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Els nous reptes de la gent gran
NLes persones grans reclamen cada cop més serveis per gaudir d’una vida autònoma i rica

1 La gent gran ha canviat
Gairebé una de cada quatre de les persones 
que viuen Sant Boi té més de 60 anys. El 
pes de la ‘gent gran’ a la nostra societat ha 
crescut força en els darrers temps i aquest 
increment ha anat acompanyat d’una millora 
de l’estat general de salut, més diversitat 
de situacions i canvis molt significatius en 
les actituds, necessitats i interessos de les 
persones de la ‘tercera edat’. Fa més de 25 
anys que l’Ajuntament du a terme polítiques 
públiques per millorar el benestar i la 
qualitat de vida de la gent gran. Els serveis 
s’adapten als nous reptes i oportunitats que 
planteja aquesta etapa de la vida.

2 Per un envelliment actiu
En aquest context, l’objectiu principal és 
ajudar que les persones grans visquin de la 
forma més autònoma possible i mantinguin 
una vida activa des del punt de vista físic, so-
cial i mental. És el que la gent gran reclama 
majoritàriament en l’actualitat, tot i que la 

imatge més extesa que s’hi associa continua 
reproduint estereotips com ara problemes 
de salut, estretors econòmiques o dificultats 
per adaptar-se als canvis... Contra aquest 
punt de vista, l’Ajuntament aposta per po-
tenciar l’autonomia personal, l’envelliment 
actiu i la partipació activa en la societat lo-
cal de la gent gran del municipi.

3 La formació com a eina
Per afavorir l’envelliment actiu, la formació 
és una eina clau. Aprofitant l’augment del 
temps disponible en acabar l’etapa laboral, 
moltes persones grans participen en activi-
tats que ajuden a ampliar o reforçar el ven-
tall de coneixements, habilitats i capacitats 
que han adquirit al llarg de la vida. L’oferta 
municipal per al col·lectiu inclou tallers i 
cursos sobre temes com les noves tecnolo-
gies, els idiomes, la creació artística, la salut 
o l’entrenament de la memòria. entre altres, 
i sessions regulars d’activitat física. Partici-
par-hi ajuda a potenciar les facultats men-

19.343 
persones 
majors de  
60 anys viuen a 
Sant Boi. 
Aquesta xifra 
equival al 23,5% 
del total de la 
població de la 
ciutat

N L’altra gran prioritat  
és atendre les situacions 
de dependència i 
necessitat de la gent 
gran més vulnerable

N L’Ajuntament treballa 
per reforçar l’autonomia 
de les persones grans i 
afavorir un envelliment 
actiu i participatiu

tals i a prevenir i a desenvolupar actituds sa-
ludables que faciliten una vida independent.

4 La participació, un dret
Les polítiques municipals també es plan-
tegen incentivar la participació social de la 
gent gran de Sant Boi per poder defensar 
millor els seus drets i sensibilitzar la resta 
de la població sobre les seves necessitats. 
En aquesta línia s’inscriu el suport a les as-
sociacions de la gent gran. La celebració al 
maig de la Quinzena Cultural de la Gent Gran 
és el moment culminant de l’any per donar a 
conèixer activitats i projectes desenvolupats 
per aquestes i altres entitats. També es pro-
mou la tasca del voluntariat, que és de gran 
ajuda per a la vida de moltes persones. 

5 Més autonomia personal
L’edat en què les persones grans comencen 
a necessitar ajuda per dur a terme determi-
nades activitats de la vida diària (dutxar-se, 
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(classes de gimsuau, per exemple) i realitza 
tasques que tenen com a objectiu prevenir 
l’aparició de malalties (com ara activitats 
de promoció d’una alimentació més salu-
dable o campanyes de control de la tensió 
arterial i els nivells de glucosa a la sang). 
L’Hospital de Sant Boi, els centres d’atenció 
primària,  les institucions de salut mental, 
les residències i centres de dia i algunes 
entitats especialitzades en malalties con-
cretes (l’Alzheimer, per exemple, o la fibro-
miàlgia) realitzen una tasca indispensable 
per atendre les complicacions causades pel 
deteriorament de la salut durant la vellesa.

8 El suport a les entitats
Sant Boi compta amb 7 associacions que 
ofereixen serveis i activitats a la gent gran 
dels diferents barris. Tenen la seu als casals 
de gent gran o bé als casals municipals, 
llocs habituals de trobada i relació per a 
moltes persones d’aquesta edat. La Coordi-
nadora de la Gent Gran aglutina els esforços 
de totes aquestes entitats. L’Ajuntament els 
ofereix assessorament i suport econòmic 
mitjançant subvencions anuals. 

9 Les ‘edats’ de la gent gran
La gent gran no és avui dia un col·lectiu gens 
homogeni i, per tant, les seves necessitats 
tampoc ho són. Tradicionalment, la barrera 
que marcava l’entrada en la ‘tercera edat’ i la 
‘vellesa’ se situava entre els 60 i els 65 anys, 
coincidint amb el límit habitual de la jubi-
lació. Però la millora de la salut i l’augment 
de l’esperança de vida han fet que les per-
sones, a aquesta edat, no es reconeguin en 
aquestes etiquetes. És potser per això que, a 
partir dels 75 anys, ara es parla també d’una 
‘quarta edat’. 

10 Menors de 60 anys
Pel costat contrari, la crisi ha fet créixer 
una necessitat que afecta persones una 
mica més joves. En haver-se prejubilat o 
haver estat acomiadades de la feina, poden 
necessitar determinats serveis de suport i 
assessorament que fins ara ningú no oferia 
per a la seva edat. En l’actualitat, algunes 
activitats dels serveis municipals per a la 
gent gran tenen com a usuàries persones 
pensionistes o jubilades menors de 60 anys.

cuinar, pujar escales...) s’ha retardat força en 
les últimes dècades. L’Ajuntament destina re-
cursos a promoure l’autonomia de les perso-
nes quan arriba aquest moment, tot allargant 
al màxim les possibilitats de seguir vivint al 
propi domicili i l’entorn habitual (mitjançant, 
per exemple, els serveis d’ajuda a domicili). 

6 Atendre la dependència
L’atenció als problemes de dependència de 
les persones grans -i a les conseqüències que 
tenen en la vida quotidiana de moltes famí-
lies- és un dret social que, des del punt de 
vista municipal, cal seguir garantint malgrat 
les retallades aplicades per altres administra-
cions durant la crisi econòmica. Els Serveis 
Socials Municipals treballen per donar una 
cobertura adequada a les necessitats bàsi-
ques de les persones grans més vulnerables 
de Sant Boi i els seus entorns familiars. 

7 La prioritat de la salut
La salut és, sens dubte, un dels temes 
més presents en les converses i en la vida 
diària de la gent gran. L’Ajuntament orga-
nitza activitats físiques adaptades  a l’edat 

El ball i l’exercici físic ajuden a tenir una vida més saludable i feliç En funció de l’edat, les necessitats de la gent gran canvien
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Envejecimiento activo
Clases de gimsuau
Práctica deportiva de baja intensidad adaptada a las 
capacidades de la edad. Dos sesiones por semana, 
en horario de mañana, en los casals. Actividades 
complementarias a lo largo del año, como salidas y 
paseos por entornos urbanos y de naturaleza (Marxa de 
la Gent Gran, Diada Esportiva i Recreativa...)

Espacios lúdicos y de salud
Infraestructuras situadas en plazas y parques de la 
ciudad y diseñadas para estimular la actividad física y 
sensorial de las personas mayores. Sesiones periódicas 
de dinamización para dar a conocer los espacios y 
facilitar su uso correcto. Ubicaciones: Ciutat Cooperativa 
(pl. Jules Verne) y Camps Blancs-Casablanca (área de 
ocio Torre de la Vila). Uso libre y gratuito.

Cursos de alfabetización y conversación
Formación para adquirir competencias básicas de 
lectura y escritura, ampliar conocimientos y conservar 
y potenciar las facultades mentales. Clases semanales 
de alfabetización (castellano) y conversación (catalán) 
a cargo de personas voluntarias. Ubicación: Xarxa de 
Casals de Sant Boi

Formación en nuevas tecnologías
Cursos básicos de informática en el aula Cibergran (Can 
Massallera), dirigidos a personas no iniciadas. Acceso 
libre después de las clases, con acceso a Internet y 
material autoformativo de apoyo. Servicio técnico de 
consultas y asesoramiento sobre nuevas tecnologías. 
Por primera vez, este año se organizan sesiones 
monográficas sobre redes sociales.

Taller de manualidades
Formación específica en técnicas manuales para la 
elaboración de objetos de adorno. Clases en horario de 
tarde en casals y otros equipamientos municipales

Taller de poesía y escritura creativa
Curso para la creación personal de textos en catalán o 
en castellano. Aprender a escribir con fluidez y encontrar 
una voz propia con la que expresar sentimientos. 
Sesiones semanales en Cal Ninyo (castellano) y el Casal 
de Marianao (catalán)

Talleres de entrenamiento de la memoria
En colaboración con la Associació de Familiars 
d’Alzheimer Baix Llobregat y la Associació de Gent Gran 
de Ciutat Cooperativa-Molí Nou

Formación de personas adultas
El Centre de Formació de Persones Adultes Lluís 
Castells ofrece en L’Olivera cursos oficiales gratuitos de 
informática, inglés, graduado de secundaria y pruebas 
de acceso a la universidad y a ciclos formativos

UNED-Campus 365 Sant Boi
Formación a distancia y presencial en el Campus 365 de 
L’Olivera. Grados de diversas especialidades, idiomas y 
cursos de acceso a la universidad

UNED Sènior
Programa formativo sobre temas de actualidad 
y desarrollo personal para mayores de 55 años. 
Asignaturas independientes con 30 horas de clase. 
Teoría y práctica. Como complemento, una conferencia 
y una mesa redonda por asignatura.

SERVICIOS Y RECURSOS MUNICIPALES PARA LA
‘GENT GRAN’ DE SANT BOI

Información 
sobre servicios y 
actividades

Programa Municipal  
de la Gent Gran

Can Jordana
C/ Ebre, 27
93 635 12 00, ext. 169
programagentgran@santboi.cat

Servei 
Municipal Punt 
de Voluntariat 
Can Massallera  
(c/ Mallorca, 
30, 93 6548950, 
ext. 241, 
puntvoluntariat 
@santboi.cat). 
Alfabetización 
en castellano y  
conversación en 
catalán

Aula Cibergran
Can Massallera 
(c/ Mallorca, 30, 
tel. 93 6548950, 
ext. 246)
Formación 
tecnologías TIC

Centre de Formació de Persones Adultes 
Lluís Castells
L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 1
93 6401678, www.xtec.cat/
cfalluiscastells)

UNED Sant Boi-Campus 365
L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 1
tel. 93 6545333, info@santboi.uned.es, 
campus365@santboi.cat)

Servei de Primera Acollida
Cal Ninyo (c/ Major, 43, tel. 93 6351220)
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Participación social
Servicio municipal Punt de Voluntariat
Atención y ayuda mediante voluntariado para la mejora 
de la calidad de vida de personas mayores con falta 
de autonomía o con movilidad reducida. Apoyo social 
y acompañamiento para hacer gestiones o asistir a 
actividades formativas, culturales y de ocio. Préstamo 
de libros de las bibliotecas, a domicilio o en residencias, 
centros de día y hospitales. En convenio con Creu Roja

Quinzena Cultural
Programación donde se dan a conocer actividades y 
proyectos de la ‘gent gran’. Dos semanas en mayo. Con 
la colaboración de las asociaciones de personas mayores 
(Información: pág. 8 y www.santboi.cat/15agentgran)

Apoyo a entidades
Información, asesoramiento y apoyo económico 
mediante subvenciones anuales para facilitar la 
prestación de servicios y la realización de actividades 
para el envejecimiento activo y la autonomía personal

Autonomía personal y 
atención a la dependencia
Comedores para personas mayores
Elaboración y servicio de comidas para personas 
mayores con dificultades sociales e ingresos económicos 
reducidos. Garantía de una dieta adecuada y prevención  
de situaciones de soledad o aislamiento. Precio público 
en función de un baremo socioeconómico. Ubicaciones: 
Can Massallera y residencia Los Sauces

Comidas a domicilio
Servicio para personas con dificultades para hacer la 
compra o cocinar, pero que pueden comer solas. Precio 
en función de un baremo socioeconómico

Atención domiciliaria
Servicio gratuita para personas con falta de autonomía 
temporal o permanente por razones personales o de 
salud. Acompañamiento y mejora de diferentes aspectos 
de vida diaria: higiene personal, control de medicación, 
salidas del domicilio, preparación de comidas... 
Objetivos: apoyo a la autonomía personal y apoyo a las 
familias con personas dependientes a su cargo

Servicio de teleasistencia
Instalación de una aparato en el domicilio, conectado por 
la línea telefónica a una central de alarmas. En servicio 
las 24 horas del día y 365 días al año. Para personas 
mayores que viven solas de forma permanente o durante 
gran parte del día. Garantía de seguridad y tranquilidad 
en caso de emergencia y acompañamiento a personas en 
situación de riesgo por edad, fragilidad o dependencia. 
Gratuito para mayores de 80 años y personas con grado 
de dependencia reconocido. Gratuito pera mayores de 65 
años si cumplen determinados requisitos económicos

Arreglo de viviendas
Pequeñas reformas gratuitas en el domicilio de personas 
mayores en situación de vulnerabilidad, para mejorar 
sus condiciones de vida en el hogar (habitabilidad, 
seguridad y accesibilidad) y facilitar que vivan en casa 
el máximo tiempo posible. Sustitución de bañera por 
plato de ducha, escalones por rampas, etc.

