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“Gràcies al Programa Futur hem 
llançat aquest mes de setembre la 
pàgina web de la nostra agència de 

viatges. Ara, després 
de l'estiu, la gent 
no viatja gaire, 
però ens servirà 
de rodatge de cara 
a l'any vinent. La 
subvenció també ens 
ha ajudat a comprar 
papereres de 
reciclatge i un estor 
que ens protegeix 

millor del sol. Ja no necessitem tant 
l'aire condicionat.” Silvia Mateos, Viatges 
Malanda-Carrefour

“Hem modificat les aules 
de l'escola de música fent obres. 
Hem replantejat les instal·lacions 
per adaptar-les a les limitacions 

actuals. Durant el 
confinament vam 
poder seguir fent  les 
classes individuals 
a distància, però 
no les de grup. Ara 
la nostra voluntat 
és poder mantenir 
la presencialitat 
de totes les classes 
fins al juny. Si cal, 

conviuran els dos sistemes.” Javi 
Doblas, Escola de Música La Càpsula

“Una ayuda siempre viene bien. 
La pizzería está abierta hace 23 años 

y teníamos en mente 
cambiar el zócalo, 
que está deteriorado. 
Con la pandemia los 
planes se fueron al 
traste y habíamos 
decidido aplazarlo un 
par de años, o para 
cuando se arreglara 
la situación. Pero la 
subvención nos ha 
animado a hacerlo 

ya. El 19 de octubre empezamos las 
obras.” María José Reyes, Pizzería Vílchez

“De un modelo 100 % presencial 
hemos pasado a estar preparados para 
trabajar totalmente  distancia si fuera 

necesario. Hemos 
aprovechado el 
Programa Futur 
para instalar un 
ordenador más 
potente y movilizar 
nuestra web, que 
estaba obsoleta, y 
convertirla en algo 
100% funcional, 
con capacidad 
para consultas, 

inscripciones y salas virtuales.”  
Dolores Corpas, Enjoy English

“La pandemia ha hecho daño, han 
sido dos meses de cierre y sin ingresos. 
Pero aquí estamos, intentando resurgir. 
La ayuda del Ayuntamiento nos ha 

permitido tener el 
programa de diseño 
de interiores Teowin, 
que va bien para que 
la clientela visualice 
cómo va a quedar su 
cocina, por ejemplo, 
después de unas 
obras. Nos ayuda 
haber abierto una 
cuenta en Instagram, 

y las reseñas en Google.” Susana 
Martínez, Mantegral (reformas integrales) 

“Materiales de prevención, eso 
hemos priorizado: toallas desechables, 

kimonos, 
mascarillas... Para la 
clientela y para los 
trabajadores. Y una 
máquina para limpiar 
el salón de estética. 
Nuestro sector ha 
perdido la mejor 
temporada, que es 
la primavera, con las 
bodas y comuniones. 
También hemos 

invertido en redes sociales.” Juan José 
García Tomás, García Peluestetic

“He adecuado el local nuevo 
a las necesidades actuales, por 
ejemplo, para poder guardar bien las 
distancias. Empezamos con cursos y 

talleres de costura 
y ahora también 
vendemos telas, 
lanas, mercería... 
Hay poca oferta en 
el Baix Llobregat. 
Como la gente 
está más en casa, 
estamos apostando 
claramente por la 
web, la tienda on 

line y el reparto a domicilio.”  
Mónica Pérez, Crochet Costura

“Hem integrat noves companyes 
a l'equip d'enginyeria, per innovar 
i seguir desenvolupant solucions 
tecnològiques sostenibles. 

Adaptem vehicles 
contaminants 
perquè siguin nets 
i treballem per 
crear el primer 
vehicle nacional 
que funcionarà 
amb hidrogen. 
També hem 
adquirit material 
per continuar amb 

aquesta evolució tecnològica.”  
Xavier Ribas, Evarm Conversions a Gas

“No hem tancat en cap moment; 
durant el confinament obríem a mitja 

jornada i ateníem 
urgències. A partir de 
juny la facturació ha 
estat com la de cada 
any. Som una clínica 
amb molts anys i 
amb tecnologia. Ara 
hem invertit en un 
escàner intraaural. 
Permet digitalitzar les 
impressions de  

la boca que fem servir per fer les 
pròtesis. Redueix els errors.”  
Esther Rosinach, Clínica Dental
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El Programa Futur ha tenido una gran aco-
gida entre las pequeñas empresas y comer-
cios de Sant Boi. Mediante esta iniciativa, 
el Ayuntamiento concede ayudas directas a 
negocios locales que invierten en la digi-
talización de sus actividades y en la transi-
ción ecológica, entre otros conceptos. 

En un momento difícil como el actual, es-
tas aportaciones ayudan a combatir en el 
presente las consecuencias económicas de 
la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, cons-
tituyen una inversión de futuro para mo-
dernizar las empresas locales, adaptarlas al 
nuevo contexto y favorecer su continuidad 
y competitividad.

En un primer plazo de solicitudes, en-
tre los meses de junio y julio, el Programa 
Futur concedió ayudas a 54 proyectos (in-
dustriales, comerciales, de restauración…) 
por un valor global de 120.000 euros. En 
el segundo plazo, abierto hasta finales de 
octubre y dotado con un presupuesto de 
80.000 euros, ya se han recibido más de 50 
peticiones más.

En vista de la alta demanda, el Ayunta-
miento ha decidido ampliar la dotación 
económica del programa y abrir un nuevo 
período de solicitudes en el mes de no-
viembre, para que las empresas que cum-
plan con los requisitos no se queden sin la 
ayuda que necesitan.

Un salto cualitativo
Las subvenciones municipales del Progra-
ma Futuro se plantean como un apoyo a 
proyectos que suponen un salto cualitativo 
en la actividad empresarial. Dentro de ese 
marco general, se priorizan cuatro tipolo-
gías de proyectos: transformación digital, 
transición ecológica, mejora y diversifica-
ción de actividades y mejora de la seguri-
dad y la salud laboral para adaptarse a las 
medidas preventivas de la COVID-19.

El programa se dirige a microempresas y 
personas que trabajan en régimen de au-
tónomos y financia actuaciones de mejora 
realizadas a lo largo de este año 2020. El 
importe de las subvenciones asciende al 
70% del coste de cada proyecto, hasta un 

máximo de 3.000 euros y a partir de una 
inversión mínima de 500 euros. 

Plan de choque
El Programa Futuro forma parte del Plan de 
choque para la reactivación social y econó-
mica y del paquete de medidas Reactivem 
Sant Boi. Se trata de un conjunto de recetas 
anticrisis impulsadas por el Ayuntamiento, 
que combinan la intervención para comba-
tir la desigualdad generada por los efectos 
de la crisis sanitaria, con el apoyo a proyec-
tos de empresa orientados hacia la transi-
ción ecológica y la digitalización. Es decir, 
hacia un cambio en el modelo productivo 
que ayude a salir de la situación actual en 
las mejores condiciones n

Apoyo municipal a la innovación empresarial 
y comercial para reactivar Sant Boi

En vista 
del  éxito de 
convocatoria, 
el Programa 
Futuro amplía 
su presupuesto 
y abrirá un 
nuevo plazo de 
solicitudes en 
noviembre.
El Ayuntamiento 
sigue apoyando 
así acciones 
y proyectos 
empresariales que 
buscan adaptarse 
al nuevo contexto 
generado por la 
COVID-19
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Des de l'inici de la pandèmia del co-
ronavirus, l'Ajuntament de Sant Boi 
ha mantingut una interlocució per-
manent amb els diferents sectors de 
l'economia local. Aquest contacte ha 
permès conèixer de primera mà les 
seves inquietuds i adoptar mesures de 
suport i acompanyament adequades a 
les necessitats reals.

Una de les fórmules triades de 
comú acord han estat les targetes 
moneder. Són ajuts econòmics a la 
ciutadania que es carreguen en una 
targeta i s'han de destinar a adquirir 
productes o serveis a comerços i em-
preses de la localitat.

Fins ara, s'han impulsat quatre 
tipologies de targetes moneder 
d'aquest tipus: una per combatre els 
efectes més directes i immediats de 
l'etapa del confinament, una altra 

adreçada específicament a famílies 
amb infants menors de 16 anys, i les 
dues últimes, que encara estan acti-
ves, per donar suport a famílies amb 
infants i a joves, de cara a l'inici del 
curs escolar. 

Doble suport
Globalment, l'Ajuntament ha conce-
dit fins al setembre més de 400 ajuts 
en forma de targeta, per un valor 
conjunt de 155.000 euros. Aquesta 
aportació de diners públics consti-
tueix un suport puntual per a moltes 
famílies i, a més, reverteix també en 

Targetes 
moneder 
i altres 
ajuts per a 
l'economia 
local

els establiments locals, que obtenen 
uns ingressos addicionals.

Estalvi energètic
Tots aquests ajuts formen part del pla 
de xoc municipal per a la reactivació 
de Sant Boi, com altres accions que 
també suposen un suport directe o 
indirecte al teixit econòmic local. És 
el cas de les auditories energètiques 
en línia, que ofereixen assessorament 
a comerços i petites empreses per es-
talviar consums, o dels ajuts especí-
fics que s'han destinat a operadors 
del sector cultural n

Programes i serveis de suport per crear, 
consolidar, actualitzar i reorientar empreses

Més enllà de les ajudes puntuals vin-
culades a la lluita contra els efectes 
de la pandèmia, l'Ajuntament compta 
amb un servei permanent d'atenció a 
les necessitats de les empreses i les 
persones emprenedores de Sant Boi.

