cat

L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
farà horari d’estiu des de l’1 de juliol fins al 10
de setembre.
Horari: de 8.30 a 14 h
Dies: de dilluns a divendres

Web sobre formació

L’Ajuntament disposa d’una pàgina web amb
l’oferta de formació de caràcter públic que hi
ha al municipi per a persones majors de 16
anys. La informació està ordenada per àrees
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La posada en marxa d’aquest canal
de sol·licitud d’informació ha permès
també activar la seu electrònica (https://
seuelectronica.santboi.cat) per tal de garantir
la seguretat en la relació de la ciutadania amb
l’Administració local pel que fa a qualsevol
tràmit en línia.

Més transparència

En aquest mandat s’ha creat una regidoria
específica per continuar impulsant la
transparència en la gestió municipal (vegeu
pàgines 6-7). També s’ha creat al web
municipal (santboi.cat) un espai titulat
“Transparència” on es pot consultar tota la
informació pública ja disponible i accedir als
formularis per demanar informació.

Música

L’Escola Municipal de Música Blai Net
mantindrà la matrícula oberta durant tot el
mes de setembre, amb places per a nens i
nenes de totes les edats.
Inscripcions: fins al 30 de setembre
Matrícula: plaça Gaietà Mestres, 1
Informació: 93 630 68 86

Tauler d’anuncis
Tauler
Setembre’
Estiu’14
15
Els menors de 4 anys tenen entrada gratuïta si
van acompanyats d’un adult amb entrada.
Nou abonament quinzenal: menors de 16
anys i majors de 65 anys: 19,40 euros, majors
de 16 anys: 25,75 euros, familiar (pare, mare,
fills/es menors d’edat i ascendents, dins la
mateixa unitat familiar) 67,50 euros;
família monoparental (progenitor i fills
menors d’edat, dins la mateixa unitat familiar)
42,50 euros.

La formació t’obre portes

Estudi sobre l’envelliment. Continua fins a finals d’octubre l’en

questa a persones de més de 50 anys en el març del Sant Boi Ageing Stu
dy, un treball entre l’Ajuntament i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu sobre
la pèrdua d’autonomia. Els responsables de l’estudi agraeixen i demanen
que continuï la col·laboració amb els enquestadors d’aquest estudi sobre
la maduresa i l’envelliment. Informació: santboi.cat/ageingstudy.

Arts plàstiques

El Centre d’Art de Can Castells és
un servei dedicat a la difusió de
l’art contemporani i a la formació i
creació artístiques en general.
Dins del marc de la formació
cultural i artística, aquest
equipament organitza el taller d’arts
plàstiques per a diferents trams
d’edat. Enguany, la novetat
és l’oferta adreçada als
adolescents d’11 a 15 anys.
Inscripcions taller adolescents: fins al
17 de juliol
Inscripcions taller adults i infants: des de
l’1 de juliol fins a la cobertura de les places
Matrícula: Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(OMAP) , pl. Ajuntament, 1
Informació: 93 661 46 46

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos que es faran de setembre de
2015 a maig 2016:
- Del 21 de setembre de 2015 al 14 de maig
de 2016 (300 h): Curs de preparació per a les
proves d’accés als cicles formatius de grau
superior.
- Del 30 de setembre al 9 de desembre (40 h):
Ready for First Certificate.
- Del 8 d’octubre al 17 de desembre (60 h):
Connectat al 2.0! (edició fotogràfica, edició de
vídeos, creació de blogs, xarxes socials, creació
d’apps).
- Del 19 d’octubre al 30 de novembre (50 h):
Cuina-t’ho! (cuina com l’àvia, cuina de guerrilla,
dolços, postres i rebosteria, cuina per a festes i
sopars romàntics).
Inscripcions: dimarts 8 de setembre a partir de
les 16 h
Matrícula: Servei d’Informació Juvenil El Punt
Informació: joventutsantboi.cat, 93 652 98 43
Dies i horaris: dilluns i divendres de 10 h a 14
h i de dilluns a dijous de 16 h a 20 h