Targeta Rosa Metropolitana
Prestación social que facilita a las personas mayores de 
62 años o con discapacidad reconocida igual o superior 
al 33% que disponen de pocos recursos el uso de 
transportes públicos metropolitanos, de forma gratuita 
o a precio reducido (metro, bus, tranvía y zona 1 de FGC).

Primera Acollida (Serveis Socials)
Atención a situaciones de necesidad. Información, 
orientación, asesoramiento y atención. Gestión 
del reconocimiento de la dependencia y grados 
de dependencia. Ayudas de emergencia social y 
cobertura de necesidades básicas. Servicio de atención 
domiciliaria y teleasistencia. Programa de arreglo de 
viviendas. Información sobre recursos para la ‘gent gran’: 
residencias y centros de día, vacaciones Imserso, etc

SERVICIOS Y RECURSOS MUNICIPALES PARA LA
‘GENT GRAN’ DE SANT BOI

Asociaciones  
de la ‘gent gran’  
de Sant Boi
Coordinadora  
de la Gent Gran

-Associació de Pensionistes i Jubilats de 
Camps Blancs
-Casal de Camps Blancs
-Asociació de Jubilats i Pensionistes de 
Casablanca
-Casal de Casablanca
-Associació Gent Gran Ciutat 
Cooperativa-Molí Nou
Casal de Ciutat 
Cooperativa-
Molí Nou
-Associació 
Gent Gran Barri 
Centre
Casal de Gent 
Gran Barri 
Centre
-Associació 
Jubilats i 
Pensionistes 
Sant Boi
Casal de 
Marianao
-Associació  
Gent Gran 
Vinyets-Molí Vell
Casal Municipal 
de Gent Gran 
Vinyets-Molí Vell 
-Associació de 
Gent Gran l’Edat de Platí
Casal de Gent Gran de Sant Boi  
(Generalitat) 
Casals de gent gran  
Casal de Gent Gran de Sant Boi  
(Eusebi Güell, 73)  
(Generalitat de Catalunya)
Casal Municipal de Gent Gran Vinyets- 
Molí Vell (c/ Bonaventura Aribau, 32)
Casal de Gent Gran de Barri Centre  
(c/ Lluís Castells, 25)
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“Quien ha tenido inquietudes, 
las sigue teniendo cuando se 

jubila. Yo era 
proyectista 
de redes en 
Telefónica y 
ahora estoy 
prejubilado. No 
lo vivo como un 
gran cambio. 
Dedico más 
tiempo a la casa 
y sigo leyendo y 

escribiendo. Paseo para hacer algo 
de ejercicio. He asistido a cursos 
muy interesantes sobre astronomía 
y medio ambiente.” José Gómez, 
Alumne UNED Sènior

“Hi ha un estereotip que pesa 
molt: es diu que 
ser gran no és 
interessant. A la 
meva generació 
molts hi estem 
en contra. Jo 
sóc lingüista i 
l’any vinent em 
jubilo. M’estic 
preparant. És un 
dels passos més 

difícils de la vida, més que casar-se 
o tenir un fill.  Tot depèn de com 
t’ho prenguis. Vull seguir aportant 
moltes coses.’” Imma Pagès, 
especialista en ‘active aging’

“Este año me asusté un día 
por un dolor en el pecho y en el 

hombro y usé por 
primera vez la 
telealarma. Me 
da tranquilidad, 
sobre todo por 
las noches. No 
soy mucho de 
estar en casa 
y de día salgo 
a distraerme. 
Me gusta jugar 

al dominó y, los fines de semana, 
bailar. Gracias a Dios, me encuentro 
muy bien.” Juan Manzano, Usuari 
del servei de Telealarmes
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A dmiro la generación de mi padre y de mi madre. 
Una generación que tuvo que crecer en una época 
difícil y que consiguió salir adelante con no poco es-
fuerzo y mucha dignidad. Ahora que se han hecho 
mayores, siguen dedicando horas de su tiempo a ayu-
dar a la familia y, gracias a eso, están contribuyendo a 
amortiguar los efectos de la crisis económica.

 Estas personas admirables y generosas son la ‘gent 
gran’ del siglo XXI. Su realidad no se corresponde con 
el tópico que asocia esta etapa de la vida a una acti-
tud cansada y pasiva. Los tiempos han cambiado. Hoy, 
la mayoría de las personas de la ‘tercera edad’ tienen 
buena salud, viven de forma autónoma, se relacionan, 
hacen deporte, tienen inquietudes culturales, estu-
dian e, incluso, se manejan con las nuevas tecnologías.

La edad les plantea nuevos retos y oportunidades 
que ellos y ellas quieren seguir aprovechando. Por eso, 
trabajamos para ofrecer servicios que les faciliten un 
envejecimiento activo y refuercen su autonomía.

También hemos de seguir destinando y reclamando 
más recursos para atender las dificultades que el paso 
del tiempo ocasiona en la vida diaria de las personas ma-
yores -y de sus familias. La década pasada, los gobiernos 
progresistas apostaron -con leyes y recursos- por hacer 
del apoyo a la dependencia una nueva conquista del Es-
tado del bienestar. Por desgracia, la crisis ha servido de 
excusa para recortar ese avance colectivo.

Desde el gobierno municipal, seguimos trabajando 
para que nuestra ‘gent gran’ disfrute de la vida digna, 
activa y con plenitud de derechos que sin duda merece.

 dmiro la generació del meu pare i de la meva mare. 
Una generació que va haver de créixer en una època 
difícil i que va aconseguir tirar endavant amb no poc 
esforç i molta dignitat. Ara que s’han fet grans, conti-
nuen dedicant hores del seu temps a ajudar la família i, 
gràcies a això, estan contribuint a amortir els efectes 
de la crisi econòmica.

Aquestes persones admirables i generoses són la 
gent gran del segle XXI. La seva realitat no es corres-
pon amb el tòpic que associa aquesta etapa de la vida 
amb una actitud cansada i passiva. Els temps han can-
viat. Avui dia, la majoria de les persones de la ‘tercera 
edat’ tenen bona salut, viuen de forma autònoma, es 
relacionen, fan esport, tenen inquietuds culturals, estu-
dien i, fins i tot, se’n surten amb les noves tecnologies.

L’edat els planteja nous reptes i oportunitats que ells 
i elles volen seguir aprofitant. Per això, des de l’Ajun-
tament treballem per oferir serveis que els facilitin un 
envelliment actiu i reforcin la seva autonomia.

També hem de seguir destinant i reclamant més re-
cursos per atendre les dificultats que el pas del temps 
causa en la vida diària de les persones grans -i de les 
seves famílies. La dècada passada, els governs progres-
sistes del nostre país van apostar -amb lleis i recursos- 
per fer del suport a la dependència una nova conquesta 
de l’Estat del benestar. Malauradament, la crisi ha ser-
vit d’excusa per retallar aquest avenç col·lectiu.

Des del govern municipal, seguim fent feina perquè 
la nostra gent gran gaudeixi de la vida digna, activa i en 
plenitud de drets que sens dubte mereix.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N L’edat planteja nous 
reptes i oportunitats 
que la gent gran vol 
seguir aprofitant

N La edad plantea nuevos 
retos y oportunidades 
que la ‘gent gran’ quiere 
seguir aprovechando

La dignitat de la nostra gent gran 
La dignidad de nuestra ‘gent gran’

A
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Del 6 al 20 de mayo Sant Boi celebra 
un año más su Quinzena Cultural de 
la Gent Gran. El Ayuntamiento, las en-
tidades de la gent gran, residencias, 
centros de día y centros de asistencia 
primaria de la ciudad, la Cruz Roja, la 
Policía Local y los Mossos d’Esquadra 
han preparado una amplia programa-
ción de actividades que culminarán, 
como es habitual, en la Festa Gran de 
la Gent Gran. Esta celebración anual 
ofrece un homenaje público a las per-
sonas que cumplen 80 años (polide-
portivo La Parellada, 20 de mayo, 17 
horas). 560 ciudadanos y ciudadanas 
de Sant Boi han alcanzado esa edad 
durante los últimos doce meses.

En su decimoséptima edición, la 
Quinzena Cultural de la Gent Gran 
mantiene como otros de sus princi-

pales atractivos la ‘Matinée’, un baile 
clásico, al estilo de las fiestas mayo-
res de toda la vida. en horario de me-
diodía (jardines del Ateneu Santboià, 
20 de mayo, 12 horas).

La salud y el hogar
Las personas mayores tendrán la 
oportunidad de asistir a charlas y 
talleres sobre salud (prevención de 
enfermedades crónicas y agudas, há-
bitos saludables, cuidado de los pies, 
ejercicio de la memoria) y sobre el 

Dos 
semanas de 
actividades 
solo para la 
‘gent gran’

hogar (suministros de agua, luz, gas y 
teléfono y seguridad en el domicilio). 

El programa de la Quinzena Cul-
tural también incluye, entre otras 
actividades, concursos de tortillas y 
repostería, exposiciones de manuali-
dades, torneos de juegos de mesa o 
una exhibición canina. Las personas 
usuarias de las clases de ‘gimsuau’ 
participarán en la Diada Esportiva de 
la Gent Gran. 

www.santboi.cat/ 
15agentgran

La quincena se celebra desde el año 2000 en torno a la Festa Major

Homenaje a 15 parejas por sus ‘bodas de oro’
15 parejas de la ciudad recibieron un 
homenaje el pasado día 16 de abril en 
el polideportivo La Parellada. El acto 
sirvió para reconocer públicamente 
sus 50 años de convivencia en común. 
La Coordinadora de la Gent Gran de 
Sant Boi organizaba por segundo año 
consecutivo este acto público, que 
tuvo lugar durante la celebración del 
Ball de Primavera. Más de 500 perso-
nas mayores de 60 años participaron 
en la actividad. La alcaldesa, Lluïsa 
Moret, y la regidora de la Gent Gran, 
María Antonia Barragán, asistieron a 
la celebración.

“La gent gran té il·lusió per 
viure, els agrada aprendre, són 

constants i 
agraïts de cor, 
i donen molt a 
la família. Sóc 
feliç i m’agrada 
que ho siguin 
els altres. És la 
motivació de 
la meva vida. 
Ho era quan 
treballava al 

Benito Menni amb els malalts i 
també ho és ara. Em vaig preparar 
la jubilació i ara faig un munt de 
coses.” Consol Franch, AV Vinyets

“Las necesidades de las 
personas mayores en general están 

bien atendidas, 
aunque con la 
crisis se habla 
mucho del 
coste de las 
medicinas y de 
lo que tardan 
las operaciones. 
Yo creo que 
lo mejor que 
puedes hacer 

cuando te jubilas es dedicar tiempo 
a otras personas. No me parece 
bien preocuparse solo de la pensión 
y de los hijos.” Manuel Entrena, 
Coordinadora de la Gent Gran

“Sóc cega i autònoma. M’agrada 
la gent i m’agrada fer coses. M’ho 

passo bé. Faig 
moltes activitats 
a Barcelona, 
a l’ONCE. Vaig 
arribar a Sant 
Boi per vendre 
cupons. En 
jubilar-me, 
estava una mica 
‘despenjada’ de 
la ciutat i vaig 

començar a fer de voluntària a la 
biblioteca. Aviat faré coses també 
a les escoles” Núria Anguera, 
Voluntària de l’Hora del Conte
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Curso sobre las redes 
sociales Facebook y Twitter
La programación municipal de 
actividades de informática para 
personas mayores  
acaba de incorporar 
como novedad 
dos talleres de 
introducción a las 
redes sociales. Las 
clases se realizan en 
el Aula Cibergran de 
Can Massallera. El 
primer taller ya ha 
comenzado. El inicio del próximo 
está previsto para el día 11 de 
mayo. La entidad Mithra se 
encarga de las clases.

