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Lluïsa Moret continua essent l’alcaldessa de 
Sant Boi. La cap de llista del PSC a les Elec-
cions Locals va ser reelegida amb un ampli 
suport el dia 15 de juny en el Ple de consti-
tució de la nova Corporació Municipal. 

La política socialista va rebre els vots fa-
vorables dels 13 regidors i les regidores de 
la seva pròpia formació i els 2 de Sant Boi 
en Comú, que continuaran formant part del 
govern municipal gràcies a un acord que es 
va fer públic a finals de juny. Podem-EU va 
optar per votar en blanc, mentre que les 
altres dues formacions amb representació 
a l’Ajuntament (ERC-AM i Cs) van donar su-
port als respectius caps de llista. 

El resultat final de la votació va ser: Lluïsa 
Moret (PSC-CP): 15 vots, Miquel Salip (ERC-
AM): 5 vots, i Olga A. Puertas (Cs): 3 vots. 

La constitució de l’onzè ajuntament de 
la democràcia local va tenir lloc a la sala 
d’actes de Can Massallera, que es va omplir 

de ciutadans i ciutadanes per seguir aques-
ta sessió protocol·lària.

Amb forces renovades
Un cop proclamada per al càrrec, l’alcaldessa 
va explicar que inicia aquesta nova etapa 
“amb la satisfacció de la feina feta, que ha es-
tat molta, i amb les forces renovades per en-
carar tot el que queda per fer”. Lluïsa Moret 
encapçala el govern municipal des de 2014.

L’alcaldessa va interpretar els resultats 
de les passades eleccions municipals com 
una aposta de la ciutadania de Sant Boi per 
opcions d’esquerres i va avançar la voluntat 
de configurar un govern “que ens permeti 
continuar servint Sant Boi amb polítiques 
progressistes i de progrés”. També va as-
senyalar que les urnes han expressat la 
voluntat majoritària de prioritzar el “diàleg 
constructiu” i rebutjar “la confrontació i la 
intolerància”.  En aquest sentit, va conside-

rar oberta “una nova etapa de la història 
democràtica de Sant Boi en què el diàleg i 
la voluntat de consens continuaran essent 
imprescindibles per millorar la ciutat” i es 
va mostrar partidària de “teixir aliances 
amb tothom que vulgui construir ciutat des 
dels valors del progrés i el respecte a la 
convivència i a la diversitat”.

Les línies mestres del mandat
L’alcaldessa va avançar algunes de les línies 
mestres del nou mandat: seguir desplegant 
l’estratègia que identifica Sant Boi com una 
ciutat metropolitana saludable i sostenible; 
posar les persones en el centre; treballar per 
un Sant Boi feminista en contra de la dis-
criminació i  de la violència masclista; con-
siderar la cultura i l’educació com a palan-
ques de canvi; apostar per la preservació del 
planeta i afavorir per un desenvolupament 
econòmic ètic i sostenible n

Lluïsa Moret es compromet a “continuar servint  
Sant Boi amb polítiques progressistes i de progrés”

Un ampli 
suport.
Lluïsa Moret va 
ser proclamada 
alcaldessa amb 
el suport de 15 
regidors i regidores 
(PSC i Sant Boi 
en Comú). El Ple 
municipal compta 
a Sant Boi amb un 
total de 25 escons

NAl discurs d’investidura, l’alcaldessa va defensar el diàleg constructiu i la necessitat de les aliances

Nous reptes. “Em presento amb la mateixa emoció i 
il·lusió, amb el mateix sentiment de responsabilitat, 
però també amb la satisfacció de la feina feta, que ha 
estat molta, i amb forces renovades per encarar tot el 
que queda per fer.”

Confiança en la política. “Estem en el bon camí per 
recuperar la confiança en la política, que només pot 
ser un instrument real de transformació i de millora 
social. S’ha de posar en valor la política.”

Teixir aliances. “El diàleg i la voluntat de consens se-
ran imprescindibles per contribuir veritablement a mi-
llorar la nostra ciutat. Teixirem aliances per construir 
ciutat des dels valors del progrés i el respecte a la 
convivència i a la diversitat.”

Compromís amb Sant Boi. “Volem un Sant Boi modern 
i innovador, viu i ple d’oportunitats, on ningú es quedi 
enrere, on l’espai públic estigui pensat per a les perso-
nes i les persones es puguin desenvolupar amb major 
igualtat, llibertat i dignitat.”

