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Les prioritats del govern local
NEl Ple municipal ha aprovat el Pla de Govern 2015-19, full de ruta dels pròxims 4 anys

Sant Boi ja té el full de ruta per als pròxims
quatre anys: el Pla de Govern 2015-2019.
Aquest document de planificació estratègica es va aprovar en el Ple municipal del
mes de febrer amb l’objectiu d’avançar cap
a una ciutat cada cop més “igualitària, amable i emprenedora”. En ell, el govern municipal que formen el PSC i ICV-EUiA-MES
hi planteja 5 grans prioritats polítiques, 10
reptes de futur i 86 mesures per transformar la ciutat en els pròxims anys.

Les 5 prioritats

1) Que tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Sant Boi tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i que es redueixi
la desigualtat
2) Que la ciutadania millori significativament el seu nivell educatiu i disposi de més
oportunitats per desenvolupar-se tant personalment com professionalment

L’objectiu és
avançar cap a una
ciutat cada cop més
igualitària, amable
i emprenedora

3) Que a la ciutat de Sant Boi es pugui
gaudir d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable
4) Que els ciutadans i les ciutadanes siguin coresponsables de l’entorn on viuen i
s’impliquin en la reutilització, el reciclatge
i la reducció dels residus
5) Que Sant Boi compti amb una estratègia
de desenvolupament urbà que li permeti
ser una ciutat atractiva i poder generar activitat econòmica

El Pla de Govern 2015-19 és fruit de la
visió compartida per les dues formacions
polítiques que governen Sant Boi i de la
cerca de consensos amb la resta de forces
representades al consistori. A la votació
del Ple municipal celebrada el dia 18 de
febrer, va rebre el suport del PSC i d’ICVEUiA-MES, mentre que C’s es va abstenir i
la resta de grups municipals presents en la
sessió s’hi van pronunciar en contra.

Els 5 valors

Els continguts d’aquest full de ruta s’han
definit després d’un procés de participació ciutadana durant el qual s’han recollit
més de 400 aportacions. El 20% d’aquestes
aportacions han estat fetes per joves de la
ciutat (vegeu la pàg. 9)

El govern municipal es compromet a fer
realitat aquestes prioritats i la resta dels
seus reptes polítics sense perdre de vista
5 valors: la utilitat pública de totes les seves polítiques, la proximitat a les necessitats reals de les persones, la transparència,
l’exemplaritat dels representants públics i
la garantia de la qualitat democràtica local.
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Participació ciutadana

www.santboi.cat/plagovern
Facebook: Sant Boi d’aquí a 4 anys

PRIORIDADES

PRIORIDAD

Necesidades básicas
y desigualdad

Desarrollo urbano y
actividad económica

¬ Que todos los ciudadanos
y las ciudadanas de
Sant Boi tengan cubiertas
sus necesidades básicas y
se reduzca la desigualdad

¬ Que Sant Boi cuente con una
estrategia de desarrollo urbano
que le permita ser una ciudad
atractiva y generar actividad
económica

Educación y
oportunidades

¬ Que la ciudadanía mejore
significativamente su nivel
educativo y disponga de
más oportunidades para
desarrollarse personal y
profesionalmente

Una ciudad igualitaria
El gobierno municipal de Sant Boi sitúa la
palabra “igualdad” en el centro de su trabajo político. La crisis ha tenido duros efectos
en todo el territorio y se ha manifestado de
forma evidente en nuestra ciudad, que es la
segunda del Baix Llobregat con una renta
per cápita más baja.
Por tanto, para Sant Boi, cualquier apuesta estratégica de futuro pasa por combatir
las desigualdades sociales. En este contexto, el papel del Ayuntamiento seguirá consistiendo en no dar la espalda a las personas que pasan por situaciones de dificultad.
Las nuevas oportunidades económicas
que se generen deberán ser compatibles
con la justicia social, es decir, no olvidar a
los sectores de población que, sin el apoyo
explicito del sector público, podrían quedar
excluidos del bienestar.

Para Sant Boi,
cualquier apuesta
estratégica de
futuro pasa por
combatir las
desigualdades

De ahí que la educación y la cultura sean
ámbitos prioritarios. En un contexto competitivo como el actual, mejorar las capacidades y elevar el nivel educativo y cultural
medio de los ciudadanos y las ciudadanas
son objetivos fundamentales para poder
acometer los retos del futuro de Sant Boi
como un territorio emergente generador de
oportunidades para las personas n

Educación y cultura

En cualquier caso, el gobierno municipal
es consciente de que de nada serviría crear
esas oportunidades si una parte importante
de la población no pudiera aprovecharlas.

MEDIDAS

Una ciudad emprendedora

algunos ejemplos

-Garantía de recursos económicos y sociales básicos (suministros, IBI social...)
-Más fondos para alquiler social y rehabilitación de viviendas
-Mejora de la atención a personas en
situación de dependencia
-Planes de empleo para personas en
paro de larga duración
-Becas formativas y planes de primera
oportunidad para jóvenes
-Programa de certificación profesional
para personas sin formación pero con
experiencia laboral
-Estrategia de ciudad “A Sant Boi, cap
persona sense l’ESO”
-Defensa de la oferta de educación pública ante el descenso de la natalidad
-Becas de comedor, material escolar y
actividades extraescolares y de ocio
-Lucha contra la violencia machista y
fomento de la presencia de mujeres en
cargos directivos
-Avanzar en la recuperación del Ateneu
Santboià como punto de referencia cultural de la ciudad
-Arte y cultura comunitaria en los barrios

algunos ejemplos

Para que se generen oportunidades de futuro, el Pla de Govern 2015-19 considera
básico cuidar el talento de las personas que
viven en la ciudad, su ‘capital humano’.
El objetivo es que los sectores de población que han podido acceder a una mayor
formación, que cuentan con más recursos,
oportunidades e inquietudes y con un espíritu más dinámico y emprendedor, encuentren razones suficientes para permanecer en
Sant Boi y contribuir a su desarrollo durante los próximos años. Eso será más fácil en
tanto más cómodo y agradable sea vivir en
la ciudad y acceder a los servicios y valores
añadidos que aprecia la sociedad contemporánea (movilidad, comunicaciones, ocio,
cultura, comercio, entorno natural sostenible...). Potenciar esos ‘activos’ forma parte
de la ‘hoja de ruta’ de los próximos años.

El talento individual
y el capital
humano, social y
empresarial han
de ser motores
para el desarrollo
de la ciudad

comercial como motores para sustentar su
futuro inmediato.
El gobierno municipal se plantea como
reto conseguir que Sant Boi sea una ciudad
cada vez más competitiva, capaz de atraer
inversiones y retener el consumo local. Hacer de Sant Boi una ciudad donde sea cada
vez más sencillo poner en marcha una empresa, apostar por las iniciativas de negocio
que generan empleo digno y seguir con el
trabajo para convertir a nuestra ciudad en
un referente de la economía social n

Empresa y comercio

Aparte de retener el talento individual, la
ciudad tampoco quiere renunciar a aprovechar la inteligencia colectiva de sus entidades y la vitalidad de su tejido empresarial y
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-Poner en marcha una ventanilla única
para la creación de nuevas empresas y
comercios
-Desarrollar un plan de mejora de los
polígonos industriales
-Mantener la apuesta por la economía
social y cooperativa y el emprendimiento
-Potenciar los ejes comerciales y crear
un entorno más atractivo para la compra
-Favorecer el turismo de proximidad y
metropolitano para dar a conocer el entorno natural y patrimonial de Sant Boi
-Reivindicar una línea ferroviaria soterrada y otras infraestructuras
-Trabajar con al AMB para mejorar la
red y la frecuencia de los autobuses
-Mejorar las principales vías de acceso
y salida de la ciudad de Sant Boi
-Desarrollar el urbanismo de las zonas
de La Parellada, Can Gabarrot y Riera de
Can Soler
-Potenciar el papel del Clúster de Salut
Mental de Catalunya
-Impulsar una economía cultural local
de proximidad con operadores privados

PRIORIDADES
Espacio público y
sostenibilidad

¬ Que en Sant Boi se pueda
disfrutar de un espacio
público limpio, seguro,
sostenible y saludable

Corresponsabilidad
y residuos

¬ Que los ciudadanos
y las ciudadanas sean
corresponsables del entorno
donde viven y se impliquen en
la reutilización, el reciclaje y la
reducción de los residuos

Una ciudad amable
Sant Boi es la única ciudad del entorno metropolitano que ha podido o ha sabido mantener un entorno natural (forestal, fluvial y
agrícola) de extraordinario valor. La montaña de Sant Ramon y los alrededores del río,
por ejemplo, son hoy escenarios habituales
de la vida cotidiana de la ciudadanía.
Estos ‘privilegios’ no son fruto de la casualidad, sino de una serie de decisiones
políticas que se tomaron hace años con el
objetivo de promover y defender los valores naturales de Sant Boi frente a posibles
intereses especulativos, en la época de la
llamada ‘burbuja inmobiliaria’.

La apuesta
histórica por
defender los
valores naturales
de Sant Boi se ha
convertido en un
activo económico

Factores que refuerzan esa capacidad son
la proximidad al puerto, el aeropuerto, y la
Zona Franca, el alcance de la ‘marca Barcelona’, la disponibilidad de naves en la zona
industrial, el papel del sector de la logística, las experiencias de economía social o el
rol promotor de Sant Boi en la creación del
Clúster de Salut Mental de Catalunya
Sant Boi también apuesta por poner a
disposición de la ciudadanía una administración amable, que resulte útil y cercana a
sus necesidades, innovadora y transparente.

El entorno natural, un valor

Hoy Sant Boi disfruta de las ventajas de ese
modelo de ciudad. El Pla de Govern propone aprovechar las consecuencias positivas
de aquella apuesta como un activo económico. El entorno natural, la calidad ambiental y la sostenibilidad son elementos
que hacen de Sant Boi una ciudad ‘amable’,
capaz de atraer actividad y generar crecimiento económico.