Piscina d’estiu

L’Ajuntament destina
152.500 euros a la rehabilitació
d’edificis i d’habitatges

L’Ajuntament concedeix ajuts (amb un
import global de 152.500 euros) per a
la rehabilitació
d’edificis i habitatges.
En relació amb els
edificis, les actuacions
subvencionables són:
instal·lació d’ascensors,
supressió de barreres
arquitectòniques,
millora en les
instal·lacions
comunes dels edificis,
connexió a la xarxa
de sanejament i rehabilitació de façanes
principals i/o cobertes. Pel que fa als
habitatges: obtenció de les condicions
mínimes d’habitabilitat, adaptació interior
de l’habitatge per a unitats familiars amb un
membre amb mobilitat reduïda o major de
65 anys, millora de l’eficiència energètica
i arranjament d’habitatges desocupats per
destinar-los a lloguer.
Termini de presentació: fins al 15 de juliol
(cal trucar prèviament).
Informació: 93 635 12 23, santboi.cat/
tramits

Festival Altaveu 2015

Des del dia 20 de juny està oberta la
temporada de la piscina d’estiu de La
Muntanyeta
Dies i horaris: fins al 6 de setembre, entre les
11 a les 19 hores.
Preus: entrada lliure piscina menors de 16
anys i majors de 65 anys: 3,90 euros; entrada
lliure piscina majors de 16 anys: 4,60 euros.

La programació de la vint-i-setena edició del
Festival Altaveu es donarà a conèixer durant
la primera quinzena de juliol i les entrades es
posaran a la venda a partir del 15 de juliol a
Can Massallera i a través d’Internet.
Venda a Internet: Ticketea.com
Més informació: festivalaltaveu.cat
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Exposicions
Fins al 5 de juliol

Dones: Fèmina, ser dona a Roma.
Literatura, sexe, poder... des del
punt de vista de les dones. Preu: 2 €,
gratuït per a jubilats, aturats, menors
de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Can
Barraquer. Organització: Ajuntament

Dimecres, 1 de juliol

18.30 h | Literatura: Tertúlia amb Delicioso suicidio en
grupo, d’Arto Paasilinna. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dijous, 2 de juliol

19 h | Presentació llibre: La última frontera, de Roland
Fosso. Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament i
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

De l’11 de juliol al 31 de desembre

Història: El pas d’una societat rural a una d’industrial. Sant Boi, entre els segles XIX i
XX. Els canvis succeïts a la nostra població durant aquesta època, tot destacant el fons
material que es conserva al Museu. La inauguració tindrà lloc durant la celebració de la
Nit del Museu. Preu: 2 €. Gratuït per a jubilats, aturats, menors de 12 anys i ICOM. Lloc:
Museu Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Fins al 13 de juliol

Literatura: La nit. Al llarg de la història, la nit, amb tot
allò de fantàstic que ensenya i amb tot allò de misteriós
que amaga, ha desfermat la curiositat i la imaginació de
les persones, especialment d’escriptors i escriptores. Hi
ha molta literatura al voltant de la nit, sobretot adreçada
als infants, i aquest és l’estel que guia l’exposició. A
càrrec del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Organització: Biblioteques de Sant Boi

Fins al 18 de juliol

Art: Una imagen vale más que mil
palabras. Fotografies sobre les emocions
que provoquen les expressions del rostre,
de l’artista ...PincelenMano.... Gratuït. Lloc:
Can Castells Centre d’Art. Organització:
Ajuntament

Fins al 25 de juliol

Art: Un tast d’art. Exposició dels treballs realitzats per les persones participants als
cursos de pintura i dibuix del Taller Municipal d’Arts Plàstiques. La mostra dóna a
conèixer l’obra d’aquests artistes i demostra que la creativitat és dins de tots nosaltres.
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Divendres, 3 de juliol

21 h | Sopars a la fresca. Amb música en viu de grups
de Sant Boi. Preu: 10 €. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Ajuntament
23 h | Viu l’Estiu: Nits de ball popular amb el grup Duet
Esquitx. Activitat gratuïta. Lloc: Parc de la Muntanyeta.
Organització: Ajuntament