L’alcaldessa va rebre de nou la vara de comandament de l’Ajuntament de Sant Boi
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El PSC i Sant Boi en Comú assoleixen un acord de 
govern per continuar transformant Sant Boi

En aquest 
nou mandat, 
les dues 
formacions 
donaran 
continuïtat 
a l’aposta 
estratègica 
per una ciutat 
sostenible i 
saludable i 
avançaran cap 
als Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible de les 
Nacions Unides

El Partit dels Socialistes de Catalunya 
de Sant Boi (PSC-CP) i Sant Boi en Comú 
(SBeC-ECG) van presentar el 25 de juny un 
acord de govern per al mandat 2019-23. Les 
dues formacions van anunciar que continu-
aran treballant conjuntament els pròxims 4 
anys “per transformar i millorar Sant Boi”.

El document que van signar, titulat ‘Acord 
de govern per a les persones i el planeta’, 
expressa el compromís de donar conti-
nuïtat a l’acció de govern que PSC i Sant 
Boi en Comú han compartit els darrers anys 
a la ciutat. 

Segons aquest acord, la nova col·laboració 
es basa en l’important avanç que Sant Boi 
ha experimentat en aquest temps, en les 
coincidències estratègiques dels respectius 
programes electorals i en l’ampli suport 
electoral atorgat per la ciutadania a les for-
ces progressistes.

PSC i Sant Boi en Comú afirmen compar-
tir la voluntat de seguir treballant junts des 
de les respectives sensibilitats polítiques, 
“amb il·lusió, honestedat, determinació i 
transparència” per consolidar l’aposta es-
tratègica de Sant Boi com una ciutat sos-
tenible i saludable i avançar fermament 
cap a la consecució dels Objectius de Des-

envolupament Sostenible (ODS) fixats per 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides. 

Les prioritats del nou govern
En aquest context, els reptes del nou govern 
municipal seran contribuir a construir des 
de Sant Boi un món millor, tot combatent 
el canvi climàtic, lluitant contra les des-
igualtats, promovent la igualtat de gène-
re, generant prosperitat i garantint l’accés 
a l’educació i la cultura com a motors de 
canvi. La intenció és establir en tot moment 
“les aliances necessàries per al progrés de 
la ciutat a partir del diàleg permanent amb 
la ciutadania com a eix vertebrador”.

PSC i SBeC destaquen que han reeditat 
un govern progressista i de progrés perquè 
Sant Boi segueixi essent una ciutat iguali-
tària, habitable, feminista, innovadora, amb 
oportunitats i profundament democràtica.

Pla de govern 2019-23
En les setmanes vinents, el nou govern 
convidarà la ciutadania a participar en 
l’elaboració del Pla de govern 2019-23, un 
full de ruta per fer front als reptes que Sant 
Boi té per endavant a partir del compromís 
amb les persones i el planeta n

Fotografia de grup de les regidores i els regidors del nou govern municipal davant de l’Ajuntament
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Las claves del nuevo organigrama municipal

►CIUDAD SALUDABLE y SOSTENIBLE
Dirigida por José Ángel Carcelén, esta gran área de 
actuación política estará al servicio de la estrategia 
de ciudad. Su tarea se orientará durante el mandato a 
seguir configurando un territorio cada día más soste-
nible, capaz de generar prosperidad y contribuir desde 
Sant Boi a la defensa de nuestro planeta. El área de 
Ciudad Saludable y Sostenible engloba las políticas 
vinculadas el territorio, el espacio público, la soste-
nibilidad, el desarrollo económico, la seguridad y la 
salud pública y comunitaria.

►ALIANZAS, INNOVACIÓN Y GOBIERNO INTERNO
Salut González está al frente del área destinada a for-
talecer la eficacia y eficiencia interna de los servicios 
municipales. Desde este ámbito se dará continuidad 
al estado de saneamiento de las cuentas municipales 
y se trabajará para garantizar la calidad y la moderni-
zación de los servicios en el camino hacia la ‘adminis-
tración electrónica’. Su cometido incluirá el estableci-
miento de las alianzas necesarias para hacerlo posible.