Entre els programes actualment 
en marxa hi ha suports per a nego-
cis que volen fer un pas més enllà en 
matèria de sostenibilitat (en la gestió 
dels seus recursos o en l'ús d'energies 
verdes, per exemple), avançar cap a 

un model basat en valors socials i en 
la cura de la salut de les persones 
treballadores o créixer mitjançant 
noves inversions o un canvi de seu.

També s'ofereixen assessorament per 
posar en marxa noves empreses i plans 
de consolidació i definició d'estratègies 
de futur, un servei de gran utilitat en 
l'actual context. Als centres educatius 
es fan accions per promoure l'esperit 
emprenedor de les persones joves. 

empresa@santboi.cat

El 18è Fòrum 
empresarial 
reflexionarà sobre 
la innovació com a 
eina per reactivar 
l'economia
El mes de novembre se 
celebrarà una nova edició del 
Fòrum empresarial de Sant 
Boi, la primera des de l'inici 
de la pandèmia. En un context 
d'incertesa i de grans canvis, 
la sessió estarà dedicada a 
reflexionar sobre la importància 
de la innovació com a palanca per 
dinamitzar i reactivar l'economia. 
Tres empreses de Sant Boi 
(Promaut, Evarm i Promerca) 
donaran a conèixer les seves 
experiències d'èxit basades en la 
innovació, mentre que la ponència 
també estarà dedicada a aquesta 
temàtica. Amb el títol 'Oceans 
blaus d'informació', anirà a càrrec 
de Joan Sansaloni, gerent del 
programa d'Innovació d'Acció, 
l'agència de la Generalitat per a 
la competitivitat de les empreses. 
L'Ajuntament organitza fa anys 
el Fòrum empresarial com 
un marc de contacte periòdic 
per compartir reflexions amb 
agents del món econòmic i 
implicar les empreses locals en 
el desenvolupament estratègic 
de Sant Boi com a ciutat. Un 
objectiu que, en la situació actual, 
ha esdevingut més que mai una 
necessitat compartida. 
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NCal una acció coordinada 
de les institucions per 
protegir l'ocupació de  
joves i dones

NHace falta una acción 
coordinada de las 
instituciones para proteger el 
empleo de jóvenes y mujeres

Un mercat laboral amb igualtat d’oportunitats  
Un mercado laboral con igualdad de oportunidades

    ás de 100 empresas santboianas se han acogido 
al plan municipal Futur, que, además de otras moda-
lidades de apoyo, financia la digitalización y la transi-
ción ecológica de sus actividades. La adaptación de los 
modelos de negocio a las nuevas lógicas productivas y 
de consumo resulta obligada en un contexto econó-
mico golpeado por la pandemia, y la innovación está 
siendo un aliado indispensable para garantizar la su-
pervivencia de las empresas y la preservación de los 
puestos de trabajo. 

El mercado laboral, no obstante, no ofrece la misma 
igualdad de oportunidades a todo el mundo. Estudios 
recientes demuestran que durante el confinamiento 
la ocupación ha caído más entre las mujeres que entre 
los hombres, y, de manera especial, entre los y las jó-
venes de entre 18 a 24 años y de entre 24 y 44 años, el 
grupo social que suele tener trabajos menos estables 
y de carácter más presencial. Y la prolongación de la 
pandemia está empeorando esta situación. La conse-
cuencia más inmediata de estos hechos es la bajada 
de ingresos en los hogares. También en los de nuestro 
municipio. Por este motivo es importante que, al lado 
de planes de reactivación de las empresas como el 
plan Futur, se pongan también en marcha medidas de 
apoyo a la economía de las familias, como las diferen-
tes modalidades de tarjetas monedero que ya están 
en uso en nuestra ciudad, cuyo importe sirve para ad-
quirir productos y servicios en más de 240 comercios 
locales.

Este conjunto de actuaciones municipales tiene 
como objetivos el relanzamiento de la economía sant-
boiana y evitar que la salida de la crisis sea desigual, es 
decir, más lenta en el caso de los grupos sociales más 
vulnerables. El derecho a un trabajo digno también 
será uno de los ejes de trabajo del Pacto de Ciudad, 
que ya cuenta con un Grupo Promotor encargado de 
su desarrollo.

Sant Boi hace los deberes para no dejar a nadie 
atrás en esta crisis. Pero reclama a la vez una acción 
coordinada de todas las instituciones para impulsar 
políticas públicas que de manera específica protejan 
las perspectivas de empleo de jóvenes y mujeres y, en 
definitiva, contribuyan a un mercado laboral con una 
verdadera igualdad de oportunidades.

  és de 100 empreses santboianes s’han acollit al 
pla municipal Futur, que, a més d’altres modalitats 
de suport, finança la digitalització i la transició eco-
lògica de les seves activitats. L’adaptació dels mo-
dels de negoci a les noves lògiques productives i de 
consum resulta obligada en un context econòmic 
sacsejat per la pandèmia, i la innovació està sent un 
aliat indispensable per garantir la supervivència de 
les empreses i la preservació dels llocs de treball. 

El mercat laboral, però, no ofereix la mateixa 
igualtat d’oportunitats a tothom. Estudis recents 
demostren que durant el confinament l’ocupació 
ha caigut més entre les dones que entre els homes, 
i, de manera especial, entre els i les joves d’entre 
18 a 24 anys i d’entre 24 a 44 anys, el grup social 
que sol tenir feines menys estables i de caràcter 
més presencial. I l’allargament de la pandèmia 
està empitjorant aquesta situació. La conseqüèn-
cia més immediata d’aquests fets és la davallada 
d’ingressos a les llars. També en les del nostre mu-
nicipi. Per aquest motiu és important que, al costat 
de plans de reactivació de les empreses com el pla 
Futur, es posin també en marxa mesures de suport 
a l’economia de les famílies, com ara les diferents 
modalitats de targetes moneder que ja estan en ús 
a la nostra ciutat, l’import de les quals serveix per 
adquirir productes i serveis en més de 240 comer-
ços locals.  

Aquest conjunt d’actuacions municipals té com a 
objectius el rellançament de l’economia santboia-
na i evitar que la sortida de la crisi sigui desigual, 
és a dir, més lenta en el cas dels grups socials més 
vulnerables. El dret a una feina digna també serà 
un dels eixos de treball del Pacte de Ciutat, que ja 
compta amb un Grup Promotor encarregat del seu 
desenvolupament.

Sant Boi fa els deures per no deixar ningú enre-
re en aquesta crisi. Però reclama alhora una acció 
coordinada de totes les institucions per impulsar po-
lítiques públiques que de manera específica  prote-
geixin les perspectives d’ocupació de joves i dones i, 
en definitiva, contribueixin a un mercat laboral amb 
una veritable igualtat d’oportunitats.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

M M     
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11.300 alumnes van iniciar al setembre el 
curs escolar 2020-21 a Sant Boi. Atesa la si-
tuació sanitària, perquè les classes pogues-
sin començar amb la màxima normalitat 
possible ha estat necessari un gran esforç, 
tant per part dels equips de professionals 
dels centres com de l'alumnat i les famílies. 
L'Ajuntament ha fet costat a aquest esforç 
amb mesures excepcionals de suport con-
sensuades amb la comunitat educativa. 

Neteja i mobilitat
Per facilitar un retorn a les aules segur, s'ha 
intensificat la neteja de les dependències 
escolars, s'ha senyalitzat l'espai públic amb 
icones entorn dels centres, s'ha destinat 
personal a facilitar l'ordenació de les en-
trades i sortides, s'ha habilitat aparcament 
temporal a les immediacions d'algunes es-
coles i instituts i s'han adequat carrers per 
minimitzar problemes de mobilitat. També 
s'ha evitat el pas dels vehicles de recollida 
de residus durant les entrades i sortides. 

A més, l'Ajuntament ha enviat als centres 
un decàleg amb consells i recomanacions pre-
ventives i repartirà pròximament a les llars 
díptics amb un resum de les mesures munici-
pals i un llistat de 'preguntes freqüents'.

Suport a la 
comunitat 
educativa amb 
mesures per  
una activitat 
escolar segura  
i equitativa

Inversió de 700.000 euros
A més d'aquestes mesures, s'ha posat en 
marxa un pla de xoc per ajudar les famílies 
i la comunitat educativa. L'Ajuntament hi ha 
destinat 700.000 euros. Amb aquesta apor-
tació es financen, per exemple, els ajuts en 
forma de targeta moneder que s'ofereixen 
a famílies amb infants i a joves per fer front 
a les despeses de  l'inici de curs (les convo-
catòries són obertes fins al 15 d'octubre i 
ja s'han presentat més de 150 sol·licituds). 

El pla de xoc també ha fet possible con-
tractar 14 joves que donen suport logístic 
a les escoles i instituts (i a les entitats es-
portives) en les tasques d'adaptació a les 
necessitats generades per la pandèmia. 
Així mateix, s'ofereix un servei d'atenció a 
domicili per proporcionar suport d'urgència 
a les famílies si un fill o una filla manifesta 
símptomes de la malaltia en horari escolar.

