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Seguimos mejorando el espacio público y
necesitamos vuestra colaboración
Vamos a dar continuidad a nuestro esfuerzo para disponer de un espacio público más ordenado,
más amable y más limpio. Contamos para ello con la corresponsabilidad de todas y todos
En mayo de este mismo año, 150 entidades
de Sant Boi firmaron un documento en el
que se comprometían públicamente con el
Ayuntamiento a cuidar del espacio público
y a hacer un uso responsable de él. La firma
de ese documento, el Contrato de Ciudad,
constituía un gesto de corresponsabilidad
para abordar de manera colectiva, en Sant
Boi, uno de los principales retos a los que
se enfrentan hoy en día la mayoría de las
ciudades metropolitanas.
El Ayuntamiento es consciente de que
existe un cierta inquietud entre la ciudadanía en relación a cuestiones como la
presencia de excrementos en las calles, la
acumulación puntual de residuos voluminosos junto a los contenedores o el estado
de conservación de algunos lugares de la
vía pública o del entorno natural.
En vista de ello, está introduciendo mejoras en la gestión de sus servicios y destinando recursos económicos a poner en
marcha un paquete de medidas de mejora.

El objetivo de esas medidas es intensificar
La Fira de la
el esfuerzo que se realiza habitualmente
Puríssima ha
para mantener limpio y en buen estado el
dado inicio a
espacio público de Sant Boi.
una campaña de
concienciación
Más esfuerzo municipal
Se trata de actuaciones como el refuerpara el cuidado
zo de la detección y limpieza de ‘puntos
y el uso
negros’ de acumulación de suciedad o de
responsable del estado de conservación, el refuerzo de la
espacio público
recogida selectiva de residuos, la recuperación de solares y lugares en mal estado o
que albergan usos inadecuados, la mejora
de los accesos al entorno natural, la realización de nuevas obras de mantenimiento en calles de los diferentes barrios de la
ciudad, la mejora de los parques de juegos
infantiles o la reurbanización de espacios
clave de la trama urbana.
No obstante, el cuidado y buen uso del
espacio público requiere sin duda también
de la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Por este motivo, el Ayuntamiento
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llevará a cabo durante los próximos meses
una campaña pública de concienciación.

Campaña de concienciación

La Fira de la Puríssima ha sido el punto de
partida de esa campaña. El estand municipal ha mostrado los valores y la transformación del espacio público local mediante
una gran experiencia interactiva y ha propuesto a las personas que lo han visitado
actividades pensadas para hacer pasar un
rato divertido y plantear al mismo tiempo
una reflexión sobre cómo hacemos uso individual y colectivamente de nuestro entorno.
El estand municipal ha compartido espacio con una veintena de entidades que han
aprovechado el certamen para mostrar sus
actividades. En los próximos meses, la implicación de estas y del conjunto de entidades
de Sant Boi será clave para dar continuidad
a la campaña municipal de conscienciación
y amplificar un mensaje colectivo por un
uso responsable del espacio público.

El servicio de
limpieza viaria se
está reforzando
en los lugares de
la ciudad en los
que se acumula
suciedad y en los de
mayor afluencia de
personas

Estamos trabajando para mejorar la limpieza
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
dispositivo especial para la detección permanente de ‘puntos negros’ de acumulación
de suciedad y deficiente estado de conservación en el espacio público de Sant Boi.
Un equipo de agentes ambientales realiza
inspecciones oculares -principalmente, a
partir de los avisos y quejas que plantea la
ciudadanía- para determinar en qué lugares
del núcleo urbano o del entorno natural se
producen circunstancias no deseables como
la presencia de excrementos animales, la
acumulación de residuos voluminosos, el
desbordamiento de contenedores, el exceso
de suciedad en las aceras o, simplemente,
un deficiente estado de conservación.
La información recogida sobre el terreno
permite configurar un mapa permanentemente actualizado de ‘puntos negros’ que
sirve para acometer acciones en busca de la
solución adecuada para cada caso. Cuando
se detectan prácticas incorrectas, el equipo de agentes ambientales realiza acciones
informativas y de conscienciación (a particulares, comerciantes u otros colectivos)

para intentar corregirlas apelando a un uso
cívico y responsable del espacio público.
También se llevan a cabo inspecciones y,
en último término, se tramitan expedientes
sancionadores.
La detección de ‘puntos negros’ también
permite orientar mejor las tareas y recursos
de los servicios de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos, que refuerzan su
presencia en los lugares en que más se precisa su intervención. De septiembre a ahora, el dispositivo ya ha conseguido reducir
el número de ‘puntos negros’ existentes en
la ciudad.

Nueva maquinaria de limpieza

Este sistema de mejora continua, implantado recientemente, es uno más de los
esfuerzos que el Ayuntamiento viene realizando para dar respuesta a la demanda
de mejora del espacio público y la limpieza
expresada por la ciudadanía de Sant Boi. En
los últimos dos años, se ha invertido más
de un millón de euros en la compra de nueva maquinaria de limpieza especializada
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Un equipo
de agentes
ambientales

se ocupa, junto
a los servicios
municipales de
limpieza, de la
detección y la
reducción de
‘puntos negros’
de acumulación
de suciedad y
mal estado de
conservación.
La labor de
las brigadas
municipales
contribuye
también a la
mejora del espacio
público

en diferentes tipos de tareas. En breve, se
sumará a la renovada flota municipal, por
ejemplo, una decapadora que eliminará con
agua caliente las manchas persistentes que
dejan en el suelo el aceite de los coches o,
por ejemplo, los chicles.

Separación de los contenedores

En los últimos meses, otras actuaciones
están sirviendo para mejorar el estado de
nuestras calles. Entre ellas, destacan por
ejemplo la separación de todos los contenedores a una mayor distancia de los bordillos
para evitar la acumulación de suciedad, la
colocación de contenedores de mayor volumen (especialmente, de envases) en puntos
donde se producían desbordamientos, el
refuerzo de la limpieza en los ejes comerciales y en los lugares de mayor afluencia
de personas o las mejoras realizadas en los
caminos y los accesos al río y al Anell Verd.
Un dispositivo especial funcionará durante
las fechas navideñas para reducir al máximo el desbordamiento de contenedores y
la acumulación de suciedad en las calles.

L’espai públic, una prioritat
El espacio público, una prioridad

L

a millora del nostre espai públic és una prioritat política de primer ordre per al govern municipal. Estem concentrant esforços en aquest repte
col·lectiu que els ciutadans i les ciutadanes ens reclameu i que considerem una gran oportunitat per
a Sant Boi.
Però soc conscient que hem de seguir treballant
i hem de seguir millorant.
I per aconseguir-ho, no n’hi haurà prou amb reorganitzar la gestió dels serveis municipals, ni amb
posar-hi més recursos tal com estem fent des de
l’Ajuntament. Necessitem també el compromís de
totes i tots vosaltres.
Els carrers, les places i els parcs de la nostra ciutat són espais de relació i de convivència. Són els
llocs on passem una bona part de les nostres vides
quotidianes. Per tant, tenim sens dubte la responsabilitat compartida de fer-ne un ús responsable i
de mantenir-los en tot moment en un bon estat de
conservació.
Quan el mes de maig passat vam signar amb 150
entitats de Sant Boi un ‘Contracte de Ciutat’ per la
cura i l’ús responsable de l’espai públic, teníem al
cap la importància que tots i totes, sense excepció,
assumim aquest compromís.
HI sumarem els esforços de l’Ajuntament, els de
les entitats i els de la ciutadania, i plantejarem tantes accions de conscienciació com sigui necessari
per anar fent realitat aquest gran repte.
Perquè hem de poder comptar amb l’espai públic que tothom desitgem: més ordenat, més amable i més net. Perquè entre tots i totes fem que a
Sant Boi es respiri un altre aire!

L

a mejora de nuestro espacio público es una
prioridad política de primer orden para el gobierno municipal. Estamos concentrando esfuerzos
en este reto colectivo que la ciudadanía nos reclama y que consideramos una gran oportunidad
para Sant Boi.
Pero soy consciente de que hemos de seguir trabajando y hemos de seguir mejorando.
Y para conseguirlo, no habrá suficiente con reorganizar los servicios municipales, ni con poner
más recursos tal como estamos haciendo desde el
Ayuntamiento. Necesitamos también el compromiso de todas y todos.
Las calles, las plazas y los parques de nuestra ciudad son espacios de relación y de convivencia. Son
los lugares donde pasamos una buena parte de
nuestras vidas cotidianas. Por tanto, tenemos sin
duda la responsabilidad compartida de hacer un
uso responsable de ellos y de mantenerlos en todo
momento en un buen estado de conservación.
Cuando el pasado mes de mayo firmamos con 150
entidades de Sant Boi un ‘Contrato de Ciudad’ para
el cuidado y el uso responsable del espacio público,
teníamos en mente la importancia de que todos y
todas, sin excepción, asumamos ese compromiso.
Sumaremos los esfuerzos del Ayuntamiento, los
de las entidades y los de la ciudadanía, y plantearemos tantas acciones de concienciación como sea
necesario para ir haciendo realidad este gran reto.
Porque hemos de poder contar con el espacio
público que todas y todos deseamos: más ordenado, amable y limpio. ¡Porque entre todos y todas
hacemos que en Sant Boi se respire un aire distinto!
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N La cura i ús responsable
de l’espai públic és
un compromís col·lectiu
de tota la ciutat
NEl cuidado y el uso
responsable del espacio
público es un compromiso
de toda la ciudad
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CoBoi canvia d’ubicació i es transforma en
un centre d’innovació social (CoboiLAB)
L’Ajuntament de Sant Boi va posar en marxa, a principis de l’any 2014, el Laboratori
Cívic d’Emprenedoria i Economia Social de
Sant Boi (CoBoi). Quatre anys després, CoBoi es reformula en una nova ubicació com
a Laboratori d’Innovació Social (CoboiLAB)
per aplegar nous esforços i créixer com a
motor de transformació econòmica i social
del territori.
Després d’haver dinamitzat i acompanyat
més de 40 projectes i iniciatives en l’àmbit de l’emprenedoria social, CoBoi ha dut a
terme un procés de reflexió per reorientar
el seu futur, tot escoltant la pròpia comunitat i les veus d’experts en innovació més
representatives del país.
La conclusió final d’aquest procés ha estat evolucionar cap a un espai de trobada
i interacció d’agents socioeconòmics en el
sentit més ampli.

Nova ubicació

L’edifici de l’antic Sant Boi Centreserveis (un
centre de serveis a les empreses) ha acollit
les dependències del nou Laboratori d’Innovació Social de Sant Boi. En el moment
de distribuir aquesta edició de Viure Sant
Boi tindrà lloc la presentació del Laboratori d’Innovació Social (comptant amb la
participació de tots els sectors implicats),
el 4 de desembre, a càrrec de l’alcaldessa
de Sant Boi, Lluïsa Moret.
Sant Boi Centreserveis és un edifici en
forma d’hèlix que esdevé un símbol de la
transformació del territori. El model d’innovació social de Sant Boi s’inspira, precisament, en la “Quàdruple Hèlix” (4H) -ciutadania, administració pública, empresa i
centres de coneixement- per ser el motor
de desenvolupament i transformació de
l’economia local.
El Laboratori d’Innovació Social CoboiLAB
sorgeix com una plataforma on els agents
socioeconòmics 4H podran col·laborar per
detectar reptes i problemàtiques socials
emergents a la ciutat i oferir solucions i alternatives innovadores.
CoboiLAB busca convertir-se en una eina
pública que inspiri, motivi i faciliti noves

formes de fer política pública involucrant la
ciutadania, el teixit empresarial, els centres
de coneixement i l’administració pública
per generar oportunitats que puguin contribuir a construir un entorn més saludable
i sostenible per a les persones, arribant
més enllà del que podria fer cadascú pel
seu compte.