►IGUALDAD, DERECHOS SOCIALES y CIUDAD EDUCADORA
Al cargo de Juan Antonio Tamayo, esté área dará cum-
plimiento al compromiso de situar a las personas en el 
centro de la política municipal. Algunos de sus objeti-
vos prioritarios serán facilitar el acceso a la vivienda, 
garantizar los derechos de la ciudadanía y la igualdad 
de oportunidades, atender las políticas relacionadas 
con el ciclo de vida de las personas y hacer de la edu-
cación un motor para la inclusión y la cohesión social.

►ALCALDÍA
En paralelo a las competencias atribuidas a las tres 
grandes áreas de actuación, desde la Alcaldía se im-
pulsará la planificación estratégica y la proyección 
exterior de Sant Boi, priorizando las relaciones con el 
resto de instituciones. La Alcaldía encabezará las po-
líticas de participación ciudadana y relación con el te-
jido asociativo y las actuaciones en materia de trans-
parencia y buen gobierno. Asimismo, tendrá a su cargo 
ámbitos clave de la acción de gobierno como cultura, 
proximidad, igualdad de género, feminismo y LGTBI.

La alcaldesa, Lluïsa Moret, firmó a princi-
pios de julio los decretos que establecen 
la delegación de competencias dentro del 
nuevo equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de Sant Boi. En este mandato, la orga-
nización municipal reduce de seis a cuatro 
el número de tenencias de Alcaldía, que 
estarán al cargo de José Ángel Carcelén, 
Salut González y Juan Antonio Tamayo, del 
PSC, y Alba Martínez, de Sant Boi en Comú. 
Son cuatro personas con experiencia previa 
y contrastada en la gestión de la política 
municipal. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
El organigrama diseñado para este perío-
do de gobierno (ver páginas 6 y 7), fruto 
del acuerdo entre las dos fuerzas políticas 
mencionadas, se estructura en tres grandes 
áreas de actuación. Los nombres de estas 
áreas y su distribución de competencias son 

coherentes con los ejes principales de la 
Agenda 2030 y con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
Priorizan, por tanto, las políticas destina-
das a trabajar por las personas, el planeta, 
la prosperidad y las alianzas. 

Experiencia y savia nueva
El nuevo equipo de gobierno se configura 
a partir de una equilibrada combinación de 
experiencia política y nuevas incorporacio-
nes. Entre sus integrantes hay cinco perso-
nas que acceden por primera vez al consis-
torio y, por tanto, a las responsabilidades 
de gobierno. Se trata de César Thovar, Eli-
sabet Latorre, Sensi Domínguez, Cristina 
Muñoz y Francisco Javier Nicolás.

En el gobierno municipal de la ciudad 
para este mandato hay siete mujeres (entre 
ellas, la alcaldesa y las titulares de dos de 
las cuatro tenencias de Alcaldía) n

Los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 
(ODS) de 
Naciones 
Unidas
(vinculados a 
políticas para 
las personas, 
el planeta, la 
prosperidad y 
las alianzas) son 
la base que da 
coherencia a la 
nueva distribución 
de competencias 
en el equipo de 
gobierno del 
Ayuntamiento

NEl equipo de gobierno aúna experiencia y sabia nueva al servicio de las personas y el planeta
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

NMés enllà de les sigles, 
tothom tindrà cabuda en 
el nostre projecte de futur 
per a la ciutat

NMás allá de las siglas, 
todo el mundo tendrá 
cabida en nuestro proyecto 
de futuro para la ciudad

Tenim un projecte per a Sant Boi
Tenemos un proyecto para Sant Boi

EE l Ple de constitució de la Corporació Municipal 
-que aquest cop vam celebrar a Can Massallera el 
dia 15 de juny- és un dels actes institucionals més 
importants en la vida d’una ciutat. Vull compartir 
aquí algunes de les reflexions que vaig fer-hi du-
rant la meva intervenció, un cop escollida nova-
ment com a alcaldessa.

Iniciem ara una nova etapa i ho fem amb la màxi-
ma il·lusió i amb les forces renovades per encarar 
els reptes que Sant Boi té per endavant. Comp-
to amb un magnífic equip de persones que s’han 
compromès a treballar en el govern de la ciutat, 
des de la complicitat i la vocació de servei públic, 
per continuar transformant Sant Boi amb políti-
ques progressistes i de progrés. 