Taller Fer-se gran i créixer
El Programa de la Gent Gran 
organiza un taller dirigido a 
personas mayores de 55 años. 
El objetivo es ofrecer recursos y 
apoyo emocional para afrontar la 
siguiente etapa de la vida desde 
la reflexión y desde un punto de 
vista constructivo. Una ‘coach’ 
experta en envejecimiento 
activo dirigen las sesiones, que 
tendrán lugar en Can Jordana los 
miércoles desde finales de abril.

Visita a una centenaria
Felisa Verdoy Sánchez cumplió 
100 años el 2 de mayo. La 
alcaldesa, Lluïsa Moret, y la 
regidora de la Gent Gran, Antonia 
Barragán, visitaron a esta mujer 
centenaria en el domicilio familiar 
el día de su aniversario. Felisa 
nació en Alustante (Guadalajara) 
y vive en Sant Boi 
desde el año 2010. El 
Ayuntamiento le hizo 
entrega de una placa 
conmemorativa y un 
ramo de flores, como 
hace habitualmente 
con las personas de la 
ciudad que cumplen 
100 años.

Caminar para mantener la 
forma y conocer Sant Boi
El Ayuntamiento puso en marcha en 
el mes de abril una nueva actividad 
dirigida a las personas mayores de la 
ciudad. Se trata de una programación 
de ‘caminatas’ por la zona urbana de 
Sant Boi, con el doble objetivo de 
promover el ejercicio físico y difundir 
diferentes proyectos y lugares de in-
terés de la ciudad.

165 personas participaron el 4 de 
abril en la primera de estas ‘camina-
tas’, que finalizó en el Palau de Ma-
rianao. Allí pudieron conocer el pro-
yecto del Clúster de Salut Mental de 
Catalunya, que tiene su sede en ese 
edificio, y realizar en el exterior esti-
ramientos y otras actividades físicas.

La próxima ‘caminata’ coincidirá 
con la Diada Esportiva de la Quin-
zena de la Gent Gran, una sesión di-
namizada por monitores deportivos 
que se realiza en los espacios lúdicos 
y de salud de Ciutat Cooperativa y 
Torre de la Vila.

En junio, las termas romanas
Cada mes, la ‘caminata’ partirá de un 
barrio diferente de Sant Boi y dará a 
conocer un lugar de interés patrimo-
nial o cultural. En junio está previsto 
que el recorrido a pie tenga como 
destino las Termes Romanes de Sant 
Boi y, más adelante, se prevé visitar 
el área de ocio de Torre de la Vila. 

Alfombras de 
flores para la 
Capvuitada
50 mujeres de Sant Boi participan-
tes en el taller de manualidades de 
la ‘gent gran’ realizarán una alfombra 
floral para la próxima Capvuitada de 
Festa Major. En la actualidad traba-
jan en el diseño y durante el mes de 
mayo ejecutarán el trabajo. La parti-
cularidad de la alfombra que prepa-
ra este colectivo es que combina las 
habituales flores naturales con flores 
de papel. 

La Capvuitada, que se celebra du-
rante el fin de semana posterior a 
la Festa Major, abre cada año el ca-
lendario de fiestas de barrio de Sant 
Boi. En la actualidad, es considerada 
como la fiesta de los barrios Centre i 
Vinyets i Molí Vell. Las ‘catifes florals’ 
que se exhiben en la rambla de Ra-
fael Casanovas son una de sus princi-
pales tradiciones. 

El taller de manualidades de la 
‘gent gran’ participará en la actividad 
este año por tercera vez.

El grupo de Sant Boi, durante el encuentro del año pasado

Una cantata en el Auditori
Un centenar de cantaires de la Co-
ral l’Amistat, la Coral La Gavina, la 
coral de l’AV Vinyets i Molí Vell y el 
coro de l’Associació de Gent Gran de 
Ciutat Cooperativa participarán en 
la próxima edición del Cantagrans. 
El Auditori de Barcelona organiza 
cada año este encuentro de cora-
les de gent gran de toda Catalunya.  
En esta ocasión, se interpretará una 
cantata especialmente compuesta para 

la ocasión. Los ensayos en el Auditori 
empezarán en noviembre, mientras que 
el concierto está previsto para enero.

Las corales de Sant Boi que partici-
parán en la próxima edición del Can-
tagrans ofrecerán un concierto el día 
20 de mayo en el polideportivo La Pa-
rellada con motivo de la celebración 
de la Festa Gran de la Gent Gran. 

www.santboi.cat/ 
15agentgran
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Equip de persones que han començat a treballar aquest mes de maig en un nou pla d’ocupació

47 persones que estaven a l’atur han co-
mençat a treballar gràcies al pla d’ocupació 
del PMI Casablanca 2016, una iniciativa co-
finançada per la Generalitat de Catalunya, 
el Fons Social Europeu i l’Ajuntament. La 
majoria de les persones beneficiàries són 
veïns i veïnes del barri de Casablanca. 

Fins al mes d’octubre duran a terme 
tasques de millora comunitària, principal-
ment relacionades amb el manteniment 
i la neteja de zones enjardinades, espais 
públics i equipaments municipals. També 
està previst desenvolupar accions de pre-
venció, detecció, control d’accions o con-
ductes incíviques, suport al desenvolupa-
ment d’activitats lúdiques i funcionament 
d’equipaments públics. 

Els plans d’ocupació del PMI són un més 
dels programes ocupacionals que gestiona 
l’Ajuntament amb fons propis i amb aporta-
cions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), la Generalitat i la Diputació de Bar-
celona. Es preveu que aquests programes 

proporcionin feina enguany a prop de 250 
persones de la ciutat.

Treball transversal
L’Ajuntament treballa de manera transver-
sal les polítiques d’ocupació al municipi. 
Diferents àmbits de l’organització munici-
pal desenvolupen programes amb l’objectiu 
de generar nous llocs de treball, ajudar les 
persones aturades a tenir més opcions de 
treballar i contribuir a fer créixer empreses, 
comerços i persones emprenedores.

Les persones joves i altres col·lectius 
amb dificultats habituals per trobar fei-
na són els objectius prioritaris de les po-
lítiques municipals d’ocupació. La propera 
posada en funcionament del projecte de 
Primera Oportunitat (vegeu la informació a 
l’esquerra de la pàgina) i la feina de 10 do-
cents als centres educatius de Sant Boi des 
del mes de març per fer tasques de suport 
a l’estudi són altres exemples d’aquesta 
aposta de l’Ajuntament de Sant Boi n

Una nova iniciativa per generar 
ocupació a la ciutat

Els 
programes 
ocupacionals
gestionats per 
l’Ajuntament 
durant 2016 
donaran feina 
a unes 250 
persones.

Primera 
oportunitat laboral 
per a joves amb 
estudis superiors
L’Ajuntament  ha impulsat el projecte 
Primera Oportunitat. La proposta 
preveu oferir una primera oportunitat 
laboral a joves de la ciutat amb formació 
superior a partir d’un contracte laboral 
d’un mes de durada que es formalitzarà 
el proper mes de juliol per treballar a 
les diferents àrees de l’Ajuntament. 

Seran joves de 
fins a 35 anys, 
demandants 
d’ocupació, 
amb formació 
reglada de tipus 
professional 
(CFGS/Graus 
Universitaris/
Mestratges 
universitaris) 
acabada a partir 
de 2013 i sense 
currículum 
contractual 
previ. La 
previsió és 
cobrir 15 llocs 
de treball 
mitjançant 
contracte 
laboral que 

duraria tot el mes de juliol d’enguany. 
La jornada laboral aniria de dilluns 
a divendres amb un còmput global 
de 25 hores setmanals (5 hores al 
dia).  Així, faran tasques de suport 
a projectes o serveis de l’àmbit 
demandant relacionades amb la seva 
formació acadèmica. Aquest projecte, 
previst en el Pla de Govern actual,  vol 
donar resposta a un dels problemes 
més importants de la població jove 
de la ciutat, i una oportunitat real 
d’adquisició d’experiència laboral.
Més informació:
joventutsantboi.cat
facebook.com/jovessantboi
santboi.cat
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El Programa Millora incentiva 
la renovació de comerços 
L’Ajuntament ha destinat 20.000 eu-
ros (8.000 més que l’anterior edició)
per a la convocatòria del Programa 
Millora. L’objectiu d’aquest programa 
és incentivar la posada al dia de la 
imatge externa dels establiments, 
la modernització interior dels locals 
i la millora de l’accessibilitat i de la 
gestió del negoci per adequar-la a les 
noves necessitats del mercat.

Millorar l’accesibilitat
La convocatòria (encara en tramita-
ció) valora l’esforç d’esmena dels ele-
ments que garanteixin l’accessibilitat 
a persones amb mobilitat reduïda 
com fer més accessible l’entrada o 

l’interior de l’establiment: passadis-
sos, adaptació de mobiliari, adapta-
ció dels emprovadors, adaptació dels 
lavabos i altres.

El termini de presentació de sol·li-
cituds finalitza el 31 de desembre de 
2016. L’Ajuntament informarà sobre 
quan poden demanar aquests ajuts 
les persones físiques o jurídiques titu-
lars d’un establiment comercial, ubi-
cat a Sant Boi, de venda al detall, de 
restauració, de serveis de bugaderia 
i tintoreria, de perruqueria i estètica 
i les agències de viatges detallistes.

Durant el mes de maig s’anunciaran 
els comerços triats a la convocatòria 
del Programa Millora de 2015.

Experiències  
locals al Fòrum 
del comerç
Tres persones emprenedores de la 
ciutat (un xef, Albert Mendiola; un 
forner, Esteve Bach, i una barbera, 
Marta Hernández) van parlar, el 20 
d’abril, sobre els seus negocis ‘made 
in Sant Boi’ a la dotzena edició del 
Fòrum del Comerç. Davant la pregun-
ta: “És possible obrir, ampliar o inno-
var un negoci a Sant Boi de Llobregat 
amb èxit?”, tots tres van respondre 
afirmativament a aquesta pregunta a 
partir de les seves pròpies experièn-
cies desenvolupades a la ciutat. Més 
de 150 comerciants locals van assistir 
a la sessió, celebrada a Cal Ninyo, on 
van poder compartir punts de vista i 
debatre sobre qüestions relacionades 
amb el dia a dia del sector. La perio-
dista Glòria Serra va conduir l’acte.

La trobada inaugurava un nou enfo-
cament del Fòrum del Comerç 2020, 
més proper i millor connectat amb 
la realitat quotidiana de la ciutat. 
Aquest espai de relació impulsat per 
l’Ajuntament pretén ajudar el comerç 

de proximitat de Sant Boi a innovar 
per posar en marxa o fer créixer les 
iniciatives comercials.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va pre-
sentar la sessió i va explicar que el 
canvi de format del Fòrum de Comerç 
és una de les iniciatives que formen 
part del Pla de Comerç 2020, “un full 
de ruta que ens ha d’ajudar en l’ob-
jectiu d’aconseguir una ciutat més 
competitiva, capaç d’atreure activitat 
econòmica, generar noves iniciatives 

comercials i retenir el consum a la 
nostra ciutat”. 

El Pla de Comerç 2020, presentat 
ara fa un any, assenyala 4 línies es-
tratègiques de treball consensuades 
amb el sector per reforçar el paper 
del comerç urbà de proximitat com 
un dels motors de l’economia local. 
Aquestes 4 línies són: Entorn urbà, 
Associacionisme comercial, Adminis-
tració flexible i fàcil i Activació de 
l’oferta comercial.

Els Dies Bojos 
tornen a  
Sant Boi el  
6 i 7 de maig
La campanya de promoció de 
l’economia local Dies Bojos a 
Sant Boi!! celebrarà la 5a edició 
divendres 6 i dissabte 7 de maig 
per recordar que Sant Boi és 
una bona ciutat per comprar. 
Comerços, restaurants, bars, 
hotels, concessionaris, el cinema, 
el museu i els complexos esportius 
de la ciutat, 
entre altres, 
proposen 
múltiples 
ofertes, 
descomptes 
i promocions 
especials. Alguns 
exemples: les 
botigues que 
participen a 
la campanya 
regalaran 
l’IVA, reserva 
d’habitacions 
a 15 euros 
als hotels NH 
i El Castell 
i a l’Hostal Rambla, vals de 
descompte i menús especials 
a bars i restaurants. També es 
podran adquirir 50 cotxes amb 
els preus més baixos, matrícula 
gratuïta als poliesportius La 
Parellada, Can Massallera, 
L’Olivera, Pau Gasol, Baldiri Aleu 
i Àccura; 2 hores sense pagar a 
pàrquings municipals, rentat 
gratuït per cada despesa de 50 
euros en carburant a la gasolinera 
Repsol Can Calderon, crispetes 
i beguda petita de regal amb les 
entrades a Cinemes Can Castellet i 
2x1 a les visites culturals al Museu 
de Sant Boi, Termes Romanes i 
Torre Benviure. 
Més informació:
santboi.cat/diesbojos
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Del 19 al 22 de maig tindrà lloc una nova 
edició de la Festa Major de Sant Boi. En-
guany es prepara un certamen amb una 
alta participació d’artistes locals: grups de 
música, col·lectius de circ i entitats de cul-
tura popular i tradicional. 