MEDIDAS
algunos ejemplos

-Potenciar el uso público del entorno
natural favoreciendo su conservación
-Reintroducir actividades y oficios singulares vinculados a la mejora del medio
-Mejorar la eficiencia de los servicios
municipales de limpieza
-Incrementar la presión sobre las infracciones por mal uso del espacio público, suciedad o insalubridad
-Renovar el sistema de recogida de residuos en la vía pública con contenedores más fáciles de utilizar
-Reducir el riesgo en los tramos de calle
con más concentración de accidentes
-Dar continuidad al proyecto de proximidad “Alcaldia als barris” y descentralizar la realización de trámites
-Impulsar la administración electrónica
y la relación digital con la ciudadanía
-Velar por la transparencia y el derecho
a la información e incrementar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la Administración
-Definir y consensuar un nuevo modelo
de participación ciudadana, asignando
nuevos papeles a los casals de barri

Comencem un nou cicle polític
Comenzamos un nuevo ciclo político

D

esprés d’un procés de construcció col·lectiva, hem
aprovat el Pla de Govern 2015-19. És el full de ruta que
orientarà l’acció del govern municipal durant els propers anys.
Quan vaig assumir l’Alcaldia de la nostra ciutat em
vaig comprometre a construir aquest pla estratègic
de manera col·lectiva, de la mà de vosaltres, els santboians i les santboianes.
I després d’uns mesos d’intens treball i reflexió interna per part del govern municipal, de coneixement de la
realitat i identificació dels principals reptes que tenim
per endavant, després d’escoltar moltes persones des
de la proximitat, barri a barri, de compartir els vostres
neguits i les vostres expectatives, i després d’un procés participatiu que ha generat més de 400 propostes
ciutadanes, ja comptem amb el Pla de Govern 2015-19.
En aquest document es plasmen les prioritats i les
principals mesures que hem acordat per donar resposta a les necessitats de Sant Boi i de les persones que hi
vivim, prioritats i mesures que us expliquem amb detall en aquesta edició del Viure Sant Boi.
Estic satisfeta del resultat. Una ciutat que compta
amb una estratègia col·lectiva per fer realitat els seus
reptes és una ciutat amb futur.
El procés de construcció col·lectiva del Pla de Govern
continua viu. L’hem construït junts i ara també junts
l’hem de fer realitat.

Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

D

espués de un proceso de construcción colectiva, hemos aprobado el Plan de Gobierno 2015-19. Es la hoja
de ruta que orientará la acción del gobierno municipal
durante los próximos años.
Cuando asumí la Alcaldía de nuestra ciudad me comprometí a construir este plan estratégico de una manera colectiva, de la mano de vosotros y vosotras, los
santboianos y las santboianas.
Y tras unos meses de intenso trabajo y reflexión interna del gobierno municipal, de conocimiento de la realidad e identificación de los principales retos que tenemos
por delante, después de escuchar a muchas personas
desde la proximidad, barrio a barrio, de compartir vuestras inquietudes y expectativas, y tras un proceso participativo que ha generado más de 400 propuestas ciudadanas, ya contamos con el Plan de Gobierno 2015-19.
En este documento se plasman las prioridades y las
principales medidas que hemos acordado para dar respuesta a las necesidades de Sant Boi y de las personas
que vivimos en la ciudad, prioridades y medidas que os
explicamos con detalle en este Viure Sant Boi.
Estoy satisfecha con el resultado. Una ciudad que
cuenta con una estrategia colectiva para hacer realidad sus retos es una ciudad con futuro.
El proceso de construcción colectiva del Plan de Gobierno continúa vivo. Lo hemos construido juntos y
ahora también juntos lo hemos de hacer realidad.
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N El Pla de Govern
2015-19 és el fruit
d’un procés de
construcció col·lectiva
N El Plan de Gobierno
2015-19 es el fruto de
un proceso de
construcción colectiva

Una construcció col·lectiva

Cap al Sant Boi que volem

Gràcies a la construcció col·lectiva amb la ciutadania,
ja tenim el Pla de Govern que orientarà l’acció de govern durant els propers anys. El primer que destaquem
és l’elevat consens ciutadà entorn a les prioritats de
Sant Boi: la lluita contra les desigualtats, l’educació i
la cultura com a motors de futur, un espai públic net, còmode i segur i la
generació de riquesa i ocupació de qualitat. L’hem construït junts i ara l’hem
de fer junts. Som-hi! n

El Pressupost Municipal 2016 i el Pla de Govern 201519 posen les bases per construir de forma col·lectiva un
Sant Boi més igualitari, amable i emprenedor, i són fruit
de la confiança que la ciutadania ens segueix mostrant.
El Pla de Govern recull la visió de les dues formacions
polítiques que governem la ciutat i també de les persones que formen el
Sant Boi d’avui i amb les quals compartim reptes. I són precisament les persones les que tornen a ocupar el centre en el pressupost d’enguany n

De cuentas y planes

Diferències de model

En las cuentas públicas municipales -base de todo- observábamos “un cortar y pegar” de anteriores años. No
aumentan sustancialmente las partidas sociales, aun
dada la creciente necesidad: se mantienen las de fiestas
y grescas. Hay circo pero falta pan. Preferimos lo contrario. Siguen faltando atractivos para la radicación de
empresas y un fracaso: CORESSA. El Plan: describe y no solventa, fallan los
números n

ERC hi va votar en contra per diferències de model, a
banda de per coses que van més enllà, com el que passa
aquí. Que l’espai dels grups municipals per avaluar-lo
sigui tan petit, si el comparem amb les nombroses
pàgines que es dediquen a la visió del govern, és una
qüestió que s’allunya de la nostra manera d’entendre
la política i que també forma part, implícita, dels plans del govern. Si voleu
saber detalls del nostre vot contrari, aneu a la columna del final n

Participació gairebé inexistent

Pla de Govern y Presupuesto

No van arribar al 0,5% els santboians que van participar
en el procés per aportar opinions no vinculants sobre
el pla de govern i molts d’ells eren militants o simpatitzants del partit del govern local. Tot i així, allò que
es faci realment a Sant Boi depèn d’uns pressupostos
municipals que el govern local redacta a porta tancada. Això és el que destaquem, ja que els 450 caràcters amb què compta Gent de Sant Boi per opinar
no donen per a més n

Sobre el Pla de Govern, no se hará prácticamente nada
nuevo respecto a lo ya aprobado en el mandato 20112015 porque casi todo lo que se aprobó hace 4 años no
se ha hecho y está todavía en fase de ejecución. Respecto al presupuesto, despilfarro en el gasto, subvenciones, sueldazos de quienes nos gobiernan, fiestas, campañas publicitarias,
empresas municipales que son una ruina y todo ello pagado con los abusivos
impuestos que nos cobran cada año n

“ Vaig assistir a Can Massallera a una

sessió participativa. Sóc del barri de Vinyets
des de fa 40 anys i
sempre m’interessa
representar i
donar a conèixer
la meva associació
de fibromiàlgia. És
bo poder tenir una
visió més àmplia del
teu poble i opinar.
Crec que a Sant Boi
s’hauria de milorar
la neteja dels carrers i que els autobusos
fessin recorreguts diferents.”
Josefina Aparici, Fibrobaix

ICV-EUiA-MES. Alba Martínez

PSC. José Ángel Carcelén

Vot Pla Govern: a favor / Vot Pressupost Municipal: a favor

Vot Pla Govern: a favor / Vot Pressupost Municipal: a favor

ERC. Miquel Salip

C’s. Olga Amalia Puertas

Vot Pla Govern: en contra / Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pla Govern: abstenció / Vot Pressupost Municipal: en contra

PP. Marina Lozano

GdSB-CUP-PA. Joan Domènech

Vot Pla Govern: en contra / Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pla Govern: en contra / Vot Pressupost Municipal: en contra

Pla de Govern

Polítiques de cortina de fum
CiU. Jordi Garcia

Cada any el govern municipal aprova un pla d’actuació,
on s’estableixen polítiques i actuacions que faran durant l’any. De nou, ens tornem a veure en l’obligació de
denunciar la mala gestió de cortina de fum descarada
i irresponsable que aquest ajuntament porta a terme,
com a norma general, i també que no compleix el que s’havia pactat en anys
anteriors. El Pla de Govern 2015-2019 torna a ser una nova mentida, allunyada de gran part de la ciutadania i sense cap control de compliment del
que s’aprova en el Ple municipal. Per això hi estic en contra. n

i Pressupost Municipal
L’opinió dels grups municipals

Les propostes de la ciutadania
Els continguts del Pla de Govern s’han definit de manera col·lectiva. L’Ajuntament ha
organitzat un procés de participació ciutadana que, per primer cop, s’ha dut a terme
principalment a les xarxes socials. També
s’han fet 4 sessions presencials als barris,
una adreçada exclusivament a les persones
joves de la ciutat i una sessió de cloenda.
L’assistència global a aquestes sessions ha
estat de més de 250 persones.
Durant el procés de participació s’han rebut
401 aportacions de la ciutadania. Les més
nombroses fan referència a l’espai públic i
la mobilitat (41%) i a l’atenció de les neces-

El 75% de les
propostes
ciutadanes han
quedat intregrades
al document final
del Pla de Govern

sitats socials (21%). Cal destacar que una
de cada cinc de les propostes recollides han
estat fetes per joves de Sant Boi.
El 75% de les aportacions ciutadanes s’han
integrat al Pla de Govern. La resta no formen part del document final per diferents
motius: perquè no són competència de
l’Ajuntament, perquè són materialment impossibles de dur a terme o perquè no s’han
considerat coherents amb l’estratègia i els
punts de vista del govern municipal.
El Pla de Govern 2015-19 continuarà obert
a la participació i el control de la ciutadania
durant tot aquest període de govern.

