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L’esport és cosa de dones!
NSant Boi vol contribuir a la reflexió sobre les desigualtats de gènere en el món de l’esport 

5.500 dones estan abonades a algun dels 
complexos esportius de Sant Boi. Més de 
1.100 competeixen regularment en les 
respectives modalitats esportives amb els 
clubs de la ciutat. Prop de 2.000 nenes par-
ticipen al llarg de l’any en activitats de pro-
moció esportiva a les seves escoles.

L’esport és cosa de dones. La pràctica 
esportiva entre les dones creix, s’iguala o 
fins i tot supera en alguns terrenys la dels 
homes: a l’esport federat, a l’esport escolar, 
a les proves populars o en el dia a dia dels 
poliesportius o de l’esport a l’aire lliure...

Desigualtats de gènere
Però l’esport femení no té encara el ma-
teix prestigi, ni el mateix reconeixement 
social, ni la mateixa visibilitat que el mas-
culí. Hi ha més equips masculins que feme-
nins i s’hi dediquen més diners. En alguns 
esports, com el futbol o els del món del 
motor, la presència de les dones és gaire-

bé testimonial. Les noies que juguen en 
un equip tendeixen a deixar l’esport abans 
que els nois. I la participació femenina en 
els equips tècnics i sobretot directius dels 
clubs és clarament inferior. També és més 
que evident la diferència en la repercussió 
que tenen l’esport masculí i el femení en 
els mitjans de comunicació.

L’any 2009, l’Ajuntament va organitzar un 
acte de reconeixement públic a les espor-
tistes de Sant Boi, en el marc de les cele-
bracions del Dia Internacional de les Dones. 
Des d’aleshores, les polítiques esportives 
municipals han incorporat projectes i acti-
vitats específicament dedicades a promou-
re la participació de les dones en aquest 
àmbit de la vida social.

100% amb l’esport femení
Nou anys més tard, la situació general de 
l’esport femení ha evolucionat a millor, però 
malgrat els avenços calen encara molts es-

forços. Sant Boi de Llobregat, com a sub-
seu del 5è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat, ha acollit durant el mes de juny 
activitats per promoure la pràctica espor-
tiva entre les dones i reflexionar sobre les 
desigualtats de gènere que persisteixen en 
el món de l’esport. Amb el lema “Sant Boi 
100% amb l’esport femení”, aquestes acti-
vitats puntuals han volgut ser una contribu-
ció més per avançar cap a aquest objectiu. 

Dones esportistes
Mentrestant, moltes entitats i clubs de la 
ciutat treballen també en el seu dia a dia, 
cada cop amb major implicació, per esten-
dre la pràctica esportiva femenina i lluitar 
contra els desequilibris existents. I cada 
temporada, com podeu veure en aquesta 
edició de Viure Sant Boi, les dones esportis-
tes de la ciutat i els equips femenins locals 
deixen constància amb els seus èxits que 
l’esport també és cosa de dones.

Com a subseu del 
5è Congrés de 
Dones del Baix 
Llobregat, la 
ciutat promou la 
participació i la 
visibilitat de les 
dones en l’àmbit  
esportiu
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El Club 
Voleibol  
Sant Boi
(a dalt) tornarà 
a jugar la 
temporada vinent 
en categoria 
nacional, després 
de la seva victòria 
a la fase d’ascens 
disputada a Altea 
(Alacant). Les 
jugadores dels 
equips sènior 
i femení del 
Club Handbol 
Cooperativa  
Sant Boi (a sota) 
van sortir al balcó 
de la Casa de la 
Vila per celebrar 
la participació a 
les fases d’ascens 
a Divisió d’Honor 
Plata i la victòria a 
la Copa Federació, 
respectivament.

El Club Voleibol Sant Boi ha aconseguit 
aquesta temporada l’ascens a la Primera 
Divisió Nacional femenina sènior. L’equip 
entrenat per Kike Rubio es va guanyar, en 
una emocionant fase final disputada a la lo-
calitat alicantina d’Altea, el dret a jugar la 
temporada que ve a la categoria de bronze 
d’aquest esport, un dels que compten amb 
més equips femenins a la nostra ciutat.

Aquest és el cas, també, de l’handbol. 
L’equip local sènior d’aquest esport tam-
bé ha disputat enguany, a Lanzarote, una 
il·lusionant fase d’ascens. Les noies del 
Club Handbol Cooperativa Sant Boi, en-
trenades per Gonzalo Gutiérrez i Juan José 
Castro, han fet una excel·lent temporada 
que les ha deixat a les portes de l’ascens a 
la Divisió d’Honor Plata. 

Softbol Divisió d’Honor
Són dos dels principals èxits de la temporada 
dels equips femenins de Sant Boi, una ciutat 
que compta fins i tot amb un equip sènior 
que juga en la màxima categoria del seu es-
port. És el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi, 

guanyador de lliga de Divisió d’Honor de l’any 
2013, de 3 copes de la Reina i un sotscampio-
nat europeu. Enguany han finalitzat la tem-
porada en setena posició. Els equips sots-19, 
sots-16 i sots-10 mixt de l’entitat han obtin-
gut resultats especialment rellevants en les 
respectives categories. La tradició del rugbi a 
la ciutat, amb la UE Santboiana com a equip 
degà, també es reflecteix en l’existència de 
dos equips femenins, un de sènior i un de nou 
de categoria sots-18.

El bàsquet i el futbol són altres discipli-
nes amb clubs que compten amb equips fe-
menins en les seves estructures esportives, 
com també la petanca, un esport que en-
guany ha viscut la disputa de la fase prèvia 
del Campionat d’Espanya per part de l’equip 
femení del Club Petanca Ciutat Cooperativa.

Èxits individuals
Pel que fa als resultats individuals, cal 
esmentar per sobre de tot tres noms que han 
brillat amb llum pròpia en aquesta tempora-
da 2017-2018. En primer lloc l’atleta Cristina 
Lara, protagonista de l’entrevista d’aquest 

Viure Sant Boi. L’atleta del FC Barcelona ha 
aconseguit la medalla d’or del Campionat 
d’Europa en la prova de relleus 4x100 amb 
la selecció espanyola i s’ha proclamat per 
tercer any consecutiu campiona d’Espanya 
de 100 m llisos. La triatleta Judit Corachán 
ha continuat la progressió que l’ha portat a 
l’elit internacional de les proves combinades 
i ha esdevingut la primera dona del país que 
participa a la prestigiosa Ironman 70.3. La 
jugadora de rugbi Anna Puig, protagonista 
de la portada d’aquesta revista, ha guanyat 
el Campionat d’Europa de Rugbi XV amb la 
selecció espanyola absoluta. També set juga-
dores del CBS Sant Boi han estat campiones 
d’Europa de softbol amb la selecció sots-23.

Joana Ros (escacs), Núria Jou (rubgi) i Pau-
la Silva (muay thai) són altres d’entre els 
molts noms propis de l’esport femení local, 
en aquest cas de noies joves que apunten 
alt en les respectives disciplines esportives. 

El pentatló, el ciclisme, la natació, la gim-
nàstica rítmica, les arts marcials i el cultu-
risme són altres disciplines esportives amb 
destacada presència femenina a la ciutat. 

L’atleta Cristina 
Lara, la triatleta 
Judith Corachán 
i la jugadora de 
rugbi Anna Puig 
han brillat amb 
llum pròpia durant 
aquesta temporada 
esportiva

Una 
temporada 
d’èxits per 
a l’esport 
femení de 
Sant Boi



Viure Sant Boi
N  estiu 18

6

“L’educació és fonamental 
per a la igualtat a l’esport. El bàsquet 
era l’esport que es vivia a casa i vaig 

decidir que m’hi 
dedicaria. Després 
de 25 anys com 
a entrenadora, 
l’evolució és 
positiva, però 
encara hi ha noies 
que no segueixen 
jugant quan arriben 
a l’adolescència 
perquè prioritzen 

altres compromisos”  Montserrat 
Peris, entrenadora de bàsquet de 
l’Escola i la Fundació Llor

“El softbol ens agrada molt, però 
costa moltíssim que sigui reconegut. 
Quan explico l’esport que practico, no 

el coneix gairebé 
ningú i crec que 
s’hauria de valorar 
més. Treballem 
molt, juguem a la 
Divisió d’Honor, on 
som pocs equips, 
i les seleccions 
incorporen una 
bona part de 
noies de Sant 

Boi. Hi posem molta il·lusió.” Natàlia 
González, jugadora del primer 
equips de Softbol al CBS Sant Boi

“Fomentar l’activitat esportiva 
és molt important. Des de fa quatre 
anys organitzem una setmana saludable 
on les famílies participen a les classes 
d’Educació Física. Fem activitats i 

tallers i col·laborem 
amb el projecte 
municipal Sant Boi 
Sa. L’Educació Física 
permet fomentar 
la coeducació per 
fugir d’estereotips 
i tòpics sexistes, i 
transmetre valors i 
hàbits saludables.”  
Mercedes Rubio, 

professora d’Educació Física a 
l’escola Marianao

“Les noies som competitives.  
La relació amb les rivals és respectuosa 
a dins i fora del camp, però lluitem pel 

partit fins a l’últim 
minut. Malgrat 
que no hem pogut 
arribar a la Divisió 
d’Honor Plata, la 
temporada ha estat 
impressionant. 
El que hem fet 
plegades ens ha 
donat força per 
enfilar l’any que 

ve amb tota la il·lusió.”  Mireia Yepes, 
jugadora de l’equip sènior femení 
del Club Handbol Cooperativa

“L’esport és un estil de vida,  
una necessitat física i anímica. Em 
dona energia, em fa sentir bé, m’ajuda 

a superar-me 
i a lluitar per 
aconseguir nous 
objectius. Em 
permet viatjar i 
conèixer món i 
noves persones. 
Malauradament 
a l’esport d’elit 
queda molt per 
fer per aconseguir 

la igualtat. Entitats, organitzacions i 
patrocinadors han de posar mitjans per 
canviar les coses.” Judith Corachan, 
triatleta

“Soc l’única àrbitra en el Consell 
de l’Esport Escolar. Em vaig fer àrbitra 
per transmetre els valors de l’esport: la 
igualtat i l’amistat, entre altres. En els 

dos anys i mig que 
fa que que ho soc, 
he vist molt sexisme 
a les grades, però 
entre els meus 
companys hi ha un 
gran respecte. Els 
nens se sorprenen 
quan veuen una 
dona àrbitra. Encara 
queda molt per 

fer perquè això canviï.”  Eli Navarro, 
àrbitra de futbol als jocs escolars

“Hi ha un boom del futbol femení  
perquè estem en una etapa d’un 
creixement exponencial. Ara com 

ara, al club tenim 
100 noies de 
diferents edats al 
futbol femení. En 
els darrers anys, 
l’evolució ha estat 
enorme gràcies a 
moltes noies que 
es van plantar 
perquè volien jugar 
a aquest esport. 