En aquesta línia, el dia 19, l’envelat de 
la plaça de l’Agricultura oferirà una pro-
gramació de concerts de grups santboians 
organitzada per entitats i operadors de la 
ciutat. La intenció és que la iniciativa es 
repeteixi en properes edicions. L’apartat de 

noms propis de la Festa Major està encap-
çalat per Fangoria (grup format per Alaska 
i Nacho Canut), Kiko Veneno, Gertrudis, Ra-
mon Mirabet i Hotel Cochambre.

Tres espais
Durant els dies de la Festa la plaça de 
l’Ajuntament es convertirà en una sala de 
ball improvisada que ompliran la música i 
l’ambient que oferiran les orquestres Sel-
vatana i Cimarrón. La plaça de l’Agricultura 
esdevindrà l’espai de la programació mu-

sical, amb Kiko Veneno al capdavant i una 
bona dosi de grups i cantants locals. I el 
parc de la Muntanyeta acollirà la sofistica-
ció de la música electrònica de Fangoria.

Teatre musical
Els espectacles musicals The Funamviolis-
tas i Improshow, a Can Massallera, com-
plementaran les actuacions. El primer, una 
proposta adreçada al públic familiar innova-
dora i plena d’humor, música, dansa i teatre 
de gest, ha estat premiat amb el Premi Max 

Una vegada més, 
la Festa Major  
omplirà la 
nostra ciutat 
d’activitats per a 
tothom.

Una Festa Major 2016 molt 
participativa i per a tots els gustos
NFangoria, Kiko Veneno i Gertrudis, entre els noms propis d’enguany
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de les Arts Escèniques com a millor espec-
tacle revelació de l’any 2014. Improshow 
és teatre d’improvisació que demana una 
bona dosi de participació del públic. Les 
dues funcions formen part de la Temporada 
d’Arts Escèniques i Música que va començar 
al gener i finalitzarà al juny.

Per a les famílies
Com en altres ocasions, la Fira del Joc i 
l’Aventura serà un espai permanent d’acti-
vitats familiars al parc de la Muntanyeta. 

Aquí hi haurà espectacles de circ (Mala-
bandboi), d’animació i una nova edició de 
Daltabaix, on nens i nenes de les escoles 
de música faran actuacions musicals al car-
rer. També està prevista una fira dedicada 
als animals de companyia, on estaran re-
presentats entitats i professionals i en què 
ben segur hi haurà activitats relacionades 
amb el sector. Així mateix, el certamen té 
preparades activitats per a tots els públics i 
no hi faltaran actuacions de Dj’s del Tour 40 
Principales adreçades al públic més jove.

+ Info:
programa de mà, 
santboi.cat/
festamajor, 
culturasantboi.cat 
i SantBoi App per a 
mòbils i tauletes.
#FestaMajorSB16.

BARS’N VIU: 
artistes, entitats 
i operadors 
locals esdevenen 
protagonistes 
Enguany, la Festa Major té molt en 
compte el potencial dels artistes, de les 
entitats i les programacions musicals 
dels bars i altres operadors artístics de 
la ciutat. Aquest extrem queda reflectit 
en la programació Bars’n Viu de grups i 
cantants locals de La Masia, Les Muses 
de Casablanca, l’Espai Weller de Cal 
Ninyo i els bars Backstage i Canalla 
per al dia 19 a la nit, a la plaça de 
l’Agricultura. en aquest escenari, el dia 
21, la cantant santboiana Carmen Doorá 
presentarà nou disc Eco. El dia 22, a la 
tarda, el festival flamenc del parc de la 
Muntanyeta tindrà Argentina, cantaora 
de Huelva, com a artista destacada, i 
l’Exhibició de Balls de Saló de la plaça 
de l’Ajuntament comptarà amb la 
col·laboració especial de l’escola de ball 
L’Estudi. A la foto, els Aston a l’envelat 
de la plaça de l’ Agricultura, l’any passat. 

La tradició
El programa d’activitats d’aquesta edició 
inclou, com és habitual, tots aquells es-
deveniments de caire tradicional i popular 
clàssics de les festes populars. En aquest 
apartat, no faltaran les sardanes i les jor-
nades castellera i gegantera, a la plaça de 
l’Ajuntament, la Trobada de Puntaires, a la 
rambla de Rafael Casanova, i l’espectacle 
Piromusical, al parc de la Muntanyeta, que 
posarà el punt final a la Festa Major 2016 
com es mereix.

FANGORIA

GERTRUDIS

KIKO VENENO
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El proyecto Alcaldia als Barris, 
protagonista en Ràdio Sant Boi  
y en ETV
Ràdio Sant Boi inició en Marianao, el 

13 de abril, el ciclo de 
programas especiales de 
la Alcaldía en los Barrios 
que llevará a cabo cada 
segundo miércoles de 
mes en un casal diferente 
(coincidiendo con la 
presencia mensual de la 
alcaldesa en los barrios). 
Lluïsa Moret también 

participó en el programa “Panorama 
municipal” de ETV dedicado a 
Marianao. La alcaldesa visitó los 
huertos de Can Pinyol en compañía de 
las personas socias de la asociación 
de discapacitados físicos Aramis, que 
dispone de una zona habilitada en este 
espacio comunitario. 

Más pantallas de información
Tras un año de experiencia piloto en 
Can Massallera, el Ayuntamiento ha 
ampliado el número de pantallas de TV 
en otros equipamientos de la ciudad. 
Can Massallera dispone ahora de un 
sistema de 4 pantallas (videowall) y 
se han instalado nuevas pantallas en 
L’Olivera, la Biblioteca Jordi Rubió 
i Balaguer, La Parellada y la OMAP. 
Las pantallas ofrecen información de 
interés municipal.

Celebración del 30 aniversario 
del CDIAP de Sant Boi

El equipamiento de 
L’Olivera acogió la 
jornada de celebración 
de los 30 años del 
Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención 
Precoz (CDIAP) en Sant 
Boi. La presentación 
de la jornada corrió a 
cargo de Pilar Foz. A 
continuación tuvo lugar 

la conferencia inaugural “La atención 
a la primera infancia y la familia, una 
actualización”.

El Servicio Municipal de Mediación Ciuda-
dana de Sant Boi nació hace 10 años con 
vocación de ofrecer a la ciudadanía una 
alternativa para la resolución de los con-
flictos. El día 4 de de mayo tuvo lugar en la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer un acto de 
conmemoración del aniversario. 

El Ayuntamiento ha organizado la Sema-
na de la mediación y la convivencia (del 2 al 
8 de mayo de 2016) con una serie de actos: 
cinefórum, coloquios, conferencias, teatro, 
cuenta cuentos, jornadas interculturales y 
otras actividades. Uno de los actos desta-
cados ha sido un coloquio con intercambio 
de experiencias a cargo de Xavier Jiménez 
del servicio de mediación del Prat, Ós-
car Negredo del servicio de mediación de 

l’Hospitatet de Llobregat, Maribel García y 
Virginia Comas del servicio de mediación 
de Sant Boi. La sesión, abierta al público, 
se hizo el 3 de mayo en La Gralla. Al día 
siguiente, la Biblioteca Jordi Rubió i Bala-
guer acogió una mesa redonda sobre con-
vivencia y mediación a cargo de Juan Antón 
Mellón, catedrático de Ciencia Política de 
la Universidad de Barcelona y Maria Munné, 
codirectora del máster en mediación de la 
Universidad Pompeu Fabra. El 5 de mayo se 
realizó en Can Massallera el 5º Foro local 
de convivencia, organizado por la Red de 
Educadores y Alumnos para la Convivencia 
con la colaboración del Instituto Diversitas 
y de Teatre del Buit. La celebración finaliza 
el 8 de mayo con las jornadas Enllaça’t a 
Marianao, en la plaza Mercè Rodoreda.

Favorecer la convivencia
El Servicio Municipal de Mediación Ciuda-
dana trabaja para la promoción de la res-
ponsabilidad social y el fomento del com-
promiso con los derechos y deberes sobre 
los que se basa la convivencia en el munici-
pio. El servicio se dirige a la ciudadanía que 
vive y/o conoce situaciones de conflicto 
generadas por la convivencia en diferentes 
ámbitos y ofrece espacios de atención gra-
tuitos y garantes de confidencialidad n

Celebración del 
10º aniversario 
del Servicio 
de Mediación

Convenios con las entidades.  El Ayuntamiento firmó, el 13 de abril, 183 convenios para la realización 
de proyectos, actividades y servicios. La subvención de 1.349.398 euros (83.069 euros más que en 2015) 
ha sido distribuida entre 150 entidades: deportes (46), cultura (45), educación (20), medio ambiente 
(12), discapacidad (10), infancia y adolescencia (6), mayores (7), juventud (9), asociacionismo vecinal (5), 
cooperación y solidaridad (7), salud comunitaria (6), igualdad de género (3), servicios sociales (3),  
comercio (2) y otros (2).
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Cinco ciudades explican en Sant Boi sus 
proyectos de desarrollo urbano
Sant Boi acogió, el 27 de abril, la 
“Jornada sobre Desarrollo Urbano 
Sostenible. La estrategia DUSI como 
motor de transformación de nuestras 
ciudades”. Un centenar de políticos y 
técnicos de diferentes localidades de 
Cataluña participan en este encuen-
tro profesional en el equipamiento 
municipal de Cal Ninyo.

La jornada contó con la presencia 
como ponente de Lola Ortiz Sánchez, 
vocal asesora en la Subdirección Ge-
neral de Cooperación Territorial Eu-
ropea y Desarrollo Urbano del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Este es el organismo que se 
encargará de seleccionar cuáles de 
las estrategias DUSI presentadas por 
los municipios a principios de este 
año obtienen financiación europea de 
los fondos FEDER 2014-20.

Lola Ortiz ha explicado que los ob-
jetivos temáticos de las estrategias 
DUSI son: administración electrónica, 
economía baja en carbono, mejora 
del entorno (patrimonio cultural y 
entorno natural) y regeneración de 
áreas urbanas desfavorecidas.

Los Alcaldes de 5 ciudades catala-
nas que han presentado estrategias 
DUSI y que, al mismo tiempo, son 
integrantes de la red Innpulso de 
Ciudades de Ciencia e Innovación ex-
pusieron los rasgos más importantes 
de sus propuestas. Participaron Lluï-
sa Moret (Sant Boi), Jordi Ballart (Te-
rrassa), David Boté (Mataró), Carles 
Escolà (Cerdanyola del Vallés) y Juli 
Fernández (Sabadell).

Los cinco grandes retos identifica-
dos por la estrategia DUSI de Sant Boi 
son: incrementar los niveles formati-

vos para mejorar las oportunidades 
de acceder a puestos de trabajo dig-
nos y de calidad, aumentar la cohe-
sión territorial y las conexiones entre 
el centro y la periferia del municipio, 
disminuir la factura energética de los 
colectivos más desfavorecidos me-
diante la rehabilitación energética de 
edificios, potenciar las capacidades 
profesionales para atender la deman-
da de servicios de las personas ma-
yores y mejorar el posicionamiento 
competitivo de la ciudad en relación 
a otras localidades.

El Plan de 
acogida avanza
El Ayuntamiento aprobó en 
febrero el Plan de acogida y 
empieza a concretarse con la 
apertura de dos pisos para ofrecer 
10 plazas a solicitantes de asilo 
mediante el programa de acogida 
temporal estatal que ejecuta de 
la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado. El programa, 
estructurado en diferentes 
fases (acogida, integración y 
autonomía), permitirá hacer 
un acompañamiento integral 
a las personas acogidas que 
comprende diferentes ámbitos de 
actuación (necesidades básicas, 
apoyo jurídico y psicosocial, etc).
El Ayuntamiento ha conseguido 
un patrocinio de la empresa 
Conforama en muebles y menaje 
del hogar para los dos pisos 
puestos en funcionamiento. La 
Comisión Catalana de Ayuda al 
Refugiado y el Ayuntamiento 
tienen previsto crear un punto 
de voluntariado. También está 
previsto realizar diferentes 
acciones de sensibilización. Así, 
el sábado 28 de mayo, en Can 
Massallera tendrá lugar la Muestra 
local de cine y convivencia en 
la que se presentarán los clips 
audiovisuales producidos por 
alumnos de 11 centros educativos 
de la ciudad reflexionando 
sobre la crisis de los refugiados. 
El 18 de junio, en la Plaza del 
Ayuntamiento, se conmemorará 
el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas.Hasta la fecha, el 
Ayuntamiento ha  colaborado 
con 6.700 euros en la campaña de 
emergencia.
Más información:
santboi.cat/ciutatrefugi

Sant Boi se incorpora al proyecto 
“Activa’t per la Salut Mental”
Cal Ninyo acogió, el 27 de abril, la pre-
sentación del proyecto “Actíva’t per 
la Salut Mental”. La alcaldesa, Lluïsa 
Moret, inauguró el acto donde parti-
ciparon representantes de las admi-
nistraciones y entidades del sector. 
El proyecto “Actíva’t per la Salut 
Mental”, de base comunitaria, preten-
de conseguir que personas con pro-
blemas de salud mental y sus familia-
res puedan convertirse en agentes de 
salud activos en su propio proceso de 
recuperación, y mejorar así su calidad 
de vida. Es un proyecto impulsado por 
la Federación Salud Mental Cataluña, 

la Federación Voces y la Generalitat 
de Catalunya, en el marco del Plan 
integral de atención a las personas 
con trastorno mental y adicciones. 