L'Ajuntament també treballa per propor-
cionar ajuda als centres educatius de cara a 
garantir el seguiment telemàtic del curs en 
els casos i moments en què sigui necessari.

Més informació:
bit.ly/escola_segura i bit.ly/traçacovid  

tel. 93 400 69 00
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A principios de octubre, los centros cívicos 
de Sant Boi han retomado buena parte de 
sus actividades: talleres y cursos, ensayos y 
actuaciones, ludotecas... Para que el reini-
cio de estas actividades fuera posible, las 
dependencias han tenido que acondicio-
narse a las necesidades generadas por la 
COVID-19 y se han redefinido los usos de 
los espacios, estableciendo medidas para 
garantizar los protocolos de seguridad. 

Entre otras tareas preparatorias, el Ayun-
tamiento ha señalizado los espacios, ha es-
tablecido y organizado aforos máximos, ha 
adaptado los aseos, ha puesto dispensado-
res de gel hidroalcohólico a disposición de 
las personas usuarias y ha intensificado las 
tareas de limpieza. 

Además, se ha contactado con las entida-
des que tienen sede u organizan actividades 
con el fin de conocer sus necesidades y fa-
cilitar que las reinicien de un modo seguro.

Tras el verano, la gran mayoría de los 
equipamientos municipales de Sant Boi han 

retomado ya, de hecho, su actividad, aun-
que sea de forma parcial y atípica a causa 
de la situación sanitaria. 

Es el caso, por ejemplo, de las salas de 
estudio, que volvieron a abrir a principios de 
septiembre. Recientemente, la de l'Olivera 
ha cambiado su ubicación al Casal de Ba-
rri Marianao de forma provisional, para de-
jar espacio al nuevo punto centralizado de 
pruebas PCR (ver página 12).

Actividad deportiva
En cuanto a las instalaciones deportivas, 
los polideportivos municipales (La Parella-
da, Can Massallera y L'Olivera) permanecen 
abiertos al público. 

Entre septiembre y octubre, las compe-
ticiones escolares y de club se reanudarán 
en su gran mayoría. El Ayuntamiento ha 
establecido con las entidades usuarias de 
las instalaciones un protocolo de medidas 
preventivas para hacer posible el acceso 
del público a las gradas durante las com-

peticiones, siempre y cuando pueda garan-
tizarse el cumplimiento de esas medidas: 
registro de datos a la entrada, asientos 
señalizados para mantener distancias, etc. 
Un equipo formado por cuatro jóvenes con-
tratados por el Ayuntamiento asesora a las 
entidades y colabora con ellas en tareas 
organizativas, logísticas y de adaptación de 
los espacios. De momento, el acceso a los 
entrenamientos no está autorizado.

Equipamientos culturales 
Can Castells Centre d'Art ha reabierto sus 
puertas con las actividades y talleres habi-
tuales, mientras que las bibliotecas ofrecen 
servicio de préstamo con cita previa y pre-
paran el reinicio de sus actividades a lo lar-
go de este mes. 

Las termas romanas pueden volver a visi-
tarse y el Museu de Sant Boi, que aún per-
manece cerrado, ya organiza actividades en 
el exterior de sus instalaciones los domin-
gos por la mañana n

Los equipamientos municipales retoman sus 
actividades de forma responsable y segura

Los centros cívicos 
de la ciudad  ya 
acogen talleres, 
ludotecas y otras 
actividades 
habituales que 
habían quedado 
interrumpidas por 
la pandemia.
Las dependencias 
se han señalizado 
y adaptado a 
los protocolos 
y medidas de 
prevención



Viure Sant Boi
N Octubre 20

8

Certificació de la UAB 
al web municipal per la 
transparència informativa
L'Ajuntament ha obtingut el Segell Infoparticipa 2019, un distintiu 
concedit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És el 
setè any consecutiu que  Sant Boi rep aquesta certificació de la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Com 
l'any passat, la puntuació aconseguida ha estat del 100%.
L'alcaldessa, Lluïsa Moret , va recollir el segell el dia 21 de setembre 
a la sala d'actes del Rectorat de la UAB, acompanyada pels regidors 
de Transparència i Bon Govern, Daniel Martínez, i de Planificació, 
Qualitat i Avaluació de Polítiques Públiques i de Modernització i 
Administració electrònica, Marc Aguilà. L'acte va ser presidit per la 
rectora de la UAB, Margarida Arboix.

Mapa Infoparticipa
El Segell Infoparticipa és una certificació anual, atorgada pel 
grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència 
(ComSET) de la UAB, que reconeix les bones pràctiques dels webs 
dels ajuntaments i de les administracions públiques locals. La 
puntuació final s'atorga després d'analitzar 48 indicadors establerts 
a partir de la Llei de Transparència accés a la informació pública i 
bon govern. Els resultats es publiquen al Mapa Infoparticipa.

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va recollir el Segell Infoparticipa el 21 de 
setembre a la sala d'actes del Rectorat de la UAB

El carrer de Coín, al barri de Casablanca, s'ha senyalitzat com una 
'zona 20'. És un bon exemple del que s'està fent a molts altres 
carrers de Sant Boi (sobretot, els més estrets) per avançar cap a un 
nou model de mobilitat més saludable, sostenible i segur. 
Les 'zones 20' són llocs de l'espai públic on la calçada és d'ús 
compartit per a vianants, bicicletes i vehicles a motor, fins i tot en 
el cas que hi hagi voreres. Per aquest motiu, no s'hi pot circular a 
més de 20 km/h i els cotxes no hi tenen preferència. 
A Sant Boi, les noves necessitats generades per la pandèmia en 
relació amb la mobilitat han accelerat la realització de canvis que, 
com aquest, ja estaven previstos per configurar un espai públic 
centrat en les persones.  

El carrer Coín se senyalitza com a 'zona 20'
Per un espai públic saludable, sostenible i segur

En aquest tipus de 
carrers, la calçada 
és d'ús compartit 
per a vianants, 
bicicletes i vehicles 
a motor
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Manteniment i millora del verd urbà de Sant Boi
Durant l'estiu, després del confinament, la brigada de jardineria municipal ha fet un esforç per garantir el manteniment i 
millora de les zones verdes i els espais més utilitzats per la ciutadania. Al parc de Marianao es van treure arbres morts, 
es va reparar la barana i el mur del llac, es van canviar papereres i es va netejar tot l'espai. La zona del saló central s'ha 
netejat d'herbes i tret arbres en mal estat, s'han podat els arbustos i s'ha segat i fet manteniment de la gespa. Als jardins 
de la Torre del Sol també s'hi ha fet manteniment i replantació i s'ha fet el mateix al llarg de les zones enjardinades de la 
carretera C-245 (entre La Parellada i el c/Balmes). A més, aquest estiu s'ha treballat en el manteniment del verd urbà a bona 
part de Camps Blancs, les rotondes de la ronda de Sant Ramon amb els carrers de Picasso i Girona, a la plaça d'Europa i a 
la plaça dels Salesians. I la segona setmana d'agost es va fer tractament fitosanitari contra la plaga de la galeruca de l'om.
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L'Ajuntament ha iniciat una campanya in-
formativa als instituts de la ciutat al voltant 
de lordenança municipal sobre l'ús dels ve-
hicles de mobilitat personal (VMO), patins, 
patinets i monopatins. La campanya inclou 
díptics informatius en què, mitjançant in-
fografies s'explica què es pot i què no es 
pot fer a la via pública quan se circula amb 
aquests vehicles. 

Els agents de la Policia Local que realit-
zen la formació d'educació viària als cen-
tres educatius s'encarreguen de repartir 

aquest material a l'hora que consciencien 
els i les joves sobre la necessitat de complir 
la normativa. En cas d'incomplir les normes 
es podrien imposar sancions de 60 a 200 €.

Què són els VMP i com utilitzar-los
L'ordenança municipal diu que els VMP són 
vehicles d'una o dues rodes, monoplaça, 
amb motor elèctric i una velocitat compre-
sa entre els 6 i els 25 km/h (patinet elèc-
tric, plataforma de dues rodes, plataforma 
d'una roda i segway). 

Per utilitzar-los s'han de tenir més de 
16 anys i no és necessària una autoritza-
ció administrativa ni tampoc assegurança 
obligatòria. S'ha de circular pel carril bici 
i calçades pacificades, indicar les aturades 
i els canvis de trajectòria i portar llums i 
o elements reflectants a la nit. També 
s'aconsella l'ús del casc. Per contra, no po-
den portar més d'una persona ni circular 
per la vorera (a excepció de les que tenen 
més de 4,5 m) i no es pot fer servir el mòbil 
ni auriculars mentre se circula.

Campanya informativa als instituts 
sobre l'ús dels  VMP i els patinets  

L'Ajuntament vol 
que les persones 
joves siguin 
responsables 
quan hagin de fer 
servir els VMP a la 
ciutat
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El dia 6 d'octubre es va constituir a Can 
Massallera el grup promotor del Pacte de 
ciutat per a un nou impuls social i econò-
mic de Sant Boi. El formen 19 persones en 
representació de les forces polítiques mu-
nicipals i d'entitats locals i comarcals dels 
àmbits econòmic, social, sindical, sanitari i 
de recerca. 

La constitució del grup promotor és el  
pas decisiu per portar a la pràctica el Pac-
te de ciutat subscrit de manera unànime al 
juliol per part de tot el consistori. L'objectiu 
compartit és unir esforços per combatre els 
efectes socials i econòmics de l'emergència 
sanitària.