Dissabte, 4 de juliol

10 h | Esport: Ruta senderista. Lloc de sortida:
Complex Esportiu Pau Gasol. Organització: Duet Sports
22 h | Música:
Extremband. V
Música a la fresca.
Preu: 4 €. Inclou
copa de cava. Lloc:
Torre de Benviure.
Organització: Unión
Extremeña de Sant
Boi
22.30 h |
Esport: VI Nit
sobre rodes
VPK. Passejada
popular amb
bicicleta i patins,
dins del projecte
d’Oci Alternatiu
Vente Pa’Ka (VPK). El recorregut serà de 10 km. Sortida
i arribada: pl. Mercè Rodoreda. Info: www.vpk.cat.
Organització: Fundació Marianao

Diumenge, 5 de juliol

10 h | Tallers: Descoberta del riu Llobregat.
Visita a Can Julià i a un tram del riu de la mà d’un
educador especialitzat. Gratuït. Reserves: info@
associaciohabitats.cat i telèfon 93 421 32 16. Places
limitades. Lloc: Can Julià. Organització: Ajuntament

Fins a final d’any

Dones: De Natura Muliebri. La salut de la dona romana. Els mites històrics al voltant
d’una visió de la dona com un ésser malaltís, feble i inferior a l’home provocats per la
falta de comprensió del funcionament del cos femení. Preu: 1 €. Gratuït per a jubilats,
menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament

11.30 h | Història: Visita guiada amb
Roc de Benviure, un soldat atrapat en
el temps. Reconstrucció històrica per
conèixer com es va construir la Torre
de Benviure i quins secrets guarda.
Activitat gratuïta. Lloc: Torre de Benviure.
Organització: Ajuntament

Viure Sant Boi
N estiu 15

22

Dimecres, 8 de juliol

18.30 h | Música: Recital d’Estiu. Amb actuacions de
Toni García (cantautor), Juan Martos (flamenc) i Francis
(cançó melòdica). Entrada gratuïta. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Retalls d’art
19 h | Esport: Acte de reconeixement de l’esport
santboià. Trobada per reconèixer mèrits d’equips
i esportistes durant la temporada. Lloc: Jardins de
l’Ateneu Santboià. Organització: Ajuntament

Divendres, 10 de juliol

21 h | Música: Rauma Musikkskoles Ungdomskor.
Jove coral femenina
noruega dins del 50è
Festival Internacional
de Música Coral de
Barcelona (del 6 al 12
de juliol). La formació
es va fundar l’any 1980.
Des d’aleshores ha
realitzat concerts i gires
pels països del nord
d’Europa i ha participat en cinc ocasions al festival italià
Cantat Alpe-Adria. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Coral
Renaixença, Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC)
i Ajuntament
21 h | Sopars a la fresca. Amb música en viu de grups
de Sant Boi. Preu: 10 €. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Ajuntament
23 h | Viu l’Estiu. Nits de ball popular amb el grup
Versió Original. Gratuït. Lloc: Parc de la Muntanyeta.
Organització: Ajuntament

Dissabte, 11 de juliol

10 h | Esport: Zumba
family. Activitat gratuïta
i oberta a tothom. Lloc:
Complex Esportiu Pau
Gasol. Organització: Duet
Sports Sant Boi

20 h | Nit d’Estiu al Museu. Activitats que ens
transportaran al món del canvi d’era, entre el segles
XIX i XX, moment de grans transformacions arreu. 20
h: inauguració de l’exposició Sant Boi de Llobregat
1875-1923. La
modernització d’un
poble. 21 h: inici de
les projeccions en
360º de la pel·lícula
La nit del Titànic. 21
h: taller de decoració
de piruletes amb
motius modernistes.
22 h: el divulgador
científic Marc Boada
parlarà de matèria