El nostre serà, en qualsevol cas, un projec-
te transversal on tothom tindrà cabuda, ja que 
en aquests moments, més que mai, ens calen el 
diàleg, les aliances i els consensos.

És per a mi una sort i un gran orgull poder dir que 
continuo treballant pel present i el futur de la meva 
ciutat en el marc d’un projecte ampli, engrescador 
i ratificat per la confiança majoritària de la ciutada-
nia. I que ho seguiré fent sense renunciar mai als 
valors en els quals crec.

Entre aquests valors hi ha la proximitat a la vida 
quotidiana, a les necessitats reals de les persones, 
a peu de carrer. Aquest coneixement proper ens 
seguirà ajudant a trobar les solucions que de veri-
tat permeten canviar les coses en el dia a dia i en la 
vivència de l’espai públic. En paral·lel, seguirem des-
plegant l’estratègia a llarg termini que ja ens iden-
tifica col·lectivament com una ciutat metropolitana 
saludable i sostenible.

l Pleno de constitución de la Corporación Munici-
pal -que esta vez celebramos en Can Massallera el 
día 15 de junio- es uno de los actos institucionales 
más importantes en la vida de una ciudad. Quiero 
compartir aquí algunas de las reflexiones que hice 
durante mi intervención en ese acto, una vez esco-
gida nuevamente como alcaldesa.

Iniciamos ahora una nueva etapa y lo hacemos 
con la máxima ilusión y con las fuerzas renovadas 
para encarar los retos que Sant Boi tiene por de-
lante. Cuento con un magnífico equipo de personas 
que se han comprometido a trabajar en el gobier-
no de la ciudad, desde la complicidad y la vocación 
de servicio público, para continuar transformando 
Sant Boi con políticas progresistas y de progreso.

El nuestro será, en cualquier caso, un proyecto 
transversal donde todo el mundo tendrá cabida, ya 
que en estos momentos, más que nunca, nos hacen 
falta el diálogo, las alianzas y los consensos.

Es para mí una suerte y un gran orgullo poder 
decir que continúo trabajando por el presente y el 
futuro de mi ciudad en el marco de un proyecto am-
plio, ilusionante y ratificado por la confianza mayo-
ritaria de la ciudadanía. Y que lo seguiré haciendo 
sin renunciar nunca a los valores en los que creo.

Entre estos valores se cuenta la proximidad a la 
vida cotidiana, a las necesidades reales de las perso-
nas, a pie de calle. Este conocimiento cercano nos 
seguirá ayudando a encontrar las soluciones que de 
verdad permiten cambiar las cosas en el día a día y 
en la vivencia del espacio público. En paralelo, se-
guiremos desplegando la estrategia a largo plazo 
que ya nos identifica colectivamente como una ciu-
dad metropolitana saludable y sostenible. 

NEl equipo de gobierno aúna experiencia y sabia nueva al servicio de las personas y el planeta
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El cartipàs         municipal