Eixos d'actuació
A partir d'ara, aquest grup definirà els 
principals eixos d'actuació del Pacte de 
ciutat, traduirà els seus continguts a me-
sures concretes i farà el seguiment de com 
s'executen. Per desenvolupar els eixos 
d'actuació es crearan grups de treball 
oberts a la participació d'agents socials i 
econòmics de la localitat.

El Pacte de Ciutat treballarà per establir 
unes bases sòlides de benestar i creixement 

col·lectiu, amb una doble dimensió social 
i econòmica, que permetin a les famílies, 
comerços i empreses de la ciutat refer els 
seus projectes. 

Palanques de transformació
El document del Pacte de ciutat per a un 
nou impuls social i econòmic de Sant Boi 
identifica inicialment quatre palanques de 
transformació per afermar aquestes bases: 
la digitalització, la innovació, la sostenibili-
tat i la salut i la cultura de la cura.

Constituït el grup promotor del Pacte de ciutat 
per a un nou impuls social i econòmic de Sant Boi

El grup 
promotor 
definirà 
els eixos 
d'actuació 
per desenvolupar 
el Pacte de 
ciutat i traduir-
lo a mesures 
concretes. 
L'objectiu és 
establir unes 
bases sòlides de 
benestar col·lectiu 
per al futur DIGITALITZACIÓ

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

SALUT I CURA

Representants

ÀMBIT ECONÒMIC
Sant Boi Comerç
Sant Boi Empresarial
PIMEC
AEBALL
Cooperativa Agrària 
Santboiana

ÀMBIT 
SOCIOECONÒMIC
UGT Baix Llobregat 
CCOO Baix Llobregat

ÀMBIT SOCIAL
Fundació Marianao
Esplai Eixida
Centre Obert Don Bosco

ÀMBIT SANITARI
Parc Sanitari Sant Joan  
de Déu 
Benito Menni CASM

ÀMBIT DE RECERCA
Centre d’Estudis 
Santboians La Rutlla

ÀMBIT POLÍTIC
Alcaldessa 
PSC
Ciutadans
ERC
Sant Boi en Comú
Podem-EU

Els grups polítics i les entitats i institucions locals que integren el grup promotor treballaran per aplegar els esforços de 
tota la ciutat en la lluita contra els efectes socials i econòmics de la pandèmia



Viure Sant Boi
N Octubre 20

12

El Ayuntamiento ha cedido de manera 
temporal al Servei Català de la Salut (SCS) 
algunas dependencias en la planta baja 
del edificio L'Olivera. Desde el 5 de octu-
bre, acogen un nuevo dispositivo para la 
realización de pruebas diagnósticas PCR 
para la detección de casos positivos por 
COVID-19.

A diferencia de los cribados masivos que 
se llevaron a cabo a principios de septiem-
bre en Sant Boi, en esta ocasión no son  
pruebas de carácter voluntario dirigidas a 
personas asintomáticas. Solo se harán tests 
a las personas a quienes su médico de fa-
milia o personal del CAP especializado en 
COVID-19 les haya programado una prue-
ba por ser contactos estrechos de un caso 
positivo. Por tanto, no se puede acudir de 
forma voluntaria. 

Si una persona presenta síntomas, no 
debe dirigirse en ningún caso a L'Olivera, 
sino a su CAP, donde ha de contactar con el  
personal médico de referencia.

Atención profesional
El nuevo dispositivo tiene como objetivo 
poder realizar con personal especializado, 
pero fuera del día a día de los 'ambulato-
rios', parte de las pruebas PCR necesarias 
para hacer frente a la pandemia, rebajando 
así la presión que este sobreesfuerzo repre-
senta para centros y profesionales de aten-
ción primaria.

 Se pretende ofrecer así un mejor servicio 
a las personas usuarias, teniendo en cuen-
ta además las necesidades que habrán de 
atenderse en los próximos meses en rela-
ción a otras patologías, como la gripe.

Colaboración permanente
Desde el inicio de la crisis sanitaria, el 
Ayuntamiento de Sant Boi ha colaborado 
en todo momento con las autoridades sa-
nitarias para contribuir a la lucha contra la 
pandemia y poder ofrecer la mejor respues-
ta posible a las necesidades derivadas de la 
COVID-19 n

L'Olivera acoge pruebas PCR de los 
ambulatorios (solo con cita previa)

En este caso, no 
se puede acudir 
voluntariamente 
a las pruebas. 
Han de ser 
programadas 
por el CAP con 
cita previa y se 
realizan solo 
a contactos 
estrechos de 
casos positivos

Sant Boi recibe  
21.000 mascarillas 
del Gobierno central 
para repartir entre 
la ciudadanía 
y a colectivos 
vulnerables

Los equipos de agentes de salud han 
empezado a repartir en la ciudad  
21.000 mascarillas cedidas al 
Ayuntamiento de Sant Boi por el 
Gobierno central. Las mascarillas 
se  distribuyen entre la ciudadanía 
y en las residencias y  centros de día 
para personas mayores, los hogares 
para personas con discapacidad, las 
entidades sociales y el voluntariado 
de la tienda Aliments Solidaris y de 
Protección Civil, entre otros colectivos 
locales.

Subdelegado del gobierno
El pasado día 2 de octubre, la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, y la teniente de Alcaldía 
Salut González recibieron en nombre de 
la ciudad este material de protección 
frente a la COVID-19 de manos del 
subdelegado del Gobierno de España  
en Barcelona, Carlos Prieto.
Las mascarillas recibidas a principios 
de este mes forman parte de la remesa 
que el Gobierno central ha puesto a 
disposición de los ayuntamientos para 
facilitar el reparto en sus localidades, 
en tanto que administraciones 
consideradas como esenciales para el 
control de la pandemia.
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Cada otoño, el Servei Català de la Salut 
pone en marcha la campaña de vacunación 
contra la gripe. Es una campaña dirigida a 
toda la población pero, en especial, a los 
colectivos más vulnerables (mayores de 60 
años y personas de alto riesgo). En la ac-
tual situación sanitaria, condicionada por 
la pandemia del coronavirus, es importante 
que la administración de las vacunas se lle-
ve a cabo con la máxima eficacia y eficien-
cia posibles. 

Para ayudar a cumplir con ese objetivo, el 
Ayuntamiento colaborará con los centros de 
asistencia primaria de Sant Boi ofreciendo 
los medios a su disposición para dar cober-
tura a sus necesidades y, por tanto, reforzar 
la atención sanitaria a la ciudadanía. Las 
necesidades de cada 'ambulatorio' de cara 
a la gestión de la campaña son distintas 
y, por tanto, también lo serán las medidas 
adoptadas para apoyar sus tareas. La prin-
cipal demanda, en cualquier caso, es contar 
con espacio adicional fuera de los centros.

CAP Vinyets i CAP Montclar. Estos  
centros de asistencia necesitan disponer 
de unas dependencias para, en caso de que 
se formen colas, poder atenderlas fuera de 
sus instalaciones. Para ello, el Ayuntamien-
to cederá temporalmente un espacio al CAP 
Vinyets en el Casal Municipal de la Gent 
Gran (B.Aribau, 10-12) y al CAP Montclar, 
en el Casal de Marianao.

CAP Molí Nou. Ante la necesidad de es-
pacio auxiliar, Protección Civil montará en 
este caso tiendas de campaña en el exterior. 

CAP Camps Blancs. Personal contrata-
do por el Ayuntamiento ayudará a gestionar 
posibles colas, aunque en este caso las va-
cunas se administrarán en el propio centro.

Agentes municipales de salud y voluntaria-
do de Protección Civil colaborarán con el 
personal sanitario durante el desarrollo de 
la campaña de la gripe n

Cesión de espacios municipales a los 
CAP para las vacunas de la gripe

El 19 de octubre 
es el día previsto 
para el inicio 
de la campaña 
de vacunación. 
Para una mejor 
organización 
del servicio, 
es preferible 
solicitar siempre 
cita previa en la 
web del ICS o en 
La Meva Salut

Cita previa:
ics.gencat.cat

lamevasalut.
gencat.cat 

93 326 89 01

El Pleno cede a 
la Generalitat 
un terreno para 
construir un nuevo 
CAP en Marianao
El Pleno municipal aprobó en 
septiembre ceder gratuitamente a la 
Generalitat de Catalunya un terreno 
para que construya en él un nuevo 
centro de asistencia primaria, el quinto 
de Sant Boi. El futuro CAP, que estaría 
ubicado en la confluencia de la calle 
Antoni Gaudí y la plaza Mercè Rodoreda, 
permitiría descongestionar los servicios 
del CAP Montclar. Situado en Marianao, 
el barrio más poblado de Sant Boi, este 
ambulatorio actualmente atiende a un 
gran volumen de personas usuarias.
La cesión  del terreno al Servei Català 
de la Salut contó con el respaldo 
unánime de todos los grupos políticos 
con representación municipal. El 
Ayuntamiento recogía de este modo una 
reivindicación vecinal encabezada por 
la AV El Poblet-Marianao. 
El futuro quinto CAP de Sant Boi 
ofrecería servicios de atención primaria 
y, también, atención especializada 
maternoinfantil y atención integral a la 
infancia. La Generalitat de Catalunya 
elabora actualmente el plan funcional 
del futuro equipamiento. 
La cesión gratuita del terreno por  
parte del Ayuntamiento es un nuevo 
paso en el proceso de mejora de los 
servicios sanitarios de Sant Boi y un 
reflejo de la apuesta por la atención 
primaria y la salud de la ciudadanía.
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Gairebé 6.000 ciutadans i ciutadanes ma-
jors de 18 anys van participar en la cam-
panya de cribratge massiu organitzada per 
l'Institut Català de la Salut i el Servei Ca-
talà de la Salut a principis de setembre a 
Sant Boi (amb la col·laboració dels ABS i 
l'Hospital de Sant Boi). La  participació era 
voluntària i tenia com a objectiu la detecció 
de possibles casos positius de COVID-19 en 
persones que no presentessin símptomes. 