Funcions de CoboiLAB

La “Quàdruple Hèlix”
El “nou CoBoi” utilitzarà el model
d’Innovació Social basat en la
“Quàdruple Hèlix” (4H) -vegeu la
imatge superior- per ser el motor de
desenvolupament i transformació de
l’economia local:
¬ Ciutadania
¬ Administració Pública
¬ Empresa
¬ Centres de coneixement
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Les funcions del CoboiLAB per contribuir a
la transformació social i econòmica del territori es divideixen en tres grans pilars, que
es desenvoluparan en funció del repte social que s’estigui afrontant en cada moment.
Així, la primera finalitat serà funcionar com
una plataforma relacional per atraure, inspirar i dinamitzar comunitats d’interès per a
abordar de forma col·laborativa reptes socials actuals. En segon lloc, CoboiLAB farà
servir eines metodològiques per desencallar, impulsar i reforçar l’impacte de iniciatives al territori. La tercera funció d'aquesta
iniciativa municipal és esdevenir un laboratori on experimentar en un entorn “on equivocar-se acompanyat”.
coboi.cat

La seu de
CoboiLAB.

El Laboratori
d’Innovació
Social de Sant
Boi s’ha ubicat a
l’edifici Sant Boi
Centreserveis
que ha estat
remodelat per
acollir les noves
funcions.

L’economia
circular, al
Delta del
Llobregat
L’edifici Sant Boi Centre de Serveis va
acollir, el 20 de novembre, la jornada
“Ecoindústria. L’economia circular al
Baix Llobregat”. Durant l’acte es va
donar a conèixer el programa Ecoindústria, promogut pels ajuntaments
de Sant Boi, el Prat, Viladecans i
Gavà, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, amb l’objectiu d’avançar cap a un model productiu d’economia circular, basat en l’intercanvi i
el reaprofitament dels recursos.
L’economia circular és un model
econòmic restauratiu i regeneratiu
que aposta per mantenir en tot moment el valor i la utilitat dels productes, els components i les matèries primeres. Empreses punteres que
participen al projecte com Damm,
Seat, G+D Iberia, Consum o Aigües
del Prat i fundacions com Rubricatus o Espigoladors han apostat per
aquest model.Amb aquest programa,

Nova guia d’establiments de
l’associació Degusta
L’associació de
restauradors locals
Degusta distribuirà
una nova guia dels
20 establiments
associats (16
restaurants i 4
forns) durant la Fira
de la Puríssima.
Degusta distribuirà
la publicació a un
estand que estarà
ubicat al carrer Jaume I (al costat
de Ràdio Sant Boi).
La jornada va tenir lloc a Sant Boi Centreserveis
els municipis del Delta del Llobregat
volen sumar empreses al model de
l’economia circular per generar creixement econòmic i ocupació, millorar
la competitivitat del territori i reduir
els efectes negatius dels residus sobre el medi ambient i la societat.
El programa Ecoindústria, finançat
per la Diputació de Barcelona, es va
posar en marxa l’any 2016 amb la
participació dels ajuntaments de Viladecans i Gavà. L’any passat s’hi va
adherir l’Ajuntament del Prat i enguany ho ha fet el de Sant Boi.
Ecoindústria contempla la formació
especialitzada de tècnics municipals
amb una metodologia estructurada

que facilita el suport efectiu a les
empreses i entitats, i la interrelació
entre elles per avançar cap a una
transformació del seu negoci de manera productiva i sostenible.

Producció sostenible

En l’acte de benvinguda, el tinent
d’Alcaldia de Territori i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament
de Sant Boi, José Ángel Carcelén, va
destacar la col·laboració dels municipis del Delta del Llobregat “per tirar
endavant projectes conjunts que en
aquesta ocasió serveixen per ajudar
que els cicles de producció siguin
més sostenibles”.

Nou dispositiu de seguretat per
reduir accidents a la Ronda
L’Ajuntament de Sant Boi ha instal·lat
un dispositiu de control, anomenat
Foto Vermell, amb la intenció de dissuadir els vehicles que no respectin
els semàfors. L’aparell està situat a la
cruïlla de la Ronda Sant Ramon amb
el carrer Eusebi Güell (en sentit cap
a la carretera C-245). El sistema de
vigilància fotogràfica estarà operatiu
a partir del dia 17 de desembre. La
mesura s’ha pres per evitar comportaments que provoquin accidents, se-

Col·laboració de Sant Boi
amb la Cambra de Comerç

L’Ajuntament i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona van
signar al novembre un protocol
per col·laborar en l’impuls de
l’activitat econòmica amb la
posada en marxa d’accions
adreçades a les empreses de la
localitat. El conveni va estar signat
pel tinent d’Alcaldia de Territori
i Desenvolupament
Econòmic, José Ángel
Carcelén; el director
gerent de la Cambra
Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació
de Barcelona,
Xavier Carbonell,
i el president de la
Delegació de la Cambra al Baix
Llobregat, Carles Guilera.

El futur de la plaça de la
Generalitat, a votació

Del 3 al 19 de desembre, els
veïns i veïnes del barri de
Marianao poden decidir quina
de les propostes resultants
de les trobades participatives
realitzades els agrada més.
La proposta que obtingui més
vots (mitjançant la plataforma
participa.santboi.cat) es farà
realitat en el futur projecte de
remodelació de la plaça.

guint les recomanacions del Pla Local
de Seguretat Vial i la resta de plans
de seguretat viària (europeu, estatal
i català).
La instal·lació d’aquest sistema de
control s’ha fet a la Ronda de Sant
Ramon (vegeu foto) a causa de la
densitat de trànsit d’aquest punt de
la ciutat i en funció de la sinistralitat
detectada a la zona. L’objectiu és reduir l’accidentalitat aplicant aquesta
mesura coercitiva.
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L’Ajuntament construirà una nova piscina
i remodelarà el llac de La Muntanyeta
L’Ajuntament construirà una nova piscina a
La Muntanyeta amb una superfície de làmina d’aigua de aproximadament 1.000 m²
(més del doble de la superfície de l’actual
piscina), similar a una piscina olímpica. La
futura piscina es situarà entre l’actual piscina i el nou llac que serà d’aigua transparent
i biodepurat. Amb aquesta actuació s’augmentarà la zona de platges (amb paviment
o gespa natural) fins als 2.615 m² en les
zones de piscines i 1.500 m² en la zona de
llac natural.
L’avantprojecte, redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), preveu una
significativa ampliació de l’equipament esportiu destinat a la piscina, inclosa la remodelació de la zona del llac (construït l’any
2004). L’objectiu principal es augmentar la
superfície de bany, alhora que incrementar
les platges i l’aforament total, mitjançant

la millora de la qualitat de l’aigua i l’entorn
de l’estany. La superfície total d’actuació i
afectació del projecte és de 8.362 m². Actualment la làmina d’aigua té només 493 m²
i una platja de paviment ceràmic de 427m².
L’actuació es completarà amb un nou tancament perimetral i la redistribució de l’espai d’accés a l’edifici existent dels vestidors
per tal de millorar els accessos i augmentar
l’espai de guixetes. Tanmateix, es posarà en
funcionament la zona del bar. Es preveu la
creació de zones d’ombra amb la instal·lació de parasols fixos, tant a la terrassa a
nivell, de cara la piscina petita, com a dalt
de l’edificació.

Més àrea de gespa

Les actuals zones de vegetació properes
al llac, així com l’illa central, es regeneraran i transformaran en aiguamolls. D’altra

banda, el projecte preveu reduir part de la
superfície existent de làmina d’aigua del
llac per transformar-la en platja de gespa,
que podrà servir per rebre més banyistes
de la piscina. És en aquests nous límits on
s’aprofitarà per col·locar el sistema de recirculació de l’aigua que, juntament amb l’aiguamoll tecnificat, garantirà un increment
significatiu de la qualitat de l’aigua.

Llac accessible a la ciutadania

El projecte preveu el funcionament del futur complex com dos unitats connectades
en l’època del bany i independents fora de
la temporada, donada la característica del
llac com zona verda, accessible a la ciutadania en general durant l’horari d’obertura
dels parcs municipals singulars. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament cofinançaran les obres.

2,8 milions
d’inversió

El pressupost del
nou complex de
bany és de 2,8
milions euros.
El finançament
anirà a càrrec
de la Diputació
de Barcelona
(que aportarà
2 milions) i de
l’Ajuntament. La
previsió es que les
obres comencin
durant 2019 i
puguin finalitzar
l’estiu de 2020.

La delegada del Govern fa una
visita institucional a Sant Boi
El dia 30 de novembre, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va fer
una visita institucional a Sant Boi de Llobregat. La delegada va ser rebuda per l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i va saludar membres del govern municipal i portaveus dels
grups amb representació al consistori.
Teresa Cunillera va signar en el Llibre
d’Honor de la ciutat i va destacar la importància que tenen els ajuntaments a
l’hora d’atendre les necessitats i garantir el
benestar de la ciutadania. També va traslladar una oferta de diàleg i col·laboració
institucional del Govern de l’Estat al que
representa.
De fet, la delegada va detallar que aquesta oferta de diàleg i col·laboració institucional s’ha traduït ja en grans fites, com ara
el blindatge de la sanitat universal i de les
polítiques socials, la millora de les infra-

estructures, l’increment de recursos en la
lluita contra la violència masclista i el compromís amb el municipalisme.
Sobre aquest darrer punt, va recordar que
ja fa uns mesos que fa visites a municipis
de Catalunya per conèixer les necessitats
territorials i de la ciutadania.

Punts d’interès estratègic

Teresa Cunillera va posar en valor el compromís de l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa
Moret, i el seu equip amb la ciutadania local i amb les infraestructures del municipi,
i va aprofitar per conèixer punts d’interès
estratègic com la variant de la carretera
comarcal C-245 i la caserna, dos projectes
vitals per al futur de Sant Boi. La delegada
del Govern també va visitar durant la seva
estada a la ciutat les instal·lacions de la
Unió Esportiva Santboiana.
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Teresa Cunillera va signar al Llibre d’Honor de la ciutat

Renovació de 1.100 punts de
llum amb tecnologia LED
L’Ajuntament de Sant Boi portarà a
terme, durant el mes de desembre,
una renovació a gran escala dels
punts d’enllumenat públic actualment existents. La renovació afectarà a 1.102 llumeneres (un 10%
del total de llumeneres actualment
instal·lades en l’enllumenat públic) i
consistirà en la renovació de totes les
llumeneres de pàmpols esfèric i làmpada de vapor de sodi per llumeneres
de pàmpol decoratiu i làmpada de
díode emissor de llum (LED). Aquesta millora es farà a tots els districtes
de la ciutat i alguns dels carrers amb
elevat flux de vianants i vehicles com
Riera Basté, Ronda Sant Ramon, Pau
Casals, Girona i Eusebi Güell. També
inclourà nombroses places, parcs infantils i tots jardins interiors del barri de Camps Blancs. Aquesta és una

actuació enfocada a la lluita contra
el canvi climàtic, i a la millora de la
seguretat i qualitat de l’espai públic
de la ciutat.
S’ha prioritzat la substitució de les
llumeneres de pàmpol esfèric (presents a tots els districtes de la ciutat)
donat que presentaven una menor
eficiència energètica i una major contaminació lumínica.