Agenda
Agenda
Setembre’
Estiu’14
15
lluminosa, tot coincidint amb la commemoració de
l’Any de la Llum. 23 h: Concert de jazz de la Big Band
Santboiana. De les 20 a les 23 h, entrada gratuïta al
Museu. Aforament limitat. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament
20 h | Vespres a Can
Julià: Què cal fer per
ser científic? Amb
divertides animacions
i experiments
espectaculars, ens
podrem iniciar en
l’apassionant món de
la ciència. Activitat a
càrrec del divulgador
científic Dani Jiménez,
de TV3. Reserves:
torrelavila@santboi.cat. Places limitades. Lloc: Masia
Can Julià. Organització: Ajuntament
22 h | Música: nit de flamenc amb Juan Murube i J.
Moreno (veus) i Juan M. Moreno (guitarra), dins de la V
Música a la Fresca. Preu: 4 €. Inclou una copa de cava.
Lloc: Torre de Benviure. Organització: Unión Extremeña
de Sant Boi

Esports a la plaça

23 h | Viu
l’Estiu: Nits
de ball
popular amb
la música
del Duo
Mediterráneo.
Activitat
gratuïta. Lloc:
Parc de la
Muntanyeta.
Organització:
Ajuntament

Dissabte, 25 de juliol

9 h | Esport: Torneig de futbol. Activitat gratuïta i
oberta a tothom. Lloc: Complex Esportiu Pau Gasol.
Organització: Duet Sports Pau Gasol
22 h | Música: Abdou Aziz Diop i Javier Vaquero, dins
de la V Música a la Fresca. Preu: 4 €. Inclou una copa
de cava. Lloc: Torre de Benviure. Organització: Unión
Extremeña de Sant Boi

Diumenge 26 de juliol

10 h | Taller:
Diumenge
astronòmic.
Observació del sol
amb telescopi i
sessions de 25 minuts
de planetari digital.
Taller familiar. Reserves:
isabel.rius@explora360.com. Places limitades. Lloc:
Centre d’Interpretació del Paisatge de l’Ermita de Sant
Ramon. Organització: Ajuntament

10.30 h | Tallers: Experimenta amb el riu Llobregat.
Jocs de construcció i
descoberta i tallers
d’experimentació per
als més petits tot
utilitzant una taula
d’experimentació
i altres materials
especialitzats.
Gratuït. Reserves a
info@associaciohabitats.cat, tel. 93 421 32 16. Places
limitades. Lloc: Masia de Can Julià. Organització:
Ajuntament

Divendres, 17 de juliol

Divendres, 31 de juliol

Diumenge, 12 de juliol

21 h | Sopars a la fresca. Amb música en viu de grups
de Sant Boi. Preu: 10 €. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Ajuntament
23 h | Viu l’Estiu: Nits de ball popular amb el grup Cafè
Soul. Activitat gratuïta. Lloc: Parc de la Muntanyeta.
Organització: Ajuntament

Dissabte, 18 de juliol

10 h | Esport: Passejada amb bici i activitats a la platja.
Passejada fins
a la platja del
Prat. Activitat
gratuïta i oberta
a tothom. Lloc
de Sortida:
Complex Esportiu
Pau Gasol.
Organització:
Duet Sports Pau
Gasol
22 h | Música: Jazzenko amb el seu nou espectacle, dins
de la V Música a la Fresca. Preu: 4 €. Inclou una copa
de cava. Lloc: Torre de Benviure. Organització: Unión
Extremeña de Sant Boi

Divendres, 24 de juliol

21 h | Sopars a la fresca. Darrera de les sessions
programades, amb música en viu de grups de Sant
Boi. Preu: 10 €. Lloc: Casal de Marianao. Organització:
Ajuntament

23 h | Viu l’Estiu: Nits de ball popular amb el grup
Alegria. Activitat gratuïta. Lloc: Parc de la Muntanyeta.
Organització: Ajuntament

Festa Major de Can Carreres

Dies 3, 4 i 5 de juliol. 25è aniversari de la Festa Major
de Can Carreres. Dv.
3: Pregó a càrrec del
grup de teatre I ara,
què fem? amb L’auca
de Can Carreres
(21 h), Brindis de
festa major i pastís
d’aniversari (22 h),
actuació del grup
Calmo. Ds. 4: Festa
infantil amb jocs,
xocolatada i moltes
sorpreses (11 h),
bany d’escuma
(12.30 h), sopar de
germanor (21.30 h)
i ball de festa major
amb l’orquestra
Mil·lennium (23.30
h). Dg. 5: Despertar
amb els timbals de cua de Drac i esmorzar al carrer (10
h), vermut de festa major amb l’actuació d’Extremband
(12.45 h), lliurament de premis de petanca i escacs (19
h), actuació de dansa contemporània (19.30 h), cant
coral amb Vadegospel i Coral Pedres Blanques (20.30
h) i fi de festa (22 h). Lloc: Sector de Can Carreres.
Organització: Ass. Cultural i de Festes Can Carreres