401 aportacions
ciutadanes

Procés de participació
Espai públic i mobilitat
Polítiques socials
Entorn natural i sostenibilitat

75%

Educació

al Pla de Govern

Participació, comunicació i altres

incloses

Activitat econòmica i ocupació

Vot Pla Govern: absent per indisposició / Vot Pressupost Municipal: en contra
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de fet jo sóc partidari que ens ho preguntin
tot. Hem de tenir
l’oportunitat
d’opinar més enllà
de les votacions
de cada 4 anys. En
relació am el Pla
de govern, jo ho
he fet de diferents
maneres, incloses
les xarxes socials.
El tema que em
sembla més important solucionar són els
problemes de mobilitat i transport. Cal que
arribi el metro a Sant Boi.” Víctor Luna,
Federació Els Garrofers

“En la sesión para jóvenes que se hizo

PLA DE GOVERN

164
84
47
42
40
24

“Trobo genial que es pugui participar,

N març 16

en Can Massallera coincidimos todos más
o menos en los
mismos temas:
más limpieza, más
actividades para
nosotros, menos
separación entre los
barrios (el cuartel
parte mucho la
ciudad) y que no
nos identifiquen
siempre por lo de
‘los locos’. A mí en especial me gustaría que
hubiera pipicanes para perros pequeños. Me
gusta participar y ayudar si puedo.”
Tania Aguilar, Estudiant

¿Qué reclama Sant Boi?
El Ayuntamiento de Sant Boi reclama a
la Generalitat y al Estado las medidas
de mejora del transporte público
comprometidas hace tiempo:
¬ Construcción de una línea soterrada
de ferrocarril (línea R3 de RENFE) que
una los cuatro municipios del Delta
y comunique los barrios de Sant Boi
con 4 estaciones situadas en Molí Nou,
Marianao, zona plaza de Catalunya y
zona industrial de Casablanca.
¬ Transformación de la C-245 para
dotarla de un carril segregado (13
km) para bus y bici que conecte
Castelldefels con Cornellà.
¬ Prolongación de la línea L8 de FGC
para permitir la conexión directa con
el Metro del Vallès de FGC (uniendo las
estaciones de plaza Espanya y Gràcia).

Sant Boi, Viladecans, Gavà
y Castelldefels piden mejoras
del transporte público
La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret; el
alcalde de Viladecans, Carles Ruiz; la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y la alcaldesa de Castelldefels, Candela López,
reclaman a la Generalitat de Catalunya y el
gobierno del Estado que realicen mejoras
urgentes en el transporte público de las
cuatro poblaciones de la cornisa del Delta
del Llobregat. En el transcurso de una rueda de prensa celebrada el 19 de febrero en
la estación de Molí Nou de FGC en Sant Boi,
los alcaldes anunciaron que sus gobiernos
presentarán mociones conjuntas a los plenos municipales para oficializar sus demandas. El Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi
aprobó la moción en la sesión celebrada el
pasado 18 de febrero.

Plataforma de movilidad

Los alcaldes mostraron su intención de impulsar una plataforma de movilidad en el
Delta para hacer llegar sus reivindicaciones

Los 4
municipios

impulsarán la
creación de una
plataforma de
movilidad en
el Delta

Carles Ruiz
(Viladecans),
Lluïsa Moret
(Sant Boi), Raquel
Sánchez (Gavà)
y Candela López
(Castelldefels)

a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía y reclamaron una reunión urgente
con el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, y con el titular del Ministerio
(del futuro Gobierno del Estado) para abordar esta cuestión.
Los cuatro municipios piden que se realice un estudio del sistema de movilidad para
conectar el aeropuerto, el litoral, el campus
de la universidad y los municipios de la cornisa, y éstos con el resto de la comarca.

La hora del Delta

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
manifestó que “en un momento en que se
está debatiendo y se están comprometiendo inversiones sobre las infraestructuras
del país, ahora toca poner sobre la mesa
nuestras necesidades y pedir a la Generalitat y el Gobierno del Estado que se recuperen infraestructuras que están concretadas desde hace años y que son vitales para

L’Alcaldia als barris torna a
Ciutat Cooperativa i Molí Nou
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha mantingut un seguit de reunions al barri
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou amb
diverses entitats i veïns i veïnes. Les
trobades es van fer en el marc de
“L’Alcaldia als barris” i van tenir lloc
entre els dies 16 i 19 de febrer. L’alcaldessa va aprofitar la presència al
barri per donar resposta a les diverses qüestions plantejades en la cita
anterior.
En aquest marc, l’alcaldessa es va
reunir amb la Comissió de Festes del
Pessebre per presentar l’audiovisual
de 360º que es va fer amb motiu de
les activitats organitzades durant el
Nadal. També va dinar amb un grup
d’emprenedores i amb els represen-

Millores al barri

Un dels objectius de la presència de
l’alcaldessa ha estat comunicar als
diferents agents veïnals algunes de
les propostes de millora urbanística
i social del barri. Així, Lluïsa Moret va
visitar la zona del Camí del Llor a on
s’ha de fer una actuació de millora de
la zona d’aparcament. També, l’alcaldessa va fer un recorregut per l’entorn del nou CAP de Molí Nou.

nuestros ciudadanos y ciudadanas“. “Ahora
ha llegado la hora del Delta”, señaló Moret.

250.000 habitantes

En opinión de los alcaldes, una vez inaugurado el tramo hasta el aeropuerto de la
Línea 9 de Metro, obra que ha monopolizando la inversión en transporte público
de la Generalitat en los últimos años, los
ayuntamientos de la cornisa del Delta del
Llobregat (Sant Boi, Viladecans, Gavà y
Castelldefels) recuerdan a la Generalitat y
al Gobierno del Estado que la zona sufre
graves problemas de movilidad y que tiene importantes proyectos estratégicos paralizados. La mejora de estas infraestructuras es necesaria para dar servicio a una
población de más de 250.000 personas que
residen en uno de los polos de actividad
económica más importantes que tendrá
Catalunya, donde está prevista la creación
de más de 25.000 puestos de trabajo en los
próximos años.
Los alcaldes aseguran que todas estas
mejoras del transporte público son importantes para el desarrollo de una zona cuyo
crecimiento es estratégico para el futuro
del país. Otro de los objetivos pasa por alcanzar una movilidad sostenible que ayude
a la reducción de gases y partículas contaminantes y a la progresiva eliminación de
gases de efecto invernadero n

Cursa solidària RETT RACE
RETT RACE és una carrera solidària
de 5 i 10 km, a favor de la investigació de la síndrome de Rett, promoguda per les Famílies Rett i l’Ajuntament de Sant Boi. La cursa tindrà lloc
el 13 de març a les 9.30 h al carrer
Cabasses (Centre Comercial Sant Boi).
El preu de la inscripció és de 6 euros per als 5 km i de 10 euros per a la
de 10 km. També hi ha la possibilitat
d’inscriure’s mitjançant el dorsal solidari: 20 euros tant per a 5 km com per
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tants de la Cooperativa d’Habitatges. Cal destacar la trobada que va
mantenir amb els veïns i veïnes d’un
bloc d’habitatges del carrer Frederic
Mompou que han fixat la residència
al barri des de fa poc temps.

N març 16

a 10 km. A més pots fer un donatiu
extra, d’1, 5, 10 o 20 euros.
L’objectiu és recaptar fons per a la
investigació de la síndrome de Rett,
una malaltia minoritària que afecta
uns 2.000 nens a Espanya. Els recursos obtinguts de les inscripcions es
destinaran a la investigació d’aquesta
malatia, que porta a terme un equip
de neuròlegs i genetistes de l’Hospital Sant Joan de Déu.
santboi.cat/rettrace

“Aquesta iniciativa contribueix a
donar identitat al poble. Tenim un

Parc Agrari al costat i hem de donar-lo a
conèixer. Disposem
de productes de
primera qualitat
al costat de casa.
La iniciativa lliga
amb l’activitat de la
nostra cooperativa
SomBici donat
que l’eix del riu
ofereix moltes
possibilitats de
turisme relacionat amb la natura i
l’agricultura.” Tona Mangues, sòcia de
la cooperativa SomBici

Març, el mes
de la carxofa
de Sant Boi
NL’Ajuntament ha organitzat una
amplia programació d’activitats al
voltant de l’hortalissa

“Es una apuesta por acercar
la alcachofa a la calle en un
ambiente festivo. En restauración

La carxofa de Sant Boi és la protagonista
del mes de març a la ciutat. Enguany, la
tradicional celebració de la Carxofada ve
acompanyada d’una àmplia programació
d’activitats al voltant de l’hortalissa sota la
denominació “El mes de la carxofa” (vegeu
un resum de la celebració al quadre de la
pàgina 13).
La novetat més important d’enguany és
la campanya gastronòmica que es desenvoluparà durant el mes de març. Tots els
bars i restaurants de la ciutat han estat
convidats a participar-hi oferint un menú o
un plat elaborat amb carxofa de Sant Boi o
fer alguna oferta puntual relacionada amb
la carxofa. L’oferta gastronòmica d’aquesta
vintena de restaurants es pot consultar al
web municipal (santboi.cat/carxofada).
Les propostes gastronòmiques del mes
de la carxofa es complementen amb la iniciativa d’una dotzena de bars de la ciutat
que inclouran la carxofa en la seva oferta
de tapes. La llista d’establiments participants i les seves propostes es poden consultar també al web municipal.

es importante
innovar, buscar
cosas novedosas, y
este acontecimiento
nos permite
mostrar nuestras
elaboraciones con la
alcachofa. Aunque la
tortilla de alcachofa
es un clásico que no
puede faltar.” Elena
Moreno, propietaria del restaurant
la Superllesca

La carxofa,
un signe
d’identitat

La carxofa és el
producte agrícola
més característic
de Sant Boi i del
Parc Agrari, un
signe d’identitat i
un dels productes
més significatius
de la cuina
mediterrània.
Les empreses
agràries
associades a
la Cooperativa
Agrària
Santboiana
destinen 50
hectàrees a
aquest cultiu
(vendes:
50.000 kg l’any).