60.000 euros d’estalvi

Les noves llumeneres suposaran un
estalvi anual de 466.791 kWh d’electricitat respecte les existents actualment, fet que es traduirà en un estalvi anual de 182 tones de CO2 i 60.000
euros en despesa elèctrica.
L’actuació contempla retirar fileres
de columnes en aquells carrers situats en disposició paral·lela (Carles

Reconeixement
a la recollida
selectiva
de paper
Nous fanals LED al carrer Carles Martí
Martí i Vila i Picasso), guanyant espai
per als vianants i eliminant obstacles
de la via pública. Al carrer Eusebi
Güell també s’aprofita l’actuació per
a substituir els bàculs per columnes cilíndriques de 7 metres (des de
Salvador Allende fins a Ronda Sant
Ramon). Els canvis milloraran la uniformitat lumínica de les vies i espais
públics, fet que suposarà una millora
en la percepció visual i la sensació de
seguretat a la via pública. Igualment
s’eleva la reproducció cromàtica dels
espais il·luminats.

La ciutat dona exemple amb els residus
El Ple municipal ha declarat Sant Boi
“ciutat lliure de plàstic”. La declaració,
proposada per la junta de portaveus
i adoptada per unanimitat, compleix
la normativa de reducció dels residus
procedents principalment d’envasos
de plàstic d’un sol ús, i pretén conscienciar la ciutadania sobre les conseqüències de l’abocament incontrolat
al medi. La decisió va coincidir amb la
celebració de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus.
El Programa general de prevenció
i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) estableix com a
objectiu la reducció de bosses comercials d’un sol ús de plàstic no biodegradable per a l’any 2020 en un 90%
respecte als nivells de 2007. Només
a Sant Boi, l’any 2017 es van recollir
1.107 tones de residus del contenidor
groc (equivalent a 14.000 contenidors
de recollida d’envasos plens).

L’administració municipal vol ser
un sector exemplar de la ciutat en la
prevenció de la generació de residus
de plàstic, especialment d’aquells
que procedeixin de les dependències i els equipaments públics. Així,
impulsarà la introducció de criteris
ambientals relacionats amb la reducció dels plàstics en la contractació
de serveis, subministraments i obres.
També promourà la incorporació la
prevenció de residus de plàstic en
d’altres sectors de la societat.

L’Ajuntament lliurarà bosses reutilitzables de cotó orgànic per a fruites
i verdures als establiments de venda
d’aquests aliments. Tanmateix farà
servir vaixelles de material compostable i reutilitzable per als actes i
esdeveniments. En la línia de l’acció
anterior, es faran accions per a una
Fira de la Puríssima sostenible en les
activitats de bar de la plaça de l’Agricultura, amb l’adquisició de vaixella
compostable, i a l’espai ViCult, amb
el repartiment de gots reutilitzables.
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El 14 de novembre, l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, i el tinent d’Alcaldia
de Ciutat Sostenible, Josep
Puigdengolas, van donar la
benvinguda a la ciutat a l‘Ocellet
Blau. Aquesta distinció en forma
de mascota reconeix Sant Boi
com un dels ajuntaments
d’Espanya que practiquen
una millor recollida selectiva i
reciclatge de paper i cartró.
La distinció, concedida per
Aspapel, valora la col·laboració
de l’Ajuntament i de la ciutadania
local i anima la ciutat a seguir fent
possible un reciclatge de qualitat.
Tota una família d’ocellets blaus
ha aixecat el vol per niar a més
d’una trentena de municipis
i agrupacions de municipis
de l’Estat espanyol. Aquests
ajuntaments, mancomunitats i
consorcis han estat reconeguts
amb un, dos o tres ocellets (Sant
Boi n’ha obtingut dues).
Aspapel (Asociación Española
de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón) és una organització
professional d’àmbit estatal que
aplega les empreses de cel·lulosa
i paper. Les empreses associades
(al voltant de 48) concentren més
del 90% de la producció del sector.

Estudi pioner de l’Ajuntament i la Gasol
Foundation sobre l’obesitat infantil
NL’estudi SantBoiSà ajudarà a prevenir el sobrepès i l’obesitat dels nens i les nenes a la ciutat
i a millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania

L’Ajuntament de Sant Boi i la Gasol Foundation han presentat aquest dimarts, dia
20 de novembre, els resultats d’un estudi
científic sobre sobrepès i obesitat infantil.
Les conclusions serviran per guiar les polítiques públiques de promoció dels hàbits
saludables, el benestar i la qualitat de vida
a la ciutat.

Dia Mundial de la Infància

La presentació de l’estudi va tenir lloc coincidint amb la celebració del Dia Mundial de
la Infància. Hi van assistir l’alcaldessa, Lluïsa Moret; la directora executiva de la Gasol
Foundation, Cristina Ribes, i l’investigador
principal de l’estudi, Santi F. Gómez. També
hi havia el pare dels germans Gasol, Agustí.

“La presentació de l’estudi SantBoiSà”, va
dir Lluïsa Moret, “és un exemple magnífic
de l’aposta estratègica de Sant Boi per la
salut, un compromís col·lectiu de ciutat per
garantir el benestar i la qualitat de vida de
la ciutadania i projectar el nom de Sant Boi
com un referent en aquest àmbit.” “Amb
la col·laboració de la Gasol Foundation,
volem ser un laboratori d’implementació
d’iniciatives que després es puguin transferir a altres municipis amb un efecte multiplicador”, va afegir .
La directora executiva de la Gasol Foundation, Cristina Ribes, va afirmar que “els
resultats de l’estudi ja estan permetent
establir unes línies d’actuació amb l’Ajuntament de Sant Boi, el nostre aliat imprescin-
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La presentació
de l’estudi sobre
obesitat infantil va
tenir lloc a la seu de
la Gasol Foundation
a Sant Boi.

dible, d’acord amb les necessitats de la comunitat. L’objectiu és impulsar accions amb
impacte real que involucrin els menors, les
escoles, els centres d’oci i els productors
locals, entre d’altres”.

Participació de 20 escoles

La recerca de l’estudi SantBoiSà es du a
terme des de 2015 i la Gasol Foundation
n’ha assumit enguany la coordinació. Fins
a 2017 hi han participat 854 nens i nenes
d’entre 3 i 6 anys, que pertanyen a 20 escoles de la ciutat. Els resultats assenyalen
que el 27,7% tenen un excés de pes (el
16,3%, sobrepes, i l’11,4% obesitat). L’estudi
apunta una tendència a la reducció del grau
d’incidència respecte a anys anteriors n

Camins escolars segurs, nou
repte del Consell d’Infància
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha encarregat al
Consell d’Infància de Sant Boi de Llobregat
participar en el disseny dels camins escolars segurs de la ciutat. Ha estat durant
l’acte de renovació d’aquest òrgan de participació infantil celebrat, el 21 de novembre, a Can Massallera en el marc dels actes
de commemoració dels Dia Internacional
dels Drets de la Infància.
El Consell d’Infància també té l’encàrrec
de distribuir a diferents llocs de la ciutat la
bústia que els consellers i les conselleres
han dissenyat durant aquest any per recollir idees, propostes i opinions de les nenes
i els nens de Sant Boi. També han participat
a l’acte simbòlic d’encesa de l’enllumenat
nadalenc de la ciutat.
Durant l’acte de renovació també s’ha
presentat la memòria de les actuacions

dutes a terme durant l’últim any per encàrrec de l’Ajuntament. Gràcies a la feina del
Consell d’Infància, un espai públic de Sant
Boi s’ha batejat amb el nom del “Parc dels
Somnis”, a proposta dels nens i les nenes.

Idees per millorar la ciutat

El parc dels Somnis conté una de les dues
àrees de jocs infantils que s’han remodelat amb les idees aportades pels infants de
Sant Boi mitjançant el Consell d’Infància,
que enguany ha participat també en l’organització dels actes d’inauguració d’aquests
dos espais.
També ha aportat idees per renovar altres dues àrees de la ciutat: els jardins de
l’Estacieta (barri de Ciutat Cooperativa i
Molí Nou) i la plaça de l’Olivera (barri de
Casablanca).

Can Massallera va
acollir la celebració
del nou Ple del
Consell d’Infància.

Renovació del plenari

El Consell d’Infància de Sant Boi es va constituir el març de 2015. Aquesta ha estat la
cinquena renovació del plenari, sempre format per nens i nenes d’entre 9 i 11 anys.
Aquest cop hi han accedit 24 infants de 4t
de Primària i s’han acomiadat 20 infants de
6è (després de dos anys de treball). En l’actualitat hi ha representades 16 escoles i 6
entitats d’infància de Sant Boi.

Éxit de participació a la
2a Fira Playmobil
El poliesportiu La Parellada va acollir la
2a Fira de Col·leccionisme Playmobil.
L’activitat, organitzada per Click
Factory Fest , va comptar amb el suport
de l’Ajuntament. La trobada oferia
propostes
i activitats
adreçades al
públic familiar:
tallers infantils,
diorames
i punts de
venda de la
famosa joguina.
Una part de
la recaptació de les entrades anirà
destinada a fins solidaris. Enguany,
les novetats han estat la recollida
d’aliments per a la botiga Aliments
Solidaris Sant Bo i un concurs de dibuix
entre l’alumnat de 3r de primària.
La Fira Playmobil estava emmarcada
en les activitats de celebració del Dia
Internacional dels Drets de la Infància.

La celebració del Dia Mundial dels Drets de la Infància prevista el 23 de novembre a la plaça

d’Ernest Lluch va tenir lloc finalment a l’Olivera a causa de la pluja. L’Ajuntament, les entitats d’infància
i adolescència de la ciutat i el Consell d’Infància van organitzar una jornada d’activitats que enguany
volia posar de relleu el dret a la salut de la infància. Els nens i nenes van poder gaudir d’una tarda plena
d’activitats amb espais de joc, espectacle d’animació i un taller dedicat a la salut.
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Dia Internacional de la
Ciutat Educadora
La Policia Local estrena
nous uniformes

El 12 de novembre es va presentar
el nou uniforme que la Policia
Local de Sant Boi vesteix a partir
de principis de desembre. L’acte
de presentació va comptar amb
la presència de l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, i el tinent d’Alcaldia
de Territori i Desenvolupament
Econòmic, José Ángel Carcelén.
Totes les policies locals de
Catalunya han de portar en
breu termini un mateix model
d’uniformitat bàsica, per plasmar
la coordinació de les seves
activitats en una imatge més
homogènia.

Sant Boi, al 2n Congrés
de Pobresa Energètica

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va
participar al 2n Congrés Català
de Pobresa Energètica, celebrat
a Barcelona els dies 8 i 9 de
novembre, en representació
de la Federació de Municipis
de Catalunya. Sant Boi va
presentar el Punt d’atenció social
i assessorament energètic com
a exemple de treball públic en
aquest àmbit.

Presentació del Programa
de Formació a Famílies

Can Massallera va acollir, el 19
de novembre, la presentació
del Programa de Formació a
Famílies. L’acte va comptar amb
la participació de Jaume Funes,
autor d’Una guia per a pares i
mares d’adolescents.