Viure Sant Boi
N estiu 15
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Del 6 al 31 de juliol. Per promoure la pràctica
ludicoesportiva entre els nens i les nenes de 5 a 14
anys. Cada setmana es desplaça una “unitat mòbil
esportiva” a una plaça o punt d’un barri de la ciutat.
Tècnics esportius i material divers ajuden a dinamitzar
i organitzar jocs esportius. Del 6 al 10 de juliol: parc
de la Muntanyeta. Del 13 al 17 de juliol: plaça de
Mercè Rodoreda. Del 20 al 24 de juliol: espai públic
del carrer de Girona amb carrer de Montmany. Del 27
al 31 de juliol: plaça de l’Olivera. Horari: de dilluns a
divendres, de 19 a 21 h. Activitat gratuïta. Lloc: Parc
de la Muntanyeta, plaça de Mercè Rodoreda, espai
públic c/Girona amb c/Montmany i plaça de l’Olivera.
Organització: Ajuntament

Karxofarock 2015

Dies 10 i 11 de juliol. 7a edició del festival. Dia 10:
Batucada des de la
plaça de Catalunya
fins al Festival (19 h),
presentació del llibre
La última frontera, de
Roland Fosso (20.30
h). Concerts de Txatys,
Deskartats, Calima,
Predicador JJ Bolton i
el Coro Gospel Punk
i Último Rekurso,
i entreacte amb
Malabandboi.
Dia 11: Karxofetes,
amb animació infantil
(18 h) i concerts
de La Banddarra,
Cucarachas Enojadas, The anti-Patiks i Proyecto Luisbo
amb entreactes de Suzie Q’S i Transtorners. Durant el
festival hi haurà mercat d’artesania, menjar sa a preus
populars i merchandising de les bandes participants.
Lloc: Parc de la Muntanyeta. Organització: Col·lectiu
Karxofarock

Fem de pagès

Dies 26 de juliol i 30 d’agost. 10 h | Circuit amb
bicicleta per l’espai del Parc Agrari i taller a la Masia de
Cal Notari. Els nens i
les nenes participants
faran de pagès i
s’enduran a casa un
planter per tenir-ne
cura. Activitat gratuïta
amb reserva prèvia
a tonamangues@
gmail.com (places
limitades). Lloguer de
bicicletes: 8 €. Lloc: Lloc de Trobada: Estació dels FGC
de Sant Boi. Organització: Ajuntament

Els divendres

15 h | Mercat
de pagès.
Productes del
Parc Agrari del
Baix Llobregat.
Lloc: Rambla
de Rafael
Casanova.
Organització:
Ajuntament
amb la
col·laboració
del Parc Agrari
del Baix Llobregat

Dies 29 i 30 d’agost
79è APLEC DE SANT RAMON
Ermita de Sant Ramon
L’Aplec es renova i s’amplia amb
activitats de natura, esport i cultura
popular. Ds. 29: 37a Cursa a Sant
Ramon. Tallers de meteorologia,
natura i fòssils, acampada i sopar a
la fresca. Dg. 30: Pujada a peu i 1a
Guau, quina pujada! (amb gossos),
matinal astronòmic... Inscripcions a
la cursa: www.santboi.cat. Informació
i inscripcions a la resta d’activitats:
torrelavila@santboi.cat i tel. 93 635
12 00 ext. 306. Organització: AEG
Sant Ramon Nonat, Club Atletisme
Sant Boi, Consell de Medi Ambient
i Ajuntament (amb el suport del
voluntariat de Medi Ambient i RMAC)

Cartellera
i venda d’entrades:
www.cinemessantboi.com
Carrer de Jaume I, 32
Telèfon: 93 6616114
info@cinemessantboi. com