En Sant Boi el proyecto es fruto 
del trabajo conjunto de la asociación 
Equilibrio, y de Benito Menni Com-
plejo Asistencial en Salud Mental. 
El proyecto pone a disposición de la 
ciudadanía el servicio Espacio Sitúa-
te, un punto de información y aseso-
ramiento sobre salud mental abierto 
a la ciudadanía para cualquier con-
sulta. En Sant Boi se puede encontrar 
en Can Jordana. 
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El web 
municipal  
rep el Segell 
Infoparticipa
L’Ajuntament va rebre, el 20 
d’abril, el Segell Infoparticipa a 
la qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local per 
tercer any consecutiu. Es tracta 
d’un distintiu creat pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que avalua les pàgines 

web municipals. Els 
resultats es poden 
veure al Mapa 
Infoparticip@.
L’Ajuntament de 
Sant Boi és un 
dels 25 municipis 
catalans que han 
obtingut el segell 
amb el 100% 
donat que el web 
municipal (santboi.
cat) compleix 
amb els requisits 
dels 52 indicadors 
d’enguany. Aquesta 
és la segona ocasió 
consecutiva que 

l’Ajuntament rep aquest segell de 
qualitat. El nombre d’indicadors 
s’ha ampliat aquest any i s’ha 
adaptat als paràmetres de la 
Llei de Transparència i accés a la 
informació pública i bon govern, 
que va entrar en vigor a Catalunya 
l’1 de gener de 2016. 
Els guardons de la tercera edició 
del Segell Infoparticipa 2015 es 
van lliurar a Barcelona al Born 
Centre Cultural, en el marc d’una 
jornada sobre la transversalitat 
de la transparència organitzada 
conjuntament amb l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. El 
regidor de Projectes Europeus, 
Transparència i Joventut, Marc 
Aguilà, va recollir la distinció.

L’Ajuntament lliura 133 ordinadors a les entitats
L’Ajuntament ha cedit gratuïtament 
133 ordinadors a 21 entitats i asso-
ciacions de la ciutat. Els equips infor-
màtics tindran així una segona vida, 
després d’haver estat substituïts per 
noves unitats en diferents dependèn-
cies municipals. L’acte de llirament es 
va fer el 28 d’abril a la sala de plens 
de l’Ajuntament.

Els ordinadors (unitats CPU) s’han 
adjudicat mitjançant una convocatò-
ria pública adreçada a donar suport 
a les activitats de les entitats sense 
ànim de lucre. El 100% de les sol·lici-
tuds presentades s’han pogut satisfer.

El 27 d’abril es va constituir a Cal Ni-
nyo la Taula animalista de Sant Boi. 
L’acte va comptar amb la participació 
de diferents agents del sector (ser-
veis veterinaris, botigues especialit-
zades i tècnics municipals) que es van 
reunir amb el tinent d’alcaldia de Ciu-
tat Sostenible, Josep Puigdengolas, i 
la regidora de Salut Pública i Tinença 
responsable i benestar dels animals, 
Ció Lerma.  

1a Trobada d’animals
Coincidint amb la Festa Major de 
Sant Boi, el 22 de maig, es farà al 
parc de la Muntanyeta la 1a Trobada 
d’Animals i Cia, que comptarà amb la 
participació d’entitats del sector d’ar-
reu de Catalunya, botigues especia-
litzades i serveis veterinaris. Durant 
la jornada s’organitzaran un seguit 
d’activitats infantils i per a tots els 
públics. Les famílies podran gaudir 
en horari de matí i tarda de la gim-
cana “Mascota’m” i diversos tallers 

de tinença responsable d’animals de 
companyia. Un dels tallers ensenyarà 
a fer complements per a les mascotes 
amb material reutilitzat. A les 10.30 h 
es farà una activitat anomenada Ani-
ma Leo de lectura de contes, a càrrec 
del Centre de Psicologia MIM.

Pel que fa a les activitats progra-
mades per al públic en general, la 
trobada oferirà durant el matí tallers 
d’ensinistrament d’obediència, cura 
de gossos i gats, teràpia assistida 
amb gossos i, finalment, un taller de 
comunicació felina. Al migdia es farà 
el teatre-fòrum Animals salvatges, a 
càrrec de la companyia La Xixa Tea-

Constitució 
de la Taula 
animalista 
de Sant Boi

tre. Durant la jornada un grup local 
farà a l’amfiteatre del parc de la Mun-
tanyeta, a les 13.30 h, la presentació 
de la marca GatsSantboi. 

Participació
Amb aquestes mesures, l’Ajuntament 
vol afavorir la participació dels ani-
mals de companya en la vida social 
de la ciutat. De fet, els animals de 
companyia ja han estat presents en 
altres jornades festives com la Fira de 
la Puríssima, l’Aplec de Sant Ramon, 
els Tres tombs i la Cavalcada de Reis. 
Ara tindran també el seu espai a la 
Festa Major.

Acte de constitució de la Taula animalista.
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Les associacions Aramis i Tots Som Sant-
boians de persones amb discapacitat han 
posat en marxa el projecte Mandala per 
plantejar un seguit d’accions adreçades 
a aconseguir la inclusió social. Segons 
aquestes associacions, un dels objectius de 
la campanya és donar una imatge més real 
de la discapacitat i combatre els estereo-
tips i falsos perjudicis. De fet, el logotip del 
projecte és un mandala que reflecteix la in-
clusió per igual de totes les persones que 
formen part de la societat.

Una de les parts d’aquest projecte és el 
programa Aprenem, que es desenvolupa als 
centres escolars. Portaveus de les associa-
cions expliquen als escolars les circumstàn-
cies de les persones amb discapacitat i com 

ho han de fer per relacionar-se amb elles. 
Un altre vessant és la formació a entitats 
i institucions sobre qüestions relacionades 
amb la discapacitat. Finalment, les entitats 
promotores s’adreçaren als comerços i a les 
institucions per conscienciar-los de la ne-
cessitat d’adaptar els seus locals i oficines a 
les persones amb discapacitat. Així, les en-
titats faran accions informatives i lliuraran 
uns distintius (mandales) a aquells que aju-
din a eliminar les barreres i millorar els sis-
temes d’atenció a la gent amb discapacitat.

Aramis i 
Tots som 
Santboians, 
per la inclusió

Un 12,3 % dels 
habitants de 
Sant Boi (7.000 
persones) tenen 
una discapacitat.

Festival de cinema esportiu. Sant Boi de Llobregat acull enguany per primera vegada el  
BCN Esports Film (bcnesportsfilm.org). L’Ajuntament ha convidat els centres d’educació primària i ESO  
a compartir aquesta experiència als Cinemes Can Castellet, on es realitzen diferents sessions temàtiques 
entre els dies 3 i 7 de maig de 2016.  També hi pot assistir el públic en general. La mostra permet conèixer 
creacions audiovisuals relacionades amb l’esport com una expressió de cultura general, en totes les  
seves manifestacions.

Tot a punt per completar el repte 
“Running to Rio”
El Cros Escolar El Repte “Running 
to Río” és un projecte cooperatiu 
d’educació física i valors que va dirigit 
als alumnes de cicle mitjà i cicle 
superior de primària. A principis de 
curs, el Comitè Olímpic els va plantejar 
un repte:  portar la flama olímpica 
corrent des de Sant Boi fins a la seu 
dels Jocs Olímpics de Río de Janeiro 
(Brasil). A les sessions d’educació física 
i durant el seu temps lliure, els nens 
i nenes han anat corrent i sumant 
quilòmetres. El repte s’aconseguirà el 
13 de maig quan hauran de completar 
els darrers 650km per arribar a l’estadi 
olímpic. L’esdeveniment comptarà 
amb la participació d’onze centres 
escolars públics. 9 centres ho faran 
a la mateixa jornada: Antoni Gaudí, 
Antoni Tàpies, Barrufet, Cooperativa, 
J.M. Ciurana, Montbaig, Parellada, 
Rafael Casanova i Vicente Ferrer. Els 
altres dos centres participants, Amat 
Verdú i Benviure, faran donació de 
quilòmetres per assolir el repte.   

Concert d’aniversari de la Coral 
Pedres Blanques a la Festa Major

La Coral Pedres Blanques oferirà a Can 
Massallera un concert d’aniversari, 
el 20 de maig a les 20 h. L’espectacle 
porta per títol Ara que he fet 20 anys 
i vol retre homenatge a totes les 
persones que durant aquest temps 
han passat per la coral. El concert vol 
portar el públic per un recorregut a 
través dels temps amb les cançons 
que han marcat d’una forma o altra la 
trajectòria de la coral santboiana.
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A ra farà un any, en els mesos previs 
a les eleccions municipals, fèiem 
servir el lema “Som lluita, som bon 
govern”. Un any després podem sen-
tir-nos orgullosos i orgulloses d’estar 
fent, una vegada més, del lema una 
realitat. L’actual govern municipal, 
escollit a les urnes, té el deure de 
vetllar per una bona administració 
i bona gestió dels recursos públics, 
però també de reivindicar i defensar 
els drets dels seus ciutadans i ciuta-
danes allà on calgui.

Les darreres setmanes hem reivin-
dicat el manteniment i la no supressió 
de línies de P3, hem impulsat campa-
nyes defensant l’escola pública, es-
tem executant polítiques valentes de 
canvi de model energètic i de lluita 
contra el canvi climàtic, reivindiquem 
infraestructures de transport públic 
de qualitat i hem exigit amb contun-
dència la finalització de les obres de 
la variant C245 i el trasllat de la ca-
serna i la subcentral elèctrica fora 
del nucli urbà. I només són alguns  
exemples.

Els propers mesos continuarem 
vetllant i treballant per assolir allò 
que tot santboià consideraria de jus-
tícia i que necessita també la com-
plicitat d’altres administracions que 
també són responsables del benes-
tar de la nostra gent i que no sempre 
estan a l’alçada, com la Generalitat i 
l’Estat. 

Si tots i totes ens hi posem tindrem 
una ciutat millor, viurem millor.

Josep Puigdengolas, 
tinent d’alcaldia

N Bona gestió i justa 
reivindicació

S  obre la ciencia de las banderas ver-
só en gran parte el último pleno. Los 
reglamentos, protocolos y calenda-
rio de la emblemática municipal: las 
bicolores, tricolores, cuatribarradas 
con y sin azul. Se salvaron las de la 
UE y la local con su campana, menos 
mal. Antes, unos turistas uruguayos 
me preguntaron sobre las dos cuatri-
barradas en Barcelona. Ya confusos 
símbolos del presente desafío legal 
que se vive. Y que Inés Arrimadas 
resumió, mirando al señor Puigde-
mont, con “más de lo mismo”. El re-
huse de lo real y de lo concreto, en 
pos del populismo.

Casi al margen quedaron las expro-
piaciones de los patios traseros de la 
calle Llevant, los reclamantes fueron 
avisados 14 días antes. Esto en Suecia 
sería castigado. En el “transparente” 
Sant Boi sólo unas leves excusas. Los 
vecinos pedían auxilio a IU en vano, 
ellos solo están por los “grandes 
temas”: ni huertos expropiados, ni 
Antenas, ni Parellada, ni inventario 
del fondo de arte, ni CORESSA, ni 
AGBAR, ni CITELUM (Gürtel) -los pac-
tos obligan-. Aunque ya con las elec-
ciones encima, tal vez los coaligados 
en el poder nos vuelvan a hablar de 
temas reales y posibles y así se llene 
con público interesado la sala de ple-
nos, descontando los funcionarios, 
guardias y periodistas: únicos asis-
tentes en muchas ocasiones.

Olga A. Puertas, 
regidora

N La vexilología

T ornem a parlar del PDU, però aquest 
cop no parlarem dels seus orígens 
o de com  afectarà l’entorn natural 
de la comarca o la nostra façana de 
ciutat. Aquest cop parlarem de com 
s’ha gestionat la informació, especi-
alment el que fa a la zona de la Pa-
rellada, que és la que ens afecta més 
directament.