“La carxofa és la reina del Parc
Agrari. Els pagesos som professionals

Menú degustació

El 20 de març es farà la Carxofada 2016.
L’Ajuntament i Sant Boi Degusta, amb la
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat i la Cooperativa Agrària Santboiana,
han organitzat l’esdeveniment. A partir de
les 13 h es podrà degustar el menú elaborat per l’associació de restauradors locals
Degusta Sant Boi. El preu, 10 euros, inclou
5 plats (vegeu quadre a la pàgina 13).

de tota la vida que
tenim un sòl i un
microclima adequat
per conrear carxofes.
Al Mercat de Pagès,
la gent ens demana
carxofes d’aquí
i productes de
temporada (en el
cas de la carxofa, de
novembre a maig).
Promocionar això amb activitats com
les d’aquest mes de març va la mar de
bé.” Pere Millat, Mercat de Pagès

Ventall d’activitats

Les propostes gastronòmiques de “El mes
de la carxofa” arriben acompanyades d’un
ampli ventall d’activitats: demostracions
culinàries, actuacions musicals, sortides en
bicicleta, sortejos, tallers i altres n

Més informació:
Agenda Viure Sant Boi (pàg. 22 i 23)
santboi.cat/carxofada
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La ciutat
commemora
el 8 de
març, Dia
Internacional
de les Dones

Activitats
destacades
• DIMARTS 8 DE MARÇ

12 h Lectura del manifest del 8-M
Lloc: pl. Ajuntament
16.30 h Ofrena floral al monument
de la dona i lectura del manifest
Lloc: c/ Eduard Toldrà, s/n
18.30 h Homenatge a dones
treballadores de l’àmbit de la
salut mental
Lloc: Can Massallera
(c/ Mallorca, 30)

• DIJOUS 10 DE MARÇ

18 h Cinefòrum: Sufragistas
Lloc: Cinemes Can Castellet
(c/ Jaume I, 32)
Entrada gratuïta
Recollida d’invitacions
Servei d’Informació Juvenil El PuntCan Massallera i Centre de Recursos
i Documentació de les Dones
(CRDD)-Can Jordana

Sant Boi torna
a mostrar
públicament que
cal seguir treballant
per a la igualtat
de gènere
El Dia Internacional de les Dones d’enguany
recordarà la lluita i el treball del moviment
sufragista per aconseguir els drets polítics i
socials de les dones.

Les sufragistes

Al nostre país les dones poden votar a les
eleccions des del 1931, quan ho va aprovar
el Parlament de la República.
Per recordar aquesta efemèride, el centenari del moviment
pel sufragi femení a Europa
i el que va significar la tasca
de les dones per aconseguir el
reconeixement dels drets democràtics fonamentals, el dia
10 de març, a les 18 hores, als
Cinemes Can Castellet, està
programat un cinefòrum amb
la projecció de Sufragistas, de
la directora britànica Sarah
Gavron, una pel·lícula dura i emotiva que
presenta la realitat amb elegància i sensibilitat. El film recorda el naixement del
sufragisme a l’Anglaterra prèvia a l’esclat

Cursos per a persones ateses
als Serveis Socials
L’Ajuntament ha fet una nova oferta
de cursos i tallers adreçats a les persones ateses als serveis socials.
Els cursos estan incorporats en els
plans de treball de les persones ateses per Serveis Socials i serveixen
no únicament per oferir formació,
sinó també per establir complicitat,
xarxes de suport i d’intercanvi de coneixement per a les persones que hi
participen.

Oferta a mida

El disseny dels cursos oferts s’ha fet
tenint en compte les necessitats de
les persones destinatàries, la diversificació per barris, la perspectiva de
gènere i l’horari de disponibilitat per
a les persones que tenen criatures
escolaritzades (tots els cursos s’han

programat de 9.30 a 12 h). L’oferta de
tallers i cursos forma part d’un projecte comunitari inclusiu. Aquesta
formació s’està oferint des de l’any
2013 però amb característiques diferents en funció de les demandes
recollides.

108 places

De cara al primer semestre de 2016
s’han ofert 9 tallers i cursos amb un
total de 108 places.
Els cursos programats són: manipulació d’aliments, tricot, coaching
i desenvolupament vital, atenció
al públic i auxiliar de cuina. També
s’han programat dos tallers d’estalvi
energètic.

tinclous.cat

17 de març, sessió de participació
al nou Pla de Joventut 2016-2020
L’Ajuntament ha començat a treballar el nou Pla Local de Joventut, que
s’estendrà fins al 2020. El 17 de març
tindrà lloc una trobada amb joves per
orientar el pla i les actuacions que cal
incorporar. També, es faran unes sessions de treball amb professionals de
l’Ajuntament i entitats que treballen
amb joves. De fet, els joves de Sant
Boi ja van opinar sobre el futur de la

igualtatsantboi.cat
santboi.cat/diadones
de la Primera Guerra Mundial. Les dones
que en formaven part eren majoritàriament
obreres, i moltes van deixar-hi la vida. La
impotència en no trobar resposta a les seves demandes, les va fer derivar cap a una
lluita radical per aconseguir la igualtat, un
objectiu que, en molts casos, els va significar perdre feina, família, casa i fills i filles.
El seu esforç i sacrifici han estat
reconeguts arreu del món.

Treballadores de la salut
mental

El 8 de març la ciutat dedicarà
un homenatge a les dones que
treballen o hagin treballat a Sant
Boi com a professionals de la salut mental: auxiliars clíniques,
metgesses, psicòlogues clíniques
i infermeres. L’acte tindrà lloc a
Can Massallera, a partir de les
18.30 hores. Sant Boi té una relació molt
especial amb la salut mental des de fa més
de cent anys. Aquest estret vincle és la conseqüència que siguin moltes les dones que

Març de 1908

La jornada es
commemora en
record de les 140
treballadores
que van morir
a l’incendi que
va tenir lloc en
una fàbrica de
Nova York, quan
s’hi van tancar
per reivindicar
una millora
de les míseres
condicions
laborals.

dediquen i han dedicat la vida professional
a la cura de les persones amb malalties i
trastorns d’aquest tipus.
En els darrers anys s’ha homenatjat les dones de diferents col·lectius professionals:
mestres, educadores i treballadores socials, dones dedicades a la música i a les arts
escèniques, escriptores i literates, professionals de les arts plàstiques, esportistes
veteranes, joves emprenedores, puntaires,
dones d’oficis de mercat...
Com cada any, la nostra ciutat commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb
un ampli programa d’activitats coordinades
des del Consell Municipal de les Dones i
l’Ajuntament. L’objectiu principal tornarà a
ser la defensa i la reivindicació dels drets
de les dones. El dimarts dia 8 de març , a la
plaça de l’Ajuntament es llegirà el manifest
commemoratiu de la diada. Durant el cap
de setmana del 5 i 6 de març els clubs esportius santboians s’hi sumaran tot llegint
el mateix manifest abans de cadascuna de
les respectives competicions.
igualtatsantboi.cat i santboi.cat/diadones
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ciutat en el marc del procés participatiu del Pla de Govern celebrat al
novembre i van aportar propostes de
ciutat que es van incorporar.
Les persones joves interessades
podran participar en el Pla Local de
Joventut a la sessió del 17 de març
(confirmant la participació) i a les
xarxes socials de la Factoria Jove.
joventutsantboi.cat

Aprenentatge
musical a
l’Escola Gaudí

Els instituts
Camps Blancs
i Marianao, a
Innolab 2016

L’Ajuntament va iniciar el curs 20152016 un projecte de col·laboració
amb l’Escola Antoni Gaudí per incrementar l’ensenyament de la música
en aquest centre educatiu. Aquest
projecte municipal vincula la pràctica musical amb la promoció de l’èxit
educatiu. “Un infant, un instrument”
promou la col·laboració entre escoles
de primària i escoles de música de tot
Catalunya.

Col·laboració entre escoles

Sant Boi, un festival de músiques:

rock, tradicional, blues, percussió, cant coral
Sant Boi enfila el mes de març amb un bon
paquet d’activitats musicals. La ciutat esdevé un festival amb músiques d’estils i
gustos molt diferents i consolida, així, una
programació musical atractiva liderada per
entitats i operadors de la cultura local.

Rock i música tradicional

Cal Ninyo n’acollirà dos: Rock in Ninyo i
Rubrifolkum, el Tradicionàrius del Baix
Llobregat. La primera proposta convida a
de grups de rock locals i de fora amb sons
enèrgics i intensos (a més de a Cal Ninyo,
tant al teatre com a l’Espai Weller, també hi
haurà concerts als bars K-Naya i Backstage); l’altra incorpora músiques tradicionals
amb fortes arrels populars. Els dos festivals
tindran lloc primera quinzena de març (vegeu pàg. 23) i formen part de les activitats
organitzades amb motiu del Mes de la Carxofa i la celebració de la Carxofada 2016.

Martirio, percussió i blues

Can Massallera acollirà el XIV Seminari Internacional de Cajón i Percussió. La nova

Cinc
esdeveniments
musicals
-ROCK IN NINYO
-RUBRIFOLKUM
-FESTIVAL
DE BLUES
-SEMINARI
DE CAJÓN I
PERCUSSIÓ
-CONCERT
DE L’ORFEÓ
CATALÀ
I LA CORAL
RENAIXENÇA

L’Escola Blai Net ha destinat a l’Escola
Antoni Gaudí dos professors que imparteixen classes d’instrument de metall (trompeta, trombó, trompa, bombardí) i una professora s’encarrega de
la classe de conjunt instrumental. El
projecte suposa també la participació
de la mateixa mestra especialista de
música en el procés, la qual es fa càr-

rec del llenguatge musical. Totes les
classes es fan en horari lectiu. La idea
és anar ampliant el servei i oferir formació en instruments de vent a tots
els alumnes del centre, des de 4t fins
a 6è. Els instruments amb els quals

aprenen els infants són aportats per
l’Escola de Música, que els presta als
alumnes perquè puguin estudiar a
casa. Després, els alumnes podran incorporar-se als grups instrumentals i
bandes de l’Escola de Música.

edició d’un certamen ja consolidat comptarà amb una classe magistral i l’espectacle
de la cantant Martirio La mujer i la copla. A
més, també estan programades classes especialitzades de percussió i tallers familiars
perquè els nens i les nenes es puguin familiaritzar amb aquest tipus de música. Un
concert d’El Niño de la Hipoteca posarà el
punt i final a la jornada.
El Casal de Casablanca acull des del 26 de
febrer el II Festival de Blues de Sant Boi,
una programació amb un cartell farcit de
bons representants del gènere i que repeteix després de l’èxit aconseguit l’edició anterior (vegeu pàg. 22 i 23).

Cant coral

En el marc del 40è aniversari de la Coral
Renaixença, Can Massallera rep el dia 5 un
concert d’excepció: la formació santboiana
acompanyada de l’Orfeó Català. La
Renaixença retornarà la visita a l’Orfeó el
proper 3 d’abril amb una actuació al Palau
de la Música Catalana.
culturasantboi.cat

Cultura emprenedora: l’Escola Parellada torna a participar (dues línies de 5è curs) en el projecte de la
Diputació. Cada classe ha creat una cooperativa escolar: “Creacinquè” i “Tot fet a mà”. L’alcaldessa, Lluïsa Moret,
el tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, José A. Carcelén, i la tinenta d’Alcaldia de Ciutat Educadora,
Alba Martínez, van rebre el 25 de febrer els 40 alumnes i els van lliurar el CIF de les dues cooperatives.