LAGENDA, a santboi.cat
#agendaSB

“Sóc una persona normal
que intenta ser coherent
amb els seus valors”
Com es va produir el ‘clic’ que va portar
Lluïsa Moret a la política?
Com a fruit d’una evolució natural. Jo estava
molt centrada en la meva carrera professional
tot i que militava en una organització política,
però quan m’ho van proposar vaig dir que sí
-després de pensar-ho molt- per coherència
amb el meu compromís feminista des que
vaig començar la carrera. Vaig pensar que
no podia dir que no si sempre havia lluitat
perquè les dones accedissin a llocs de
decisió.
Quina perspectiva dóna el fet de treballar
a l’Ajuntament des de fa 25 anys?
Sincerament, crec que haver començat des
de baix m’ajuda a entendre moltes coses.
Per un costat, tinc un coneixement profund
de l’Administració i, sobretot, del meu paper
com a servidora pública. Per l’altre, he tingut
durant anys un contacte molt directe amb
la ciutadania, en especial amb les persones
més vulnerables, i crec que aquest és un
valor clau per a qualsevol polític.

N A la feina, he tingut
durant anys un contacte
molt directe amb
persones vulnerables
N El compromís polític
dels meus avis m’ha
vinculat amb les idees
progressistes
N En el poc temps
que em queda per
a mi, llegeixo poesia.
Em regenera

Treballant en l’àmbit social, què s’aprèn?
Sóc com sóc a causa d’aquesta feina. He après
què són la tolerància, el respecte i l’empatia. Al
servei de drogodependències o atenent dones que
patien maltractaments greus he vist molt de prop
situacions de vida o mort. He pres consciència de
la importància real de les coses. Cal veure que
sempre hi ha matisos entre el blanc i el negre, que
sempre hi ha una possible solució. Hi ha qui llença
la tovallola, això també ho he après, però jo crec
que no ens hem de rendir mai en la lluita per allò
que creiem.
Com ha influït l’entorn familiar en la teva manera
de veure el món?
Vaig créixer en una masia en companyia de tota
la família, sentint les històries dels meus avis: la
República, la guerra, l’exili, les represàlies... El
seu compromís polític en una època tan difícil
em vincula amb les idees progressistes, com la
relació del meu pare, treballador de SEAT, amb
el moviment sindical. L’àvia materna, amb qui
em vaig criar, era una gran lluitadora i, sense

saber-ho, tenia un feminisme intuïtiu que m’ha
marcat. La meva àvia materna tenia també
un gran compromís amb la llengua i la cultura
catalanes.
Reivindiques ser una veïna més...
Sóc una persona normal. El meu vincle és el meu
barri, sóc de la part baixa de Vinyets. Pertanyo a
una generació en què els infants encara jugàvem al
carrer i les àvies hi treien les cadires. És aquest un
dels aspectes que ha generat la meva consciència
de comunitat. Continuo vivint aquí, conec molta
gent i m’agrada que el meu fill hi hagi arrelat.
El temps que et queda lliure, a què el dediques?
La gestió del temps és una dificultat per mi.
Vaig aconseguint reservar moments per a
la meva família i, sobre tot, pel meu fill. Sóc
una persona social i m’agrada estar amb la
gent, encara que també necessito espais de
soledat. El poc temps que em queda el dedico
a llegir i a escriure poesia. La poesia, des de sempre,
m’ha ajudat a curar les meves ferides, em regenera.

LLUÏSA MORET va entrar a treballar

a l’Ajuntament l’any 1989 amb un pla
d’ocupació. Després d’anys de feina com a
tècnica, el 2007 va fer el salt a la política.
Des de l’any passat és l’alcaldessa. Psicòloga
de formació i especialista en l’àmbit social,
procedeix d’una família pagesa i viu des de
petita a Vinyets. Va estudiar al Pedagògium
Cos, l’institut Rubió i Ors i la Universitat
de Barcelona. Té un fill d’onze anys i
s’autodefineix com una persona normal que
intenta ser coherent amb el seus valors.
La gestió del temps és la seva assignatura
pendent i la poesia, la seva medicina.