Durant mesos, Ajuntament i Ge-
neralitat van estar negociant com  
“s’ordenaria” aquest sector. Des 
d’abans de les eleccions municipals, 
nosaltres vam demanar al govern 
local i als partits que el formaven i 
formen (PSC i ICV) què en pensaven 
i quina proposta tenien per al sector. 
El silenci va ser la resposta en el mi-
llor dels casos i, fins al nou Ajunta-
ment, amb la nostra entrada, no se’n 
va parlar obertament.

Al maig es va aprovar inicialment 
i, al desembre, definitivament. Es va 
signar a principis de gener i es va fer 
públic al febrer. En cap moment es va 
parlar amb els veïns del sector, que 
es veuran fortament afectats, i que 
s’han mostrat força molestos per la 
manca de transparència del govern, 
que no parlà amb ells ni quan es po-
dien fer al·legacions, on haurien po-
gut defensar-se. El govern diu que 
s’està intoxicant amb aquest tema, 
mentre el que han fet ells és amagar 
la informació. Mentrestant, diversos 
agents hem portat el PDU als tribu-
nals, esperant aturar-lo i reobrir el 
debat ciutadà que el govern de la  
ciutat defuig.

Miquel Salip, 
regidor

N PDU, o com informar 
la ciutadania

 a mayor esperanza de vida es una de 
las conquistas más importantes de 
nuestro tiempo. Concretamente, en 
nuestra ciudad viven en la actualidad 
más de 19.000 personas por encima 
de 60 años. Por ello queda claro que 
las personas mayores, merced a su 
trabajo, tanto como en su etapa la-
boral activa como a través de su ac-
tividad diaria, han generado y siguen 
generando riqueza y tienen derecho 
a participar de las mejoras del bien-
estar que se han producido y también 
de las que se vayan produciendo.

El pleno aprobó por unanimidad, 
cuatro dictámenes, realizados por 
el Consell Consultiu de la Gent Gran,  
que hacían referencia a históricas rei-
vindicaciones sobre residencias, cen-
tros de día, atención primaria, farma-
cias, transporte y movilidad, vivienda 
e infraestructuras que afectan a su 
día a día. En estos tiempos difíciles 
y de crisis, debo valorar el esfuer-
zo, el compromiso y la experiencia 
de nuestra gente mayor para seguir 
afrontado retos de futuro y por su 
voluntad de participar, demostrando 
que son personas de pleno derecho, 
ejerciendo su ciudadanía de forma 
responsable. Hay que seguir reivindi-
cando y hacer oír su voz donde sea 
necesario para mantener su autono-
mía física, económica, tecnológica, 
social y política. En definitiva, refor-
zando y potenciando su calidad de 
vida. Sin duda estaremos a su lado 
para seguir generando políticas que 
cubran sus necesidades.

 L  

Maria A. Barragán, 
regidora

N Por el bienestar de 
las personas mayores

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

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
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A  l diccionari, una moció és una pro-
posició que se sotmet a deliberació 
en qualsevol tipus de reunió, mentre 
que els precs i preguntes tenen la 
funció d’interpel·lar a les persones 
que han presidit l’acte. En canvi, se-
gons el govern local, una moció és 
qualsevol cosa sobre la qual no te-
nen competències i tota la resta són 
precs i preguntes als quals poden 
respondre o no. Així, des de l’oposi-
ció podem sotmetre a deliberació la 
llibertat del Sàhara occidental, però 
se’ns deneguen proposicions sobre 
la gestió del centre d’art de Can Cas-
tells o la participació ciutadana, en 
referència a les dues mocions que 
han estat censurades aquesta le-
gislatura. El motiu és que aquestes 
mocions inclouen algun tipus d’in-
tervenció política per part del go-
vern local. En aquests exemples, les 
intervencions serien millorar la ges-
tió d’un centre d’art que deixa molt 
a desitjar, per una banda, i superar el 
clientelisme i la barrera del 0,5% en 
els processos de participació ciuta-
dana, per l’altra.

És així com ens arrenquen un dels 
pocs mitjans que té l’oposició per 
participar en la presa de decisions. 
Com bé saben els veïns del carrer 
Llevant, el govern local prefereix in-
ventar-se la participació. Per això el 
regidor d’Urbanisme els ha dit que 
els amputarà part de casa seva per 
fer pisos més alts en pro del bé col-
lectiu, d’un col·lectiu al qual ningú  
ha preguntat.

Joan Domènech, 
regidor

N Sobre mocions,  
precs i censures

E n nada se cumplirá un año desde 
que se celebraron las elecciones mu-
nicipales. Según pasan los meses, el 
pleno del Ayuntamiento se va convir-
tiendo en un circo en lugar de ser el 
epicentro del debate de las cuestio-
nes que hay que mejorar y resolver.

Declarar a Felipe VI persona non 
grata por defender la unidad de Es-
paña; debates continuos sobre el 
derecho de autodeterminación, un 
invento del tebeo de nacionalistas 
e independentistas ya que Cataluña 
ni es colonia ni es pueblo oprimido 
como establece la resolución de la 
ONU de 1970 y porque la soberanía 
nacional la decidimos entre todos 
los españoles y no entre unos cuan-
tos; mociones en plan antisistema 
de apoyo a políticos, instituciones y 
otras administraciones que no cum-
plen las leyes; apoyar la II República 
Española como modelo a seguir, y así 
un largo etcétera mientras a nadie le 
importan la ciudad y sus vecinos.

Y ya la guinda, plantear que Sant 
Boi apoye homenajear al terrorista 
Otegui como “hombre de paz”, cele-
bre su salida de la cárcel y pida que 
se retire la pena de inhabilitación 
que tiene impuesta para el ejercicio 
de cargo público. Toda una provoca-
ción, una ofensa, una humillación y 
un menosprecio para las víctimas del 
terrorismo y sus familiares.

En los próximos meses veremos 
como habrá un aumento de la agita-
ción social en nuestro país y en Sant 
Boi. A la vista tenemos elecciones.

Marina Lozano, 
regidora

N Otegui en Sant Boi

Jordi Garcia, 
regidor

N Obres a la C-245, 
aturades sense data

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

ppsantboi.com

L’ Ajuntament de Sant Boi per fi re-
coneix que l’Estat dóna l’esquena a 
Sant Boi! Us animo  a mirar la pàgina 
web municipal: “Sant Boi reclama a 
l’Estat la reactivació de projectes es-
tratègics per a la ciutat”. Ho podrien  
posar més gran i concretar accions!

Estem massa cansats de formar 
part de l’oblit de l’Estat Espanyol. Su-
poso que és més urgent i important 
invertir els nostres impostos en ae-
roports sense avions i en AVES sense  
passatgers que el fet de deixar les 
persones més vulnerables sense 
llum i calefacció a l’hivern perquè 
no és un tema prioritari, com tam-
poc ho és millorar i apostar per les 
infraestructures de Catalunya. Per a 
l’Estat espanyol el greu problema de 
les  sortides i entrades de Sant Boi o 
el projecte de construcció de la línia 
de Ciutat Cooperativa a Castellde- 
fels són temes que ni tan sols valoren 
ni posen sobre la taula.

Des de Convergència de Sant Boi 
treballem per defensar els vostres 
interessos, no ens valen ni excuses 
ni pròrrogues, estem cansats de mis-
satges poc clars i confosos, volem 
respostes immediates i una posició 
ferma i contundent dirigida a millo-
rar els recursos, equipaments i infra-
estructures de la vila.  El poble neces-
sita ara més que mai que s’aposti per 
ell. Convergència de Sant Boi està al 
vostre costat.

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 cada segon 
i quart dijous de mes 
un programa sobre 
ofertes de treball  
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat  
i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 936529830).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).

Viure Sant Boi

Tauler Maig’16

Formació a famílies 
L’Escola Municipal de Mares i Pares convoca 
les següents xerrades per al maig: “Els nostres 
conflictes quotidians”, el dia 5 a l’Escola J.M. 
Ciurana; “La relació entre germans, com 
gestionen la 
gelosia”, el 
dia 12 també 
a l’Escola 
J.M. Ciurana. 
Ambdues 
conferències 
aniran a càrrec 
de la psicòloga 
i formadora de 
FAPAC, Elena Ramírez. Horari: de 17.30 a 19 h. 
Inscripcions: santboi.cat/formaciofamilies

 
Igualtat 
Aquest maig també hi ha activitats al Centre 
de Recursos i Documentació de les Dones: 
“Relaxació” (dies 11, 18 i 25 al Casal de Gent 
Gran del barri Centre), “Sexualitat” (dies 3 i 17) 
i Càpsula TIC: coneix les webs de referència 
dels principals serveis i recursos de Sant Boi 
de Llobregat (dia 26). Inscripcions: a partir del 
10 de maig es podran fer les inscripcions de 
les activitats que es portaran a terme durant el 

mes de juny al CRDD (Can Jordana), c. Ebre, 27 
/ 93 6351200 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat)

 
Bicicletes elèctriques 
Encara es pot sol·licitar a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) una subvenció de 250 
euros per la 
compra d’una 
bicicleta 
elèctrica nova. 
Les persones 
interessades 
han de visitar 
el web d’AMB 
per conèixer 
com aconseguir 
el descompte 
en un dels 
comerços 
adherits. El preu màxim de venda és de de 
1.350 euros (IVA inclòs i abans d’aplicar la 
subvenció). 
Aquesta campanya té per objectiu facilitar 
un canvi en la mobilitat cap a un model on la 
bicicleta sigui un mitjà de transport habitual 
per als desplaçaments quotidians. 
Informació: amb.cat/bicielectrica

Accelera el creixement
Ja està oberta la 5a edició de 
l’Accelera el Creixement, un programa 
de suport a empreses amb alt 
potencial de creixement promogut 
entre la Diputació de Barcelona 
i PIMEC i en el qual l’Ajuntament 
de Sant Boi participa com a agent 
referent del teixit empresarial del 
territori. Les candidatures es podran 
presentar fins al 6 de juny de 2016 
per correu electrònic, fax o en mà, a 
la seu o delegacions de PIMEC o a la 
Masia Torre Figueres (C/ Pau Claris, 14 
de Sant Boi) mitjançant el formulari 
d’inscripció. 

Formació contínua 2016
El Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya subvenciona 
cursos per a treballadors en actiu. El 
curs previst per al juny és Resolució 
de conflictes, amb una durada de 
30 hores (dilluns i dimecres), de 19 a 
21.30 hores.

Formació ocupacional
Els santboians i les santboianes 
inscrits a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) com a demandants 
de feina poden cursar gratuïtament 
formació ocupacional i aconseguir un 
certificat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).  
Al juny començarà el curs 
Organització i gestió de magatzems 
(400 h de juny a octubre) en horari de 
9 a 15 h de dilluns a divendres.  

Per posar en marxa un negoci
Les persones emprenedores que 
vulguin desenvolupar una idea de 
negoci poden estar interessades en la 
següent acció formativa gratuïta de 
curta durada: “De la idea de negoci al 
pla d’empresa” (dies 3 i 5 de maig).

Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14/ 
93 6529830 / coressa@coressa.cat /
coressa.cat )   

Escolarització 2016-2017. Continua el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2016-
2017. Presentació de sol·licituds: batxillerats i cicles de grau mitjà, 18-25 de maig. Cicles de grau 
superior, 26 maig-1 juny. Programes de formació i inserció, 17-27 maig. Ensenyaments esportius, 18-
25 maig. Escoles bressol públiques, 2-13 maig. Més informació:: santboi.cat/curs16-17, les pàgines 
web dels centres educatius i l’aplicació SantBoiApp.
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Tauler Maig’16
Subvencions per al lloguer 
S’ha obert una nova convocatòria 
de subvencions per al pagament de 
lloguer per a l’any 2016 per a aquelles 
persones titulars d’un contracte de 
lloguer que compleixin els requisits 
de la convocatòria. El termini per 
presentar la sol·licitud i documentació 
annexa finalitza el 15 de juny de 2016. 
Poden obtenir els impresos al web 
municipal o recollir una còpia impresa 
a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1). Per lliurar 
la documentació cal tenir cita prèvia: 
les persones joves menors de 35 anys 
poden concertar visita trucant al telèfon 
93 652 98 43 (SIJ El Punt) i la resta 
-majors de 35 anys- poden trucar al 
telèfon 93 635 12 23 (Habitatge).