Viure Sant Boi

Viure Sant Boi

16

17

N març 16

N març 16

Dos centres públics de Sant Boi
que imparteixen cicles formatius,
l’Institut Camps Blancs i l’Institut
Marianao, participaran enguany
en la 2a edició d’Innolab,
organitzat per Innobaix (innobaix.
cat).
En la dinàmica de l’Innolab
es fan tallers amb empreses,
tutors i entitats, es comparteixen
experiències i eines d’innovació
i es crea una xarxa motora per a
la innovació al territori. A partir
de tot això les
empreses i les
administracions
defineixen
reptes interns
i territorials
per generar
oportunitats.
En una segona
fase els equips
participants
cerquen
propostes de
valor que resolguin els reptes,
tot transformant les seves idees
en prototips. Són acompanyats
en aquest procés pels tutors, les
empreses i els facilitadors.
Per últim s’organitza un
esdeveniment obert a la
ciutadania per visibilitzar els
projectes i hi ha la possibilitat que
les empreses i entitats apadrinin
algun projecte a la vegada que els
estudiants viuen una experiència
real d’emprenedoria.
El curs passat 2014-2015
l’Innolab va ser un èxit, amb un
total de 459 idees. A la 1a edició,
l’equip de Sant Boi va guanyar el
repte “Què fem amb les caques
de gos?” amb el projecte titulat
Citydog (carnet per punts per a
propietaris de gossos).

viure

Sant Boi

Laura Solís,
tinenta d’Alcaldia

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

N Sant Boi, ciutat lliure
de prostitució

E

l passat ple del mes de febrer vàrem
aprovar una moció presentada pel
nostre grup municipal per a l’adhesió
a la xarxa de ciutats lliures de tràfic
de dones, nenes i nens destinats a
la prostitució. Les i els socialistes ho
tenim clar: la prostitució és una forma d’explotació, un abús sexual i una
violació reiterada que no podem regularitzar ni convertir en professió.
Suposa reconèixer una relació asimètrica entre homes i dones. Perpetua
el model patriarcal de subjecció sexual de les dones, amb un efecte negatiu no només en les dones i nenes
que exerceixen la prostitució, sinó
sobre el conjunt de les dones com a
grup, donat que confirma i consolida
la definició de la categoria de dona
com a servidora sexual de l’home.
Si reglamentem la prostitució estem acceptant que sigui una alternativa i per tant no és necessari buscar-ne les causes. A través d’aquest
procés es normalitza com una opció
per a pobres. Si reglamentem la prostitució validem i consolidem un principi de desigualtat i injustícia entre
persones.
Mai acceptarem que la violació de
drets es converteixi en una pràctica laboral, ni podem convertir els
proxenetes i propietaris de locals
on es practica la prostitució en
empresaris. Les i els socialistes donem tot el suport al Movimiento Democrático de Mujeres perquè no hi ha
llibertat en l’esclavitud.

Olga A. Puertas,
regidora

Daniel Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N La participació
com a dret

E

N Declive

l passat mes de febrer vam aprovar
inicialment el Pla de Govern per als
propers 4 anys. Un document que
recull les línies estratègiques i prioritats i que ha estat fruit d’un procés
participatiu, el “Sant Boi d’aquí a 4
anys”. Un procés on van participar
més de 250 persones amb un total
de 401 aportacions i que vam poder
compartir en el si de diferents jornades presencials però també incorporant les xarxes socials com un espai
més de debat.
Encetem una legislatura de reptes i
ho volem fer col·lectivament. Des de
l’equip de govern ens marquem l’objectiu d’avançar cap a un nou model
de participació que ens permeti anar
construint conjuntament un projecte de ciutat per a tothom.
No entenem la participació com
una finalitat en si mateixa sinó com
un instrument de transformació social i és per això que entre tots i totes
crearem un nou marc de relació, un
pacte entre Administració i ciutadania, que culminarà amb la modificació dels reglaments de participació.
En aquest camí apostarem decididament pels mecanismes de participació democràtica en l’àmbit
local que comportin un important
component relacional, deliberatiu i
organitzatiu, així com per l’ús de les
noves tecnologies que ens permeti
obrir el ventall de la participació a
nous actors. Fem de la participació
un valor de ciutat i un dret per a les
santboianes i els santboians.

E

n el “nuevo” Plan de ciudad de Sant
Boi, nos imponen las cifras que confirman la decadencia de una ciudad
de 83.000 hab. y 22 km2. Pero con el
15,9% de paro y un 77,6% de jóvenes
sin emancipar, más un 77% de parados de estudios escasos y solo un
11,8% de universitarios. El fracaso escolar ronda el 13,3% (2012). La renta
media sanboyana es de 20.495 euros y la media zonal de 29.000 euros
(2011), a saber las actuales. Viviendas
pequeñas y sobreocupadas para una
población envejecida que en el 1976
se preveía de 100.000 hab. Su máximo hito: 85.OOO hab. Hoy ya está estancada y en regresión porque desde
el 2002, las 3000 altas anuales se anulan con 3000 bajas de huidos a otros
municipios.
Sus debilidades: falta de empresas, falta de transportes, escasez
hotelera y de vivienda en alquiler
y nula oferta de industria cultural.
¿Para cuándo un teatro Ateneu en
condiciones?
Su fuerza: los servicios sanitarios
y geriátricos, su agricultura intensiva (no ecológica) y su proximidad al
puerto-aeropuerto. En 36 años de
socialismo la deriva declinante municipal es clara. Los números son fríos.
Aún así desde C’s lucharemos por
un objetivo posible: “¡Ven a Sant Boi
que habrá trabajo pronto!” porque
sobran sociólogos y faltan economistas para corregir nuestro deterioro.

Joan Domènech,
regidor

Miquel Salip,
regidor

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

N Més ambició per a
un nou Sant Boi

E

RC va votar en contra del Pla de Govern. El veiem com una declaració
d’intencions que aprofundeix poc en
els titulars que assenyala i poc ambiciós pel que fa al desenvolupament
econòmic i la generació de llocs de
treball. Des d’ERC considerem que la
millor política social és esforçar-se a
generar unes bones condicions perquè tothom pugui treballar.
També hi ha alguns elements de
model de ciutat que van fer decantar-nos pel vot en contra. Un d’ells, el
que parla de desenvolupar la zona de
la Parellada. És sabut que nosaltres
la volem com a zona verda i d’equipaments, que acabi la façana de ciutat
i que connecti el centre històric amb
el riu i el Parc Agrari.
Rebutgem, per tant, que s’hi facin
habitatges, equipaments comercials
i hotelers com marca el planejament
fet al PDU-Delta. No creiem que el
model de desenvolupament econòmic que necessitem sigui el de construir més, ja que això sabem que és
pa per a avui i gana per a demà.
Lamentem, a més, que no prevegi la continuïtat de les negociacions
amb el Ministeri de Defensa per traslladar la Caserna. Això ens fa pensar
que el Govern ha donat la batalla per
perduda i que renuncia a recuperar
un espai que ha de ser el nou centre
de la ciutat que volem. Farem al·legacions i esperem poder donar un
tomb a aquestes i altres qüestions.

Marina Lozano,
regidora

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

N Qüestió de prioritats

D

urant la campanya electoral dèiem
que les intervencions polítiques podien ser transversals si afectaven
tothom però que els valors que regeixen aquestes intervencions mai
poden ser transversals. És en el terreny dels valors on la distinció entre
dreta i esquerra cobra sentit i fan de
la política una qüestió de prioritats.
Les prioritats del govern local són
clares: (1) foment de l’economia de
casino i totxana, ahir amb Eurovegas
i avui amb el Pla Director Urbanístic,
(2) externalització de serveis socials
en mans d’una macrocooperativa
que, fins fa ben poc, havia estat dirigida per un alt càrrec d’ICV vinculat
al 22@ i a altres negocis especulatius, i que ens cobra els seus serveis
a preu d’or però que paga sous precaris als seus treballadors que, majoritàriament, no són socis i (3) externalització de serveis públics a una
empresa municipal caracteritzada
per les recomanacions i els sobresous, com va reconèixer un membre
del comitè d’empresa.
Les nostres prioritats no poden
convergir amb les del govern local:
(1) foment d’una economia social i
solidària que tingui com a eix central
l’auto-ocupació amb salaris dignes,
(2) remunicipalització dels serveis
socials i públics ajustant-los a les
necessitats de la població i sense
treballadors en precari i (3) assolir
una participació ciutadana real i vinculant en tots els afers municipals,
pressupostos municipals inclosos.

Jordi Garcia,
regidor

ciu.cat | twitter: @ciusantboi | @jordistboi
facebook.com/ciusantboi
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N Participa amb
Convergència de
Sant Boi!

N T-Jove/20 y deuda de
la Generalitat

E

l Pleno del Ayuntamiento de febrero
ha aprobado las dos propuestas presentadas por nuestro partido en relación al transporte público y la deuda
que tiene la Generalitat con Sant Boi.
En materia de transporte hemos
propuesto crear la tarjeta de transporte T-Jove/20 para jóvenes menores de 25 años, con un número ilimitado de viajes integrados durante 30
días consecutivos para la 1ª y 2ª corona tarifaria con un coste de 20 euros
al mes.
Con esta medida pretendemos ampliar la cobertura de los beneficios de
acceso al transporte público a todos
los jóvenes de nuestra ciudad y promover el transporte público como
mejor opción de movilidad urbana.
Por lo que respecta a la segunda
propuesta que presentamos y que
también ha sido aprobada, exigimos
que la Generalitat de Catalunya pague los 5,47 millones que nos debe a
la ciudad en concepto de la inversión
en el Plan Integral de rehabilitación
del barrio de Casablanca, una parte de la financiación del parque de
bomberos y determinadas obras de
rehabilitación de edificios y plazas.
También, se nos debe el pago de los
contratos programa de los años 2012,
2013 y 2014 en materia de Bienestar
Social y Familia, así como los planes
de empleo de 2011.