1r tinent d’Alcaldia
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN

2a  tinenta d’Alcaldia
SALUT GONZÁLEZ

3r tinent d’Alcaldia
JUAN ANTONIO TAMAYO

4a tinenta d’Alcaldia
ALBA MARTÍNEZ

Alcaldessa
Lluïsa Moret

César Thovar

Elisabet Latorre

Javier López

Antonia Barragán

Sensi Domínguez

José M. González

Marc Aguilà

Cristina Muñoz

F. Javier Nicolás

Daniel Martínez

Sensi Domínguez
Ocupació

Formació ocupacional

ESPAI PÚBLIC
Javier López
Neteja viària

Manteniment de proximitat
Mobilitat i Infraestructures

Transports
Aparcaments

Enllumenat públic

MEDI AMBIENT, 
SOSTENIBILITAT I SALUT

César Thovar
Medi ambient
Entorn natural
Política agrària

Residus municipals urbans

Elisabet Latorre
Llicències i autoritzacions 

ambientals

Daniel Martínez
Transició energètica i hídrica

Tinença responsable  
i benestar dels animals

Salut González
Salut pública i Salut comunitària

TERRITORI
Planejament i gestió urbanística

Projectes d’obres
Llicències d’obres i de parcel·lació

Protecció de la legalitat urbanística
Cementiri i serveis funeraris

Manteniment d’equipaments
Resiliència urbana

SEGURETAT PÚBLICA
Policia Local

Seguretat viària
Llicències de la via pública

Cristina Muñoz
Protecció civil

DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC

Elisabet Latorre
Comerç, turisme i fires

Consum
Mercats

Llicències d’obertura d’activitats
Polígons d’activitat econòmica

Clústers
Emprenedoria i atenció a les 

empreses
Cooperativisme i  

economia social i circular

 
CIUTAT  

SOSTENIBLE i 
SALUDABLE

José Ángel Carcelén
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IGUALTAT 
i DRETS SOCIALS i  

CIUTAT EDUCADORA
Juan Antonio Tamayo

El cartipàs         municipal

ALCALDIA

GESTIÓ ECONÒMICA
Hisenda municipal i tributs 

Intervenció
Oficina del pressupost

Comptabilitat
Tresoreria Municipal

Coordinació econòmica financera

PATRIMONI MUNICIPAL
Patrimoni mobiliari i immobiliari

Responsabilitat patrimonial

SERVEIS JURÍDICS, 
CONTRACTACIÓ I COMPRES

Secretaria General
Assessoria jurídica

Contractació
Compres i assegurances

RECURSOS PERSONALS
Gestió dels recursos humans

Relacions laborals i negociació
 Prevenció de riscos laborals

Marc Aguilà
Planificació, Qualitat i Avaluació 

 de polítiques públiques
Innovació  i projectes europeus

Modernització i  
administració electrònica 

(OMAP, Informàtica, Gestió de 
dades, Gestió de la seguretat i 

protecció de dades)

ALIANCES
INNOVACIÓ i  

GOVERN INTERN
Salut González

IGUALTAT  
i DRETS SOCIALS

Habitatge
Inclusió i plena ciutadania

Serveis socials

César Thovar
Infància, adolescència i família

Antonia Barragán
Esports

Gent gran

Sensi Domínguez
Igualtat d’oportunitats

Diversitat funcional

Marc Aguilà
Joventut

CIUTAT EDUCADORA
Alba Martínez

Educació
Universitats

Normalització Lingüística
Memòria històrica

Civisme i convivència
Cooperació, solidaritat i pau

Planificació estratègica i  
pla de govern

Projectes estratègics
Polítiques d’innovació

Relacions públiques i Protocol
Relacions institucionals

Sensi Domínguez
Igualtat de gènere i Feminisme

Reforma horària

José Manuel González
Cultura

Proximitat i districtes
Javier López

Cooperativa i Molí Nou  
César Thovar

Centre i Vinyets 
Cristina Muñoz

Marianao
Francisco Javier Nicolás

Camps Blancs i Casablanca
Antonia Barragán

Barris de muntanya

Marc Aguilà
LGTBI

Comunicació

Francisco Javier Nicolás
Agermanaments igualitaris

Daniel Martínez
Transparència i Bon govern

Participació Ciutadana
Associacionisme

2019-2023

Portal de Transparència: seu2.santboi.cat
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Sant Boi ha estat seleccionat per dur a ter-
me la prova pilot d’un projecte innovador 
de recollida selectiva 5.0 dels envasos que 
van al contenidor groc. És un reconeixe-
ment als bons resultats obtinguts els da-
rrers anys a la ciutat en la recollida selecti-
va d’aquest tipus de residus.

La prova pilot d’aquest projecte de reci-
clatge intel·ligent, anomenat Reciclos, es fa 
als barris de Marianao i de Ciutat Coopera-
tiva i Molí Nou, però la intenció és avançar 
progressivament a tota la ciutat cap a un 
nou model de recollida basat en l’ús de no-
ves tecnologies i en la corresponsabilitat. 

El projecte Reciclos incentiva la parti-
cipació d’una manera lúdica i innovadora, 
mitjançant el mòbil. A través del web app 
santboi.reciclos.cat, es pot identificar les 
persones que fan una correcta recollida de 
llaunes i ampolles de plàstic i es pot també 
reconèixer i premiar el seu compromís. 

Bescanviar ‘reciclos’
Per participar en aquest ‘joc’ al web app 
es rebran uns punts anomenats ‘Reciclos’ 
que es podran bescanviar per interessants 
premis (participant en sortejos setmanals i 
mensuals) o bé es podran utilitzar per fer 
una donació a una ONG o col·laborar al barri 
en la campanya ‘Cap infant sense joguina’.