Comencem a rebre ajudes i la pràctica 
es va normalitzant.” Gemma Deumal, 
gerent del Futbol Club Santboià

“El rugbi 7 olímpic ha ajudat  
a promocionar-nos. Des que vaig 
començar a jugar fa 30 anys, les coses 

han canviat força. 
Tot i així l’esport 
femení necessita 
més inversió 
pública i privada. 
Al rugbi, les dones 
han aconseguit 
respecte. Tenim 
jugadores, som 
unes quantes 
directives, però ens 

falten entrenadores.” Rossana Ros, 
exjugadora i  directiva de la Unió 
Esportiva Santboiana

“El vòlei de base és molt potent  
a Catalunya i és un dels esports amb 
més presència femenina a les categories 
sènior. És un esport exigent i molt 
mental, amb una part psicològica que 

les dones treballem 
força bé. Enguany 
no ens esperàvem 
ascendir a Primera 
Nacional, ha 
estat un premi 
a la constància, 
l’esforç i el respecte 
pel treball en 
equip”  Ana 
Adell, jugadora 

de l’equip sènior femení del Club 
Voleibol Sant Boi



Viure Sant Boi
N  estiu 18

7

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Hem de trencar les 
dinàmiques que han 
ocultat les aportacions de 
les dones a la vida social

N Hemos de romper 
las dinámicas que han 
ocultado la aportación de 
las mujeres a la vida social

Més visibilitat per a l’esport femení  
Más visibilidad para el deporte femenino

E n Sant Boi hemos tenido y queremos seguir te-
niendo un papel puntero en las polítcas para avanzar 
hacia una sociedad más justa, igualitaria y sin discrimi-
naciones por razón de género.

Las movilizaciones del pasado 8 de marzo de este 
año en todo el país en favor de la igualdad y la crecien-
te sensibilidad de nuestra sociedad contra las agresio-
nes sexuales y la violencia machista expresan un cam-
bio de mentalidad que no debe retroceder.

El próximo octubre tendremos la oportunidad de 
hablar de ello en el 5è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat, que se celebrará en Castelldefels. Sant Boi 
es una de sus subsedes, y para contribuir a la reflexión 
hemos escogido como eje temático el deporte feme-
nino, un ámbito en el que la desigualdad y las discrimi-
naciones son todavía muy evidentes.

Hemos de seguir reivindicando el papel de las mu-
jeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida 
social y comunitaria, para romper con las dinámicas 
que han infravalorado y ocultado sus aportaciones. El 
papel y el reconocimiento de las mujeres en el mun-
do del deporte ha de seguir creciendo, y eso pasa por 
una mayor visibilidad en los medios de comunicación.

Por eso, desde Viure Sant Boi queremos aportar nues-
tro granito de arena a la visibilización y reconocimiento 
de las deportistas santboianas, poniendo de manifiesto 
el trabajo que muchas personas y entidades realizan 
para mostrar y demostrar el talento de las mujeres de-
portistas. Solo si hacemos visible el esfuerzo que mu-
chas mujeres de Sant Boi hacen en el ámbito deportivo 
conseguiremos animar a muchas otras a sumarse.

En Sant Boi estamos 100% con el deporte femenino.

A  Sant Boi hem tingut i volem seguir tenint un pa-
per capdavanter en les polítiques per avançar cap a 
una societat més justa, igualitària i sense discrimina-
cions per raó de gènere.

Les mobilitzacions del 8 de març d’enguany a tot el 
país en favor de la igualtat i la creixent sensibilitat de 
la nostra societat contra les agressions sexuals i la vio-
lència masclista expressen un canvi de mentalitat que 
no ha de retrocedir.

El pròxim mes d’octubre tindrem l’oportunitat de 
parlar-ne al 5è Congrés de les Dones del Baix Llobre-
gat, que se celebrarà a Castelldefels. Sant Boi n’és 
una de les subseus, i per contribuir a la reflexió hem 
escollit com a eix temàtic l’esport femení, un àmbit 
en què la desigualtat i les discriminacions són encara 
molt evidents. 

Hem de seguir reivindicant el paper de les dones 
en l’esport i en tots els àmbits de la vida social i co-
munitària, per trencar amb les dinàmiques que han 
infravalorat i ocultat les seves aportacions. El paper 
i el reconeixement de les dones en el món de l’esport 
ha de seguir creixent, i això passa per una major visibi-
litat als mitjans de comunicació. 

Per això, des del Viure Sant Boi volem aportar el 
nostre granet de sorra a la visibilització i el reconeixe-
ment de les esportistes santboianes, posant de mani-
fest la feina que moltes persones i entitats realitzen 
per mostrar i demostrar el talent de les dones espor-
tistes. Només si fem visible l’esforç que moltes dones 
de Sant Boi fan en l’àmbit esportiu aconseguirem ani-
mar moltes altres a sumar-s’hi. 

A Sant Boi estem 100% amb l’esport femení.
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El dia 13 de juny va tenir lloc als 
Cinemes Can Castellet un col·loqui 
sobre les ‘Desigualtats en l’esport 
femení’. L’activitat va ser una de les 
aportacions de Sant Boi com a subseu 
del 5è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat, que se celebrarà el pròxim 
mes d’octubre a la ciutat de Castell-
defels amb el lema ‘100 % feminista’.

Testimoni de dones esportistes
Les persones assistents van poder 
conèixer els punts de vista de dues 
esportistes de Sant Boi, concreta-
ment les jugadores de rugbi i beisbol 
Anna Puig i Roser Jonàs, respectiva-
ment. També va donar testimoni de 
la seva experiència Astrid Fina, es-
portista paralímpica que va guanyar 
la medalla de bronze d’snowboard als 
Jocs Paralímpics d’Hivern celebrats 
el passat febrer al comtat sud-coreà 
de Pyeongchnag. La periodista es-

portiva Mireia Vicente, de la Televisió 
de Catalunya, va completar la taula 
d’experiències del col·loqui.

Una reflexió col·lectiva
L’esport femení és l’eix que 
l’Ajuntament de Sant Boi ha escollit 
per treballar com a subseu del Con-
grés de les Dones del Baix Llobregat. 
Les activitats organitzades tenen 
com a objectiu promoure una reflexió 

Col·loqui 
sobre les 
desigualtats 
en l’esport 
femení

col·lectiva sobre les desigualtats que 
afecten la pràctica esportiva de les 
dones, tant en la vida quotidiana com 
en l’esport de competició.

La presentació de l’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, la consellera de Dones 
i Gent Gran del Consell Comarcal, 
Vicky Castellanos, i el president del 
Consell Esportiu del Baix llobregat, 
Salvador Valls.

El debat va mostrar experiències de primera mà de dones del món de l’esport

Activitat extraescolar per apropar el 
softbol als patis dels instituts

L’Ajuntament ha posat en marxa 
aquest curs una iniciativa de promoció 
del softbol als patis dels instituts en 
horari extraescolar. Més de 300 noies 
de la ciutat han pogut conèixer millor 
aquest esport, molt similar al beisbol 
però dirigit més específicament a les 
dones. La principal diferència són les 
dimensions del terreny de joc, menors 
i per tant força adequades per jugar a 
les instal·lacions dels centres educa-
tius. Aquesta activitat s’ha plantejat 

principalment perquè s’observa una 
tendència de les noies a abandonar 
la pràctica esportiva quan passen de 
l’escola a l’institut. S’entén que apro-
par el softbol als instituts és una ma-
nera de fer compatible l’esport amb 
els estudis. Els resultats obtinguts 
donen la raó a aquest plantejament. 
En aquest primer curs ja s’han confi-
gurat dos grups de noies practicants 
del softbol, un a l’Institut Rubió i Ors 
i un altre a l’Institut Camps Blancs.

250 noies 
participen en 
una jornada de 
promoció de la 
pràctica esportiva

El divendres 8 de juny, més de 
250 noies de la ciutat d’entre 6 i 
18 anys d’edat van participar a la 
jornada de promoció  
“Sant Boi boig per l’esport 
femení”. El Futbol Club Santboià, 
que lidera l’organització de 
l’activitat en col·laboració 
amb l’Ajuntament, va acollir 
al seu terreny de joc les noies 
participants en aquesta activitat, 
que van aprendre nocions per 
jugar a futbol, voleibol, softbol, 
handbol i rugbi amb l’ajuda de 
tècnics dels principals clubs de 
la ciutat en aquestes modalitats 
esportives.
La jornada “Sant Boi boig per 
l’esport femení” se celebra des 
de fa 7 anys en el marc del Dia 
Internacional d’Acció per la Salut 
de les Dones. Els objectius són 
promoure la participació de 
les dones en l’esport i fer més 
visible la pràctica esportiva 
femenina, sobretot en esports 
tradicionalment vinculats al 
gènere masculí. En aquesta 
ocasió, la trobada també formava 
part del programa d’activitats 
organitzats per Sant Boi com 
a subseu del 5è Congrés de les 
Dones del Baix Llobregat.
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La UE Santboiana reuneix un 
equip pioner de joves jugadores
La Unió Esportiva Santboiana ha tingut 
un èxit sense precedents en la campanya 
de captació de jugadores joves iniciada a 
començaments d’aquesta temporada. Al 
primer entrenament només hi van assistir 
4 noies, totes elles familiars de tècnics de 
l’entitat, però avui dia ja en són 35. El vídeo 
documental Ferro recull aquesta experièn-
cia, que ha desembocat en la formació de 
l’únic equip femení sots-18 que hi ha ac-
tualment a Catalunya.

Un futur prometedor
El club espera que aquest grup pioner, que 
s’ha anat configurant gràcies al boca-orella 
i a una creixent energia col·lectiva, tin-
gui una incidència positiva en el futur de 

l’entitat santboiana. La intenció és crear 
d’aquí a uns anys un equip sènior format ex-
clusivament per jugadores del planter i do-
nar a conèixer l’experiència a altres clubs. 

“Un futur prometedor” és, de fet, una 
de les expressions més repetides al vídeo 
Ferro, que recull  principalment testimo-
nis de les joves integrants de l’equip i de 
l’estament tècnic del club.

Un curt documental
El curt documental Ferro va ser seleccionat 
per formar part del BCN Sports Film Festi-
val 2018 i es va presentar als Cinemes Can 
Castellet durant el col·loqui ‘Desigualtats 
en l’esport femení’ celebrat el dia 13 de 
juny (vegeu la pàgina 8).

Acte de reconeixement 
als èxits de la temporada
675 esportistes de Sant Boi han aconseguit 
èxits rellevants aquesta temporada. Vic-
tòries, medalles i participacions destacades 
en campionats internacionals i nacionals, 
ascensos de categoria... En alguns casos, 
competint de manera individual. En altres, 
com a integrants d’un equip o d’una selec-
ció nacional.

L’Ajuntament organitza cada any un acte 
de reconeixement públic a aquests i aques-
tes esportistes de la ciutat. En aquesta oca-
sió, la celebració de l’acte està prevista per 
al dimecres dia 4 de juliol als jardins de Can 
Castells Centre d’Art.

Èxits individuals i col·lectius
Les 675 persones de Sant Boi que rebran 
els diplomes de reconeixement es distri-
bueixen de la següent manera: 110 espor-
tistes que han obtingut èxits individuals i 
565 esportistes integrants dels 36 equips 
que han aconseguit èxits col·lectius. Tot 
aquest conjunt d’esportistes, homes i do-
nes, pertanyen a una vintena d’entitats es-
portives i practiquen un total de 18 moda-
litats esportives. 

El nombre de noies i dones esportistes 
que rebran diplomes pels èxits esportius 
aconseguits és de més de 200 (aproxima-
dament, una tercera part del total).