C

onvergència inicia aquesta setmana
un procés participatiu perquè 30.000
militants i simpatitzants aportin propostes per al seu congrés de refundació, a través d’un debat en què
s’abordarà des de la possibilitat d’incloure primàries o de canviar sigles
fins a l’estructura organitzativa de la
formació.
El procés participatiu, anomenat
«Torn Obert», començarà aquest
dijous i s’allargarà fins a l’abril, moment en el qual s’elaborarà un document amb les conclusions de les
aportacions de les bases que es presentaran en el congrés de refundació
que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de
juny. T’agradaria participar? Posa’t
en contacte amb nosaltres a través
de: santboidellobregat@cdc.cat, o
bé vine a visitar-nos al carrer Jaume
I , núm. 71-73.
Volem que t’expressis amb sinceritat i amb to constructiu sobre diversos temes, d’actualitat i de futur. És
fonamental tenir així una imatge real
del partit que volem a nivell ideològic, organitzatiu i d’estratègia política. Entre tots hem de construir el
país. Moltes gràcies.
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Tauler Març’16
Tallers del Club de Feina

El Club de Feina ofereix tallers
gratuïts amb places limitades per
als mesos de març i abril: Descobreix
les teves competències (1 de març),
Prepara’t per afrontar els processos
de selecció (7 de març), Xarxes
socials: com utilitzar-les en la recerca
de feina (15 de març), Xarxes socials:
practica Twitter (4 d’abril), Xarxes
socials: practica Linkedin (12 d’abril),
Crea el teu correu electrònic a Gmail
(18 d’abril).
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al tel. 93 6529830.

Formació contínua 2016

Formació subvencionada pel Consorci
per a la Formació Contínua de
Catalunya, adreçada prioritàriament
a treballadors en actiu. Les
preinscripcions es poden fer al Servei
de Formació de l’Ajuntament. El curs
previst al mes d’abril és Habilitats
de comunicació (30 hores), dilluns i
dimecres de 19 a 21.30 h.
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al telèfon 93 6529830.

Formació ocupacional

Oberta la preinscripció per als cursos
de formació ocupacional adreçats
prioritàriament a persones aturades
inscrites a l’OTG com a demandants
d’ocupació. El mes d’abril es faran dos
cursos de dilluns a divendres de 9 a
14 h: Operacions d’enregistrament i
tractament de dades: ofimàtica (460
h) i Anglès: gestió comercial (220 h).
Informació i inscripcions:
coressa.cat i al telèfon 93 6529830.

Persones emprenedores

Cursos adreçats a persones
emprenedores que vulguin
desenvolupar una idea de negoci:
E-commerce, canal de venda en línia
(dies 5, 7, 12 i 14 d’abril) i Coaching
per a persones emprenedores (dies 19
i 21 d’abril).
Informació i inscripcions:
Masia Torrefigueres (c/ Pau Claris,
núm 14).

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).

Ocupació juvenil: Eskala

Preinscripció escolar. La Generalitat ha anunciat els terminis de la preinscripció del curs

Portes obertes. Als centres concertats: el 5 de març, d’11 a 13 h, al

2016-2017 (en tràmit de publicació al DOGC) per als ensenyaments d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música
i dansa. La presentació de sol·licituds es podrà fer del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i del 30 de març al 15 d’abril,
per als ensenyaments professionals de música i dansa. Més informació: santboi.cat/curs16-17

Col·legi Molí Nou. Amb cita: els dies 5 i 6 a l’Escola Vedruna, els dies 5 i 7
a infantil del Joan Bardina i del 7 al 12 a primària i ESO del Joan Bardina.
Als centres públics de secundària: el dia 2 de març a l’Ítaca (17 h); el dia 7
al Rubió i Ors (17.30 h) i al Rafael Casanova (17.30 h); i el dia 9 al Camps
Blancs (17 h) i al Marianao (17.30 h). Més informació: santboi.cat

Formació a famílies

2n taller: de l’11 de maig al 22 de juny
Informació i inscripcions:
Aula Cibergran. Can Massallera, c/ Mallorca,
30. Tel. 936548950
programagentgran@santboi.cat
Més informació: santboi.cat/gentgran

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà una xerrada el
dia 10 de març a l’Escola Amat Verdú de 17.30
a 19 h. La xerrada, titulada “És necessari el
no?” anirà a càrrec d’Helena Tolosa, docent i
logopeda en centres d’educació especial, que
també oferirà la conferència següent, titulada
“L’hora dels deures”, el 17 de març a l’Escola
Amat Verdú de 17.30 a 19 h.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 936351212 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

Guia d’allotjaments

L’Ajuntament ha editat una guia amb la
descripció i el
plànol de situació
dels 6 allotjaments
existents a la ciutat.
La guia conté
informació dels llocs
turístics del municipi
i una llista dels
telèfons d’interès.
La publicació està
disponible a l’Oficina

Municipal d’Atenció al públic (OMAP) i a les
oficines de turisme dels municipis del Baix
Llobregat. Preu: gratuït.

Igualtat

Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i Documentació de les
Dones. Aquest mes: Desenvolupament de la
comunicació assertiva (dies 1 i 15), Risoteràpia
(dies 2, 9 i 16) i Càpsula TIC: fotografia amb el
teu smartphone (dia 31). El 8 de març s’obrirà
el termini d’inscripcions per als cursos i tallers
del mes d’abril.
Informació i inscripcions:
igualtatsantboi.cat
Tel. 936351200 ext.156

Activitats per a gent gran

Programa d’activitats adreçat a persones
de 60 anys i més empadronades a Sant Boi.
Forma part de la programació estable que
l’Ajuntament de Sant Boi realitza des de
l’àmbit de gent gran: Tallers de Xarxes Socials
(Facebook i Twiter). La durada aproximada de
cada curs és de 12 sessions, distribuïdes de
dilluns a dijous de 9.30 a 11.30 h.
Dates de realització:
1r taller: del 30 de març al 10 de maig

Millorar l’ocupabilitat

Cursos adreçats a joves de 18 a 30 anys per
ampliar la formació i millorar les possibilitats
de trobar feina o de tornar a estudiar. Oferta
de cursos: Curs
de monitor/a
d’activitats de
lleure infantil
i juvenil, Curs
de preparació
del first
certificate i
Curs de tastet
de cuina. Les
inscripcions
comencen el
7 de març de
2016 a partir de les 10 h.
Informació i inscripcions: Servei d’Informació
Juvenil El Punt de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 936529843), joventutsantboi.cat i
elpunt@santboi.cat.

Les persones joves, entre 18 i 30 anys, que
estiguin a l’atur poden optar al programa
Eskala de coaching per trobar feina.
Entrenament en habilitats i competències
tècniques amb
sessions grupals,
tallers formatius
i pràctiques en
empreses
Sessió
informativa: El
dimarts 15 de
març a les 18 h.
Inscripcions a les
sessió: Servei d’Informació Juvenil El Punt de
Can Massallera (c/Mallorca, 30),
tel. 936548956 i
eskalasantboi@gmail.com.
Més informació: facebook.com/eskala.santboi

Cursos de català

Del 29 de març a l’1 d’abril de 2016 hi haurà
la inscripció al tercer trimestre dels Cursos
de Català per a Adults organitzats pel Servei
Local de Català de Sant Boi de Llobregat.
Les persones interessades a fer un curs de
català han de trucar al telèfon 936529585
per demanar dia i hora d’inscripció. Les places
són limitades. Els cursos tenen importants
reduccions en funció de cada situació (atur,
pensionista, jubilació, família monoparental o
nombrosa).
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya

Bicicletes elèctriques

Del 14 de març al 31 de maig es farà la
campanya de
subvenció de la
bicicleta elèctrica
promoguda per
l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).
Les persones
interessades en
la compra d’un
d’aquests vehicles
podran visitar
el web de la
campanya (amb.
cat/bicielectrica) per conèixer com aconseguir
un descompte de 250 euros. També es podran
consultar els requisits i la llista de comerços
adherits a la campanya.
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Casals municipals d’estiu 2016

El període de preinscripció als Casals
municipals d’estiu 2016 s’obrirà el
dilluns 14 de març, a partir de les 10 h,
i es tancarà el divendres 18 de març, a
les 15 h. Totes les persones interessades
han d’omplir un
formulari per
dur a terme la
preinscripció. El
tràmit es realitzarà
per Internet a
través del web
municipal (santboi.
cat). Es podrà fer,
igualment, de manera presencial a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic de
l’Ajuntament Sant Boi, a Can Massallera
(c/ Mallorca, 30) o a l’equipament
L’Olivera (plaça de Montserrat Roig, 1).
És imprescindible que l’infant estigui
empadronat a Sant Boi.

Homenatge Noces d’Or 2016

La Coordinadora d’Associacions de
la Gent Gran organitza un any més,
amb la col·laboració de l’Ajuntament,
l’homenatge a les Noces d’Or per a
les parelles de Sant Boi. L’acte tindrà
lloc durant la celebració del Ball de
Primavera, el dia 16 d’abril de 2016 de
17 a 20 h al poliesportiu La Parellada. Es
poden inscriure totes aquelles parelles
empadronades al municipi que puguin
acreditar que des de l’abril de 2015 a
l’abril de 2016 compleixen cinquanta
anys de matrimoni o convivència
(continuats i amb la mateixa parella).
Les sol·licituds es podran presentar
a qualsevol de les associacions de
gent gran de Sant Boi, ubicades als
diferents casals de barri (Casablanca,
Camps Blancs, Cooperativa i Molí Nou,
Marianao) als casals municipals de gent
gran de Barri Centre i de Vinyets i Molí
Vell i al Casal de la Generalitat.
El període d’inscripció és de l’1 de març
a l’1 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
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CARXOFADA

Dissabte 12 de març

D’11.30 a 13.30 h I Música. XIV
Seminario nternacional de Cajón
i Percussió. La mujer i la copla,
classe magistral i espectacle de
Martirio, concert d’El Niño de la
Hipoteca (22 h), en el marc del
Barnasants, classes d’especialistes i tallers familiars.
Lloc: pl. Catalunya i Can Massallera. Informació i preus:
93 652 46 90 i culturaf@gmail.com. Org.: Cultura F