Les proves realitzades van donar com a 
resultat un total de 85 persones amb PCR 
positiu. Altres procediments diagnòstics van 
permetre al Servei de Vigilància Epidemio-
lògica verificar que 33 d'aquestes persones 
s'havien infectat temps enrere (ja que pre-
sentaven una resposta immunitària comple-
ta), mentre les 52 restants havien entrat en 
contacte amb el virus de manera recent.

En conseqüència, la incidència real regis-
trada a l'estudi es va situar en un 0,89% (52 
persones sobre un total de 5.891). Aques-
ta dada és inferior a la registrada en altres 
ciutats i barris de l'àrea metropolitana de 
Barcelona en campanyes similars. En qual-

sevol cas, el cribratge radiografia només un 
període concret de temps i un determinat 
perfil de persones. Cal continuar fent cas 
de totes les mesures preventives i les reco-
manacions de les autoritats sanitàries per 
evitar tornar enrere.

Frenar la cadena de contagis
La realització de la campanya de cribrat-
ge massiu a Sant Boi va permetre aïllar 
les persones que van donar positiu i se-
guir els protocols de seguretat necessaris 
per identificar contactes directes i establir 
quarantenes preventives. En definitiva, va 
proporcionar informació valuosa per poder 
prendre mesures adreçades a frenar la ca-
dena de contagis. L'evolució de les dades 
epidemiològiques del municipi durant les 
setmanes posteriors al cribratge mostren, 
de fet, una clara tendència a la baixa.

De les gairebé 6.000 persones que van 
fer-se les proves, el 58,7 % eren dones i el 
41,3 %, homes. Per edats, la franja amb més 
participació va ser la de 41-65 anys, que va 
concentrar gairebé la meitat dels tests n

Gairebé 6.000 
ciutadans i 
ciutadanes van 
participar en la 
campanya. 
52 persones van 
donar positiu a 
conseqüència 
d'un contacte 
recent amb 
el virus. 33 
persones, per un 
contacte anterior

Els cribratges massius fets a Sant Boi van registrar 
una incidència real de casos positius inferior a l'1%
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L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va participar el 
dia 1 d'octubre en una taula de debat so-
bre el paper de les dones en la gestió de 
la pandèmia de la COVID-19. Amb el títol 
"Talent Woman'', l'activitat formava part 
del programa de l'11è Foro de Inteligencia 
y Sostenibilidad Urbana, que es va celebrar 
al Palacio de Ferias y Congresos de Màlaga.

Lluïsa Moret va defensar que, amb el pas 
dels anys, la presència de dones en espais 
de decisió ha permès "desenvolupar formes 
de lideratge més igualitàries i incorporar 
a l'agenda pública qüestions vinculades 
amb la vida quotidiana de les persones". En 
aquest sentit, va precisar que la pandèmia 
"ha fet més evident la situació de les per-
sones cuidadores, que habitualment són 
dones" i va reivindicar, en conseqüència, la 
necessitat d'un "sistema públic de cura i so-
ciosanitari de primera qualitat".

Dones en llocs de responsabilitat
L'alcaldessa va compartir taula amb la vi-
ceconsellera de Transformació Econòmica, 
Indústria, Coneixement i Universitats de la 
Junta de Andalucía, Lorena García de Iza-
rra; la primera tinenta d'Alcaldia i regido-

ra d'Innovació i Digitalització Urbana de 
l'Ajuntament de Màlaga, Susana Carillo;  i 
la gerent de l'Hospital Regional de Màlaga, 
María del Mar Vázquez. El debat va ser mo-
derat pel subsecretari del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
Miguel González Suela n

Lluïsa Moret reivindica al fòrum Greencities el 
paper de les dones en la gestió de la COVID

El fòrum 
Greencities 
és la trobada 
estatal de 
referència 
per a 
institucions, 
municipis i 
professionals
implicats en 
la construcció 
de ciutats 
intel.ligents i 
sostenibles en 
el marc de la 
societat digital

La Gasol Foundation i 
el laboratori municipal 
Coboi lab organitzen 
'Esmorzars científics' 
sobre hàbits saludables
El 2 d'octubre es va iniciar el cicle 
de xerrades virtuals 'Esmorzars 
científics'. La Gasol Foundation i el 
laboratori d'innovació social Coboi lab 
l'organitzen conjuntament per divulgar 
coneixement i sensibilitzar la població 
sobre la importància de seguir un estil 
de vida saludable. L'Ajuntament de 
Sant Boi i la fundació dels germans 
Gasol, amb seu a la nostra ciutat, 
reforcen d'aquesta manera l'aliança 
que mantenen envers la promoció de 
la salut.
El cicle els permetrà convidar persones 
de referència en el món de la ciència 
per reflexionar al voltant d'aquesta 
qüestió. Amb el títol 'Les claus per 
canviar els hàbits de salut', la ponència 
de la primera sessió dels 'Esmorzars 
científics' va anar a càrrec de Santi 
F. Gómez i Clara Homs, de la Gasol 
Foundation. L'acte va ser presentat 
per l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i per la 
directora executiva de la fundació, 
Cristina Ribes. S'hi van  inscriure 190 
persones de diferents països. 

Una ciutat saludable
L'Ajuntament ha apostat des de 
fa anys per potenciar i promoure 
estratègicament la ciutat com un 
entorn i un territori saludable i 
sostenible. La Gasol Foundation té 
com a principal missió reduir les 
xifres d'obesitat infantil mitjançant 
la promoció de l'esport i l'activitat 
física, l'alimentació saludable, les 
hores i la qualitat de la son i l'equilibri 
emocional d'infants, joves i famílies.

Sant Boi segueix al 
Consell Rector de la  
xarxa Innpulso
Durant els pròxims quatre anys, 
Sant Boi  de Llobregat continuarà 
formant part del  Consell Rector 
de la xarxa Innpulso. És un punt 
de trobada de les ciutats de l'Estat 
que volen avançar en l'aplicació de 
polítiques innovadores. En formen 
part 72 municipis. Innpulso potencia 
la col·laboració entre ajuntaments 
compartint bones pràctiques (compra 
pública innovadora, suport a pimes 
i emprenedoria, participació en 
projectes europeus...).
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Dia Mundial de la Gent Gran
Sant Boi va voler celebrar el 
Dia Mundial de la Gent Gran 
amb una jornada esportiva que 
malauradament es va veure 
interrompuda per la pluja. 
Un showcooking virtual sobre 
bones pràctiques alimentàries 
per a les persones grans i un 
taller de fotografia amb el 
mòbil van completar enguany 
la commemoració. La diada vol 
promoure accions que ajudin 
a respectar la dignitat de lles 
persones grans.

Una Baixcicletada diferent 
per una mobilitat més 
sostenible
Amb motiu de la Setmana Europea 
Sostenible i Segura, al setembre 
va tenir lloc una nova edició de la 
Baixcicletada, encara que, a causa 
de la situació sanitària, no es va 
fer en un dia concret. Enguany 
es va convidar la ciutadania a 
superar un o més recorreguts 
i optar a una bicicleta com a 
premi. Iniciatives com aquesta 
contribueixen a fer de Sant Boi 
una ciutat saludable i sostenible.  

Sant Boi 
commemora 
el Dia 
Mundial 
de la Salut 
Mental

El passat 10 d'octubre va ser el Dia 
Mundial de la Salut Mental. La ciutat 
es va sumar a la commemoració amb 
el lema “Salut mental i Benestar, una 
prioritat global”. Amb motiu de la ce-
lebració, el 9 d'octubre va tenir lloc 
una trobada virtual de la Taula de Sa-
lut Mental, formada per 25 entitats 
de la ciutat, al voltant de la tasca 
que desenvolupen. A la sessió es va 
tractar de com influeix en el  treball 
que realitzen la situació sanitària que 
vivim i de les estratègies de futur. Al 
vespre la façana de l’Ajuntament es 

Barrejant 2020 va recordar que 
no hi ha un planeta B
Unes 1.300 persones van participar 
en les activitats virtuals i presencials 
de l'edició 2020 del Barrejant. La 
programació va comptar amb la pre-
sentació del llibre de Miquel Carrillo 
Volver a pisar las calles nuevamente, 
la taula rodona "Emergència climàti-
ca i desenvolupament sostenible," la 
projecció de documentals i activitats   
culturals i familiars i concerts on line. 
El dinar popular es va fer a casa, amb 
el càtering africà d'Abarka vinculat a 
l'ONG Dunia Kato. La Fira d'Entitats, 
amb la participació de 18 associa-
cions, es va seguir des del web ba-
rrejant.cat i l'exposició instal·lada a 

la plaça Teresa Valls i Diví. Enguany 
s'han posat a la venda bosses per a 
mascaretes (2 euros) fetes a San Mi-
guelito (Nicaragua) per mitjà de l'ONG 
Desos. Es poden demanar a sensibi-
litzacio@santboi.cat. Els diners reco-
llits de la venda, així com pel dinar 
popular es destinaran al projecte 
Món Local Covid-19 del Fons Català 
de Cooperació i Desenvolupament. 