Els valors de l’esport
En aquest acte també es reconeixen públi-
cament mèrits que van més enllà dels resul-
tats. Es tracta, en concret, d’accions del món 
de l’esport local que tenen un interès espe-
cial, generalment relacionat amb els valors. 

Enguany s’han tingut en compte qües-
tions com el bon clima i l’esperit de treball 
i col·laboració que ha portat tres equips fe-
menins de voleibol a ascendir de categoria 
en una mateixa temporada, l’organització 
d’una jornada intergeneracional de futbol 
compartida per mares i filles al CD Maria-
nao-Poblet o la creació d’un programa de 
promoció del softbol per a noies als insti-
tuts de la ciutat (vegeu pàg. 8). 

També s’han valorat els esforços de dones 
i homes que s’han implicat personalment en 
l’organització d’activitats esportives per a 
infants i en la transmissió dels valors educa-
tius de l’esport i comportaments personals 

considerats com a exemples d’esportivitat, 
joc net i esperit de superació. 

Per últim, s’ha volgut reconèixer iniciati-
ves del món de l’esport que tenen finalitats 
solidàries o relacionades amb l’adquisició 
d’hàbits saludables.

En la imatge, els 
trofeus lliurats en 
una edició anterior 
de l’acte
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Dues futures 
àrees de joc 
per a infants.
Els jocs infantils 
dels jardins de 
l’Astasieta i la 
plaça de l’Olivera 
es renovaran 
tenint en compte 
els desitjos i les 
opinions dels 
nens i les nenes 
del Consell 
d’Infants de Sant 
Boi. A Ciutat 
Cooperativa, 
s’instal·larà un 
tobogan soterrat 
i, a Casablanca, 
un joc en forma 
d’arbre.

El Ple municipal va aprovar inicialment, el 
21 de juny, el Pla d’actuació local en matèria 
de Serveis Socials 2018-2023. El document 
assenyala prioritats, directrius i mesures 
per orientar i reforçar l’atenció de les ne-
cessitats socials bàsiques de la població de 
Sant Boi de Llobregat. L’anterior Pla Local 
de Serveis Socials va veure la llum en plena 
crisi econòmica. El nou pla ho fa en un con-
text de lleugera recuperació, però encara 
amb importants reptes de desigualtat so-
cioeconòmica i d’exclusió social de sectors 
de població que han vist prolongar-se les 
seves situacions de dificultat. 

Atenció a les persones vulnerables
Els Serveis Socials Municipals van atendre 
l’any passat més persones que un any abans 
i van destinar més recursos tant als serveis 
d’atenció domiciliària com a la cobertura de 
necessitats bàsiques (alimentació i roba), 
despeses de l’habitatge i subministraments 
energètics. Per aquest motiu, l’’atenció de 
les necessitats de les persones vulnerables 
del municipi continua essent la primera pri-
oritat de les polítiques municipals. 

Entre les principals mesures previstes hi ha 
establir canals per poder atendre persones 
de la ciutat que, malgrat patir problemà-
tiques de caràcter social, tenen dificultats 
per entrar en contacte pels seus propis 
mitjans amb els Serveis Socials Municipals 
(persones grans que viuen soles, per exem-
ple o persones amb algun tipus de trastorn 
mental). La millora dels dispositius d’aten-
ció específica a les persones sense llar és 
un altre dels principals objectius.

El Pla de serveis socials assenyala com 
a prioritat la creació d’un circuit integral 
d’atenció a les persones en situació de de-
pendència. Aquest circuit aplegaria d’una 
manera coordinada els esforços dels dife-
rents agents que treballen en aquest àmbit 
(Administració muncipal, residències i cen-
tres de dia, hospitals, centres d’assistència 
primària...).

Creació del Consell d’Adolescència
El document  incorpora la posada en marxa 
(el proper mes de setembre) d’un protocol 
local d’atenció a infants i adolescents que 
viuen situacions de risc social. Així mateix, 

es planteja la creació del Consell d’Adoles-
cència, un instrument de participació amb 
pocs precedents a Catalunya que tindria 
com a objectiu promoure la participació de 
la població adolescent implicant-la en el 
procés de construcció de la ciutat. 

Escoltar les persones usuàries
El Pla de serveis socials confirma com a 
prioritat del govern municipal l’objectiu 
d’informar, acompanyar, assessorar i 
atendre les persones i famílies que estan 
en risc o en situació d’exclusió residencial 
i/o en situació de pobresa energètica. El 
Pla de serveis socials preveu la creació de 
grups de participació perquè les persones 
ateses puguin donar el seu punt de vista 
sobre els serveis que reben i plantejar 
possibles millores n

Durant l’elaboració 
d’aquest pla s’han 
tingut en compte, a 
partir d’un treball 
participatiu, 
propostes de les 
treballadores i 
treballadors dels 
Serveis Socials 
Municipals, 
les entitats i 
agents socials 
que treballen al 
territori i ciutadans 
i ciutadanes a títol 
particular.

Pla per reforçar l’atenció a 
les necessitats socials 

Nous jocs infantils per a Casablanca i Ciutat Cooperativa

Projecte de joc per a la plaça de l’Olivera (Casablanca) Futur tobogan soterrat dels jardins de l’Astasieta (Cooperativa)
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L’Ajuntament posa en marxa un 
nou pla d’ocupació 
L’Ajuntament va posar en marxa, 
el passat mes de juny, un nou pla 
d’ocupació per reforçar les tasques 
de neteja a l’espai públic 
amb la contractació 
de 13 persones. El pla 
d’ocupació també dona 
feina a 6 persones més per 
donar suport a tasques de 
consergeria i un tècnic o 
tècnica per fer dinamització cultural. 
Pel que fa a les 6 persones destinades 
a donar suport a les tasques de 
consergeria, la seva funció serà 
millorar l’atenció ciutadana i permetre 
l’ampliació dels horaris de diversos 
equipaments municipals en horari 
d’estiu. Al mes de juliol s’incorporarà 
un tècnic o tècnica que donara suport 
al programa de Cultura als Barris.

Quarta edició del programa 
Primera Oportunitat 
 L’Ajuntament ha contractat set joves 
de Sant Boi amb formació 
superior acabada i sense 
experiència laboral en la 
seva especialitat. Aquesta 
és la quarta convocatòria 
del programa.
Les persones 
seleccionades van 
començar a treballar 
l’1 de juny amb un contracte de dos 
mesos. Les places cobertes són: 
tècnics auxiliars (2 d’educació infantil, 
1 d’atenció ciutadana, 1 d’igualtat, 1 de 
comptabilitat i 1 de gestió tributària) 
i 1 tècnic de joventut.  També es 
contractarà una persona per a 
administració i finances.

Valoració de l’OMAP
L’Oficina Municipal 
d’Atenció a les persones 
(OMAP) ha instal·lat un 
panell de valoració per 
conèixer l’opinió de les 
persones usuàries sobre 
la qualitat del servei.

Més de 200 propostes ciutadanes es presenten  
al procés del Pressupost Participatiu 
La ciutadania de Sant Boi ha presentat 216 
propostes al Pressupost Participatiu 2019. 
Aquestes propostes han rebut 1.445 ad-
hesions a través de la plataforma participa.
santboi.cat, on s’han registrat 485 persones 
(més del doble que l’any passat en aquesta 
fase del procés participatiu).  

Durant el mes de juliol, els tècnics mu-
nicipals valoraran les propostes. Totes les 
que compleixin els criteris establerts a les 
bases passaran a la fase de votació que es 
realitzarà del 24 de setembre al 21 d’oc-

tubre.  Es podran votar tres projectes d’in-
versió en espai públic i equipaments i tres 
projectes de caire social. Els projectes que 
obtinguin una major puntuació seran selec-
cionats fins a exhaurir la disponibilitat eco-
nòmica (com a mínim dos per barri).

El dia 5 de juliol, a les 19 hores, es realit-
zarà un taller presencial amb les persones 
que han realitzat propostes socials. L’objec-
tiu és redissenyar i elaborar col·lectivament 
les propostes socials que aniran a votació.

participa.santboi.cat

550.000 euros 
La ciutadania 
de Sant Boi 
decidirà el destí 
dels 550.000 
euros dedicats 
al Pressupost 
Participatiu

La línia L77 connecta Sant Boi amb la plat-
ja de Gavà amb un autobús cada 30 minuts 
des de començaments de juliol. Aquest ser-
vei de transport públic, que passa per Sant 
Boi de Llobregat i i finalitza el recorregut 
habitualment a la terminal T1 de l’Aeroport 
del Prat, s’ha prolongat fins a la platja de la 
Pineda durant els mesos de juliol i agost. 

El servei funciona entre les 7 i les 19 ho-
res i es respecta la franja horària de con-
nexió habitual amb l’aeroport (més àmplia). 
La parada final es troba a la cantonada av. 

Europa / av. del Mar de Gavà, a la zona de 
l’antic càmping Albatros. En sentit contrari, 
hi ha autobusos circulant des de les 8.10 
fins a les 20.10 hores. 

Demanda històrica
Amb la prolongació de la línia L77 durant 
els mesos d’estiu, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) atén una demanda històri-
ca de Sant Boi per facilitar la mobilitat dels 
ciutadans i les ciutadanes de la localitat per 
arribar fins a les platges de la comarca n

La línia L77 arriba fins a la platja  
de Gavà els mesos d’estiu 

Parades  
Les parades de 
la L77 es troben 
als carrers 
Antoni Pujadas, 
Torras i Bages, 
Maria Girona, 
Bonaventura 
Calopa (2), Sant 
Joan Bosco, Osca i 
carretera del Prat/
Saragossa
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La ermita de San Ramón acogió el 28 de 
junio la firma del convenio de colabora-
ción para la protección, mejora y desarrollo 
integral del territorio agroforestal de las 
“Muntanyes del Baix” (ver foto y más in-
formación en la página siguiente). Con este 
nuevo convenio se prevé mejorar la eficien-
cia de la gestión pública y de la colabora-
ción con los agentes privados del territorio 
agroforestal.

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret 
abrió el acto acompañada del presidente 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Josep Perpinyà, y alcaldes y alcaldesas en 
representación de los municipios del Baix 
Llobregat firmantes del convenio. Lluïsa 
Moret destacó el “deseo de trabajar con-
juntamente para conservar, preservar y 
desarrollar de forma integral nuestro te-
rritorio agroforestal”.  La alcaldesa recordó 
la reciente concesión a Sant Boi del premio 
Ciudad Sostenible. No en vano, el munici-
pio trabaja desde años políticas de gestión 
sostenible del territorio mediante el uso de 
la silvopastura para la prevención de incen-
dios y la utilización de biomasa para obte-
ner energía.

El Ayuntamiento de Sant Boi ha puesto 
en funcionamiento un nuevo almacén de 
biomasa vinculado al proyecto de planta-
ción de paulonias (árboles usados como 
combustible forestal). Esta iniciativa forma 
parte de un proyecto Intercluster promovi-
do por el Clúster Biomasa de Cataluña y el 
Clúster de la Salud Mental con el fin de de-
sarrollar programas transversales que pro-
mueven la inserción sociolaboral.