Sant Boi va celebrar, el 28 de novembre, el Dia Internacional de la
Ciutat Educadora. L’acte es va fer a
Can Massallera i va començar amb la
interpretació de la cançó de la Ciutat Educadora a càrrec de l’alumnat
de l’Escola de Música Blai Net. Tot
seguit, l’alcaldessa, Lluïsa Moret, va
llegir el manifest de la jornada.
La trobada va servir per fer una
reflexió sobre els factors que contribueixen a l’èxit educatiu i sobre
el valor del treball comunitari en
l’aprenentatge d’infants i joves. Així,
el director de l’Aliança Educació 360,
Carles Barba, va parlar del concepte
Educació 360 com un repte per con-

nectar temps, espais i agents educatius al municipi. També es va dur a
terme una presentació d’experiències
basades en metodologies cooperatives per tal d’obtenir l’èxit educatiu
en clau d’igualtat. En aquest marc
es van presentar dues experiències:
l’Escola Montbaig i l’Esplai Eixida van
explicar el projecte “Eduquem junts”,
mentre que l’Institut Marianao i la
Fundació Marianao van comentar el
projecte “Esfera jove”.
La cloenda de la jornada va anar a
càrrec de la tinenta d’Alcaldia de Ciutat Educadora de l’Ajuntament, Alba
Martínez.
sbciutateducadora.cat

Sant Boi aplega
ciutats referents
en participació
ciutadana
Sant Boi va acollir, el 28 de novembre, la jornada “El redisseny permanent dels modes de participació i implicació ciutadana”, organitzada per
la Fundación Kaleidos. L’objectiu era
reflexionar sobre com des de l’Administració local es pot donar una resposta adequada en matèria de noves
tecnologies, noves economies i noves
diversitats a les exigències dels canviants entorns socials actuals.
La Fundación Kaleidos i l’Ajuntament
de Sant Boi organitzaven la jornada
en el marc del treball intern que al
llarg de 2018 està desenvolupant la
xarxa Kaleidos. Responsables polítics
i tècnics de les àrees de Participació,
Governança i Estratègia dels ajuntaments d’Alacant, Bilbao, Burgos, Getafe -presidència-, Logronyo, Màlaga,
Sant Boi, Vitòria-Gasteiz i Saragossa
van compartir les experiències de

Plenari del Patronat de la Fundación Kaleidos a Cal Ninyo
participació ciutadadana que es duen
a terme a cada ciutat.

Xarxa Kaleidos

Després de la jornada de treball va
tenir lloc a Cal Ninyo una reunió del
Plenari de la Fundación Kaleidos.
Kaleidos.red és una organització
que agrupa diferents ajuntaments
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espanyols i que treballa en l’àmbit
de la participació ciutadana des de
l’any 2000.
En l’actualitat es troba immersa en
l’objectiu de dur les seves reflexions
a l’àmbit europeu dintre del projecte
Construint Europa des de l’Administració Local.
kaleidosred.org

Cultura amb
personalitat
de barri
Cultura als Barris vol aprofundir en el
desenvolupament cultural descentralitzat als barris de la ciutat. La Mostra
de Jazz, els Espectacles Familiars als
Barris o l’Altaveu als Barris formen
part d’aquesta iniciativa juntament
amb altres iniciatives, algunes de les
quals ja s’estan treballant. Des d’ara i
fins a Sant Jordi, projectes que ja en
marxa i altres de nous promouran la
cultura comunitària i participativa
protagonitzada per la ciutadania.

Marianao

En aquest barri s’estrenarà una producció teatral sobre la seva història i
els valors coordinada per Espai Lúdic.
El 13 de novembre, l’alcaldessa Lluïsa
Moret va assistir a la presentació.

30 anys d’Altaveu, en un curt

Presentació del projecte teatral ‘Viu la història de Marianao amb nosaltres’.

Ciutat Cooperativa i Molí Nou

S’està treballant un projecte d’art,
moda i disseny sota el prisma “fest’ho tu mateix” amb tallers d’estampació i “upciclyng” (moda amb materials reciclats) per afavorir un consum
més sostenible.

Casablanca

En aquest barri s’ha iniciat un projecte de construcció de mòbils articulats
mitjançant motxilles que es pengen
a l’esquena. L’objectiu és crear una
nova colla d’animació al barri.

Camps Blancs

Un grup de xanquers de l’esplai Eixida
estan treballant per formar un grup
estable d’aquesta disciplina artística
i incorporar l’animació amb xanques
als actes festius i les cercaviles que
es fan a la ciutat.

Josep Guinovart i Sant Boi

Centre i Vinyets i Molí Vell

240 joves de 4t d’ESO dels instituts
Rubió i Ors i Ítaca participen al taller
de poesia oral o slam poetry, amb el
santboià Cysko Muñoz, que es plasmarà en un espectacle per Sant Jordi.

Els Cinemes
Can Castellet
inicien etapa
amb una nova
empresa
gestora
El passat 1 de desembre els Cinemes Can Castellet de Sant Boi van
començar una nova etapa. Un nou
operador gestionarà un equipament
municipal que, a més de l’exhibició
de cinema comercial, com fins ara,
també programarà cicles temàtics,
festivals, cinema d’autor, estrenes exclusives i altres esdeveniments relacionats amb la creació fílmica en els
seus diversos formats i gèneres.
El nou operador, Benecé Produccions, gestiona també els Cinemes

El festival de
curtmetratges
In-Edit va projectar
La gent no s’adona
del poder que
té, una mirada a
l’altaveu des dels
seus inicis i la seva projecció al
futur. El documental de 52 minuts
està dirigit per Xavier Puig i
Raimon Fransoy, mostra l’estreta
relació de la ciutat amb la música
i planteja el paper dels festivals
públics en el context actual.

Fins al 24 d’abril Can Barraquer
acull l’exposició “Guinovart, fi de
segle”, un homenatge a l’artista
10 anys després de la seva mort i
la seva relació amb la ciutat amb
les peces que es conserven al fons
d’art contemporani municipal i al
Museu. Guinovart va dissenyar dos
cartells de l’Altaveu i va participar
a un dels primers Barrejant.

Joan Carles Valero, premiat

Girona de Barcelona, referents d’un
nou model de sales de cinema concebudes com a centres culturals dedicats al llenguatge audiovisual en un
sentit ampli. Aquesta nova filosofia es
traduirà en el disseny de propostes i
programes formatius que faran servir
la imatge en moviment com a vehicle
d’expressió artística i eina pedagògica per a les noves generacions. Els

cinemes s’obren en aquesta nova etapa a les dinàmiques ciutadanes per
acollir-hi i complementar iniciatives i
projectes d’entitats i col·lectius de la
ciutat així com d’altres impulsats des
de l’Ajuntament. L’equipament també
es farà ressò de la vitalitat de la creació audiovisual santboiana a través
de projectes de col·laboració amb els
realitzadors i realitzadores locals.
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El periodista Joan Carles Valero
ha rebut el Premi Montserrat Roig
de Comunicació 2018 del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat per la seva trajectòria
i com a fundador de l’empresa
multiplataforma BCN Content
Factory. Valero és director
executiu de la revista El Llobregat,
amb seu a Sant Boi.

José A. Carcelén,
tinent d’Alcaldia

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

N Espacio público:
un espacio para la
ciudadanía

L

a mejora del espacio público requiere
una constante intervención. Por eso, en
este mandato, le hemos dedicado buena parte de la inversión. Pero más allá
del relato de las obras realizadas, quiero
destacar los criterios: movilidad, seguridad vial, accesibilidad, participación
ciudadana y proximidad, y convivencia.
Sant Boi es sinónimo de sostenibilidad. Por eso, cuando hablamos de
movilidad, lo hacemos pensando en las
personas, y en que la mayoría de desplazamientos se hacen a pie. Y cuando
pensamos en transporte, debemos
priorizar el transporte público, y una
red ciclable de calidad y segura. Nuestros hijos e hijas nos lo agradecerán.
Como nos agradecen que pensemos en
las diferentes necesidades: personas mayores, niños y niñas, personas con alguna
discapacidad... Las ciudades deben ser accesibles, inclusivas y seguras para todos y
todas. Los úlitmos indicadores muestran
que se ha reducido la siniestralidad con
víctimas en un 23,6%. Hay que seguir trabajando para reducir aún más esa cifra.
Y todo esto lo debemos hacer de forma corresponsable con las demás instituciones, pero sobre todo mediante
la participación ciudadana, ya sea con
presupuestos participativos, consells
de barri o el consell d’infància, como hemos hecho al planificar las nuevas áreas
de juego infantil y las zonas verdes.
Queremos consolidar Sant Boi como
la ciudad metropolitana más sostenible
y saludable. Una ciudad donde el espacio público es un lugar de convivencia y
amable para la ciudadanía.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

Miquel Salip,
regidor

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

N El passat, present

N Mal querer

N Ateneu del segle XXI
o del XXII?

L

S

L

a Rambla s’omple d’arbres i planter,/
ponsèties acoloreixen la plaça de la
vila;/ la ciutat plena de tenders/ i no hi
ha cap entitat que no faci fila.
Que tothom surti al carrer,/ a Sant
Boi ha arribat la Fira!
I sortim, i tant si ho fem!/ Mengem fadrins, retrobem gent,/ i plegades recordem/ aquelles amb les quals havíem compartit/ aquesta festa, agrària d’esperit.
Envaïdes per la nostàlgia/ cerquem
la Carpa Fresca./ Activitats, exposicions, xerinola i molta gresca/ al voltant
d’unes cistelles/ amb les hortalisses,
fruites i verdures més belles./ I presidint tota l’estança, asseguda al seu
setial,/ la carxofa santboiana, Flor d’Hivern solemnial.
Acabada la visita, l’orgull ens envaeix./ Tenim Parc Agrari i pagesia,/ i productes de proximitat. Quina alegria!
Però hem d’estar alerta/ perquè si
no cuidem el que tenim,/ i com cal ho
protegim,/ demà no quedarà res, ni tan
sols un pagès.
L’Ajuntament, que n‘és conscient/
elabora un Pla d’Agricultura Sostenible
eficient,/ i la ciutadania col·labora/ defensant allò que estima i valora.
Fent equip garantirem/ la continuïtat de la Carpa Fresca,/ i honrarem els
qui ens precediren,/ portant-nos de la
mà/ per aquesta fira agrària,/ gairebé
centenària.
Només així la Puríssima/ continuarà
sent “grandíssima”/ i construirem un
futur agrari lluent/ tenint el passat,
present.
Bona Fira!

omos parientes de Rosalía, la joven
cantante de Sant Esteve Sesrovires,
en pleno éxito. Su lección vale para
muchas mujeres; tras años en la penumbra, ni al decadente Altaveu les
interesó. Ella siguió el dicho ruso: entrenamiento duro, éxito seguro.
Sus canciones alertan a muchas chicas de toda esta serie de grises y tonos
negros que abundan en las relaciones
hombre-mujer en su etapa amorosa.
Hay hombres maltratadores que sin
embargo son amados por mujeres enamoradas. Digo esto porque llevo tres
plenos tratando de saber el número de
órdenes de protección y alejamiento
de las santboyanas amenazadas y no
consigo de las ediles del tema: la cifra
concreta.
Dando el número de órdenes de protección en el Pleno, sabríamos el estado del tema y alertar así a las santboyanas: se trata de evitar ser agredidas
o morir. Autoprotección. A esta idea
modesta se resiste el mando socialista
porque sería la prueba de nuestra situación real con dos números.
Y tras la ilegalización del sindicato de
prostitutas; ya se sanciona a sus clientes en Gavá. Su Ayuntamiento invita a
otros -la Colau, no va-. Sant Boi, con
burdeles urbanos, lo piensa. ¿Lío? Más
sobre maltratadores: la mitad son nacidos en el extranjero. ¿Hay atención
para las mujeres emigrantes, tan postergadas, por qué la agresión aumenta
contra ellas?
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a casualitat ha volgut que, el dia que
escric la columna, Facebook em recordi
que fa 4 anys tenia lloc la trobada on
validàrem les conclusions del procés
participatiu sobre l’Ateneu Santboià.
Arran d’unes informacions que apuntaven a l’enderroc del teatre, i de la
campanya de resposta ciutadana #SalvemAteneu impulsada per l’associació
Amics de l’Ateneu Santboià, l’equip de
govern es va veure obligat a seure a
negociar en quins termes s’havien de
fer les actuacions a l’emblemàtic equipament.
Durant mesos, a diversos debats
ciutadans -coordinats per col·lectius
d’arquitectes independents i amb el
compromís del govern municipal de fer
vinculants les conclusions- es va estar
parlant sobre tot (espais, usos, gestió,
etc.) de forma oberta i transparent (vegeu el web nouateneu.cat).
Quatre anys més tard, l’única actuació que s’ha fet ha estat enderrocar el
teatre que, a més, no era ni la primera
que s’havia de fer segons les conclusions. Una altra legislatura perduda per
afrontar un dels projectes estratègics
de Sant Boi. 4 anys més sense la valentia (ni la voluntat política) necessària
per desencallar la que hauria de ser la
pedra angular de la revitalització cultural i social del centre històric i, per extensió, del conjunt de la ciutat. Volíem
projectar l’Ateneu del segle XXI però,
a aquest ritme, acabarem parlant de
l’Ateneu del segle XXII.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N La Impuríssima
canvia de format