Altaveu Frontera
El festival Altaveu ha obert el termini 
d’inscripcions a l’Altaveu Frontera, 
l’espai destinat a la difusió de grups i 
bandes emergents de qualsevol estil 
musical dels Països Catalans. El termini 
d’inscripció es tancarà el 30 de maig, 
i tots els grups interessats s’hi han 
d’inscriure a través del web del festival 
(festivalaltaveu.cat). Enguany, l’Altaveu 
Frontera 
promou dues 
categories: 
l’elecció de 
les bandes 
emergents 
que actuaran 
al festival i 
el concurs a 
millor lletra. 
El premi 
implica que 
les quatre 
propostes més votades realitzaran 
un concert en el marc del festival 
Altaveu, que se celebrarà els dies 9 i 10 
de setembre a Sant Boi. Els concerts 
tindran una durada de quaranta minuts 
i disposaran d’una dotació tècnica 
professional. Els grups també rebran 
600 euros per les seves actuacions 
i possible promoció. Aquests joves 
talents compartiran cartell amb bandes 
de primera línia de l’escena catalana. 

Hipertensió i diabetis 
Continua la campanya de prevenció de la 
hipertensió i del control de la glucosa a la 
sang, organitzada per l’Ajuntament i la Creu 
Roja. Una unitat mòbil realitza les analítiques 
dos dies a la setmana.  
Llocs i horaris al maig: els dimarts, al Mercat 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, d’11 a 13 h, 
i els dijous, al Mercat de la Torre de la Vila, 
d’11 a 13 h.  
Preu: gratuït.
 

Matrícula gratuïta als 
poliesportius 
Tot coincidint amb la celebració de la Festa 
Major i els Dies Bojos els poliesportius 
La Parellada, Can Massallera i L’Olivera 
ofereixen matrícula gratuïta a les persones 
que es vulguin inscriure a les activitats de 
les instal·lacions. 
Dies: del 2 al 8 i del 20 al 30 de maig.  
Informació i inscripcions: La Parellada,  
tel. 93 654 10 03 i 93 630 17 78,  
Can Massallera, tel. 93 661 70 19 i L’Olivera, 
tel. 93 654 50 00. 

Ocupació juvenil: Eskala
Les persones joves, entre 18 i 30 anys, que 

estiguin a l’atur 
poden optar al 
programa Eskala 
d’entrenament 
i coaching per 
trobar feina. 
Les persones 
interesades 
en participar   
poden assistir 
a la sessió 
informativa.    
Sessió 
informativa: 
26 de maig a les 18.30 h Inscripcions a les 
sessions: Servei d’Informació Juvenil El Punt 
de Can Massallera (c/Mallorca, 30), tel. 93 652 
98 43 i elpunt@santboi.cat. Més informació: 
facebook.com/eskala.santboi

Cursos de català
Curs intensiu de català de nivell Bàsic 1 (per 
començar a entendre i parlar el català). Durada 
del curs: del 27 de juny al 20 de juliol (45 
hores). Dies i horari de classe: de dilluns a 
dijous, de 9.30 a 12.30 h Inscripcions:  fins al 
23 de de juny  durant els matins de 9 a 13 h 
(Servei Local de Català, 936529585, cpnl.cat). 
Places: 30. Preus: variables (amb reduccions).

 

Aules d’estudi per a joves 
Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre de 
Recursos per als Estudiants de Can Massallera 
estaran obertes en horari nocturn durant 
l’època d’exàmens de final de curs. 
L’Olivera: del 17 de maig al 30 de juny (23 i 24 
de juny tancat) de 21 a 1 h.  
Can Massallera: del 25 al 5 de juliol (23 i 24 
de juny tancat), de 21 a 1 h.

Maig Cooperatiu. Aquest mes de maig, els cinc Municipis Coope-
ratius del Baix Llobregat (el Prat de Llobregat, Sant Boi, Sant Joan Des-
pí, Vallirana i Viladecans) i entitats d’economia social i cooperativa, faran 
activitats per donar visibilitat i promoure l’economia social i cooperativa. 
Més informació: santboi.cat/maigcoop
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SANT JORDI 2016

Agenda Setembre’14 Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Agenda Maig’16
SETMANA DE LA MEDIACIÓ I LA CONVIVÈNCIA 

Dimecres 4 de maig
18.30 h I Literatura. Tertúlia sobre Suite francesa, 
d’Irène Némirovsky. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 6 de maig
22 h I Música. Susana Sheiman Open Trio a Sant Boi 
Jazz Club. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Dissabte 7 de maig
9 h I Esport. Torneig Baldiri Aleu de Rugbi. Lloc: Estadi 
Baldiri Aleu. Organització: Unió Esportiva Santboiana 
 
10 h I Salut. Pedalem i omplim el cistell de producte 
fresc del Parc Agrari. En el marc dels Dies Bojos, a Sant 
Boi. Sortida: pl. Ajuntament. Reserves: sombici.cat. 
Preu: 2 €, a partir de 14 anys. Organització: Som Bici
 
11 h I Salut mental. Presentació del programa Hermes. 
Els tallers han apropat la prehistòria als usuaris i 
usuàries del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i el CASM 
Benito Menni. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament
 
22 h I Música. Trau i Ismael Clark & The Cosmic 
Athletes . Preu: 5 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament
 

Diumenge 8 de maig 
11 h I Esport. 35a Passejada amb bicicleta. Amb 
spinning, circuit BMX, Iniciació al roller (patins) i 
circuit de bicicleta. Menors de 7 anys, acompanyats. 
Sortida: Parc Ciclista Sant Boi. Informació: sbesports.
cat. Inscripció, fins a 800 participants. Organització: 
Ajuntament, C Ciclista Sant Boi i Decathlon
 
19 h I Dansa: 
+45. Espectacle 
amb ballarins 
i ballarines no 
professionals 
de la ciutat. 
A càrrec de la 
Cia Sebastián 
Garcia Ferro. 
Entrades: 14 €, 
anticipada, i 15 
€, immediata, ticketea.com i Can Massallera. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Ajuntament
 

Dimarts 10 de maig 
Fotografia. IX Concurs de 
Fotografia Digital de Muntanya. 
Darrer dia de recollida 
d’originals. Informació: www.
memorialagustitorrents.blogspot.
com. Organtització: Grup Vi Daurat

Dimecres 11 de maig
18.30 h I Presentació de llibres. Alicia Lakatos, El 
cascabel, i Micaela Serrano, El abrazo de los girasoles. 
En el marc de DE-DOS-EN-DOS. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques

19 h I Conferència: El paisatge del Baix Llobregat.  
Ponent Josep M. Cervelló. En el marc del cicle 
Coneixements a la teva mida!. Lloc: L’Olivera. 
Organització: Campus 365-UNED Sant Boi 

Divendres 13 de maig
9.45 h I Esport. Cros Escolar en el marc del repte 
Running to Rio. Lloc: Parc de La Muntanyeta. 
Organització: Grup de Treball d’Educació Física i 
Ajuntament. Col·labora, C Atletisme Sant Boi
 
18 h I Taller. Showcooking al Mercat de Pagès. 
Receptes amb fruita de temporada. Gratuit. Lloc: Rbla. 
Rafael Casanova. Organització: Ajuntament
 
21 h I Música. Santi Campos & Herederos i Olvido 
París. Preu: 5 €, entrada normal, i 6 €, amb CD. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Espai Weller

Dissabte 14 de maig
De 9 a 14 h I Esport. Torneig Germans Bisbal de Rugbi. 
Lloc: Estadi Baldiri Aleu. Organització: UES.
 
De 10 a 13 h I Esport. Jornada de portes obertes 
per gaudir de la bici. Amb gimcanes i jocs. Lloc: Parc 
Ciclista Sant Boi. Gratuït. Org.: Club Ciclista Sant Boi.
 
De 10 a 14h I Solidaritat. Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica. Amb el lema Desconnecta’t del capitalisme 
i apunta’t a les alternatives. Fira d’entitats i venda 
de productes de comerç 
just. Ludoteca Gargot 
de joc, l’altra vida de les 
coses, l’espai Vine a jugar 
amb el comerç just! (de 
10 a 13 h) i l’espectacle 
La botigueta, de Tanaka 
Teatre (12.30 h). Lectura 
del manifest Desconnecta’t 
del capitalisme i apunta’t a les alternatives (13.30 h). 
Lloc: plaça de Catalunya. Organització: Ajuntament amb 
la col·laboració de SETEM Catalunya i la participació 
d’Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari, 
Oxfam Intermón, la Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa 
d’Economia Solidària. 
 
De 12 a 22 h I Jornada Sant Boi Criminal. 
Curtmetratges i xerrades entorn al gènere negre. 
Amb The Blues Prisoners (13.30 h) i Daniel Higiènico 
(21 h). Lloc: Cal Ninyo. Preu dels concerts: 3 i 5 €, 
respectivament. Organització: Associació SangBoi

Dimecres 18 de maig
18 h I Tertúlia poètica. Sonets de i per a Shakespeare.  
Dins de la commemoració dels 400 anys de la mort 
del dramaturg. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques
 
19 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. A càrrec 
de la besnéta de Rafael Casanova, M. Lluïsa Casanova. 
Lloc: Museu-Can Barraquer. Gratuït. Org.: Ajuntament

Diumenge 22 de maig
11 i 12 h I Taller. Diumenges astronòmics. Observació 
solar i planetari digital. Reserves: reserves@
explora360.com. Preu: 2 € (fins a 7 anys) i 4 €, la resta. 
Lloc: Can Julià. Organització: Ajuntament

Dimarts 24 de maig
19 h I Conferència. Filosofia: Reptes ètics al món 
globalitzat. Amb l’autor del llibre Resistència íntima, 
Josep M. Esquirol. En el marc d’Els llibres dela sènior.
Lloc: L’Olivera. Gratuït. Organització: Campus 365-
UNED Sant Boi

Del 3 al 7 de maig 
Sant Boi és subseu del festival de cinema esportiu BCN Sports Film
 
Programa de les sessions obertes a tothom 
Dia 3. 19 h I  Esports i valors. Integració, fair play i igualtat: Padres 
hoolligans, Reilu Peli, The Trophy Thief  i The Pink Helmet Posse-Gnarly in 
Pink  
 
Dia 4. 19 h I Agafa la pilota!: Bounce: How the ball taught the world to 
play. 19.15 h I Marató de curtmetrajes: Le gran bain, Coach, Underneath the 
noise, Voices notes-A tandem ride with Horst A. Friedrichs i Landskating
 
Dia 5. 19 h I Esport i exili:  Brothers in exile. 19.15 h I Marató de 
curtmetratges. Mile for mile, Il giocatore.The player, Las pelotaris, Al 
Hagvui-Borderline

 
Dia 7. 11.30 h I Esports i valors. Integració, fair play i igualtat: Nell’acqua-Into the water, 
Blitz, Waterlilies i Kyydissa-A seat with a view 
 
Pel·lícules en versió original subtitulada. Entrada gratuïta
 
Dies 4, 5 i 6. Sessions per a l’alumnat de primària i de 1r d’ESO. 
Informació: sbsports.cat i bcnsportsfilm.org. Lloc: Cinemes Can Castellet. Organització: 
Fundació Barcelona Olímpica amb la col·laboració de l’Ajuntament

BCN ESPORT FILM DE CINEMA

Del 2 al 8 de maig 
Dia 2 
18 h I Cinefòrum. El hombre de al lado. 
Lloc: Cal Ninyo. 
 
Dia 3  
De 10 a 12.30 h I  Xerrada. Compartim 
històries de mediació als 10 anys 
de servei. Col·loqui i intercanvi 
d’experiències. Inscripcions: santboi.cat. 
Lloc: La Gralla
 
Dia 4 
De 10 a 12.30 h I Espai de reflexió: de 
la convivència a la mediació, a càrrec de 
Juan Antón Mellón, catedràtic de Ciència 
Política i de l’Administració de la UB i 
Maria Munné, codirectora del màster en 
mediació de la Universitat Pompeu Fabra. 
Inscripció: santboi.cat. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer
 
Dia 5  
De 9 a 13.30 h I 5è Fòrum Local de 
Convivència. A carrec de la Xarxa 
d’Educadors i Alumnes per la Convivència 
amb la col·laboració de l’Institut Diversitas 
i Teatre del Buit. Lloc: Can Massallera
 
Dia 6 
D’11 a 13.30 h I Teatre. Segon Segona, 
a càrrec d’Imagina Teatre. Sessió oberta. 
Lloc: L’Olivera. 
 