100 hectáreas de zona forestal
La práctica de la ganadería extensiva se 
utiliza en Sant Boi desde hace siete años 
para mantener las franjas de protección 
contra incendios (limpiándolas de hierbas 
y aportando materia orgánica) y abaratar 
las tareas de prevención de fuegos en la 

zona forestal, aprovechando los efectos de 
la alimentación de los animales. Estas ta-
reas, conocidas como silvopastura, se rea-
lizan con ovejas (que preferentemente co-
men variedades herbáceas y disminuyen la 
combustibilidad de los espacios). El rebaño 
de ovejas (de la raza autóctona “ripollesa”) 
desbroza con un mínimo de impacto sobre 
la contaminación ambiental. Además, pro-
tege la naturaleza y preserva la biodiversi-
dad. También es un elemento para desarro-
llar actividades educativas. 

El Ayuntamiento realiza el mantenimiento 
de más 100 hectáreas de franjas de protec-
ción (además de solares, caminos y rieras) 
con medios mecánicos (el 75 %) y la ayuda 
de ovejas (el 25 %). 

Prueba piloto con burros
El pasado verano se inició también una 
prueba piloto para hacer la limpieza fores-
tal con la ayuda de burros. Desde junio de 
2017, el mantenimiento de una finca muni-
cipal de 1 hectárea se está llevando a cabo 

Sant Boi, pionera en la prevención de 
incendios y el cuidado de la zona forestal

El ganado de 
ovejas en una zona 
periurbana próxima 
a la zona forestal.

NOvejas y burros contribuyen a la limpieza y protección de los bosques del municipio
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con un grupo de burros. Esta iniciativa se 
realiza con la finalidad de valorar las apti-
tudes de este animal frente al carrizo, espe-
cie de fácil combustión. 

Gestión forestal sostenible
El Ayuntamiento apuesta por la recupera-
ción de la silvopastura y la agricultura de 
montaña como fórmulas para una gestión 
forestal más sostenible, que permita com-
pensar el aumento de la probabilidad, la 
frecuencia y la intensidad de los incendios 

forestales ocasionado por la ruptura del 
equilibrio de los ecosistemas.

La silvopastura se realiza en espacios con 
alto riesgo de incendios, tanto en urbani-
zaciones sin continuidad con la trama ur-
bana como en los perímetros de protección 
prioritaria de los bosques (de titularidad 
pública o privada), así como en los puntos 
críticos recomendados por los bomberos.

Desde octubre de 2011, la actividad del 
rebaño de ovejas de Sant Boi ha permiti-
do desbrozar 25 hectáreas de terreno cada 

año, manteniendo a raya las malas hierbas 
en un radio de al menos 25 metros de las 
zonas habitadas y creando franjas de baja 
combustibilidad que ejercen de barrera 
contra la propagación de incendios.

Municipio pionero
Sant Boi ha sido una ciudad pionera en la 
utilización del ganado para prevenir incen-
dios forestales. Tras la apuesta de Sant Boi 
por la silvopastura, otras ciudades como 
Roma han puesto en práctica el método n

Además de contar 
con la ayuda 
de animales, la 
limpieza de la zona 
forestal también se 
realiza con medios 
mecánicos.

Compromiso con las “Muntanyes del Baix”. Sant Boi acogió, el 29 de junio, la firma del convenio de 
protección de las montañas de la comarca. Los 16 ayuntamientos firmantes (Begues, Gavà, Viladecans, San 
Clemente, San Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, 
Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell 
y Castellví de Rosanes) comparten la voluntad de trabajar conjuntamente para que el territorio de 
montaña no urbanizable tenga un futuro como espacio natural y activo. El ámbito de las “Muntanyes del 
Baix” son los espacios no urbanizables de montaña de la comarca del Baix Llobregat situados entre el delta 
del Llobregat, el río Llobregat, el río Anoia y el Parque del Garraf.

Nuevo establo en la  
finca de Can Tutusaus
Sant Boi dispone de un establo situado 
en la montaña de Sant Ramon (ver foto) 
para alojar a las ovejas que realizan las 
tareas de silvopastura en un espacio 
de 25 hectáreas (el 
50 % de las franjas 
de protección del 
municipio). 

En vista de los 
buenos resultados 
que ofrece el uso 
de ganadería, el 
Ayuntamiento 
construirá un nuevo 
establo en la finca de Can Tutusaus. 
De esta forma, 25 hectáreas más de 
terreno se sumarán a la gestión forestal 
sostenible mediante la práctica de 
la silvopastura. Así, la prevención de 
incendios con la ayuda de animales 
se extenderá al 100 % de las franjas 
de protección. El resto de zonas se 
continuará haciendo con la ayuda de 
maquinaria, coincidiendo con la época 
de más riesgo de incendios forestales.
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L’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, està planificant la 
millora de les zones verdes de Sant Boi i 
del seu arbrat. La ciutat vol definir el mo-
del de verd urbà més adequat a les seves 
necessitats. La millora es basarà en dos 
documents encarregats a la Diputació de 
Barcelona: el pla de l’arbrat i el pla director 
del verd urbà de Sant Boi.

D’altra banda, l’Ajuntament ha fet una re-
organització dels equips de manteniment 
de jardineria amb la intenció de millorar la 
coordinació amb els diferents districtes de 
la ciutat. El resultat ha estat la divisió del 
municipi en tres parts i que cada una tingui 
una persona responsable de coordinar les 
tasques de jardineria.

Manteniment de zones verdes
Una de les principals tasques de la briga-
da municipal és el manteniment de la jar-
dineria i de l’arbrat de places i carrers, així 
com la remodelació integral d’alguns espais 
verds (com per exemple la recent actuació 
feta a la plaça dels Focs de Sant Joan).

Sant Boi verd
A Sant Boi existeixen més de 8.000 arbres 
i 365.000 m2 de zones verdes. L’Ajuntament 
dedica molts recursos al manteniment 
d’aquests elements. Malgrat tot, hi ha as-
pectes a millorar com la neteja dels parter-
res i l’arranjament de les zones verdes ubi-
cades a la zona industrial, que s’abordaran 
amb la contractació d’una empresa externa.

Avaluació de l’arbrat
La Diputació de Barcelona ha fet una avalu-
ació de l’arbrat de Sant Boi. Segons aquest 
estudi, la ciutat disposa d’una gran varietat 
d’arbres adequats a les seves característi-
ques.L’informe també destaca les bones 
condicions de l’arbrat de la ciutat i el consi-
dera un element clau per millorar l’habita-
bilitat de l’espai urbà.

Finalment, les recomanacions fetes al 
document aconsellen la progressiva elimi-
nació d’algunes espècies invasores, i altres 
d’inadequades, i la substitució per altres 
espècies d’arbres més adients a les caracte-
rístiques de la ciutat n

L’Ajuntament planifica la millora 
de les zones verdes i de l’arbrat

Plaça dels Focs  
de Sant Joan 
El 2 de gener es 
va inaugurar la 
remodelació de 
la plaça dels Focs 
de Sant Joan (a 
la foto). Veïns 
i veïnes de la 
plaça, l’Escola 
Casablanca i 
l’Ajuntament van 
col·laborar en la 
transformació en 
parc d’aquesta 
plaça del barri de 
Casablanca. La 
brigada municipal  
va reformar 
l’espai.

Cor Les Grans Veus 
L’Ajuntament, en col·laboració amb 
l’Escola Municipal de Música Blai Net, 
posarà en marxa a l’octubre un nou 
projecte per a les persones grans: el 
cor de la gent gran Les Grans Veus. 
Per formar part del cor, les persones 
interessades podran inscriure’s 
presencialment durant la primera 
setmana de juliol (del 2 al 6) i la  
segona i tercera de setembre a  
l’Escola de Música.

Dia Mundial de l’ELA 
L’Ajuntament de Sant Boi es va sumar 
a la commemoració del Dia Mundial 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (21 de 
juny). L’alcaldessa, Lluïsa Moret va fer 
un gest per l’ELA en solidaritat amb 
les persones que pateixen aquesta 
malaltia i les seves famílies.  
L’ ELA és una malaltia 
neurodegenerativa que 
provoca dolor i paràlisi 
i resta autonomia a 
les persones que la 
pateixen.

Setmana dels Horaris
La reforma horària és una proposta 
ciutadana que impulsa canvis horaris 
perquè puguem gaudir de més llibertat 
en la gestió del nostre temps. Sant Boi 
forma part de la iniciativa i, de l’11 al 
17 de juny, es va sumar a la 5a Setmana 
dels Horaris. Millorar la qualitat de 
vida i la salut és l’objectiu d’aquesta 
iniciativa que proposa guanyar temps 
per a la vida personal.

Sala d’estudis de Can Massallera
La sala d’estudis del Centre de 
Recursos per a estudiants de la 
Factoria Jove de Can Massallera obrirà 
durant  l’agost en el següent horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores. 
La sala d’estudis estarà tancada els 
caps de setmana i el 15 d’agost. La sala 
multimèdia estarà tancada. La sala 
d’estudis funcionarà en el seu horari 
habitual a partir de l’1 de setembre.
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Sant Boi 
commemora 
el Dia Mundial 
de les Persones 
Refugiades
El 20 de juny va tenir lloc a Sant Boi 
l’acte commemoratiu del Dia Mundial 
de les Persones Refugiades. La plaça 
de l’Ajuntament i la Rambla es van 
omplir de maletes decorades pels nens 
i nenes que expressaven tot allò que 
s’emportarien i que haurien de deixar a 
casa si haguessin de marxar a un altre 
país en recerca de refugi.
L’activitat central va ser protagonitzada 
per 750 alumnes de 14 escoles de la 
ciutat, que van construir una acció 
artística amb una mostra de materials 
educatius sobre la recerca de refugi. Els 
nens i nenes van fer una reflexió sobre 
les implicacions d’haver de fugir de la 
teva llar, deixar coses enrere i endur-
te’n només algunes. L’acció duta a 
terme per les escoles parteix d’un taller 
previ conduït per la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i un treball 
plàstic a les aules.
D’altra banda, l’Ajuntament s’ha 
adherit a la crida feta per la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) i la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) per acollir les 
persones refugiades que van arribar 
al port de València a bord de les naus 
Aquarius, Dattilo i Orione. La ciutat s’ha 
posat a disposició de la vicepresidència 
del Govern d’Espanya, que coordina 
l’operatiu d’acollida.

Els guardons 
reconeixen 
aportacions
de persones, 
entitats i 
empreses de  
la ciutat

El 29 de juny va finalitzar el termini per 
presentar candidatures als Premis Ciutat de 
Sant Boi 2018. La creació d’una nova cate-
goria anomenada Accions Sostenibles i Sa-
ludables és la principal novetat d’aquesta 
edició. Per primer cop, una votació popular 
tindrà incidència en la concessió dels guar-
dons. Els Premis Ciutat de Sant Boi, que 
enguany estrenen logotip, es convoquen en 
cinc categories que experimenten enguany 
alguns canvis respecte a anteriors edicions. 
Les modificacions són: la creació del Premi 
d’Accions Sostenibles i Saludables (en sin-
tonia amb l’estratègia del govern municipal 
per posicionar Sant Boi com una ciutat sa-
ludable i sostenible), la configuració d’una 
categoria amb el nom de Foment dels Va-

lors Socials i Cívics (que aplega els antics 
apartats de Cultura, Esport i Acció Cívica) i 
la incorporació del concepte Innovació a la 
categoria d’Economia (d’acord amb l’aposta 
municipal per la innovació, que ha fet Sant 
Boi mereixedora del distintiu Ciutat de la 
Ciència i la Innovació).