D

urant tres anys Gent de Sant Boi ha
organitzat la carpa de “La Impuríssima” a la plaça de l’Agricultura durant la
Fira de la Puríssima. Han estat tres edicions de festa, de xerrades, de debats i
d’informació. En alguna edició ho hem
fet sols; en altres, junt amb formacions
com Esquerra Republicana de Catalunya o Podem. En la propera fira del
2018, pel mes de desembre, no hi serà
aquesta carpa, ara bé, sí que hi haurà
“Impuríssima”.
“La Impuríssima” canvia de format i
en lloc de fer-nos presents els dies 6,7 i 8
de desembre a la plaça de l’Agricultura
hem decidit fer les diferents activitats
-siguin lúdiques, siguin formatives o siguin informatives- al llarg dels primers
mesos del 2019 i de manera descentralitzada als diferents barris de la ciutat.
Lamentem dir que la decisió ve una
mica forçada per la sobtada popularitat que, de cop, aquest espai de la plaça
de l’Agricultura ha adquirit per a altres
formacions polítiques que fins ara no
hi havien mostrat el més mínim interès;
sembla, doncs, que la carrera electoral
ja ha començat. Nosaltres no teníem
gens d’interès electoralista i tampoc
en tenim ara, així que en lloc de participar en una mena de subhasta de l’espai que, a més, dificulta notablement
el desenvolupament de les activitats
de “La Impuríssima” hem optat per un
canvi de format que ens permeti donar
el que sempre hem volgut oferir: retornar al poble allò que és del poble.

Jordi Garcia,
regidor

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

N Busquem solucions
per donar respostes!

N Para reflexionar

P

or diferentes organismos internacionales, España ha sido declarado el mejor
país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar
solos. Según The Economist: Nuestro nivel democrático está muy por encima de
Bélgica, Francia e Italia y pese al masoquismo antropológico de los españoles,
España es líder mundial en donación y
trasplantes de órganos, en fecundación
asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección sanitaria
universal gratuita, en esperanza de vida
solo detrás de Japón, en robótica social,
en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en tratamiento de aguas, en energías limpias,
en playas con bandera azul y en construcción de grandes infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y en una empresa textil que se estudia en todas las
escuelas de negocios del extranjero. Y
encima para celebrarlo somos la segunda mejor cocina del mundo.
España es el país de menor violencia
de género en Europa, muy por detrás
de las socialmente envidiadas Finlandia,
Dinamarca o Suecia; el tercero con menos asesinatos por 100.000 habitantes y,
junto con Italia, el de menor tasa de suicidios. Dejando aparte la historia, el clima
y el paisaje, las fiestas, el folklore y el arte
cuya riqueza es evidente, España posee
una de las lenguas más poderosas, más
habladas y estudiadas del planeta y es el
tercer país, según la Unesco, por patrimonio universal detrás de Italia y China”.
¿Están nuestros políticos a la altura de
la ciudadanía?

M

olts veïns i veïnes de Sant Boi es
queixen de la manca de planificació i
gestió de l’espai urbà i del manteniment
de la ciutat per part de l’Ajuntament. Ho
veiem a la mateixa plaça de la vila amb
les jardineres, molts carrers amb arbres
tallats o forats buits sense cap arbre
plantat, voreres amb rajoles trencades
o no fixes que esdevenen un greu perill
per als vianants, acumulació de queixes
per la ineficàcia del servei de recollida
de mobles. D’aquest últim punt, cal recordar que la iniciativa en el nou plantejament de recollida era bona, però
a la pràctica ha resultat ser molt poc
operativa i efectiva: trobem mobles i
sofàs que ocupen l’amplada del carrer i
obstrueixen el pas dels vianants. Ho veiem a totes hores i tots els dies, s’ha de
replantejar el model i fer un nou disseny.
La federació de veïns i veïnes de Sant
Boi va venir a l’Ajuntament per traslladar-nos el seu desacord en les diferents
polítiques de manteniment de les vies
públiques que aquest gestiona. El grup
municipal Pdcat/Juntsxsantboi us volem donar les gràcies per compartir
la vostra preocupació i per confiar en
nosaltres. Hem pres nota de les demandes i inquietuds, i posarem, immediatament, fil a l’agulla per treballar i donar
solucions als problemes reals i actuals
de Sant Boi. Estem al servei del poble
i donarem suport a l’Ajuntament per
resoldre, amb caràcter urgent, les mancances presents en el manteniment i
seguretat de les vies públiques de la
ciutat. Busquem solucions per donar
respostes!
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Tauler
OFERTES
DE TREBALL

Formació ocupacional

L’Ajuntament ha obert el procés de
preinscripció de formació ocupacional
2018-19. Aquesta formació s’adreça,
prioritàriament, a persones aturades,
inscrites a l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG) com a demandants
d’ocupació (podran optar persones en
actiu inscrites a l’OTG).
Són cursos subvencionats que
promou el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i que es desenvoluparan
des de gener de 2019 fins a octubre
de 2019.
Les persones interessades ja poden
fer la preinscripció en línia als
següents cursos i certificats de
professionalitat:
GENER
Polivalent gestió informàtica
(persones amb certificat de
discapacitat)
Activitats de gestió administrativa
Operacions d’enregistrament i
tractament de dades
FEBRER
Organització i gestió de magatzems
Anglès A2
MARÇ
Activitats de venda
ABRIL
Telefonista recepcionista d’Oficina
(persones amb certificat de
discapacitat)
Un cop coneguda la resolució
definitiva, l’Ajuntament es posarà
en contacte amb les persones
interessades.
Més informació: ocupacioiempresa.
santboi.cat, Torre Figueres c/Pau
Claris, 14 CP 08830 Sant Boi de
Llobregat.

El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi
(89.4 FM) emet dins
el programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 6351246).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Nou servei per a empreses i comerços. L’ajuntament de Sant Boi ha posat en funcionament la nova Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç. El servei té la seu física a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1), on ofereix atenció personal amb cita prèvia, i disposa d’un espai virtual on les persones emprenedores i els comerços poden realitzar les gestions relacionades amb la seva activitat.
Informació i tràmits: santboi.cat/oae.

Formació a les famílies

Al desembre continuen les xerrades del
programa de formació a famílies que organitza
l’Ajuntament. L’11 de desembre, a partir de
les 17.30 h, tindrà lloc a l’Escola Marianao la
xerrada Què està passant a l’escola? L’escola
del segle XXI.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i OMAP
(pl. Ajuntament, 1).

OMAP: horari de Nadal

L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
farà horari de Nadal des del 3 de desembre de
2018 fins al 4 de gener de 2019 (de 8.30 a
14 h). Les persones que hagin d’anar a l’OMAP
han de sol·licitar cita prèvia i, en cas de
que s’hagi de donar una cita urgent, poden
telefonar o enviar un correu a
omap@santboi.cat.
Cita prèvia: santboi.cat/citaprevia

Matrícula gratuïta

Els poliesportius municipals de Sant Boi
ofereixen matrícula gratuïta amb motiu de
la celebració de la Fira de la Puríssima a
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les persones que s’hi
inscriguin abans del 10
de desembre.
Més informació: us
podeu adreçar a les
dependències dels
poliesportius La
Parellada, L’Olivera i Can Massallera.

Carnet SB jove

El carnet dona dret a descomptes en comerços,
bona part de l’oferta
cultural, esportiva
i juvenil municipal
i d’algunes entitats
santboianes. Poden
aconseguir el Carnet SB
Jove les persones joves
de Sant Boi que tinguin
entre 16 i 30 anys.
Informació i
inscripcions: santboi.
cat/carnetsbjove, SIJ el Punt, joventutsantboi.
cat, telèfon 6529843 i elpunt@santboi.cat.

Targeta rosa
metropolitana
Per sol·licitar aquest
títol de transport que
dona dret a viatjar
gratuïtament o amb

Desembre’18 i gener’19
Vila i Cooperativa, i dc. i dv., Sant Jordi i Centre
La Muntanyeta).

Dret de vot de residents

Recollida de restes vegetals. En resposta a les necessitats
de recollida de restes vegetals generades als barris de muntanya,
al desembre es posa en marxa un servei de recollida porta a porta.
Dies de recollida (cal dipositar-les un dia abans): dilluns (Parc de Marianao), dimarts (Can Carreres i Can Paulet) i dimecres (Canons i Orioles).
tarifa reduïda en transport públic per l’àrea
metropolitana de Barcelona cal tenir 62 anys o
més o una discapacitat igual o superior al 33%.
La targeta rosa és personal i intransferible i
s’ha de portar amb el DNI.
Informació i sol·licituds: santboi.cat/tarjarosa

El dia 26 de maig de 2019 se celebraran
eleccions municipals. Les persones
estrangeres que siguin ciutadanes de la Unió
Europea o de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia,
Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda,
Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat
i Tobago o Xile, podran votar en aquests
comicis sempre que hagin complert els tràmits
previs. Les persones residents de la UE també
podran votar a les eleccions europees que es
celebren el mateix dia 26 de maig de 2019.
Els terminis per garantir el dret de vot acaben
el 30 de gener (nacionals de la UE) i el 15
de gener (nacionals dels altres països). La
declaració formal d’intenció de vot (residents
de la UE) o la inscripció al cens electoral (resta
de residents) es pot realitzar personalment a
l’Ajuntament, per internet (sede.ine.gob.es) o
per correu postal a l’Oficina del Cens Electoral.
Més informació: santboi.cat/dretdevot

Subsidi majors 55 anys

Sant Boi disposa d’un primer punt
d’autoreparació de bicicletes (bike tool) a
la plaça de l’Ajuntament. Es tracta d’una
estructura vertical tancada que conté una
bomba d’aire per inflar rodes i estris perquè
les persones usuàries reparin les seves
bicicletes amb facilitat i còmodament. Per
utilitzar el servei cal registrar-se i tenir el
bluetooth de l’smartphone activat, a fi que
es desbloquegi la porta quan es vulgui
accedir a les eines.
Registre gratuït: aplicació per a mòbil, PVerde.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat
inconstitucional i nul·la una disposició legal
de l’any 2013 que establia com a requisit per
a accedir al subsidi de majors de 55 anys el
no tenir rendes familiars. D’aquesta manera,
es torna a la situació inicial, en la qual només
es tenien en compte les rendes personals a
l’hora de concedir o no l’accés al subsidi. És
un ajut mensual de 430 euros que es cobra
mentre s’està a l’atur fins que s’arriba a la
edat de jubilació i es passa a cobrar la pensió.
Requisits: Estar en situació d’atur. Tenir 55
anys o més en el moment en què se sol·licita
l’ajuda. No tenir rendes personals de qualsevol
naturalesa superiors al 75% del salari mínim.
Haver cotitzat per atur un mínim de sis anys.
Haver cotitzat al menys durant 15 anys, dos
dels quals haurien de ser durant els últims 15.