La trobada de la solidaritat de Sant 
Boi i la commemoració del Dia Inter-
nacional de la Pau van comptar en-
guany amb la col·laboració de més 
de 120 persones, entre voluntàries i 
treballadores.

va il·luminar de verd, per visibilitzar 
la commemoració.

El nostre municipi té una llarga 
trajectòria de treball, col·laboració i 
innovació en l’àmbit de la salut men-
tal. El Clúster de Salut Mental de Ca-

talunya, amb seu a Sant Boi, n’és el 
màxim exponent. La Taula de Salut 
Mental és un espai de coordinació, 
de trobada i de reflexió de tots els 
agents i entitats que treballen en 
aquest sector.
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Javier Delgado, campió 
d'Espanya de 400 m tanques
El passat 13 de setembre l'atleta 
santboià Javier Delgado es va 
proclamar campió d'Espanya 
absolut de 400 m tanques. 
A la final, Javier va córrer la 
distància en 50 segons i 59 
centèsimes, la seva millor 
marca de la temporada.

Sant Boi i el Dia de la Pau
La ciutat va commemorar  el 
Dia Internacional de la Pau tot 
recordant la situació que viu 
actualment el poble palestí. La 
celebració va comptar amb una 
taula rodona amb el periodista 
Mikel Ayestaran, l'experta 
en Palestina Laia Serra i la 
politòloga Blanca Camps. Les 
activitats commemoratives 
es van completar amb la peça 
teatral Fawda, entorn de la poeta 
palestina Fawda Tuqan, una 
proposta de l'Associació Catalana 
per la Pau. Els actes van tenir lloc 
presencialment, amb cita prèvia, 
a Can Massallera.   

Manel 
Esteller, 
entre els 500 
científics més 
influents

El santboià Manel Esteller, director 
de l'Institut de Recerca contra la Leu-
cèmia Josep Carreras, Investigador 
d'ICREA i catedràtic de Genètica de 
la Universitat de Barcelona (UB), ha 
estat reconegut entre els 500 inves-
tigadors més influents en totes les 
àrees de la ciència.

Així ho recull l'última edició de la 
classificació Webometrics, elaborada 
pel grup de cibermetria del Consell 
Superior d'Investigacions Científiques 

Talent i reptes 
Talent School és un nou projecte for-
matiu on joves emprenedors afron-
ten reptes plantejats per empreses 
i entitats. Hi participen 4 joves de 
Sant Boi. Durant tres mesos, treballa-
ran la proposta de la Gasol Founda-
tion "Obesitat 0 entre nens i nenes". 
Competiran amb altres 8 de Gavà i 
Viladecans. L'equip guanyador co-
neixerà l'ecosistema emprenedor de 
Brussel·les. La iniciativa és dels sant-
boians Talent Factory.

Sant Boi un dels 10 municipis se-
leccionats per a la prova pilot del 
"Passaport Edunauta. Territoris que 
connecten oportunitats", un projecte 
en què aquest curs els nens i nenes 
de 4t de primària i les seves famílies 
podran adquirir coneixements, més 
enllà de l'escola, i passar-ho bé en 
espais i moments diversos: jugant a 
les places, al teatre, en un casal o en 
qualsevol altre indret. El "passaport" 
és una eina divertida i personalitzada 

que ofereix destinacions amb acti-
vitats d'aprenentatge (biblioteques, 
museus i entitats). Així els infants 
viatgen i viuen i aprenen experièn-
cies enriquidores i sumen segells que 
acrediten allò que han après.

El projecte s'ha presentat a la co-
munitat educativa el 7 d'octubre. La 
iniciativa està promoguda per la Fun-
dació Bofill, entitat que s'ha inspirat 
en les que s'han realitzat a altres paï-
sos, com els EUA i el Regne Unit. 

Un "passaport" per jugar i aprendre

(CSIC). El rànquing està basat en els 
240 milions de documents acadèmics 
registrats a la base de dades de Goo-
gle Scholar, on es recull la informació 
de milers d'investigadors de tots els 
països i en totes les àrees científi-
ques. 

Genètica i malaltia
La investigació de Manel Esteller se 
centra en la regulació del material 
genètic del nostre cos, especialment 

en el camp de l'epigenètica, i la seva 
relació amb l'origen i desenvolupa-
ment de les malalties, particularment 
el càncer. Els seus descobriments han 
aconseguit, a més de revelar les ba-
ses cel·lulars de moltes patologies, 
descobrir la implantació de nous bio-
marcadors per diagnosticar-les i no-
ves teràpies per revertir-les.    

L'Ajuntament va atorgar a Manel 
Esteller el títol de Fill Predilecte de 
Sant Boi l'any 2002.
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Èxit de la mostra de música km 0
La mostra de música on line de km 0 Sant Boi Sona, que va tenir lloc del 10 al 12 de 
setembre, va rebre molt bona acollida. Els grups musicals locals (vegeu fotos d'algunes 
actuacions, a la pàg. 19) van participar en una proposta nova a la ciutat: tocar davant 
de les càmeres per arribar en streaming, de manera professional i en condicions d'alta 
qualitat, a un públic que els veia des de casa. Els músics que van passar per l’escenari 
valoren positivament l’experiència viscuda. 

10.000 visualitzacions
El web santboisona.cat va tenir més de 10.000 visualitzacions, durant els tres dies 
d'actuacions, i el xat que connectava el públic amb l’escenari va estar molt animat, tot 
apropant a les bandes l’escalfor de la gent. La cantant Dolo Beltran va fer de mestra de 
cerimònies.

Aquesta i altres iniciatives culturals formen part del Pla de xoc per ajudar a impulsar 
i reactivar l'activitat cultural a la ciutat en les dimensions artística, social i econòmica.

Les activitats a l'Espai Can To han continuat al setembre amb una programa-
ció cultural setmanal. De dijous a diumenge, hi ha hagut sessions de dj's i con-
certs dels més variats estils, 100% de caràcter local en un entorn immillorable. A 
l'octubre, l’horari canvia per oferir la programació cultural dissabtes i diumenges, 
a partir de les 12 h.

                                     Programació i reservar les entrades gratuïtes, agendasb.info
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Han passat tres anys des de l’octubre republicà 
de 2017. Tres anys del més gran exercici de de-
sobediència civil de l’Europa contemporània, 
d’una victòria incontestable de la democràcia 
i la ciutadania davant l’Estat. El govern espa-
nyol es va passar setmanes dient que no hi 
hauria paperetes, ni urnes, ni cens, ni votants. 
I el primer d’octubre més de 2.200.000 perso-
nes vam exercir el dret a vot en un referèndum 
d’autodeterminació malgrat la violència polici-
al. Vam guanyar la batalla democràtica. També 
a Sant Boi, on davant un Ajuntament que va 
donar l’esquena al referèndum, la ciutadania 
va respondre massivament. Com també el 3 
d’octubre, en la concentració més gran a la 
nostra ciutat des de l’11 de setembre de 1976. 

Malgrat tot, aquelles victòries no van ser su-
ficients per culminar amb la constitució d’un 
Estat, i han portat gent a la presó i l’exili. Però 
l’1 d’Octubre és un punt d’inflexió al nostre 
País. Com escriuen Marta Rovira i Oriol Jun-
queras al seu llibre Tornarem a vèncer (i com 
ho farem): “L’1 d’Octubre va ser extraordinari 
no només pel que vam fer, sinó també pel que 
vam aprendre. Qualsevol pregunta que ens 
puguem fer sobre el futur troba resposta d’al-
guna manera en l’1 d’Octubre.” És hora d’aga-
far aquells aprenentatges i treballar per bastir 
una nova estratègia guanyadora. 

Finalment. Octubre té una altra efemèride 
vinculada a la repressió de l’Estat contra les 
institucions catalanes que convè no oblidar. 
Enguany fa 80 anys de l’afusellament del Presi-
dent Companys a mans de l’Estat. Un Estat 
que encara és hora que demani perdó.

N Octubre

E n el pleno de septiembre, el Grupo Municipal 
de Ciutadans presentó una moción para luchar 
con mayor firmeza y determinación contra la 
okupación ilegal de viviendas. En dicha moción 
solicitábamos la creación de un plan contra estas 
acciones cuando suponen problemas de convi-
vencia entre vecinos, violencia o actos delictivos, 
así como actuaciones policiales más contunden-
tes y protegidas por las leyes. Siempre dejando a 
un lado aquellas que se producen por necesidad 
extrema y para atender a personas vulnerables, 
las cuales necesitan de otro tipo de solución. 

El Partido Socialista de Sant Boi, que gobierna 
la ciudad desde la constitución de los primeros 
ayuntamientos democráticos, no quiso apoyar 
la moción y se abstuvo, se puso de perfil ante 
un problema que aumenta en las ciudades más 
pobladas de Catalunya y que ha convertido esta 
comunidad en la que registra el mayor número 
de okupaciones de toda España. 