Votació popular
Una altra novetat és que hi haurà una vo-
tació popular per valorar totes les candida-
tures nominades als Premis Ciutat de Sant 
Boi 2018. La ciutadania tindrà un termini de 
dues setmanes a partir del 9 de juliol per 
votar al web municipal. Els resultats de la 
votació popular valdran 2 punts sobre 10 
en la valoració final del jurat n

Novetats 
als Premis 
Ciutat de 
Sant Boi

La veu, protagonista  
del Festival Altaveu 2018
Fidel als seus orígens, la 30a edició de 
l’Altaveu comptarà amb la veu com a gran 
protagonista. La programació d’enguany, 
que es presentarà el proper 5 de juliol, 
acollirà intèrprets i bandes arribats des 
de diferents latituds que treballen sota la 
premissa de la llibertat creativa, veus in-
contestables que estan obrint nous camins 
expressius. El certamen tornarà a reivindi-
car el talent musical local amb la producció 
pròpia Alça la veu, que unirà artistes cata-
lans reconeguts amb músics locals sota un 
denominador comú: la veu com a vehicle 
de missatges compromesos amb els valors 
socials i les llibertats. L’espectacle tindrà 
l’artista santboiana Dolo Beltran com a in-
tèrpret i mestra de cerimònies.

El Festival tindrà lloc del 7 al 9 de setem-
bre. Al costat dels grups principals, actua-

ran els quatre finalistes de l’Altaveu Fronte-
ra.  L’Altaveu 2018 seguirà apostant per les 
seccions paral·leles: L’Altaveu + presenta 
un cicle de converses sobre el fet musical 
i el paper dels festivals de caràcter públic. 
Completen el programa la Fira del Disc i el 
Llibre de Col·leccionista, diverses pel·lícu-
les de temàtica musical, una exposició re-
trospectiva de cartells de les 30 edicions 
i l’Altaveu en Família, espai organitzat per 
l’entitat Karxofetes.

Documental a 
In-Edit 
Per celebrar 
aquestes trenta 
edicions del 
Festival, la 
productora 
Tots Sants està 
elaborant un 
documental 
sobre l’Altaveu 
que s’estrenarà 
a l’edició 2018 
del Festival In-
Edit de cinema 
i documentals 
musicals
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Kiko Amat presenta llibre
El dimarts 19 de juny es va 
presentar a Cal Ninyo la darrera 
novel·la de l’escriptor santboià 
Kiko Amat. Antes del Huracán, 
editat per Anagrama, és un llibre 
amb la ciutat de Sant Boi com a 
marc i protagonista.

  

Martí Gironell, a Sant Boi
L’escriptor Martí Gironell ens va 
visitar dues vegades el passat 
mes de juny. El dia 5, va parlar 
de la novel·la El pont dels jueus 
a la trobada Lletres en Viu que 
organitzava l’associació Equilibri a 
la Biblioteca M. Aurèlia Capmany, 
i el dia 12 va presentar La força 
del destí al Club del Llibre de la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.  

El programa jove de Ràdio 
Sant Boi no fa vacances
Al juliol, El momento inútil (de dl. 
a dj., de 18 a 20 h i, en  podcast, 
a Ivoox), presentat per Israel 
Gordón i Enric S. Bonilla, oferirà 
propostes pensades especialment 
per a les dates estiuenques, amb 
música i convidats de luxe.  

Teatre fet 
per joves  
i gent gran
El 14 de juny Can Massallera va viure 
l’estrena de l’obra de teatre La espiral 
del silencio. Es tracta d’una peça in-
terpretada per joves i gent gran on la 
poesia té un paper destacat.

L’associació santboiana AJT Always, 
formada per nois i noies de 18 a 21 
anys, i el col·lectiu Veus de Poetes, 
integrat per l’alumnat del Taller Mu-
nicipal de Poesia per a Gent Gran, van 
unir els seus talents per desenvolu-
par un exercici intergeneracional dalt 
de l’escenari amb la violència de gè-
nere com a eix temàtic central. 

L’obra explica la vida de l’Amanda, 
una dona víctima d’un masclisme ex-
trem a la Catalunya dels anys 50 del 
segle passat, en plena dictadura. Pas-
sats molts anys, quan els nets troben 
el seu diari personal hi descobreixen 
una història ben diferent a la que co-
neixien. Un argument que convida a 
la reflexió. Els directors i coordina-
dors de l’obra són Martina Prieto i 
Alejandro Caballero; Cysko Muñoz és 
el responsable de la part literària.  

El passat 3 de juny es van lliurar 
els premis de la primera edició de 
‘Festboi, grava el teu curtmetratge 
a la Festa Major en 72 hores’. Es van 
presentar al certamen un total de 8 
projectes. El concurs, organitzat per 
Axe Films amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ha premiat els treballs 
següents: Diferents, de La Bombilla 
Media (millor guió i millor curtme-
tratge), Eugènia, d’Henos (curtme-
tratge més original), Festa Major, de 
Film N&L (el curt que reflecteix mi-
llor la Festa Major), i Deliri Ombrívol, 

de Monst3rs (premi del públic). La 
resta de treballs que van concórrer a 
Fest Boi són El sentiment d’un poble, 
de mrshoot; El monstruo de Marefield, 
de Marshal Films; Why Not, de Pali-
to Amarillo, i Vive la Fiesta Mayor, de 
Hitchcock’s.  

Les persones participants van 
haver d’escriure, rodar i editar un 
curtmetratge en el temps màxim de 
tres dies durant la Festa Major. Així, 
l’organització va engrescar joves 
creadors i creadores per elaborar un 
audiovisual en un temps molt limitat.    

Lliurats els premis Fest Boi ‘18

Els guanyadors  
de l’Innolab, 
a Dublín.
Del 6 al 8 de 
juny, Eloy 
Sánchez, Óscar 
Martínez i David 
Zamora, alumnes 
de l’Institut 
Marianao 
guanyadors de 
l’Innolab 2017-
2018, van visitar 
Google i Linkedin, 
a Dublín, per 
presentar el 
seu treball: una 
comunitat de 
joves on line  per 
finançar projectes 
d’empresa.



Viure Sant Boi
N  estiu 18

17

Javier Delgado, bronze als 
Jocs Mediterranis sots-23
L’atleta de Sant Boi 
Javier Delgado Osorio 
ha guanyat una 
medalla de bronze als 
Jocs del Mediterrani 
en categoria U23.
L’esportista local va 
ser tercer a la prova 
dels 400 metres 
tanques , disputada a 
Jessolo (Itàlia), amb 
una marca de 50.82.

El culturista Pere Ginesta, 
sots-campió d’Europa
El santboià Pere Ginesta s’ha 
proclamat subcampió 
d’Europa de ‘body 
building’ (WNBB) en 
la categoria de -65 
kg. La competició, 
organitzada per la 
Federació Catalana de 
Físic-Culturisme, va 
tenir lloc el dissabte 
23 de juny a Cornellà.

Jaime Guerra, medalla d’or 
en salt de longitud
El jove atleta local 
Jaime Guerra 
Alejandre ha 
aconseguit la medalla 
d’or en el Campionat 
d’Espanya de salt de 
longitud, en categoria 
sub-20. La prova es va 
celebrar a Múrcia.

Mónica Mustich, bronze  
en ‘body fitness’
La culturista santboiana Mónica 
Mustich ha guanyat la 
medalla de bronze al 
Campionat d’Espanya 
de ‘bodyfitness’, en 
la categoria sènior 
de +158 cm. La 
competició va tenir 
lloc a Múrcia al juny. 

L’associació Sant Boi Empresarial va 
organitzar, el 15 de juny, una sessió 
de motivació i lideratge per a em-
presaris i treballadors interessats en 
donar un impuls al seu dia a dia.  La 
jornada va anar a càrrec de la consul-
tora empresarial Enginyeria Humana. 
Van assistir al voltant d’una vintena 

d’empreses amb espai de networking.
La sessió era motivacional i va trac-

tar de com gestionar equips i de com 
definir un objectiu empresarial clar 
des de les petites accions que ge-
neren el canvi. L’Ajuntament va par-
ticipar en la difusió de l’acte i en el 
suport organitzatiu.

Jornada de Sant Boi Empresarial

Un programa 
per a joves de 
Ràdio Sant Boi, 
guardonat
El programa ‘Vull ser jove’ de Ràdio 
Sant Boi ha aconseguit una menció 
especial als Premis Idea Ràdio de la 
Cadena Ser. El jurat del concurs ha 
destacat l’espontaneïtat i empenta 
dels components de “Vull ser jove” i 
la passió radiofònica demostrada per 
tots ells, proposant un programa per 
apropar el mitjà a la seva generació. 
L’equip està format per Marc Gaber-
net, Sergi Cano, Aleix Manzano, Layla 
Zaoui i Anna Pardos, amb edats com-
preses entre els 16 i els 20 anys.

El programa de l’emissora muni-
cipal es pot escoltar els diumenges 
d’11 a 13 h a la FM (89.4).

radiosantboi.cat

Premi a dos projectes 
de Sant Joan de Déu
Les iniciatives ‘Trivial’ i ‘Defensa 
els teus Drets’ són dos Projectes de 
Transformació Digital (PTD) que de-
senvolupa l’Orde Hospitalaria de Sant 
Joan de Déu amb persones amb dis-
capacitat intel·lectual i la plataforma 
digital Mefacilyta, i que han estat 
premiats en la III Trobada connectats 
per l’Accessibilitat organitzat per la 
Fundació Vodafone Espanya (FVE) a 
la ciutat de Madrid.

L’objectiu d’aquests projectes busca 
incrementar la participació i autono-
mia de les persones amb diversitat 
funcional, millorant la seva qualitat 
de vida i inclusió social. Per a això, fa 
servir les tecnologies digitals i nor-
malitza l’ús de tauletes i dispositius 
mòbils en diferents àmbits de la vida.

Els projectes compten amb l’eina 
‘Mefacilyta’ (creada per la FVE), que 

permet creen suports per a realitzar 
una infinitat d’activitats, com agafar 
el transport públic, triar la roba per 
vestir-se o cuinar, entre d’altres.

‘Trivial’ i ‘Defensa els teus Drets’ 
s’estan realitzant actualment al Cen-
tre Sant Joan de Déu d’Alcalá de Gua-
daira, la Fundació Institut Sant Josep 
de Madrid, Parc Sanitari Sant Boi de 
Llobregat, Sanatori Marítim de Gijón, 
Centre Sant Joan de Déu d’Almacelles 
i la Llar i Clínica Sant Rafael de Vigo.

En la III Trobada Connectats per 
l’Accessibilitat, Sant Joan de Déu va 
comptar amb un estand per presentar 
els diferents suports configurables 
des de l’aplicació Plafons, com un co-
municador, una interfície accessible i 
una agenda d’estructuració temporal 
per a persones amb Trastorn de l’es-
pectre autista (TEA).

Façana principal de 
l‘Hospital General 
del Parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu 
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Sant Boi és una ciutat amb una mar-
cada tradició agrària. Les més de 800 
hectàrees de terres de conreu que 
encara es conserven a la ciutat així ho 
testimonien. 