Guia d’eficiència energètica

Cursos de català

Punt d’autoreparació de bicis

L’Ajuntament ha editat una guia renovada
que orienta i informa sobre com optimitzar
els serveis d’aigua, llum i electricitat a les
llars, així com altres aspectes a tenir en
compte per ser més diligents en l’ús de
l’energia.
Informació: santboi.cat/someficients i
Punts d’Assessorament per a l’Eficiència
Energètica als mercats (dt. i dj., Torre de la

La inscripció als cursos de català presencials i
semipresencials del 2n trimestre del curs 20182019 del Servei Local de Català (SLC) serà del
7 a l’11 de gener de 2019 (nous alumnes). Cal
trucar per telèfon al SLC i demanar cita per fer
la prova de col·locació i la inscripció a partir
del 3 de desembre.
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya
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Ajuts per a la rehabilitació

Aquest mes s’obre una nova
convocatòria d’ajudes per a la
rehabilitació d’edificis als municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Es podrà demanar subvenció per
reparar deficiències relatives a
l’estat de conservació de fonaments,
estructura horitzontal i vertical,
instal·lacions d’electricitat, fontaneria i
sanejament, cobertes, terrats, façanes,
patis i mitgeres. També per millorar
l’aïllament tèrmic i / o acústic amb
la finalitat de garantir l’estanquitat,
l’aïllament i estabilitat de l’edifici.
Abans de sol·licitar l’ajut cal demanar
l’Informe d’Idoneïtat a alguna de les
entitats col·laboradores del Consorci
d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona, AB - AUCATEL inspección
y control o altres col·laboradors
autoritzats), entre el 5 de desembre
i el 28 de febrer de 2019. Un cop
obtingut l’informe es podrà tramitar la
subvenció, des del 10 de desembre fins
al 29 de març de 2019. Per poder optar a
la subvenció, les obres s’han d’iniciar un
cop obtingut l’informe.
Més informació: telèfon 93 6351223 i
a http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/
programes, santboi.cat/habitatge i OMAP
(amb cita prèvia).

agendasb
Oci familiar
Divendres 14 de desembre

17.30 h I Taller infantil. Els primers pagesos. En el marc de De l’hort a la biblioteca. Cal
inscripció prèvia. Per a infants de 8 a 12 anys. Gratuït. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany.
Org.: biblioteca i Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Diumenge 16 de desembre

17.30 h I Teatre familiar. El Petit Dalí.
Música, humor i fantasia per viatjar al món
de Salvador Dalí. En el marc dels Espectacles
Familiars de la Temporada d’Arts Escèniques.
Preu: 4 €, anticipada, a www.ticketea.com.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament.

Dijous 20 de desembre

18 h I Contes per a nadons: Animalets i animalons. Adreçat a nens i nenes d’1 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia. Gratuït. Lloc: Bibl. Maria Aurèlia Capmany

Divendres 4 de gener de 2019

18 h I Espectacle de màgia. Il·lusionat, amb
Mag Pau Segalès. Màgia, humor, misteri i
il·lusions amb objectes quotidians. Gratuït.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Divendres 11 de gener de 2019

17.30 h I Laboratori de lectura: Pim Pam Pomelo. A càrrec
de Les MariAurèlies Activitat familiar on acostarem els
infants al món de l’hort a través del petit elefant Pomelo. En
el marc de De l’hort a la biblioteca. Per infants de 4 a 9 anys.
Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

L’Hora del Conte

18 h I Dv. 18 de gener de 2019. El meu pare té una malaltia mental. Amb l’autora del
llibre, Míriam Clopés. Per a nens i nenes a partir de 7 anys. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Dv. 25 de gener de 2019. Amb Blai Senabre. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Estonetes familiars

Dissabte 22 de desembre
Dimarts 4 de desembre

19.30 h I Club de Lectura. Ha anat així, de Natalia
Ginzburg. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. Organització:
biblioteques de Sant Boi i Associació Equilibri
19.30 h I Tertúlies santboianes. L’Àrea metropolitana,
territori d’esquerres? A càrrec de Laia Bonet, jurista,
professora de Dret Administratiu a la Universitat
Pompeu Fabra i exdiputada
al Parlament de Catalunya.
Col·labora assíduament com
a tertuliana d’anàlisi política
en diferents mitjans. Lloc:
Bibl. Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Tertúlies
Santboianes

Dimecres 5 de desembre
De 9.30 a 14 h I
Esport. Campionat
d’escacs. III Actiu
d’Hivern. Lloc:
Casal de Marianao.
Organització: Club
Escacs Sant Boi

Dilluns 10 de desembre

19 h I Presentació
del llibre Crímenes
de hambre, de Miguel
Pajares. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Ajuntament

Dimecres 12 de desembre

12.30 h I Música.
Sessió de Dj La
Muntanyeta Sound
System. En el marc
de la programació
L’Aperitiu. Gratuït.
Lloc: Espai Weller.
Organització: Espai
Weller

Diumenge 23 de desembre

19 h I Música. Festival
de valsos i danses. A
càrrec de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
Obres de Guridi,
Toldrà, Prokófiev
i peces de Johann
Strauss. Preu: 18 €,
anticipada, a www.
ticketea.com. Lloc:
Can Massallera.
Organització:
Ajuntament

Dimarts 8 de gener de 2019

19.30 h I Club de Lectura. Amb l’obra S’ha acabat, de la
santboiana Maite Moreno, obra guanyadora del IX Premi
Literari Delta per a Dones. Es recomana inscripció. Lloc:
Bibl. Maria Aurèlia Capmany. Organtització: Biblioteca
M. Aurèlia Capmany i Associació Equilibri

Dimecres 9 de gener de 2019

18.30 h I Tertúlia literària. Manual per a dones de
fer feines, Lucía Berlín. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer

Diumenge 13 de gener de 2019

17.30 h I Concert familiar. Reggae per Xics: Ballant
Damunt de la Lluna. Amb The Penguins / Reggae per Xics.
Cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar
ple de música i diversió. Preu: entrada anticipada 4 €, a
ticketea.com. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dijous 13 de desembre

18 h I Presentació del llibre Imágenes de locura
bastarda. Amb poemes de José Manuel Vara i
il·lustracions de Francesc de Diego. L’autor recitarà
alguns poemes acompanyat de música i imatges. Lloc:
Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

8 h I Esport.
Caminada des
de Sant Boi
i esmorzar
a l’ermita
del Roser de
Sant Climent.
Inscripció prèvia.
Més informació:
www.cesboi.cat. Organització: Centre Excursionista
Sant Boi

Dissabte 26 de gener de 2019

Divendres 14 de desembre

Diumenge 27 de gener de 2019

De 18.30 a 19.30 h I Dc. 16 i 30 de gener de 2019. Ioga en família (dia 16, entre 4 i 11
anys, i dia 30, entre 1 i 3 anys. Inscripció: a partir del 9 de gener. Lloc: L’Olivera

18 h I Tertúlia literària. Los amores imprudentes, de
Gustavo Martín Garzo. Gratuït. Es recomana inscripció.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 20 de gener de 2019

17 h I Club de lectura infantil. Amb L’àvia gàngster, de David Walliams . Humor i
aventures de l’autor número 1 a Anglaterra. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Patis Oberts

Dissabtes i Diumenges. De 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Llocs: Escola Massallera, Escola
Antoni Gaudí i Escola Ciurana. Organització: Ajuntament

18 h I Conferència. Per una vida lliure de violències
cap a les dones al Senegal. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament
19.30 h I Xerrada. El sexo en la madurez,
desmontando falsas creencias. A càrrec d’una
professional de la sanitat. Lloc: Casal de Marianao.
Organització: Associació de persones separades i vídues
Amicitia

Diumenge 16 de desembre

11.30 h Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb M.
Lluïsa Casanova, “besneta”
de Rafael Casanova.
Tercers diumenges de
mes. Cal inscripció:
tel. 93 6309642 i a
museusantboi@gmail.
com. Lloc: MuseuCan Barraquer. Org.:
Ajuntament
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19 h I Teatre.
Federico García.
Aquest espectacle
fa un recorregut
per la vida del
poeta espanyol
de la Generació
del 27. Són una
desena d’escenes
que relacionen
les vivències del
geni granadí amb
les obres que va
escriure en cada
període de la
seva vida. Obra
en el marc de la
Temporada d’arts
Escèniques. Preu:
14 €, entrada anticipada a ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Desembre’18 i gener’19
A l’escenari

20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 13 de desembre Como las
cucharachas en verano. Dj. 20 de desembre Muntaner
666. Espectacles de micro teatre de 15 minuts per a 15
persones. Preu: 3 € amb consumició. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Espai Weller

Exposicions

En veu alta, tots llegim

11 h I Els dijous. Club de
lectura en veu alta. Amb
el llibre Nora Webster,
de Colm Toibin. Gratuït
amb inscripció. Lloc
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb
capacitats diverses
18 h I Els dijous. Adreçat a persones amb capacitats
intel·lectuals diverses i diferents capacitats lectores.
Amb la novel·la El Fantasma de Canterville, d’Oscar
Wilde. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

wDel 2 i al 15
de desembre

Cooperació. Refugiats: l’Odissea cap a Europa.
Fotografies de Sergi Cámara sobre la perillosa i llarga
ruta cap a Europa de les persones refugiades. En el marc
del Dia dels Drets Humans (10 de desembre). Lloc: Can
Castells Centre d’Art.
Org.: Ajuntament

Del 2 de
desembre al 28 d’abril de 2019

Història. Els noms de Sant Boi. Una síntesi sobre la
història de l’origen i el nom de la vila de Sant Boi. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Dia Escolar de la Noviolència i la Pau 2019 (DENIP)
Del 28 de gener al 2 de febrer de 2019
Durant la setmana I Tallers al voltant de la pau.

Divendres 1 de febrer
18 h I Contes desexplicats, a càrrec de Vivim del Cuentu
Dissabte 2 de febrer
12 h I Espectacle teatral infantil El viatge d’en James, a càrrec de la companyia Sim
Salabim.
Entrada lliure
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

santboi.cat/firapurissima

Del 17 de desembre al 13 de gener
de 2019
Còmic manga. Alumnes infantils de l’Acadèmia
Villadelprat Art, exposen els seus treballs. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Acadèmia Villadelprat

Mercat de pagès

De 15 a 21 h I Els divendres Mercat de pagès. Amb
productes del parc agrari i artesanals. Lloc: rambla de
Rafael Casanova. Organització: Ajuntament

Taller de competències ACTIC

De 9.30 a 13 h I Ds. 12,19 i 26 de gener i 2,9 i 16
febrer. A càrrec de Sant Boi TV. Preparació per a les
proves de nivell bàsic ACTIC: Cultura, participació i
civisme digital, Tecnologia digital i us de l’ordinador
i del sistema operatiu, Navegació i comunicació en
el món digital, Tractament de la informació escrita,
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la
imatge en moviment, Tractament de la informació
numèrica. Gratuït amb inscripció prèvia. Cal ordinador
portàtil. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Organització: biblioteques i Sant Boi TV

Fins al 22 de
desembre

Art comunitari. Llocs i
Jocs. El LAC 2018 segueix
generant espais de debat
i trenca prejudicis a través de l’art. Ens proposa
visibilitzar aspectes de la vida quotidiana des dels jocs
a l’espai públic. Lloc: Can Castells Centre d’Art.