Diumenge 20 de març

La Carxofada és el referent de les activitats lúdiques de primavera. Hi gaudireu de plats
“carxofers” i moltes altres activitats
Lloc: pl. Ajuntament i rbla. Rafael Casanova. Organització: Sant Boi Degusta i
Ajuntament amb el suport del Parc Agrari i la Cooperativa Agrària Santboiana
INFORMACIÓ, A LES PÀGINES CENTRALS i a santboi.cat/carxofada
#carxofada2016, #carxofaSantboi, #turismesantboi, #visitsantboi, #santboi
De 9.30 a 12 h I Sortida a un camp de
carxofes. Podreu disposar de bicicleta
sense cost. Sortida: pl. Ajuntament.
Inscripció: 2 € . Informació: tel.
626 456 674 i www.sombici.cat.
Organització: Som Bici I D’11
a 14 h I Espai infantil. Taller
d’imants de nevera amb
forma de carxofa i photocall.
Amb jocs per a infants de
0 a 3 anys. Amb l’associació
Karxofetes. Gratuït I D’11 a 14
h I Circuit infantil de tractors
de pedals. Gratuït. I 12.30 h I
Showcooking amb carxofes I 15.15
h I Sorteig de la Carxofada I 17 h I
Concert: Cucarachas enojadas. Gratuït. I
Portes obertes al Museu (Can Barraquer i Can
Julià) I Venda de carxofes i productes artesans
Tiquets degustacions: OMAP, casals, restaurants participants i ticketmaster.com. Preu:
10 €, venda anticipada, i 14 €, el mateix dia
ALTRES ACTIVITATS I De 9 a 12 h I 7a Trobada decol·leccionistes de plaques de
cava. Organització: Col·leccionistes de Plaques de Cava I De 10 a 12h I 10a Trobada de
Puntaires amb puntaires de tot Catalunya. Organització: Grup de Puntaires La Unió (Cal
Ninyo) I 11.30 h I Zumbaldiri. Org.: Complex Baldiri Aleu I 13.00 h I Música: Aperitiu
amb mOrsa Punxadiscos. Cal Ninyo I 16 h I Exhibició i ball country per a tothom

Març, mes de la carxofa
Durant tot el mes, 15 restaurants i bars oferiran menús amb la carxofa
com a ingredient i, del 10 al 20 de març, alguns establiments faran
tapes de carxofa per combinar amb canya o quinto.
Divendres 4 de març I De 17.30 a 19 h I Taller: Showcooking. Amb a cuinera Cristina.
Gratuït Lloc: Mercat de Pagès. Organització: Ajuntament I 18 h I Literatura: Laboratori
familiar de lectura. En el marc de l’Hort a la Biblioteca, El jardí curiós. Infants de 3 a 8
anys. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. Gratuït amb inscripció. Organització: biblioteques
Diumenges 6, 13 i 27 de març I De 10 a 13 h I Anem a passejar pel Parc Agrari
en bicicleta. Sortida: estació FGC de Sant Boi. Incripció, 2 € i lloguer de bicis, 8 €.
Informació: tel. 626 456 674 i www.sombici.cat. Organització: Som Bici
Divendres 11 de març I De 17.30 a 19 h I Taller: Decora amb carxofes la teva bossa i
omple-la amb productes del mercat. Gratuït. Lloc: Mercat de Pagès. Org. : Ajuntament
Dies 11 i 17 de març I De 17.30 a 19 h I Taller infantil de cuina saludable. Lloc: Mercat
Cooperativa (dia 11) i Mercat Torre de la Vila (dia17). Gratuït. Organització: Ajuntament
Dissabte 12 de març I 12 h I Taller infantil d’hort urbà en taules de cultiu. Amb Ester
Casanovas, autora de Pagesos de ciutat. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Cal Inscripció.
Organització: biblioteques
Divendres 18 de març I De 17.30 a 19 h I Taller infantil d’hummus de carxofa. Gratuït.
Lloc: Mercat de Pagès. Organització: Ajuntament
Exposició: Temps de carxofa I Del 10 al 30 de març I Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Ajuntament i Parc Agrari
Mercat de Pagès I Els divendres, de 15 a 21 h I Lloc: rbla. Rafael Casanova. Organització:
Ajuntament i Parc Agrari
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Diumenge 13 de març
Dijous 3 de març

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

Dissabte 5 de març

De 10 a 15 h I Esport. V Games. Campionat de Skate,
Bmx, Scotters i Patins. Lloc: Skate Park de Sant Boi.
Organització: Fundació Marianao
20 h I Cant Coral:
Orfeó Català i
Coral Renaixença.
En el marc del 40è
aniversari de la coral
santboiana. Lloc: Can
Massallera. Entrades:
10 €, anticipada, a Can
Massallera i ticketea.
com, i 12 €, el mateix
dia del concert.
Organització: Coral Renaixença
21 h I Música. Sparky i Brut amb música punk,
noise, pop, soroll, melodies... Gratuït. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca

Diumenge 6 de març

De 10 a 14 h I Esport. 38è Cros del Llor. Inscripció
gratuïta: crosllor.blogsport.com.es o a l’escola. Lloc:
Escola Llor. Organització: Escola Llor
11.30 h I Història. Visita guiada amb Roc de Benviure,
un soldat atrapat en el temps. Activitat gratuïta. Lloc:
Torre de Benviure. Organització: Ajuntament
12 h I Festa. Jornada de Migas Extremeñas. Lloc:
Pícnic Camps Blancs. Organització: Asociación Cultural
Peraleda Ntra. Sra. de Fátima
14 h I Festa. Calçotada solidària. Recollida de fons per
a un camp de treball a Senegal. Lloc: Jardins de l’Ateneu
Santboià. Preu: amb calçots, 13 €, ant., i 15 €, el dia.
Sense calçots, 6 €, ant., i 8 €, el dia. Venda, llibreria
Isard i Hotel d’Entitats. Organització: Agrupament
Escolta i Guia Sant Ramon Nonat

Dijous, 10 de març

18.30 h I Literatura. Presentació del llibre Volaines
de paper: dictats per aprendre català i gaudir de la
literatura. Amb pròleg de Màrius Serra i Jenny Suk,
guanyadora total del programa El Gran Dictat de TV3.
Lloc: Biblioteca J. Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques

9.30 h I Esport solidari. Cursa Rett Race: corre per les
malaties minoritàries. Sortida: c. Cabasses (Decathlon).
Informació i inscripcions: www.runmagazine.es/
rettrace/. Organització: Familias Rett i Feex Events.

Dimecres 16 de març

18 h I Espectacle. V edició del Dia Mundial de la
Narració Oral a Sant Boi, amb contes sobre els
drets dels infants, recreats per alumnes de l’escola
Pedagogium Cos i l’Orquestra Comunitària de l’Escola
Municipal de Música Blai Net. Lloc: Can Massallera.
Gratuït. Organització: Ajuntament

Dissabte 19 de març

De 10 a 14 h I Taller. Per què som el que mengem
Cuina terapèutica amb Elisensa Vilasecat. Preu: 40 €.
Reserves: tel. 636370378 o a lesmusescultura@gmail.
com Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses
D’11.30 a 14 h I Esport. Portes obertes al Parc Ciclista
Sant Boi. Per conèixer millor la bicicleta com a vehicle
urbà. Lloc: Parc Ciclista Sant Boi. Org.: C C Sant Boi
De 17 a 19 h I Música. Masterclass de Blues amb
el guitarrista Francisco Simón. Preu: 10 €. Reserves:
tel. 636 370 378 o lesmusescultura@gmail.com. Cal
portar la guitarra elèctrica. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses de Casablanca
18.30 h I Teatre. Y parió la abuela, de la cia amateur
santboiana Junts pel Teatre. Entrada gratuïta. Lloc: Can
Massallera. Organització: Junts pel Teatre
20 h I Música. Invisible Harvey. Lloc: Cal Ninyo. Gratuït.
Organització: Ajuntament

Microteatre

Dies 3, 10, 17 i 31 de març. De 20 a 21.30 h I 3 passis
de 15 minuts per a 15 persones. Dia 3: Cupi-2. Dia 10:
Respírame. Dia 17: Tacones Cercanos. Dia 31: Blanca &
Radiant. Preu: 3 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller

Rock in Ninyo’16

Dies 4 i 5 de març. A partir de les 19 h I Música amb
grups santboians. Dia 4: Toni Jiménez, Sigma 6, Regna,
Hearthache, Hearthsides. Dia 5: Olvido París, No
Amnesty, Fat Mosquitos, Viven, Cachemira i Horacio
Punxadiscos (Dj). Lloc: Cal Ninyo i bars K-Naya,
Backstage i Espai Weller. Preu: 6 €, les actuacions a Cal
Ninyo; la resta, gratuïtes. Organització: La Cápsula del
Tiempo i Cal Ninyo, espai Weller i Fem Música. En el
marc de la Carxofada 2016

II Festival Sant Boi Blues

Dies 4, 12 i 19. 19 h I Dia 4: Atomic Leopard. Dia
12: Chino. Dia 19: Jeff Espinoza &Francisco Simón
i Red House. Lloc: Casal Casablanca. Preu: 5 €, amb
consumició inclosa. Organització: Les Muses de
Casablanca

Rubrifolkum 2016

Dies 11 i 12 de març . A partir de les 20 h I Música
tradicional. Dia 11: Taverna, taller de danses de Blai
Folk i concerts de l’Orquestrina Trama i 24 Rumbes per
Diatònic. Dia 12: Taverna, taller de danses amb Flavie
Louesdon i concert de Niamh Trio i Trim. Després dels
concerts, taverna Rubrifolkum. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 6
€, per nit, i 10 €, les dues. Organització: Qui hi ha? En el
marc de la Carxofada 2016

Beisbol Internacional

Del 17 al 24 de març. 2n Torneig Internacional MLB
Tournament Academies. Amb els millors jugadors
d’Europa menors de 19 anys. Lloc: Estadi Municipal de
Beisbol. Organització: CBS Sant Boi, RFEBS, FCBS, Major
League Baseball

En veu alta, tots llegim

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

Diumenge 20 de març

Anem a pasturar

Dimecres 30 de març

IV Premis Coreogràfics de Sant Boi

11 i 12 h I Conte: L’aigua en 360º. Pel Dia Mundial de
l’Aigua. Per a nens i nenes de 4 a 8 anys. Lloc: Can Julià.
Reserves: reserves@explora360.com. Preu: 2 €, de 3 a
7 anys, i 4, € majors de 7 i adults. Org.: Ajuntament