Tenir un Parc Agrari com el nostre, 
en un entorn metropolità, no és fre-
qüent. Això ens permet poder con-
sumir producte fresc i de qualitat a 
qualsevol època de l’any i ja sabem  
l’estreta relació que hi ha entre una 
bona alimentació i una millor salut. El 
Parc Agrari és molt més que un pai-
satge bonic on passejar-s’hi diumenge 
al matí; és el rebost de casa nostra, la 
font d’aliments que contribueixen que 
estiguem més sans i és així com l ‘hem 
de veure. Agredir el Parc Agrari és 
agredir-nos a nosaltres mateixos. 

Actualment el nostre Parc està re-
cuperant l’empenta que va tenir anys 
enrere. Més d’una tona de carxofes 
conreades enguany, exportacions a 
França, reconeixement del nostre pro-
ducte per part de cuiners de prestigi, 
Cooperativa Agrària Santboiana en 
expansió...

El Parc no és només font de salut, és 
un motor econòmic que està tornant a 
engegar i que té un potencial quant a 
la generació de llocs de treball que no 
podem menystenir. 

Ajudem-lo, respectem-lo, fem costat 
a la nostra pagesia i sentim-nos molt 
orgullosos i orgulloses del nostre ori-
gen agrari. A Sant Boi , érem, som i se-
rem pagesos. 

Ció Lerma, 
regidor

N Érem, som i serem

E s un instrumento que reduce el 
volumen sonoro, esto se explica 
en nuestra Escuela de Música, pero 
donde se abusa de franca sordera es 
en los “Ruegos y preguntas” de los 
Plenos municipales.

Cada edil tiene su truco, pocas 
veces te contestan de manera per-
tinente. Pondré ejemplos: la edil de 
turismo no sabe el retorno de la tasa 
turística, tampoco el PIB de nuestra 
hostelería, pero seguro que me los 
da algún día.

En Cultura tras un año sabrán de-
cirme si se podrán celebrar bodas 
civiles y eventos en nuestro Museo: 
como Badalona y otras ciudades.

En Hacienda hay altibajos: no dan 
datos sobre fallos judiciales perdi-
dos o ganados y sus costes ni de las 
cifras fiscales de la fuga de empresas 
y de plusvalías a retornar.

El absentismo del personal es se-
creto. Los CV de ediles y asesores: 
sin verificar. Ay, Cifuentes.

En Enseñanza es un misterio el 
porcentaje de abandono y fracaso 
escolar; por ello los informes PISA, 
“confidenciales”.

Así aparecen de repente deudas 
de 722 mil euros del CF Sant Boi y 
cuando se preguntó todo estaba OK. 
O las ayudas a San Miguelito, opacan 
el fraude electoral de este munici-
pio nicaragüense, mutilado por las 
obras del II canal intermares.

Sordean, hasta que los trabucaires 
los despiertan. Deben contestar, no 
sestear. 

Olga A. Puertas, 
regidora

N La sordina

A l ple municipal de juny es va apro-
var per unanimitat una moció que 
instava diferents administracions 
a crear la figura del Defensor/a de 
les generacions futures. Una idea 
filosòficament excel·lent, en la línia 
de tenir clar que tota decisió que 
prenem actualment té un impacte 
sobre les generacions futures, es-
pecialment pel que fa a la cura del 
nostre territori, de l’entorn natural, 
del medi ambient. 

Des d’Esquerra Republicana som 
plenament conscients d’aquest 
fet. Allò que decidim ara, afecta els 
qui vindran darrere nostre i com 
a servidors públics ho hem de fer 
pensant en això. A Sant Boi també 
hem actuat i actuem pensant en les 
generacions futures. Exemple d’ai-
xò és el nostre pas pel govern de la 
ciutat (2007-2011), amb l’alineament 
dels diferents equipaments ambi-
entals, la recuperació de l’accés al 
riu, l’anell verd… però també des 
de l’oposició en aquest mandat. 
Oposant-nos a la construcció en 
taca d’oli cap als afores de la ciutat, 
sigui el PDU a la zona de la Parella-
da, sigui amb el projecte dels barris 
de muntanya. Perquè cada pam de 
terra que cedim al totxo -de renda 
lliure- en pro d’un suposat interès 
general i d’ordenar el territori és hi-
potecar el futur de les generacions 
que vindran. 

Tinguem-ho sempre present i no 
ens quedem només en les declaraci-
ons d’intencions. 

Miquel Salip, 
regidor

N Defensar les futures 
generacions

an hecho falta pocos días desde 
la moción de censura de Pedro Sán-
chez a Rajoy para que todos compro-
bemos que otra política era posible. 

La rapidez con la que se ha forma-
do un gobierno solvente y la predis-
posición a poner sobre la mesa los 
problemas de la ciudadanía, para 
abordarlos con ganas de buscar solu-
ciones han sorprendido a casi todos 
los que decían que con 85 diputados 
no se podía gobernar. 

Son muchos frentes los que tiene 
abiertos Pedro Sánchez. Encauzar el 
problema que tenemos los catalanes 
entre nosotros y con el resto de Espa-
ña, la regeneración democrática,  la 
mejora de las pensiones, los cambios 
en la  reforma laboral,  la ley morda-
za, unos nuevos presupuestos gene-
rales, la financiación autonómica, las 
políticas europeas  de inmigración, 
la reforma de una justicia que está 
lejos de satisfacer las demandas de 
la sociedad, la eutanasia... y muchos 
más. Asuntos de una complejidad y 
dificultad que necesitarán más de los 
dos años de legislatura que quedan. 
El nuevo gobierno abordará estos 
retos sin esconderse, buscando los 
apoyos necesarios y dando explica-
ciones precisas a los ciudadanos. 

En Catalunya se ha demostrado 
que la independencia es inviable y 
los independentistas ya no pueden 
decir que no hay interlocutor. Aun-
que para algunos vivir en el enfrenta-
miento les estaba bien, es la hora del 
diálogo, no de jugar al póker de farol. 

H

Juan A. Tamayo, 
tinent d’alcaldia

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

N La hora del cambio
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En aquest planeta d’homes lliures i 
dones submises, tota aquella dona 
que ha lluitat contra aquest model 
és identificada com a bruixa, lloba 
negra, amazona, dona fatal portado-
ra de la ruïna. Com a homes, hem de  
lluitar (més enllà de contra el masclis-
me) contra el sistema global, que és 
el patriarcat. I defensar la diferència 
i desconstruir l’igualitarisme, que no 
qüestiona el model de societat. Per 
a què ser iguals, en un món ple de 
terra salada, cels grisos i mars enfu-
rismats? Existeixen dues nocions del 
temps. La lineal: els esdeveniments 
avancen progressivament des d’un 
principi fins al final. La cíclica: no hi ha 
principi ni fi, el que ha succeït torna-
rà a fer-se present en cada període. 
Però tant en una com en una altra, 
ressona la frase dels inquisidors ale-
manys Kramer i Sprenger en el seu 
Malleus Maleficarum: Tota maldat 
és poca comparada amb la maldat 
de les dones. Va sent hora que ca-
valquem amb les filles del vent, per 
construir un futur basat en la no-vi-
olència, l’esperança, la solidaritat... I 
no n’hi ha prou amb paritats, núme-
ros i llenguatges, ha de ser un terra-
trèmol que desintegri les entranyes 
del paisatge. Donem-li la benvinguda 
a la Lilith, que va reclamar i va obte-
nir la igualtat amb Adam i, amb ella, 
la seva llibertat.

Andrés Castro, 
regidor

N Patriarcat

La situación no era sostenible por 
más tiempo y si los ciudadanos en 
unas elecciones no han podido man-
dar al PP a casa, finalmente lo ha he-
cho la moción de censura del PSOE.
En cualquier caso, era necesario pa-
sar por el purgatorio y ahora no que-
da más que recorrer una larga trave-
sía por el desierto bien merecida.

La corrupción, el abandono desde 
hace muchos años de nuestros prin-
cipios y valores como partido, la falta 
de apoyo a colectivos como la fami-
lia, las víctimas contra el terrorismo, 
los emprendedores y autónomos, 
los aumentos de impuestos y recor-
tes, así como la falta de una defensa 
contundente de la idea de España y 
de adoptar medidas sin complejos 
frente al nacionalismo y el separatis-
mo excluyente y xenófobo que es un 
cáncer, han llevado a la decepción de 
la ciudadanía  que difícilmente volve-
rá a confiar en el Partido Popular en 
muchos años.

Si alguien piensa que en el Congre-
so Extraordinario van a cambiar las 
cosas está totalmente equivocado. 
Se presentan quienes han sido parti-
cipes como gobierno o como Partido 
respaldando al gobierno y, por tanto, 
responsables de todo lo anteriormen-
te comentado. Un verdadero cambio 
solo será posible con un cambio pro-
fundo de personas, de ideas, de pro-
yecto, de recuperar nuestros valores 
y principios originarios y de años.

Rafael Cañedo, 
regidor

N El PP “pa casa”

Jordi Garcia, 
regidor

N Reclamem una 
piscina d’estiu

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

Enguany seguim denunciant la falta 
de piscina municipal a Sant Boi, ja fa 
anys que anem demanant una pisci-
na pública a l’aire lliure i amb preus 
populars per als veïns i veïnes de la 
ciutat. Els equipaments municipals 
no estan donant resposta a les ne-
cessitats de Sant Boi; en canvi, a al-
tres municipis de la comarca sí que 
s’ofereix la possibilitat de poder 
gaudir i refrescar-se sense haver de 
pagar els preus abusius que tenim 
aquí per poder participar de la ma-
teixa activitat. Construir una piscina 
municipal no només és una resposta 
a les necessitats dels ciutadans i ciu-
tadanes, sinó també és l’alternativa 
més ecològica i sostenible enfront 
del malbaratament de l’aigua de les 
piscines privades 

El PdeCat/JuntsxCat posa de mani-
fest que aquest Sant Joan Sant Boi 
no ha tingut orquestra a la plaça de 
Catalunya per celebrar la revetlla; 
compartim amb els veïns i veïnes 
de Vinyets i amb totes les persones 
que van voler-ho celebrar a Sant Boi 
el malestar per aquesta decisió de 
l’Ajuntament. 

PdeCat/JuntsxCat de Sant Boi ens 
comprometem a seguir treballant 
per oferir l’any vinent la revetlla que 
Sant Boi es mereix a tots els barris.

Us desitgem bon estiu!

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

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

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

APP Policia Local 
L’Ajuntament ha posat en marxa una aplicació 
mòbil de seguretat, pionera a Catalunya 
i a Espanya, que permet una comunicació 
immediata i més àgil entre la ciutadania i 
els cossos de seguretat i que ofereix una 
informació de resposta ràpida per actuar en 
casos d’emergència.  
Més informació: santboi.cat/appseguretat
 
Prevenció d’incendis 
Fins al dia 15 d’octubre, queda prohibit 
encendre foc en els terrenys forestals, d’acord 
amb el estableix Decret 64/1995 per prevenir 
incendis a tot el territori de Catalunya. La 
norma assenyala que en els terrenys forestals, 
estiguin o no 
poblats d’espècies 
arbòries, i en la 
franja de 500 
metres que els 
envolta no es 
pot encendre 
foc sigui quina 
sigui la finalitat, 
excepte si és 
autoritzat de manera expressa. A partir del 
15 de juny, les persones que vulguin obtenir 
una autorització d’aquest tipus ho poden fer  
a través de l’apartat de Tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Sant Boi (santboi.
cat), buscant ‘Sol·licitud d’activitats amb risc 
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d’incendis forestals’, des d’on s’envia la petició 
a la Generalitat. Mentre estigui vigent la 
prohibició, no es poden cremar restes de poda 
i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de 
jardineria, ni marges pròxims a zones forestals. 
Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni 
d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les 
àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les 
de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan 
s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. 
També queda prohibit llençar objectes encesos 
o abocar escombraries i restes vegetals i 
industrials de qualsevol mena que puguin ser 
la causa de l’inici d’un foc.
 