Fins al 29 de
desembre

Fotografia. La realitat
com a pretext. Mostra de
la fotògrafa santboiana
Anna Donaire, presidenta
d’Afofoi, sobre la seva
particular percepció de la realitat. Gratuït. Lloc: Can
Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Del 10 de gener al 2 de març 2019

Art. Ludo, ludere, Ars. Alumnat de la facultat de Belles
Arts planteja noves maneres de percebre, entendre i
construir realitats estètiques, sensorials i socials. El
joc, com a espai de creació i participació per reflexionar
sobre art. Lloc: Can Castells Centre d’Art

Fins a l’abril de
2019
+ Info:
agendasb.info
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Art: Guinovart. Fi de
segle. 10 anys després
de la mort de Josep
Guinovart, un petit
homenatge a l’artista i
a la seva relació amb la
ciutat. Any Guinovart.
Lloc: Museu-Can
Barraquer.

El calendari
de
l’Ajuntament
està dedicat
a la cura de
l’espai públic
Es pot recollir a
l’OMAP i als casals
de barri.
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Del 3 al 20 de desembre

Recollida de joguines solidària. A càrrec del programa
El Momento inútil de Ràdio Sant Boi dirigit per l’Israel
Gordón López. El dia 20, de 18 a 20 h, programa
especial amb convidats i convidades que faran les seves
aportacions. En el marc de Joguines per a tothom. Lloc:
Ràdio Sant Boi. Org.: programa El momento inútil

Diumenge 9 de desembre
Amb l’arribada dels Reis Mags, des de tots els barris de la ciutat s’impulsa la
campanya “Joguines per a tothom. Cap infant sense joguina”. L’objectiu solidari és
recollir joguines per als nens i les nenes de les famílies més vulnerables
Com hi podem col·laborar?
Apadrinant una carta als Reis, regalant joguines noves, comprant el llibre de
nadales Fum, fum, fum, realitzant una aportació econòmica i participant com a
voluntari o voluntària de la campanya

12 h I V Zambombá Flamenca. Preu solidari: 5 €,
a benefici del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Lloc:
Can Massallera. Org.: La Flamenca Unión Musical i
Hermandad Pastorcillo Divino amb la col·laboració de la
Casa de Sevilla de Sant Boi

Com han de ser les joguines?
Noves, homologades, no bèl·liques, no sexistes i per a infants de 0 a 13 anys
Recollida de joguines
Fins al 4 de gener, a la Xarxa de casals, Salesians Sant Boi, Esplai Eixida, Ràdio
Sant Boi, Creu Roja de Sant Boi i Comissaria dels Mossos d’Esquadra

de la campanya

Ds. 15 i dg. 16 de desembre
El pessebre vivent de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou es tornarà
a instal·lar als jardins del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. És una
iniciativa consolidada i un referent de
participació ciutadana. En el pessebre
participen al voltant de 200 persones,
tot un esdeveniment comunitari on
veïns i veïnes, a títol particular o en
representació de diferents associacions,
ajuden a fer els preparatius, el
muntatge, a crear l’ambient i a
aconseguir la caracterització.
Horari: Ds. 15, de 17 a 20 h, i dg.16,
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta

Pessebre tradicional i Llum de la Pau
El dissabte 22 de desembre al pessebre tradicional
instal·lat a la plaça de l’Ajuntament arribarà la
Llum de la Pau de Betlem, una tradició nadalenca
organitzada per l’Agrupament Escolta i Guia Sant
Ramon Nonat i els Pessebristes de Sant Boi.
La llum és el símbol per desitjar la pau al món. A
l’acte, es cantaran nadales amb la participació de
les corals de Sant Boi

Pessebre artístic

A partir dels dies de la Fira de la Puríssima,
l’església de Sant Baldiri acull, com és habitual
en aquestes dates prèvies al Nadal, el pessebre
artístic instal·lat pels Pessebristes de Sant Boi.
Horaris de visita: dies 6 i 7 de desembre, de 10 a
14 h i de 16 a 20 h. El dia 8, de 9.45 a 11 h, d’11.45
a 14 h i de 16 a 20 h
Després de la Fira i fins al 2 de febrer de 2019, ds.,
de 19 a 20 h, i dg., de 9.45 a 11 h, i d’11.45 a 12.30
h. Entrada gratuïta

17 h I Festival Extremeño de
Villancicos. Amb dotze entitats
extremenyes. Gratuït amb
recollida solidària d’aliments
pel Banc d’Aliments. Lloc: Can
Massallera. Org.: FAEC i Ass.
Peraleda Ntra. Sra. de Fátima
De 18 a 23 h I 10è Concert
solidari Rock de Joguina. Amb
Trobaluchos del Frac, combo
juvenil de La Càpsula, The
Perdidos al Rio, The Pampli’ns i
Deker. Preu solidari: una joguina
nova o 3 €. Exposició de cartells
i vídeo commemoratiu. En el
marc de Joguines per a tothom.
Lloc: Casal de Marianao. Org.:
Casal de Marianao i entitats del
barri amb la col·laboració de La
Càpsula.

Diumenge 16 de
desembre

Informació
Casals de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, Marianao, Camps Blancs i Casablanca,
Salesians Sant Boi, Esplai Eixida, Els Garrofers i Can Massallera
+ Info: capinfantsensejoguina.wordpress.com i

12 h I Taller de fanalets de Nadal. A càrrec de La Sal
d’Olot. Nens i nenes major de 3 anys. Amb inscripció.
Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dimecres 12 de desembre

18.30 h I Recital de Nadal de poemes i cançons. Amb
Toni Garcia, Daniel Bonete, Francis, Las Flamencas, Eric
i Naiaray i poetes de l’entitat organitzadora. Presenta
l’acte Angi Garcia i el coordina Diego Garnica. Lloc: Cal
Ninyo. Org.: Retalls d’Art
Llibres per a la Marató. Fins al 12 de desembre,
recaptació de donatius per a la campanya de La Marató
de TV3. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 13 de desembre

11 i 18 h I Arribada del Tió. Lloc: Casal de Barri.
Org.: Pla Comunitari de Camps Blancs
19 h I Cuina sana per Nadal. A càrrec de Montse
Hidalgo, nutricionista i membre de l’associació Menja
Salut Sant Boi. Per a major de 16 anys. Gratuït amb
places limitades. En el marc de De l’Hort a la Biblioteca.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
21 h I Concert de Nadal amb l’orquestra Quatre Cordes.
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Divendres 14 de desembre

11 h I XIV Cantada de Nadales. A càrrec de l’alumnat
de primària de diverses escoles de la ciutat. Lloc: pl.
Ajuntament. Org.: Grup de treball de mestres de música
dels centres educatius de la ciutat.
21.30 h I Sopar Solidari. Amb actuacions i sorpreses.
Preu solidari: 8 €. En el marc de Joguines per a tothom.
Lloc: Casal de Marianao. Org.: Casal de Marianao amb la
col·laboració del Centre Obert Don Bosco

Dissabte 15 de desembre

Matí i tarda I Mercat i tallers de Nadal. Lloc:
pl. Generalitat. Org. : Casal de Marianao amb la
col·laboració d’entitats i comerciants del barri
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17 h I Ball de Nadal de la Gent
Gran. Amb orquestra, berenar i
sorpreses. Preu: 3 €. Tiquets a les associacions de gent
gran i al poliesportiu, el mateix dia. Lloc: Poliesportiu
La Parellada. Org.: Coordinadora d’Associacions de Gent
Gran de Sant Boi.

Dilluns 17 de desembre

18 h I Concert de Corals Infantils. Coral Patim-Patam,
Coral Esqueix i Coral No ve d’un to. Lloc: Llar Sant
Josep. Org.: Coral Renaixença

Dimarts 18 de desembre

17 h I Contacontes de Nadal. De terres llunyanes arriba
un personatge misteriós que farà parada al casal. Lloc:
Casal de Camps Bancs

Dimecres 19 de desembre

17.30 h I Festa de Nadal. Lloc: Casal Camps Blancs
18 h Taller: Crea els teus propis ornaments de Nadal.
A càrrec de Laura Calero. Gratuït amb inscripció. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dijous 20 de desembre

17 h I Festa de Nadal de Cultura Viva. Lloc: Casal de
Camps Blancs. Org. : Cultura Viva
18 h I Contacontes de Nadal. De terres llunyanes arriba
un personatge misteriós. Si el voleu conèixer, farà
parada a la pl. Presas

Divendres 21 de desembre

17 h I Contacontes de Nadal. De terres llunyanes arriba
un personatge misteriós. Si el voleu conèixer, farà
parada al Casal de Cooperativa i Molí Nou
17.15 h I Caga Tió. Amb Fes-t’ho com vulguis, Un Nadal
Màgic. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Els Garrofers
17.30 h I Cantada de nadales. Corals de la Fundació
Marianao, Vox Mulieribus, Casa de Sevilla, La Gavina
i Joves d’Esfera Jove. Preu solidari: una joguina o 3 €.
En el marc de Joguines per a tothom. Lloc: Casal de
Marianao. Org.: Casal de Marianao

Agenda Nadal’18/19
18.30 h I Contacontes de Nadal. De terres llunyanes
arriba un personatge misteriós. Si el voleu conèixer, farà
parada a Can Massallera

17 h I Contacontes de Nadal. De terres llunyanes arriba
un personatge misteriós. Si el voleu conèixer, farà
parada a l’Espai Les Muses del Casablanca

18.30 h I Cantada de nadales en
anglès. Amb l’alumnat de l’escola.
Preu solidari: apadrinament de cartes
als Reis a Centre i Vinyets. En el marc
Joguines per a tothom. Lloc: Cal Ninyo.
Org.: Let’s Go English.

18 h I Espectacle musical amb Xumetband. Lloc: Espai
Les Muses del Casal de Casablanca.

24è Fem el Pessebre! Darrer dia (21
des.) per lliurar els originals per a
aquest concurs. Divendres 25 de gener,
a les 19.30 h, a Can Massallera, es
donaran les distincions. Inscripcions:
Hotel d’Entitats, personalment, al
tel. 93 6306408 o a femelpessebre@
pessebristes-santboi.org. Més
informació: pessebristes-santboi.org.
Org.: Pessebristes de Sant Boi

Dilluns 31 de desembre

Dissabte 22 de
desembre

19 h I Concert Extraordinari de Cap d’Any. Corals
Renaixença, Patim-Patam, Esqueix i No ve d’un
to. Gratuït. Lloc: església Sant Baldiri. Org.: Coral
Renaixença.