Ya pedimos a los socialistas que tuvieran la 
misma actitud que está teniendo Ciutadans no 
solo en Sant Boi, sino en toda España, apoyando 
al gobierno en los problemas reales de la ciudad, 
pero ese apoyo no se reproduce cuando es al re-
vés, es decir, cuando el PSC ha de dar apoyo a 
nuestras iniciativas. 

Sabemos que el PSC de Sant Boi tiene capaci-
dad para decidir sobre todo lo que concierne a 
la ciudad y su población, gracias a su mayoría ab-
soluta. Por el bien de la ciudadanía, esperemos 
que acierten en todo, de lo contrario suya será la 
culpa absoluta.

N Culpa absoluta

D

José Ángel Carcelén 
regidor

N Una recepta local anticrisi

avant la crisi econòmica provocada per la 
pandèmia, les veus més autoritzades coinci-
deixen a afirmar que la reactivació econòmica 
depèn en bona part d’una estreta col·laboració 
entre les Administracions Públiques i les em-
preses que doni a llum projectes innovadors 
i sostenibles, orientats a un canvi substancial 
de l’actual model productiu. No és casual, en 
aquest sentit, que el programa de recuperació 
europeu Next Generation EU exigeixi per al 
seu finançament que els plans econòmics na-
cionals destinin a inversions verdes el 37% del 
total, i a digitals, un 20%.   

A l’espera d’aquests fons europeus, l’àmbit 
local ofereix un marc idoni per assajar sense 
demora aquest nou paradigma de reactivació 
basat en un creixement sostenible i digital. I 
això és justament el que Sant Boi està fent a 
través de Reactivem Sant Boi, un innovador 
programa municipal que neix de la complicitat 
entre el govern municipal i el sector comercial i 
empresarial local. 

Reactivem Sant Boi concep l’economia del 
municipi com un tot interconnectat. A ban-
da d’altres actuacions d’estímul del comerç i 
d’ajuda a les famílies, cal destacar el pla Futur, 
a través del qual l’Ajuntament concedeix aju-
des directes d’un 70% del cost d’inversió a pro-
jectes empresarials locals dirigits a la transició 
ecològica i a la digitalització de les activitats, 
és a dir, orientats al canvi del model productiu. 

Els primers resultats són força encoratjadors 
i confirmen que quan és vital combatre la des-
igualtat garantint la continuïtat de l’activitat 
empresarial la innovació obre finestres 
d’oportunitat carregades de futur sostenible.

esquerra.cat/santboidellobregat | anemamessantboi.cat 
erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor
regidor

lltejedor@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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Al Ple Municipal del juliol, vam aprovar per 
unanimitat l'impuls d'un pacte de ciutat que 
donés resposta a la crisi sanitària i econòmi-
ca que estem vivint a causa de la COVID-19. 
Ara, i després de moltes sessions de treball 
intern amb tots els grups municipals, el pac-
te comença a caminar amb la constitució del 
que serà el grup promotor que té com a mis-
sió impulsar i desenvolupar el pacte. Un grup 
plural i representatiu, format per agents soci-
als i econòmics, entitats i representants de la 
comunitat acadèmica i científica. Aprofitem 
per donar les gràcies a totes les persones que 
formen part d'aquest grup, per la seva predis-
posició i voluntat de col·laboració.

A Sant Boi, com a tot el territori, l'impacte 
d'aquesta crisi està provocant que moltes 
persones es trobin en situacions de veritable 
dificultat, i aquelles que arrosseguen la crisi 
del 2008 encara veuen més agreujada la seva 
situació. Així doncs, és moment de treballar 
conjuntament per atendre totes les neces-
sitats, i fer-ho conjuntament ens ha de per-
metre tenir més força i cercar respostes més 
amplies i encertades. Parem bé les orelles per 
escoltar molt, posem tots els esforços i recur-
sos per tirar endavant aquest Pacte, i treba-
llem perquè molta gent hi participi i serveixi 
de veritable salvaguarda dels drets essenci-
als durant els difícils temps que han de venir. 
Des de Sant Boi en Comú ens hi trobareu amb 
tota la predisposició i aportant tot el treball 
i coneixement que l'experiència de govern, 
però també l'activisme de carrer, ens ha per-
mès adquirir.

N Un pacte per avançar

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat | @SantBoiEnComu | 
facebook.com/StBoiEnComu

Daniel Martínez
regidor

J a fa temps que la ciutadania i els i les profes-
sionals de l’atenció primària denuncien la preca-
rietat del sector i reclamen més recursos per a 
garantir una atenció primària pública i de quali-
tat. Als problemes crònics de falta de personal i 
d’escàs pressupost s’hi afegeix ara la sobrecàrre-
ga que suposa l’atenció a malalts de COVID, el se-
guiment de contactes i l’atenció a persones que 
viuen a residències.  

Durant els moments més durs de la pandèmia 
es van implementar mesures de seguretat neces-
sàries en aquell moment, però que s’estan per-
llongant perillosament: pràctica desaparició de la 
visita presencial, escassa atenció a persones amb 
problemes crònics no COVID, retards o mesures 
organitzatives que no respecten la figura del pro-
fessional referent. És necessari revertir aquestes 
mesures i implementar un model organitzatiu 
d’atenció primària que garanteixi la seguretat 
dels usuaris, però que alhora aposti per una aten-
ció centrada en les persones: cal obrir tots els 
CAP que s’han tancat total o parcialment, habili-
tar espais i circuits segurs per a evitar contagis, 
recuperar la visita presencial i el personal sanitari 
perdut amb les retallades. 

Recentment, la Generalitat ha presentat el Pla 
d’enfortiment de l’atenció primària, que preveu 
un augment de recursos que ni molt menys arri-
barà a revertir les retallades que la mateixa Gene-
ralitat va aplicar entre el 2011 i el 2014. Necessitem 
urgentment un enfortiment real de l’atenció pri-
mària, recuperar tots els recursos econòmics i de 
personal perduts l’última dècada i un compromís 
per part de les administracions públiques per a 
bloquejar el pressupost destinat a la sanitat públi-
ca i que no es permetin noves retallades.

N Per una atenció primària 
de qualitat

Xavier Alejandre
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi 
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:  

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

  odos por la pandemia, revisamos cuentas y 
armarios, procurando reparar y mejorar, nues-
tras casas; donde pasaremos más tiempo que 
antes del COVID. En esta línea de aprovechar 
lo que se tiene, en el Pleno del 24.9 pedí que 
Radio S. Boi iniciara una programación de com-
plemento educativo y refuerzo cultural para 
evitar otra vez un curso en “blanco” que afecte 
notas medias y finales y la elección de carrera. 
Con las bibliotecas cerradas y escasas salas de 
estudio; puede ser una solución para adecuar la 
enseñanza habitual a los nuevos medios. Nues-
tra emisora conectada a la XAL y con anuncios, 
cuesta un dineral a un S.Boi pobre. Se me con-
testó que “están en hacerlo posible” -los con-
cejales Aguilá y Martínez-, espero por el bien 
de tantos padres preocupados por la salud y el 
absentismo forzado de sus hijos, que se inicie 
pronto, porque tendrá audiencia, han aumen-
tado los profesores particulares y los audioli-
bros; todo un síntoma, para reorientar la cansi-
na programación de nuestra radio.
No es justo, desaprovechar un recurso pedagó-
gico más que probado: UNED; INBAD, TV y Ra-
dios Públicas, aquí y en el extranjero. Deseo en 
beneficio de nuestros alumnos que  se emitan 
programas educativos -en paralelo- a un curso 
que se prevé agitado y ¿breve?
¿Qué nos llegará a S.Boi de los 144 mil M de la 
UE? lo que se solicite deberá justificarse, para 
que no ocurra, como se me reconoció que una 
balsa de riego de casi 10 mil m2 pagada por la 
UE esté rota, sin uso y llena de de mosquitos. 
No malgastemos.

N Paliativos

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

T
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Tauler 

Campanya de donació 

Aquest mes Sant Boi acollirà una campanya 
especial per cridar la ciutadania a donar sang. 
Amb la reducció de malalts als hospitals s'han 
reactivat les operacions i els tractaments 
ajornades durant els darrers mesos. Per això la 
nostra ciutat se suma a les campanyes del Banc 
de Sang i Teixits per garantir les donacions de 
sang a Catalunya. 
Dies, lloc i horari:  13 i 14 d'octubre, a Can 
Massallera, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.
 

Suport al dol 
Ha començat un nou Grup d'Ajuda Mútua 
de Suport al Dol, en horari de tarda, per a 
les persones que han patit la pèrdua d'algú 
proper durant la Covid-19 i necessiten suport   
compartir experiències amb altres que es 
troben en la mateixa situació.  
Horari: dt., de 19.30 a 21 h.  
Inscripció: bit.ly/grupajudamutua, tel. 93 
6351200 (ext. 169), de dl. a dv., de 8 a 15 h. 
Places limitades.
 

Octubre'20

La Síndica torna a Cal Ninyo 
La Síndica de Greuges de Sant Boi, Dolors 
Vallejo, torna a atendre presencialment quan 
és necessari a l'oficina de Cal Ninyo. Durant 
el confinament l'atenció es va fer sense 
interrupció de forma telemàtica. Aquest és un 
servei gratuït que té com a objectiu vetllar pels 
drets i les llibertats de la ciutadania de Sant 
Boi en les seves relacions amb l'Ajuntament i 
amb els organismes dependents. 
Demanar cita prèvia:  sindicadegreugessantboi.
cat, bit.ly/sindicastboi i telèfon 93 6302036.
 