Piscina d’estiu 
El 22 de juny va començar la temporada la 
piscina d’estiu de La Muntanyeta.  
Dies i horaris: fins al 2 de setembre, entre les 
11 i les 19 hores.  
Preus: entrada piscina menors de 16 anys i 
majors de 65 anys, 3,90 euros; entrada piscina 
majors de 16 anys, 4,60 euros.  
Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta 
si van acompanyats d’un 
adult amb entrada.  
Abonament quinzenal: 
menors de 16 anys 
i majors de 65 anys, 
19,40 euros; majors de 
16 anys ,25,75 euros; 

Ajudes al lloguer
L’Ajuntament obrirà, a finals de 
setembre, una nova convocatòria de 
subvencions al lloguer d’habitatges.  
Estan previstes dues línies d’ajuts: la 
primera està dedicada a subvencionar 
les despeses de la fiança, gestoria 
i constitució d’avals  i impost de 
transmissions patrimonials. La 
segona línia es destina a ajudar a 
l’abonament de la renda de lloguer 
amb un màxim de 100 euros al mes. 
Les subvencions s’atorgaran en funció 
de les circumstàncies familiars i 
econòmiques i el temps de residència 
en el municipi. 
Aquesta nova convocatòria va 
adreçada a les persones que no hagin 
sol·licitat la subvenció que concedeix 
la Generalitat o aquelles que han 
demanat la subvenció i els ha estat 
denegada.

Rehabilitació d’habitatges
L’Ajuntament obrirà, a començaments 
de setembre, una nova convocatòria 
de subvencions  a la rehabilitació 
d’habitatges. La convocatòria 
municipal (dotada amb 152.500 
euros) subvencionarà
tant les actuacions de rehabilitació 
en les zones comunes dels edificis 
d’habitatges com les actuacions 
de millora en l’interior dels 
habitatges. En el cas dels habitatges, 
les actuacions subvencionables 
seran les destinades a millorar 
l’habitabilitat, l’adaptació per a les 
persones amb mobilitat reduïda, 
l’eficiència energètica i l’arranjament 
d’habitatges desocupats per destinar 
a masoveria urbana. 
Cal que les obres no hagin estat 
iniciades abans del 23 de juliol de 
2016 i que estiguin finalitzades en el 
moment de presentar la sol·licitud. 
A més, quan l’edifici tingui més de 45 
anys, cal que disposin del certificat 
d’aptitud i de l’informe de la Inspecció 
tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE).

Ajudes municipals a l’habitatge. L’Ajuntament obrirà durant el mes de setembre dues 
convocatòries d’ajudes al lloguer i a la rehabilitació d’edificis i habitatges (vegeu columna a l’esquerra).  
D’altra banda, el web municipal ofereix informació sobre els diferents serveis municipals relacionats 
amb l’habitatge: Oficina Local d’Habitatge, Empresa Municipal d’Habitatge, Borsa d’habitatge de llo-
guer i lloguer d’habitacions. Més informació: santboi.cat/habitatge i telèfon 93 635 12 23
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familiar (pare, mare, fills/es menors d’edat i 
ascendents, dins la mateixa unitat familiar), 
67,50 euros; família monoparental (progenitor 
i fills menors d’edat,dins la mateixa unitat 
familiar), 42,50 euros. Els familiars s’han de 
demanar a l’OMAP.
 

Servei Prelaboral 
El pròxim mes de setembre començarà el 
nou curs de formació al Servei Prelaboral de 
l’Ajuntament. Es tracta d’un servei formatiu 
dirigit a persones 
diagnosticades de 
trastorn mental greu, 
majors de 18 anys, que 
vulguin realitzar un 
procés de millora del 
seu nivell d’ocupabilitat 
i poder accedir així 
a un lloc de feina. Aquest curs 2018-2019 
ofereix tallers professionalitzadors de mosso 
de magatzem, atenció al client i jardineria i 
neteja, entre d’altres.  
Horaris: 8.30 a 14.30 h (de dilluns a divendres) 
Més informació: 93 635 12 46 (ext. 3303)
 

Control de plagues 
L’Ajuntament du a terme habitualment un 
programa integral de control de plagues, 
mitjançant l’aplicació de tractaments periòdics. 
Durant el mes de juny s’han fet tractaments de 

desratització i desinsectació contra paneroles 
als barris Centre i Ciutat Cooperativa i a les 
zones de Can Carreres, Can Paulet i Pedres 
Blanques. Al mes de juliol, es farà un repàs als 
barris de Marianao i Vinyets i Molí Vell.  
Més informació: santboi.cat/plagues
 

Cita prèvia OMAP 
L’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones 
(OMAP) de Sant Boi funciona durant tota la 
jornada amb sistema de cita prèvia per evitar 
cues i fer guanyar temps a les  
persones usuàries.    
Horari d’estiu: 8.30 a 14 h (del 25 de juny al 12 
de setembre, de dilluns a divendres) 
Més informació: santboi.cat/citaprevia i  
telèfon 93 635 12 12
 

Targeta verda 
La targeta T-verda és un títol de transport que 
permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta 
els serveis de 
transport públic 
integrats durant 3 
anys. Se’n podran 
beneficiar els 
ciutadans de l’àmbit metropolità que hagin 
donat de baixa i desballestat un vehicle sense 
etiqueta ambiental.   
Més informació: amb.cat
 

Mobles i trastos vells 
El funcionament del servei estableix un dia fix 
de recollida a cada barri de la ciutat de 20 a 
22 h. Els dies previstos per deixar els trastos, 
al costat de la porta de casa, són: dilluns 
(Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou), dimecres (Centre), dijous (Vinyets i Molí 
Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i 
barris de muntanya). .   
Telèfon Net: 900 10 88 30, atenció gratuïta de 
dilluns a divendres de 9 a 21.
 
UNED 
El termini de matriculació al 
curs acadèmic 2018-20189 
de la UNED a l’Olivera per 
a graus i accés directe a la 
universitat (majors de 25 i 45 anys) comença  
el 5 de juliol i finalitza el 23 d’octubre de  
2018. La matrícula al curs d’idiomes  
a distància es farà entre el 3 de setembre  
al 8 de novembre de 2018. 
Més informació: unedbarcelona.es

Beques joves. L’Ajuntament obrirà al setembre una  nova convocatò-
ria de beques per a joves amb l’objectiu de facilitar l’emancipació juvenil i 
garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.  Cal tenir entre 16 i 
35 anys, i estar empadronats a Sant Boi 6 mesos. Més informació:  Servei 
d’Informació Juvenil El Punt, joventutsantboi.cat, 93 652 98 43

Parades lliures als mercats
Els mercats municipals de Sant Boi 
disposen de 4 parades lliures.  
Més informació: visites concertades al 
telèfon 936351246 ext. 146 i 165 (de 8 a  
15 h) i promociociutat@santboi.cat 

Enquesta Pla de Salut Local
L’Ajuntament de Sant Boi està iniciant 
el procés d’elaboració d’un Pla Local de 
Salut per dotar el municipi d’entorns 
més segurs i saludables i contribuir a 
la millora de la salut de la ciutadania. 
Per aquest motiu, els propers mesos de 
maig i juny es distribuirà un qüestionari 
(en català i castellà) adreçat a persones 
de 15 anys o més que visquin a Sant Boi. 
Omplir aquest qüestionari comportarà 
dedicar-hi només 10 minuts. Les 
respostes són totalment anònimes i 
confidencials. 
El qüestionari es podrà contestar en 
línia des del web municipal i 
s’anunciarà a les xarxes socials 
municipals.  També es podrà recollir 
en diferents dependències municipals 
(biblioteques, casals de barri i centres 
escolars, entre d’altres).
La col·laboració dels ciutadans i les 
ciutadanes de Sant Boi és fonamental 
per poder conèixer l’estat de salut de 
les persones residents al municipi i 
poder elaborar aquest Pla Local.
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Dimarts 3 de juliol
18 h I Cinefòrum: Una mujer fantástica. Projecció 
d’aquest film, guanyador 
de l’Oscar 2017 a la millor 
pel·lícula de parla no 
anglesa, en commemoració 
del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBOIQ. En acabar 
la projecció, hi haurà un 
debat dinamitzat per 
especialistes en el tema. 
Entrada gratuïta. Aforament 
limitat. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Sant Boi en 
Positiu TransVih amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dimecres 4 de juliol
19 h I Acte de reconeixement a l’esport santboià. 
Trobada anual dels clubs esportius santboians per 
reconèixer els 
mèrits esportius 
dels seus equips 
i esportistes. 
Lloc: Can Castells 
Centre d’Art. 
Organització: 
Ajuntament
 
18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb Plens de vida, 
de John Fante. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
20 h I Tertúlia. Futurs Imperfectes. Amb l’exconsellera 
Montserrat Tura. La situació política i reflexió de futur. 
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Tertúlies Santboianes

Dissabte 7 de juliol
De 10 a 19.30 h I Esport. Trofeu Ulisses de pentatló 
modern. Amb esportistes de França, Itàlia, Portugal, 
Alemanya, Rússia i Suïssa. Lloc: Escola Esportiva Llor. 
Organització: Federació Catalana de Pentatló Modern
 
De 21 a 0.30h I Nit d’Art 
al Museu. Per apropar-
nos a l’art des de la 
pintura, el vi, la història i 
la música.  
21 h I Visita comentada 
a l’exposició Cadàvers 
exquisits, amb la seva 
comissària, Vanessa 
Martín. Entrada lliure.  
21.30 h I Taller de pintura 
amb vi i tast de vins per 
a adults. Preu: 14 € per 
persona. Inscripció:  
tel. 93 630 96 42.  
23 h I Tast de cançons, a càrrec de la Coral Ressò. De la 
dolçor de Leonard Cohen a la intensitat de Metallica. 
Entrada lliure. Música ambient, de 21 i 23 h. Servei 
de bar (begudes i tapes), a partir de les 21 h. Lloc: 
Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament amb la 
col·laboració de Tinta i Vi i caves Montau de Sadurní

Dimecres 11 de juliol
18.30 h I Recital d’estiu de poesia. Poemes i cançons a 
càrrec de Francis i ball amb Naiara i Erik. Entrada lliure. 
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Retalls d’Art

Dijous 12 de juliol
19 h I Cinefòrum: Blessy. 
Projecció d’aquest 
documental participatiu, 
una producció de Càmeres 
i Acció amb la col·laboració 
de Sicar Cat, sobre el 
tràfic d’éssers humans, 
una forma contemporània  
d’esclavitud present a les 
nostres ciutats. En acabar la projecció, col·loqui amb 
expertes de Sicar Cat. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Diumenge 15 de juliol
11.30 h I  Visita 
teatralitzada a Can 
Barraquer. Amb M. Lluïsa 
Casanova, “besneta” de 
Rafael Casanova. Cada 
tercer diumenge de 
mes. Inscripció prèvia al 
telèfon 93 630 9642 o a 
museusantboi@gmail.
com. Gratuït. Lloc: Museu-
Can Barraquer. Org.: 
Ajuntament