12 h I Contacontes de Nadal. De
terres llunyanes arriba un personatge
misteriós. Si el voleu conèixer, veniu
perquè farà una parada al Casal de
Marianao

Diumenge 23 de desembre

Dissabte 29 de desembre

11 h I Art Urbà de Carrer. Lloc: pl. dels Gegants. Org.:
Els Garrofers

11 h I Festa de l’Home dels Nassos. Animació i
cercavila. Recorregut de la cercavila: pl. Catalunya, c/
Montclar, c/ Vidal i Barraquer, c/ Lluís Castells, c/ Rutlla
c/ Major, pl. Ajuntament, rbla. Rafael Casanova, c/
Francesc Pi i Margall, c/ Ebre, Can Castells Centre d’Art.
Taller de nassos a Can Castells Centre d’Art. Org.:
Pessebristes de Sant Boi, Els Garrofers i Ajuntament

Dimarts 1 de gener

Divendres 4 de gener

18 h I Espectacle màgia. Il·lusionat, amb el Mag Pau
Segalès. Màgia, humor, misteri, interacció i il·lusions
amb objectes quotidians. Gratuït. Lloc: Can Massallera

10.30 h I Festa del Tió. Amb regals per als menors de 8
anys. Lloc: pl. Ajuntament. Org.: Pessebristes

Cal tenir precaució durant el pas de les carrosses i no enfilar-se a contenidors,
semàfors, senyals i altres objectes. Seguiu sempre les instruccions del personal de
seguretat. Més informació: gencat.cat

Recorregut: des del parc de la Muntanyeta, c/ Baldiri Aleu, rda. Sant Ramon,

av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, c/Lluís Pascual Roca, c/
Montmany, c/Eusebi Güell, ronda de Sant Ramon, c/ Frederic Mompou, c/Rubió i
Ors, c/Girona, c/Pablo Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Carles Martí i rambla de Rafael
Casanova

Dilluns 24 de desembre

11 h I Caga Tió. Lloc: plaça Carles Massó i Blanch.
Org.: Comissió de Festes Cooperativa i Molí Nou amb el
suport d’Ajuntament

Organització: Ajuntament amb la col·laboració de l’AV Poblet Marianao, AMPA
Escola Salesiana, AFA Escola Vedruna, AMPA Escola Benviure, ACA Casa de Sevilla,
ACA Casa de Cádiz, Tots Som Santboians, Comissió de Festes Cooperativa i Molí
Nou, Feinart, Voluntaris del Refugi d’animals de Companya (RMAC), L’Estudi escola
de dansa, Fed. Els Garrofers, Diables de Casablanca, IES Camps Blancs, IES La
Mercè, Stick Art Studio, Escuela Thuya i Feinart

11 h I Fem cagar el Tió. Lloc: pl. Montserrat Roig. Org.:
Casal de Marianao amb la col·laboració de Percussió
Can Paulet

19 h (25, 26, 29 i 30 des.) i 20 h (28 des.). Els Pastorets
de Sant Boi. Els populars Pastorets en versió de Rafael
Anglada i amb un toc d’actualitat. Informació i venda
d’entrades: www.tripijoc.cat, pastorets@gmail.com.
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc

Dijous 27 de desembre

18 h I Titelles. Lloc: Espai Les Muses del Casal de
Casablanca. Org.: Els Garrofers

Dies 27, 28 i 29 de desembre

D’11 a 14 h I Infalúdic. Jocs i tallers. Espai lúdic infantil,
on els nens i les nenes podran divertir-se durant les
vacances de Nadal amb jocs i activitats. Entrada lliure.
Lloc: parc de la Muntanyeta. Si plou, les activitats es
faran al poliesp. La Parellada Org.: Ajuntament

Divendres 28 de desembre

11 h I Musicoteràpia per a nens i nenes de 0 a 5 anys
amb la companya Musicoterapiaviva. Lloc: La Gralla.
Org.: Els Garrofers.

Dia 5 de gener de 2019. 17 h I Les cultures del món, des de l’antic Egipte, el
Coliseu romà, els vius colors de les tribus africanes, el comerç marítim dels pobles
perses, els arcs torii dels santuaris japonesos, l’olor de les espècies de l’Índia, els
tigres i la cultura tailandesa o la màgia de la mitologia celta formaran part de la
cavalcada dels Reis Mags d’enguany En aquesta ocasió, el món dels somnis és el
tema elegit per rebre Ses Majestats com es mereixen. Un any més tornarà la màgia
i la dolçor dels caramels a la cavalcada. Abans de la cercavila de carrosses, el parc
de la Muntanyeta s’omplirà de personatges de somni i fantasia amb un espectacle
de la companyia Gog i Magog. Després els Reis enfilaran el camí fins a la plaça de
l’Ajuntament, on l’alcaldessa, Lluïsa Moret, els lliurarà les claus de la ciutat. La
Cavalcada comptarà amb la participació de 900 persones que han treballat per fer
les carrosses i donar vida a la il·lusió de la nit de Reis.

Per una cavalcada segura

11, 12 i 17 h I Concerts de Nadal de la Coral
Renaixença. Llocs: Llar Sant Josep (11 h), Residència
Benviure (12 h) i Colònia Güell (17 h). Org.: Coral
Renaixença

Dies 25, 26, 28, 29 i 39 de
desembre

La cavalcada fa la volta al món

Nadal a la Ludoteca L’Olivera

Dv. 14 des. De 17.15 a 18.25 h. Portes obertes per a
nens i nenes de 4 a 11 any. De 18.30 a 19.30 h. Titelles:
La cigala i la formiga a càrrec de la Petita Brownie.
Les entrades, el dia de la inscripció. Ds. 15 de des.
De 10.45 a 12 h i de 12 a 13.15 h Portes obertes a la
Pequeteca per a infants d’ 1 a 3 anys. Dl. 17 des. De
17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h, taller sensorial i
emocional Pequeteca amb fruita, amb Roser Sellés i
Neus Reig, per a nens i nenes d’1 a 3 anys. Dt. 18 des.
De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h. Taller sensorial
i emocional Pequeteca amb fruita, amb Neus Reig, per
a nens i nenes de 4 a 11 anys. Dc 19 des. De 17.15 a
18.15 h i de 18.30 a 19.30 h. Planetari amb Tata Inti
(1r: per a 4 a 11 anys. 2n: 1 a 3 anys). Dj. 20 des. De
17.45 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h. Jo també jugo, per
a famílies amb nenes i nenes de 4 a 11 anys. Dv. 21 des.
De 18.30 a 19.30 h. La ventafocs, de Catacrac teatre.
Activitats gratuïtes. Cal reservar. Inscripcions, a partir
del 5 de desembre, a les 17.15 h, a la ludoteca, o al tel.
93 6529844, a partir del dia 10. Aforament limitat

+ Info:
agendasb.info
culturasantboi.cat
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Els patges fan un campament i visiten els barris

Dc 2, dj, 3 i dv. 4 de gener de 2019. D’11 a 14 i de 16 a 20 h I Campament de
Nadal de la comitiva reial. Els nens i les nenes de la ciutat podran anar a saludar
els Patges Reials que arribaran a Sant Boi i muntaran un autèntic campament de
Nadal abans d’anar a visitar els diferents barris per recollir les cartes als Reis Mags
de l’Orient. Lloc: pl. Mercat de la Muntanyeta. Organització: Ajuntament.
Casablanca. 3 de gener, 17.30 h I Contacontes de Nadal. Un personatge misteriós
ha arribat a la ciutat i ha fet parada a diversos casals per compartir un farcell
ple d’històries. Lloc: La Gralla. 4 de gener, de 17 a 20 h, carta als Reis i taller de
construcció de joguines amb materials reciclats. Org.: Federació Els Garrofers.
Camps Blancs. 3 de gener, d’11 a 13 h I Patge Reial. Lloc: Casal de Camps blancs.
Org.: Ajuntament
Centre. 5 de gener, d’11 a 14 h I El Patge Reial visitarà el barri i recollirà les cartes
als Reis. Lloc: pl. l’Ajuntament. Org.: Ajuntament
Ciutat Cooperativa i Molí Nou. 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h I Recollida de cartes per
al Rei Melcior i els patges. Lloc: pl. Pare Carles
Massó i Blanch. Org.: Com. de Festes i casal
Marianao. 3 i 4 de gener, de 17.30 a 19.30 h I
Recollida de cartes a càrrec del Patge Reial i La
fàbrica de joguines. Lloc: Casal de Marianao.
Org.: Casal amb la col·laboració d’Espai Lúdic
Vinyets i Molí Vell. Dies 3 i 4, de 17 a 20 h, El
Patge Reial visita el barri i recollida de cartes.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

“No acostumem
a parar l’atenció
en allò que tenim
més a prop”
Què t’has proposat amb el documental Sant Boi
respira un altre aire?
Darrere del documental hi ha dues idees: una és
que no acostumen a parar l’atenció en allò que
tenim més a prop i l’altra és el valor de la família
en el sentit més extens de la paraula, que inclou
amics, companys i companyes de feina i veïns.

JOSÉ LUIS LÓPEZ és l’autor del curtmetratge Sant Boi respira un altre aire, una coproducció de

I com has explicat aquestes idees?
He volgut allunyar-me del patró del documental
i he fet un “fals” documental amb tocs de ficció
basats en fets reals, en testimonis personals. El
resultat ha estat presentar les vides creuades de
santboians i santboianes de tota mena que parlen
d’ells mateixos però que tenen coses en comú.

I quin ha estat el resultat?
El documental fa reflexionar sobre els pensaments
propis que cadascú té de la ciutat, els seus veïns i
les relacions que s’estableixen. He buscat que la
gent que vegi el documental s’emocioni per poder
acostar-los a aquesta reflexió.

Qui protagonitza aquest curtmetratge?
Amb l’ajuda de l’Ajuntament hem fet una recerca de
persones representatives de diferents col·lectius.
Hi surt gent vinculada a la immigració, gent
aturada, persones del col·lectiu LGTBI, famílies,
artistes... La suma de tots dona com a resultat la
gran família de persones que és Sant Boi.
Ha estat difícil treballar amb gent no professional?
Ha estat laboriós perquè ha calgut treballar amb
moltes persones. El fet que no siguin actors ni
actrius ha donat frescor al resultat. Vaig entrevistar
totes les persones que surten per conèixer-nos
i guanyar confiança. Durant aquest procés vaig
anotar expressions de cadascú que després han
hagut de reinterpretar. La gent que ha participat ha

l’Ajuntament i Punto&Ap(arte) estrenada durant la celebració la 72a Fira de la Puríssima als Cinemes
Can Castellet. Aquest creatiu publicitari santboià també és el realitzador dels curtmetratges Mi amigo
Naïm (que ha rebut 32 premis internacionals) i La camiseta.

gaudit també de la seva tasca perquè ha conegut
qüestions lligades a la producció cinematogràfica.

La Fira de la Puríssima ha estat el marc de la
presentació...
És un bon moment perquè la Fira és un fet
entranyable a la vida de la ciutat. La Puríssima
és un petit viatge que varia cada any i del que
surts enriquit. És un esdeveniment que sempre fa
pensar i del qual sempre surten idees.
Què destacaries del certamen firal?
La cultura del producte agrícola de proximitat ens
fa tornar als nostres orígens. És una de les coses
que té Sant Boi que més m’engresquen.
Sant Boi ja apareix al teu primer curtmetratge?
Sí, el vaig fer al meu barri, Casablanca. A Mi amigo
Naïm parlo de la globalització i del fet migratori.
Reflecteix la percepció que tenim equivocada de

N La Fira de la Puríssima
és un petit viatge que
varia cada any i del que
sempre surts enriquit
N La cultura del
producte agrícola de
proximitat ens fa tornar
a les nostres arrels
la immigració i de com difereix quan es tracta del
món dels infants i dels adults. La inspiració va
sortir d’observar un veí meu que recollia coses de
les escombraries.
I què fa un creatiu publicitari fent cinema?
Tenia una assignatura pendent. Quan vaig fer els
50 anys vaig proposar-me fer un curtmetratge
i reprendre una activitat, la realització
cinematogràfica, que havia estudiat fa temps n