De 18 a 18.45 h I Contacontes: Els diàlegs màgics, resolem conflictes. Adreçat a 
famílies amb infants fins a 12 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
Dia 8 
De 10 a 16 h I Jornades: Enllaça’t a Marianao. Amb el suport de l’Obra Social La Caixa, 
Marianao Té Cor, el Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao i l’Ajuntament.  
Més informació: www.marianaotecor.cat. Lloc: Plaça de Mercè Rodoreda 
Organització de la Setmana: Ajuntament

Servei 
Municipal de 
Mediació 
Ciutadana
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Dimecres 4 de maig
18 h I Contes del món: El Mumin i el nou amic, en 
català i finès. Per a nens i nenes de 3 a 7 anys. Gratuït. 
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Col·lectiu Intercultural Darreu

Divendres 6 i 13 de maig
18 h I Hora del conte. Bibl. J. Rubió i 
Balaguer: Els diàlegs màgics resolen 
conflictes, en el marc de la Setmana de la 
Mediació (dia 6). Bibl. M. Aurèlia Capmany: 
Qui era Roald Dahl? Pel centenari de l’autor, 
amb Les MariAurèlies (dia 6) i Algunes 
històries i trifulques de Roald Dahl (dia 13)

Diumenge 8 de maig
10 h I Taller. Al bosc amb 5 sentits. Per a famílies amb 
infants de 3 a 8 anys. Lloc: Can Palós. Punt de trobada: 
Urb. Cesalpina. Reserves:  info@centrescoltes.cat i tel. 
93 5902700. Org.: Ajuntament
 
12.15h I Cinema Infantil 
en Català (CINC): 
Campaneta i la llegenda 
de la bèstia. Preu: 4,5 
€. Lloc: Cinemes Can 
Castellet. Org.: Consorci 
per a la Normalització 
Lingüística

Dimecres 11 de maig
De 17 a 19.30 h I Dia Internacional de les Famílies 
2016 . Àpats en Família amb Ada Parellada i l’escriptora 
Anna Manso, autora de La pitjor mare del món. Lloc: Pl. 
Mercè Rodoreda. Org.: Ajuntament

Dies 12 i 18 de maig
18.30 h I Estonetes familiars. Taller d’expressió i 
creativitat plàstica per a famílies amb infants de 4 a 11 
anys (dia 12) i per a famílies amb infants d’1 a 3 anys 
(dia 18). Gratuït amb places limitades (15 famílies per 
sessió). Lloc: Ludoteca L’Olivera. Org.: Ajuntament

Dissabte 14 de maig
12.00 h I Taller. Keith Haring: siluetes. Expressió 
corporal i artística per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Cal inscripció. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dimarts 24 de maig
10.15 h. I Dansa. Dansaboi. 
Alumnat de 1r a 6è de 
primària de Sant Boi. Lloc: 
pl. Ajuntament. Organització: 
Ajuntament i escoles de la 
ciutat

Dimecres 25 de maig
17.30 h I XXIX Jocs Florals Escolars. Acte final. 17.30 
h: De 1r a 3r. 18.30 h: de 4t a 6è. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament i escoles de Sant Boi 

Divendres 27 de maig
18.00 h I Taller. Lectura participativa de Caperucita 
roja y el lobo. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Dissabte 28 de maig
17.00 h I Club de lectura infantil. Maleïdes noies, 
de Gemma Lienas. Ens acomiadarem del Club fins al 
mes de setembre. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Agenda Setembre’14Agenda Maig’16

 
De l’1 al 16 de maig 
Solidaritat. Cooperació sindical: solidaritat i 
compromís. Fundació Josep Comaposada i Fundació Pau 
i Solidaritat. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 2 al 27 de maig
Art. Mostra de treballs alumnes acadèmia Forma. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
Acadèmia Forma

Del 13 de maig al 2 de juliol
Art. Ferran Soriano 
i les lletres. Mostra 
del constant diàleg 
i contacte de l’autor 
amb la literatura. 
L’exposició s’inaugura 
el dia 12 de maig, a 
les 18.30 h. Lloc: La 
Saleta de Can Castells. 
Gratuït. Organització: 
Ajuntament

Fins al 18 de maig
Dones: Violència masclista en la parella: desmuntem 
mites? Una producció de l’Institut Català de les Dones. 
Entrada gratuita. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Fins al 22 de maig
Història: Quan les pedres 
ens parlen. El megalitisme 
a Catalunya. Els megàlits 
són unes de les restes 
arqueològiques més 
singulars del nostre passat. 
Els trobem repartits arreu 
del territori i, des de molt 
antic, van despertar l’interès 
dels primers arqueòlegs. 
Preu: 2 € i descomptes del 
50%. Gratuït per a jubilats, 
aturats, menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Termes 
Romanes. Organització: Ajuntament

Del 23 de maig al 9 de juny
Solidaritat. Convenció sobre els drets dels infants. A 
càrrec d’Unicef Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Fins el 10 de juny
Fotografia. 8è Premi de fotografia Vila de Sant Boi. 
Mostra de les fotografies presentades. Entrada gratuïta. 
Lloc: Centre d’Art Can Castells. Organització: agrupació 
fotogràfica Aboboi

Durant 2016
Dones: De Natura 
Muliebri. La salut de 
la dona romana. Visió 
de la dona com a ésser 
malaltís i inferior a 
l’home. Preu: 1 €. Gratuït 
per a persones jubilades, 
aturades, menors 
de 12 anys i ICOM. 
Lloc: Museu-Termes 
Romanes. Organització: 
Ajuntament

ExposicionsDimecres 25 de maig  
18.30 h I Literatura. Club de lectura fàcil amb 
Radiografia de noia amb tatuatge, de Jordi Sierra i 
Fabra. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. Org: biblioteques 
 
18.30 h I Taller. Showcooking La cuina de les cireres, 
amb Gerard Solís, cuiner i autor de Bojos per les cireres, 
premi Gourmand World Cookbook Awards 2006. En el 
marc de De l’Hort a la Biblioteca. Cal inscripció. Lloc: 
Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Divendres 27 de maig
19 h I Taller. L’envelliment, ètica i qualitat de vida. 
Al Cafè dels Filòsofs. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques
 
22 h I Música. Coet. Concert del grup santboià. Lloc: Cal 
Ninyo. Preu: 5 €. Organització: Ajuntament

Dimecres 1 de juny
18.30 h I Literatura. Tertúlia amb After dark, d’Haruki 
Murakami. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Divendres 3 de juny
22 h I Música. Biel Ballester Trio. Al Sant Boi Jazz Club. 
Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo.  Org.: Ajuntament

Jugateca ambiental
Dissabtes 7, 14, 21 i 28 de maig i 4 de juny. D’11.30 
a 14 h I Tallers familiars. Dia 7: Les aus migratòries 
visiten la Muntanyeta. Dia 14: Entre tots cuidem de la 
Muntanyeta. En commemoració del Dia Mundial del 
Reciclatge (17 de maig). Dia 21: Apropa’t a la natura 
de la Muntanyeta. Dia 28: Gimcana de la mobilitat 
sostenible. Dia 4 de juny: Experimentem el canvi 
climàtic i treballem nous hàbits individuals i socials. 
Lloc: parc de la Muntanyeta. Gratuït. Org.: Ajuntament i 
AMB amb la col·laboració de la Fundació Marianao 

Dia Mundial de la Fibromiàlgia
Dies 12 i 18. Dia 12:  10 h I Campanya sensibilització. 
Lloc: pl. Catalunya i Mercat Sant Jordi. 18 h I Projecció: 
Sonata para una violoncello. Cal invitació. Lloc: 
Cinemes Can Castellet. Dia 18: 17 h I Conferències. 
Lloc: Can Massallera. Org.: Fibrobaix i Ajuntament

Sant Boi Sa
Dies 17, 18 i 19 de maig. De 9 a 12.30 h I Tallers 
d’esmorzars i berenars saludables per a nens i nenes. De 
15 a 16.15 h I Xerrada i tallers per a pares i mares. Lloc: 
Escola Fernández Lara. Organització: Ajuntament

6è Blai Folk al Carrer
Dia 15 de maig: 18 h I Erdizca Lauetan. Dia 22 de juny: 
20 h I Cia Torreta. Lloc: pl. G. Mestres. Org.: Ajuntament  

Excursió a Extremadura
Del 26 de maig a l’1 de juny. Preu: 520 €, socis, i 550 
€, no socis. Reserves: tel. 93 6540151. Org.: AV Vinyets 
i Molí Vell.

Els dijous
11 h I Literatura. En veu alta, tots llegim, amb La 
marinada sempre arriba, de Lluís Foix. Gratuït. Lloc: 
Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Els divendres
De 15 a 21 h I Mercat de Pagès. 
Verdures del Parc Agrari i tallers de 
cuina saludable. Lloc: rbla. R. Casanova. 
Org.: Ajuntament i Parc Agrari

santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Aquesta agenda pot patir modificacions. 
Consulteu:

Divendres 20 de maig
De 12 a 14 h I Ball matiné per a la 
gent gran. Persones de 60 anys i més. 
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià. 
Gratuït 
 
17 h I Festa Gran de la Gent Gran. 
Homenatge a les persones de 80 anys. 
Lloc: Poliesportiu La Parellada
 
La programació inclou més d’una 
vintena d’activitats a diferents 
indrets de la ciutat. El detall 
de la programació, a santboi.
cat/15agentgran. Org. Ajuntament

Oci familiar

QUINZENA DE LA GENT GRAN 

FESTA MAJOR 2016 
Més informació a les pàg. 12 i 13 del Viure 
Sant Boi, al programa de mà que rebreu 
properament (inclou les activitats de la 
Capvuitada), a santboi.cat/festamajor, a Sant 
BoiApp per a mòbils i tauletes i a les xarxes 
socials amb l’etiqueta #FestaMajorSB16.



interessada a portar-lo endavant. Les persones 
grans tenim tot el dret a participar activament a 
la política, a l’esport, a l’educació. Ens jubilem de 
la feina, no de la vida. 

I sembla ser que cada vegada hi haurà més 
persones grans...
Així és, l’any 2014 hi havia a la comarca 204.000 
persones més grans de 60 anys i es preveu que 
l’any 2025 la població que tindrà aquesta edat 
arribarà al 25 % n

També programeu activitats?
Organitzem cursos per a gent gran: informàtica, 
lectura, anglès, català... També fem tallers de 
psicologia positiva i qualitat de vida, seguretat 
ciutadana, viatges, caminades. No ens oblidem de 
les activitats solidàries com tasques de voluntariat 
durant les campanyes de recollida de menjar.

Quines coses preocupen a  la gent gran?
Hi ha gent gran que se sent molt poc vàlida, el 
sentiment familiar s’ha degradat molt. Hi ha 
molta soledat. Aquest és un dels factors que 
més angoixa les persones majors. La part més 
extrema d’aquesta situació arriba quan aquestes 
persones pateixen maltractaments, a vegades 
de la pròpia família. Cal vigilar de prop aquestes 
circumstàncies perquè les persones afectades 
no tenen prou capacitat per denunciar els fets i 
moltes vegades ni tan sols en són conscients.

Quins instruments caldria millorar?
A Catalunya, a diferència d’altres llocs, encara 
no tenim aprovada la Llei de la gent gran i 
estem lluitant per aconseguir-ne la tramitació. 
En el cas de Sant Boi caldria crear el consell de 
la gent gran. La ciutat té moltes associacions de 
persones grans i no seria gens difícil trobar gent 

Com es pot millorar la qualitat de vida de les 
persones grans?
Un factor important és adonar-se que la gent gran 
pot continuar desenvolupant activitats de tot 
tipus i no només les vinculades a la tercera edat. 
Cal aprofitar la seva experiència en tasques com 
la formació de gent jove o de qualsevol edat.  Avui 
en dia les persones jubilades són cada vegada 
més joves, a vegades es troben a la cinquantena, 
i se senten molt actives i amb ganes de ser útils 
a la societat. No ens podem oblidar que moltes 
persones grans s’han hagut de fer càrrec del 
manteniment de la família a causa de les situacions 
que ha provocat la crisi econòmica.
 
En el seu cas quin camí ha trobat per afrontar 
aquesta etapa de la vida?
A la meva vida laboral he estat vinculada a la 
tasca sindical. Quan em va arribar la jubilació vaig 
decidir entrar a la Unió de Jubilats i Pensionistes 
(UJP) de la UGT. La nostra dedicació està adreçada 
a reivindicar els drets de la gent gran. Treballem 
per millorar les pensions i recuperar el poder 
adquisitiu que s’ha perdut. També volem millorar 
les condicions de la sanitat i que s’apliquin les 
mesures recollides a la Llei de la dependència 
perquè no s’està complint. Igualment ens 
preocupa la situació de molta gent gran que es 
troba en una situació de pobresa energètica o 
que tenen dificultats per pagar els rebuts dels 
subministraments a causa de les contínues 
pujades de preus.

N Hi ha gent gran que se 
sent molt poc vàlida,  
el sentiment familiar 
s’ha degradat molt

N L’any 2025 un 25%  
de la població del  
Baix Llobregat tindrà 
més de 60 anys  

MARIA ÀNGELS GÓMEZ fa dos anys que està jubilada. La seva vida laboral ha estat íntegrament 
dedicada a l’empresa de pompes fúnebres de Sant Boi. Va començar a treballar als 16 anys i ara, amb 
63 anys, dedica part del seu temps lliure a una associació de jubilats i pensionistes.

“Ens jubilem de la 
feina, no de la vida”