Divendres 20 de juliol
Festival Artenou. Les novetats de la música electrònica 
per a tots els públics. 
Actuacions: Clément Bazin, 
Estère, Baiuca, Urfabrique, 
North State, Yamaralazv, 
Señora, Nala Rami (aka Alan 
Imar), Apollo T & Møed. I 
els DJ’s: The Heating (aka 
SourPeach), Fujur, Raul 
Almeda, AM&AE, Ameba 
Barcelona djs. Afterparty: 
Depósito Legal amb Ameba 
DJ’s. Entrada gratuïta. Info: 
www.artenou.com. Lloc: Jardins de Can Torrents. Org.: La 
Cápsula del Tiempo amb la col·laboració de l’Ajuntament
 

Enjoy Marianao 
De 18.30 a 20.30 h I Dies 
3, 5, 10 i 17 de juliol. 
Durant la primera part de 
la tarda, es faran classes 
d’speaking en anglès, i, a 
segona part, hi haurà mini 
concerts de música en 
directe i pel·lícules i sèries 
de televisió en versió original. Activitat gratuïta. Lloc i 
organització: Casal de Marianao
 



Viure Sant Boi
N estiu 18

23

 
 
Activitats Familiars i Infantils
De 18 a 20 h I Dj. 5 de juliol. Espai Bebès: els nens 
i nenes de 9 mesos a 3 anys s’endinsaran en un món 
de sensacions, en un espai de joc per a la petita 
infància. 30 jocs tradicionals en grup: per ajudar 
els infants a partir de 3 anys a potenciar l’agilitat, 
l’equilibri i l’habilitat. A càrrec de La Xarranca. Dj. 12 
de juliol. Espai de joc lliure i creatiu amb materials no 
estructurats, molts d’origen natural, perquè l’infant de 
0 a 6 anys connecti amb els sentits, la natura. Taller 
de ioga en família i taller i espai d’experimentació 
i creació artística per a totes les edats. A càrrec de 
l’associació Tata Inti: Criança, joc i creativitat. Dj. 19 de 
juliol. Taller de bombolles gegants per a nens i nenes 
majors de 2 anys. Amb Bombolles de Sabó. Festa a 
la plaça: animació de Fefe i Cia, ball, cançons i pluja 
de bombolles. Lloc: Centre d’Art Can Castells. Org.: 
Ajuntament

Esports a la plaça
De dl. a dv., de 19 a 21 h I Pràctiques esportives de 
caràcter lúdic i recreatiu per fomentar les activitats 
saludables entre els nens i les nenes de 5 a 14 anys. 
Calendari: Del 2 al 6 de juliol, plaça de la Bòbila. Del 9 
al 13 de juliol, plaça de Mercè Rodoreda. Del 16 al 20 
de juliol, plaça de Teresa Valls i Diví. Del 23 al 27 de 
juliol, plaça de L’Olivera. Organització: Ajuntament

 
 
Fins al 9 de juliol
Literarura. La desmesurada vida de Ramon Llull. La 
Institució de les Lletres Catalanes commemora així els 
700 anys de la mort de Llull. Lloc: Bibl. M. A. Capmany

Fins al 17 de juliol
Societat. Noms robats. Mostra del periodista i 
il·lustrador Tàssies  sobre l’assetjament escolar i els 
seus efectes destructius. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Fins al 27 de juliol
Art. Obres del grup infantil d’alumnes del taller de 
pintura de La Gralla, impartit per Gracia Ruíz. Lloc: La 
Gralla. Organitza: Els Garrofers i Gracia Ruíz

Fins al 28 de juliol
Art. Colors. Artistes consagrats i nens i nenes de 
diverses escoles mostren com senten, veuen, toquen i 
oloren els colors. Lloc: Can Castells Centre d’Art
 
Art. Un tast d’art. Exposició de final de curs de 
l’alumnat del Taller Municipal d’Arts Plàstiques. Lloc: 
Can Castells Centre d’Art

Del 30 d’agost al 20 de setembre
Art. Super women, super inventors. La il·lustradora 
Sandra Uve mostra 25 retrats de dones inventores i el 
can. Lloc: Can Castells Centre d’Art

Fins al 3 d’octubre
Retrospectiva. 25 anys amb tu. L’11 de setembre de 
1993 es va inaugurar la Biblioteca M. Aurèlia Capmany. 
Després de 25 anys, repàs dels millors moments. Lloc: 
Bibl. M. Aurèlia Capmany
 
Biografia: Maria Aurèlia Capmany. Dona, escriptora i 
ciutadana. De la fundació que porta el seu nom en el 
centenari del seu naixement. Lloc: Bibl. M. A. Capmany

La platja: cala Ninyo 
20 h I Dj. 5 de juliol. Actuació 
d’Invisible Harvey. Dj. 12 de juliol. 
Marc García canta a Brassens. Dj. 
19 de juliol. Actuació de Raquel 
Lua. Dj. 26 de juliol. Actuació de 
Carlos Cros. Preu: 3 €. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Cal Ninyo, 
Associació Qui hi ha? i Weller

Nits al Casino, al juliol
21 h I Dv. 13 de juliol. Nit jove amb micro obert i Dj 
Alex Gruess. Servei de bar amb tapes. Organització: 
Casal de Marianao. Dv. 20 de juliol. Nit zen amb taller 
de ioga i bols tibetans i música en viu. Entrada als 
tallers, gratuïta. Organització: DID Marianao. Dv. 27 de 
juliol. Nit de gent gran amb música i ball. Organització: 
Ass. Pensionistes i Jubilats de Sant Boi. Lloc: Casal de 
Marianao (El Casino)

El Cinema al Kiosk!
De 18.30 a 20.30 h Dv. 6, 13, 20 i 27 de juliol. Taller 
de cine per crear i jugar amb els infants aprenent com 
es fan les pel·lícules. 21.30 h I Cinema a la fresca. 
Vosaltres porteu la cadira, nosaltres tota la resta. 
Seguiu la programació a www.facebook.com/FesKiosk. 
Lloc: plaça de la Generalitat. Organització: Associació 
Circula Cultura

8a Música a la Fresca
22 h. Ds. 7 de juliol. Actuació 
de Maria Martí. Ds. 14 de 
juliol. Actuació de 13 Grados. 
Ds. 21 de juliol. Actuació 
del Take Uchi Quartet. Ds. 
28 de juliol. Actuació de Va 
de Flamenco. Preu: Entrada i 
copa de cava, 5 €. Lloc: Torre 
de Benviure. Organització: 
Unión Extremeña

Rambleja els divendres a la tarda 
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de verdures i de 
productes artesanals. Lloc: rambla de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament
 

82è Aplec de Sant Ramon 
Ds. 1 de setembre. 19.30 h I 40a Cursa a Sant Ramon. 
Sortida: Estadi Municipal d’Atletisme Constantí 
Miranda. Org.: Club Atletisme Sant Boi i Ajuntament.
Dg. 2 de setembre. Tallers, 
sardanes i tradicional 
pujada a peu. Org.: AEG 
Sant Ramon Nonat, 
cub Atletisme Sant Boi, 
Consell de Medi Ambient i 
Ajuntament
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El

resistencia dentro de la velocidad. Los relevos 
implican mucho trabajo y compromiso con el 
equipo. Nos pasamos las vacaciones de Semana 
Santa y de Navidad entrenando juntas... 

En el deporte, ¿las mujeres lo tenéis más difícil?
En el atletismo, el deporte masculino y el femenino 
están bastante equilibrados. Pero el deporte 
estrella de este país es el fútbol masculino. Hace 
falta que haya más igualdad. El deporte femenino 
habría de tener más visibilidad n

Campeonato de Europa y, por supuesto, ir a las 
Olimpiadas. Me encantaría. Es un objetivo difícil, 
pero creo que lo puedo conseguir.

Tienes 22 años. Hasta ahora, t-u progresión ha 
sido constante. ¿Y el día que se interrumpa?
Seguiré. Cuando llegas a un punto en que las marcas 
son importantes, mejorar un poquitín ya va costando 
mucho. Has de seguir confiando en ti misma.

Las victorias ¿qué hacen sentir?
Es una inyección de felicidad, la recompensa por 
el trabajo bien hecho. Pero en la competición, 
aunque no ganes, siempre disfrutas. Es adrenalina.

¿Qué cualidades ha de tener una velocista?
Físicamente, en el mundillo decimos que hay que 
tener ‘buenos pies’, unos pies muy reactivos, que 
aprovechen el impacto para salir hacia adelante 
con rapidez y potencia. Pero si quieres alcanzar 
un buen nivel competitivo necesitas también ser 
una persona psicológicamente comprometida y 
luchadora, no rendirte con facilidad. 

Tus pruebas son los 100 metros, los 200 y el 
relevo 4x100. ¿Qué las diferencia?
El 100 es más explosivo. El 200 pide un punto de 

¿Cuál ha sido tu trayectoria? 
Empecé en el club de atletismo de Sant Boi y 
también corrí en Cornellà y en el Prat. Me fui 
al Barça, conseguí una beca en la Residencia 
Blume y luego me vine interna al Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de Sant Cugat. A lo largo de 
mi carrera, cuando he dado un cambio siempre 
ha sido para comprometerme más a fondo e ir un 
poco más allá en mis objetivos. 
 
¿Cómo es la vida de una atleta de élite?
Por las tardes, entreno 4 horas al día. Por las 
mañanas, si no es época de carreras  sigo con mi 
formación como trabajadora social (el atletismo 
no te soluciona el futuro. Pero cuando llega la 
competición, dejo todo lo demás porque me 
absorbe al 100%. He de viajar mucho y necesito 
descanso entre prueba y prueba.

¿Se parece a lo que imaginabas en tus inicios?
Nunca me hubiera planteado llegar al nivel en el 
que estoy. No soy una persona que suela fijarse 
objetivos lejanos, sino que vivo en el día a día.  

Hablemos a corto plazo. Para esta temporada, 
¿cuáles son tus principales retos?
Me gustaría volver a ser semifinalista en el 
Europeo, esta vez al aire libre, en Berlín. Hace dos 
años llegué a semifinales en pista cubierta.

¿Qué querrías leer en el futuro en tu palmarés?
Mi reto a largo plazo es ser finalista de un 

N Me encantaría ir a las 
Olimpiadas. Es difícil, 
pero creo que puedo 
llegar a conseguirlo

N El deporte femenino 
debería tener más 
visibilidad social y  
ser más igualitario

CRISTINA LARA es una de las mejores velocistas del momento. Vigente campeona de España 
absoluta de los 100 m lisos y medalla de oro europea en el relevo 4x100, la atleta santboiana del  
FC Barcelona reside y entrena en el CAR de Sant Cugat mientras sueña con participar en unos JJOO.  
A sus 22 años, está licenciada en Trabajo Social y cursa un máster para completar su formación.

“He cambiado cosas siempre 
que he querido ir más allá en 
busca de mis objetivos”