Fins al dia 22 continua oberta la matrícula 
de la UNED Sant Boi per als graus de 
Pedagogia, Educació Social i Psicologia, per 
al Centre Universitari d'Idiomes Digital i a 
Distància (CUID) d'Anglès i els cursos d'accés 
a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. 
També està oberta la inscripció al segon 
quadrimestre de la formació de la UNED 
Sènior.   
Informació i matrícula: L'Olivera (pl. M. Roig, 1. 
tel. 93 654 53 33) i bit.ly/unedseniorsb20
 

Una oficina centralitzada. L'oficina Reactivem Sant Boi continua oferint atenció directa i individualitzada a la ciutadania, 
les  petites empreses i els comerços afectats per la crisi de la Covid-19. Des d'aquí es gestionen totes les ajudes generades pel Pla de 
xoc municipal per a la reactivació  social i econòmica de la ciutat (Programa Futur per a microempreses, targetes moneder a famílies 
i joves, ajudes al sector cultural...) i es facilita informació i assessorament sobre les ajudes que ofereixen altres administracions, 
com ara l'Ingrés Mínim Vital. Des de la seva posada en marxa el 30 d'abril, el servei ja ha donat resposta a més de 5.000 consultes.
Telèfon i horari: Telèfon 93 6548222. De dl. a dv., de 9 a 14 hores, i dl. i dt., de 16 a 18 hores. C/e: reactivem@santboi.cat

Persones amb discapacitat
En el marc del programa Inserta Empleo, 
de la ONCE, el 9 de novembre començarà 
el curs Controlador d'accessos, per a 
persones amb certificat de discapacitat. 
La formació, de 90 hores, ha estat 
cofinançada amb el Fons Social Europeu.
Inscripció: ocupacioiempresa.santboi.cat, 
Centreserveis (Ctra. c-245, 33, de 9 a 14 h) i 
telèfon 93 6302464. 
 
 
 
 
 

Projectes singulars
Engega la iniciativa formativa Projectes 
Singulars. Jove, tu decideixes per a joves 
entre 16 i 29 anys del Sistema de Garantia 
Juvenil. Al novembre es podran treure 
el certificat de professionalitat de nivell 
1 d’Operacions bàsiques de restaurant 
i bar (2 nov.) i fer una formació a mida 
d’Operari/ària de magatzem (16 nov.) 
Requisits: inscripció a Garantia Juvenil i al 
SOC. Informació: Centreserveis i telèfons 
93 6302464 i 686314023.
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Dones  
Cursos i tallers del CRDD. A l'octubre, hi ha 
places a Salut emocional en la nova normalitat 
(dia 13, 17 h. Can Jordana); Instagram per a 
empreses: treure-li el màxim suc (dia 15, 10 h. 
Virtual); Club de lectura feminista (dia 15, 19 
h, Can Jordana); Relaxació, rescata la teva pau 
interior (dia 21, 18.15 h. Lloc a determinar) i 
Instagram avançat (dia 29, 18 h. Virtual). 
Inscripcions octubre-desembre: 
igualtatsantboi.cat
 

Cibergran  
Tallers gratuïts per a persones a partir 60 anys, 
en el marc del Cibergran. Aprendre a fer ús de 
mòbil (dimats) i Fem tràmits on line (dijous)  
Lloc i horaris: Can Massallera, de 9.30 a 
11.30 h i de 17.45 a 19.30 h). Inscripció: tel. 
93 6351200 ext. 169 i programagentgran@
santboi.cat
 

Joves i mobilitat a Europa  
Ampliant horitzons: eines i recursos per la 
recerca de feina o pràctiques per Europa és el 
títol del taller per a joves sobre els diferents 
recursos als països europeus (Erasmus +, 
Eurodysee, pràctiques en institucions, etc.) 
Dia i lloc: 20 d'octubre,  a les 18 h, al SIJ El 
Punt. Confirmeu assistència a  
elpunt@santboi.cat o al tel. 93 6529843.

 

Octubre'20
Formació TIC 
Les píndoles formatives Apropa't on line són 
sessions virtuals gratuïtes sobre les tecnologies 
de la informació i la comunicació, obertes o amb 
inscripció gratuïta. En format de vídeo, s’emeten per 
YouTube dimarts i dijous, de 17 a 18 hores.  
Informació: santboi.cat/apropat i sbciutateducadora.
cat
 
Preparació a l'ACTIC 
Sessions per preparar la prova telemàtica per 
obtenir el Certificat de Competències en Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Les 
sessions es fan en dimecres, de 17 a 18 h, entre 
octubre i desembre. 
Inscripció santboi.cat/apropat. Preu: 25 €
 
L'Akademia  
Curs gratuït d'educació emocional per a joves, de 18 
a 24 anys. La iniciativa ofereix recursos per ajudar a 
treballar objectius vitals. 
Inscripció: laakademiasantboi@gmail.com. Lloc i 
horari: Can Massallera, dt. i dj. de 18 a 21 h.
 
Un carnet que té premi   

El 10 de novembre tindrà lloc el sorteig de la 
campanya Ara, si tens el carnet SB jove pots 
guanyar premi. Hi poden participar joves, de 16 
a 30 anys que tinguin el carnet activat i validat. 
El premi consisteix en un val de 100 euros a 
bescanviar en els establiments col·laboradors.  
Bases del concurs: joventutsantboi.cat. Sol·licitar el 
carnet: santboi.cat/carnetsbjove
 
Eskala: nova convocatòria 

L'Ajuntament obre una nova convocatòria del 
programa Eskala, iniciativa per a joves de 18 
a 30 anys en atur, pensada per donar suport 
a l'hora d'adquirir eines per accedir al món 
laboral i participar en processos de selecció. 
Per contactar: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com, Facebook @
eskalastboi i Instagram @eskala.santboi

Després de l'estiu, l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) torna 
a atendre la ciutadania en horari de matí i tarda (amb cita prèvia). No oblideu 
que molts dels tràmits es poden fer a través de la pàgina web o per telèfon. 
Eviteu cues.
Web: santboi.cat i santboi.cat/tramits. Telèfon: 93 635 12 12 i 93 654 82 23. 
Horari: dl-dj., de 9 a 14 h i de 15 a 19 h, i dv. i vigílies de festa, de 9 a 14 h.

 
Dissabte 10 d'octubre   
19.30 h Xavi Flores   
Música de mestissatge, pop i rock en el marc de l'espai Can To. 
Lloc: Jardins de Can Torrents. Gratuït amb reserva a entrapolis.
com. Org.: Ajuntament i Bars'n Viu 
 
Diumenge 11 i dissabte 17 d'octubre  
12.30 h Sessions DJ's   
Dia 11, Señora White, i dia 17, Oli Comediscos, en el marc 
de l'espai Can To. Lloc: Jardins de Can Torrents. Gratuït amb 
reserva a entrapolis.com. Org.: Ajuntament i Bars'n Viu 
 
Diumenges 11, 18 i 25 d'octubre i 1 de novembre 
11.30 h Jugateca ambiental  
Dia 11, Escultures amb material reciclat. Dia 18, Invertebrats: 
aranyes i escorpins. Dia 25, Més mans per a un món més 
verd. Dia 1 de novembre, A vista d'ocell. Lloc: parc de 
la Muntanyeta. Gratuït. Org.: Ajuntament i AMB amb la 
col·laboració de la Fundació Marianao 
 
Diumenges 11, 18 i 25 d'octubre  
11.30 h Itinerari teatralitzat pel nucli antic  
M. Lluïsa Casanova, "besneta" de Rafael Casanova explica com 
era el Sant Boi del segle XVIII. 12 h Visita guiada a les Termes 
Romanes. Preu: 1 €. Reserves: anamartin@santboi.cat. Org.: 
Ajuntament 
  
Dijous 15, 22 i 29 d'octubre  
11.30 h Microteatre  
Dia 15, La vida que nos espera. Dia 22, Nada. Dia 29, El 
polsador de malalts del teatre. Peces de 15 minuts per 
a un públic reduït. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €. Reserves: 
programaciowellerbar@gmail.com. Org.: Espai Weller 
 
Divendres 16 d'octubre  
18 h Taller: Creació d'un videojoc i/o història amb Scratch Jr  
Per conèixer el món de la programació de videojocs i crear-ne 
un. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Activitat virtual en 
el marc de Bibliolab. A partir de 9 anys. Gratuït, amb reserva. 
Més info i organització: web de biblioteques de Sant Boi 
 
Diumenge 18 d'octubre  
12 h Barath, un viatge a l'Índia Espectacle de dansa per a tots 
els públics. Lloc: Jardins de Can Castells. Gratuït amb reserva a 
entrapolis.com. Org.: Ajuntament. 
12.30 h Espectacle d'improvisació Esectacle àcid i atrevit amb 
la companyia de teatre Impro con Limón. en el marc de l'espai 
Can To. Lloc: Jardins de Can Torrents. Gratuït amb reserva a 
entrapolis.com. Org.: Ajuntament. 
 
Arts escèniques, música i espectacles familiars de tardor i 
XXIX Mostra de Jazz. Programacions, a les pàgines 18 i 19. 
 
 
 
 
                      
 
+informació: agendasb.info i xarxes municipals 