19 h I Literatura. Club de Lectura. El professor
Bernhardi, d’Arthur Schintzler. Activitat gratuïta. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Campmany

Divendres 1 d’abril

20 h I Cursa solidària: 3a Sant Ramon de Nit. Pujada
i baixada per a la Intermón Oxfam Trailwalker
2016. Inscrip.: 3 €, fins a 16 anys; 6 €, adults. Info:
santramondenit.blogspot.com. Org.: C Atletisme Sant
Boi, Nordic Walking, 6x100=H2O i Marianao Runs

Dissabte 2 d’abril

16.30 h I Concert benèfic: Sempre somiem 2. Pi de
la Serra, Txell Sust & August Tharrats, Coet, Amadeu
Casas, Yellowestone, Pocas luces, Bad times, El galgo
afónico, Santi Ursul i EMMCA gipsy project. Lloc: Cal
Ninyo. Preu: 10 €, per a un centre sanitari al Senegal.
Organització: Fallou.org

Dissabtes i diumenges. De 9.30 a 12.30 h I Podreu
conèixer la feina de pastor. Preu: 2 €, nens i nenes,
fins a 7 anys, gratuït. Reserves: lagaita@gmail.com.
Organització: Ajuntament

Dies 2 i 3 d’abril. Per a joves
ballarins i ballarines de ballet,
jazz, flamenc, danses urbanes,
etc. Informació: http://www.
premiscoreografics-santboi.
com/. Lloc: Can Massallera.
Organització: Jove Cia de Dansa
de Sant Boi

8è Concurs estatal on line de
fotografia Vila de Sant Boi
Presentació d’originals, fins
al 31 de març I Categories:
tema lliure i Sant Boi.
Informació i bases: afoboi.
com i viladesantboi16@
afoboi.com. Organització:
Agrupació fotogràfica Afoboi

Oci familiar
Dies 5, 12 i 19 de març i 2 d’abril

Del 7 al 30 de març

11.30 a 14 h I Tallers:
Jugateca ambiental. Per
conèixer els espais del
parc i la flora i la fauna.
Experimentar textures i
elements que tenen a veure
amb la natura del parc. Dia
5: Apropa’t a la natura. Dia
12: Posem maco el parc. Dia
19: Aigua neta. Dia 2 d’abril: Descobreix els secrets del
parc (per a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys). .
Lloc: parc de la Muntanyeta. A càrrec de la Fundació
Marianao. Organització: Ajuntament i AMB

Disseny: Logotips presentats per
escollir el logotip del Consell
d’Infants. Més de 300 dibuixos
presentats per infants de 4t i 5è
de primària. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant BoI

Diumenge 6 de març

Del 16 de març al 5 d’abril

12 h I Teatre: El comte
Arnau. Una història farcida
d’aventures, amor i tradició
sobre una de les llegendes
catalanes més conegudes. A
càrrec de ZiPit Company. En
el marc de de la temporada
d’Ars Escèniques i Música.
Lloc: Can Massallera.
Preu entrada normal: 5
€, anticipada a ticketea.
com i Can Massallera, i 7 €,
immediata. Organització: Ajuntament

Fins a l’11 de març

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

Art: Yo y mi alter Ego. L’Autor, Dani Medina, vol mostrar
l’heterogeni de l’ésser humà. Com els nostres gens, la
infància, la família, la cultura, l’educació, els amics...
ens modelen i ens formen com a persones plenes de
milers de cares amb personalitat pròpia. Lloc: La Saleta,
Centre d’Art Can Castells. Organització: Ajuntament

Fins al 27 de març

12.15h I Cinema infantil en català: Atrapa la bandera.
El CINC és una iniciativa de
la Generalitat per fer créixer
l’oferta i el consum de cinema
infantil en català, amb la
col·laboració d’ajuntaments,
institucions, entitats i
cinemes. Preu: 4,5 €. Lloc:
Cinemes Can Castellet.
Organització: Consorci per a la
Normalització Lingüística

Divendres 11 i 18
de març

18.00h I Hora del conte.
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer (dia 11, Sóc la
protagonista amb Anna
Garcia). Biblioteca M.
Aurèlia Capmany: (dia 18,
Contes Generosos aamb
Sara Genovart). Gratuït.
Organització: biblioteques
de Sant Boi

Aquesta agenda pot patir modificacions.
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Informació: pàg. 14 del Viure Sant Boi,
santboi.cat/diadones i igualtatsantboi.cat

Viure Sant Boi

Viure Sant Boi

22

23

N març 16

Exposicions

N març 16

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

Fins al 31 de març

Gaudir l’Aula de natura
de Can Palós, en família

Aquest mes comença la programació
d’una oferta d’activitats infantils i
familiars a l’aula de natura de la masia
de Can Palós (camí de Can Palós, s/n.
Accés des de l’anella verda)
Diumenge 13 de març
De 10 a 13 h I Pugem a la Creu de Can
Cartró. Excursió de 2,5 km fins al punt
més alt del municipi, tot travessant la
vall del Llor i el seu mosaic de boscos,
vinyes i “vinyes de cirerers”
Punt de trobada: a dalt de tot del
c. Eucaliptus. Reserves: info@
centresescoltes.cat i tel. 93 590 27 00,
fins al dia 7. Preu: 2 €, nens i nenes
fins a 7 anys, gratuït. Organització:
Ajuntament

Art: col·lectiva de l’entitat. Lloc: El vestíbul. Espai d’Art
a Cal Ninyo. Organització: Retalls d’Art

Del 31 de març al 27 de maig

Història: Quan les pedres
ens parlen. El megalitisme
a Catalunya. Els megàlits
són unes de les restes
arqueològiques més
singulars del nostre passat.
Els trobem repartits arreu
del territori i, des de
molt antic, van despertar
l’interès dels primers arqueòlegs. Preu: 2€ i descomptes
del 50%. Gratuït per a jubilats, aturats, menors
de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Termes Romanes.
Organització: Ajuntament

Fins al 22 de maig

Art: El fil conductor. Projecte del Col·lectiu d’Artistes de
Sants. La llum és la inspiració. El fil conductor parteix
d’un punt i va arrossegant els colors, els va absorbint al
seu pas per totes les obres i queden reflectits en la llum
blanca. La mostra s’inaugurarà amb una performance
de veu, llum, música i dansa en el moment el divendres
4 de març, a les 19 h. Lloc: Centre d’Art Can Castells.
Organització: Ajuntament

Durant 2016

Dones: De Natura Muliebri. La salut de la dona
romana. Visió de la dona com a ésser malaltís i inferior
a l’home. Preu: 1 €. Gratuït per a persones jubilades,
aturades, menors de 12 anys i ICOM. Lloc: MuseuTermes Romanes. Organització: Ajuntament

Abril, mes de Sant Jordi

Amb l’arribada de la primavera, torna
la tradicional diada de Sant Jordi.
Les paradetes de llibres i roses, les
signatures d’autors, les activitats
infantils, els concursos literaris i tot
el recull d’elements que caracteritzen
aquesta jornada seran novament
protagonistes

“La carxofa de
Sant Boi és més
dolça i tendra”

Quins beneficis té la carxofa?
És una hortalissa amb molta fibra i conté una
substància, la cinarina, que estimula la secreció
de bilis, cosa que ajuda a metabolitzar els greixos.
També té efecte diürètic. La carxofa ajuda en cas
de problemes digestius i és molt eficaç en dietes.
En el cas de la carxofa de Sant Boi és mes dolça
i tendra, a causa de les característiques del delta
del Llobregat, la fertilitat de la terra i la influència
de la mar.
I a la dieta mediterrània?
A la dieta mediterrània és molt important que hi
hagi 5 racions de fruita i verdura. En cas de dietes
d’aprimament, la carxofa és un element clau
perquè aporta fibra i és molt poc calòrica.
Com s’ha de cuinar la carxofa?
La millor forma és al vapor si volem que perdi
menys substàncies. Una altra manera és al forn i a
la planxa. Cal evitar els fregits.
Mengem malament?
Actualment es fan dietes molt àcides i cal
reinstaurar la dieta mediterrània procurant ferla més alcalina. La dieta per aprimar-se ha de ser
mediterrània, equilibrada i hipocalòrica.
Com s’ha de fer una dieta?
Abans de començar una dieta cal fer un estudi
sobre l’estat de salut de la persona. Un metge
nutricionista valora l’estat de la persona i els

RITA SAHÚN és metgessa nutricionista i fa 23 anys que es dedica a la medicina a Sant Boi. La seva

vocació li ve del seu pare, el doctor Lluís Sahún, que va exercir durant molts anys a Camps Blancs. A
hores d’ara, la doctora Sahún té la consulta al centre mèdic COS i CAP.
nutrients que necessita per millorar la salut. Cal
fer un estudi antropomètric per determinar quines
són aquestes necessitats.
Una mala dieta pot tenir conseqüències?
Efectivament, una dieta incorrecta pot provocar
diabetis, obesitat, carència de vitamines, anèmia,
osteoporosi, hipertensió i malalties relacionades
amb el sistema cardiovascular.
Quins aliments són inconvenients?
Per norma general, els aliments fregits. S’han
d’evitar els greixos saturats i incrementar els
insaturats. Un altre factor és la pèrdua progressiva
de la qualitat dels aliments, que provoca falta de
nutrients.
Què hauríem de menjar?
Fonamentalment fruites i verdures. Convé menjar
aliments rics en àcids omega. Peix blau, oli d’oliva
verge, nous, ametlles… que ajuden a millorar la
memòria. Els aliments influeixen en la salut física
i mental.
Els teus pacients volen aprimar-se?
La gent no ve a la meva consulta només a aprimarse. També hi ha pacients que volen potenciar el

N Una alimentació
saludable pot ajudar a
millorar malalties com
l’artritis o l’anèmia
N Abans de començar
una dieta cal fer un
estudi sobre l’estat de
salut de la persona
seu estat físic o que volen millorar la seva salut.
Una alimentació saludable pot ajudar a millorar
malalties com l’artritis o l’anèmia i també les
malalties associades al sistema immunològic.
Com influeix el tipus de vida?
El ritme diari ens provoca estrès i això influeix
en la salut. Mengem molt ràpid i no masteguem
els aliments de forma adequada. Mastegar va
vinculat al grau de salivació que afavoreix la
sensació de sacietat n