El webapp ja és operatiu i als contenidors 
de Marianao i Cooperativa s’han col·locat 
els codis QR que permeten sumar Reciclos. 
L’entitat Ecoembes impulsa aquest pro-
jecte amb el suport de la Generalitat i la 
col·laboració de l’Ajuntament.

El dia 18, festa de presentació
La festa de presentació del projecte es farà 
el 18 de juliol a la plaça de Mercè Rodoreda 
(18h). Hi haurà jocs i activitats familiars rela-
cionades amb l’aigua, l’energia i els residus.

santboi.reciclos.cat

Sant Boi acull un projecte de 
reciclatge d’envasos 5.0
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Millora de la recollida 
selectiva en edificis i 
dependències municipals
L’Ajuntament ha substituït les papereres 
de les dependències de la Casa de la 
Vila per unes de noves, específiques 
per a cada fracció dels residus (paper 
i cartó, envasos, matèria orgànica i 
resta). És el primer pas per completar 
la millora de la recollida selectiva que 
es durà a terme al llarg d’aquest any 
a tots els edificis municipals. Aquest 
juliol també es posaran contenidors de 
totes les fraccions a les pistes de botxes 
com a prova pilot per estendre-ho a 
la resta d’equipaments esportius. Pel 
que fa a les escoles, les papereres ja 
s’han substituït a les aules i ara manca 
fer-ho als patis i altres zones exteriors. 
Aquestes millores s’han fet amb l’ajuda 
d’una subvenció de l’AMB. L’any 2018 ja 
es va desplegar a Sant Boi la recollida 
selectiva dels residus generats als actes 
públics. La corresponsabilitat de les 
persones usuàries és fonamental per 
incrementar els índexs de recollida.

Recollida selectiva de piles
Des del juny, 124 comerços de la ciutat  
ja tenen contenidors per a la recollida 
de piles usades. Són establiments que 
habitualment venen aquest tipus de 
producte; aviat se’ls podrà identificar 
per un distintiu a l’aparador. També 
s’han posat contenidors de piles usades 
a les escoles i, els pròxims mesos, se’n 
posaran a tots els edificis municipals. 
Es completarà així la xarxa de punts 
de recollida de piles de la ciutat, que 
també inclou la Deixalleria Municipal, la 
Deixalleria Mòbil i els ‘Punts Verds’.

Conveni amb Sant Boi Empresarial
L’Ajuntament i l’associació Sant Boi Empresarial van signar al juny un conveni de 
col·laboració per promoure accions que donin suport a l’empresariat local com a motor 
de l’activitat econòmica. L’Ajuntament s’hi compromet a atorgar una subvenció per 
dur a terme jornades tècniques i formatives, tallers i altres activitats socials. També 
es treballarà conjuntament per potenciar l’activitat econòmica a la ciutat i aprofitar 
sinergies entre les empreses locals.

44 persones de Sant Boi que estaven a 
l’atur han començat a treballar temporal-
ment a l’Ajuntament gràcies a dues inicia-
tives ocupacionals: el Programa Treball als 
Barris (subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya) i el Programa complementari 
de foment de l’ocupació local (subvencionat 
per la Diputació de Barcelona). En el marc 
del primer projecte, 39 persones treballa-
ran sis mesos en actuacions per millorar 
l’espai públic. Dintre del segon, 5 persones 
faran durant dotze mesos treballs de caràc-
ter tècnic i de consergeria a diferents de-
partaments municipals. L’Ajuntament acull 
en l’actualitat 9 projectes ocupacionals 
subvencionats per altres administracions; 
en l’actualitat hi treballen 147 persones.

Nous programes 
ocupacionals 
ajuden a millorar   
l’espai públic

Persones contractades mitjançant el programa Treball als Barris
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A principis de juliol han entrat en servei mi-
llores i modificacions a les línies d’autobús 
metropolitanes L77, L72 i L78. Els canvis 
introduïts per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) permeten oferir un servei més 
ampli, més eficaç i amb una millor distribu-
ció de la cobertura als barris de la ciutat.

L77: fins a Gavà Mar tot l’any
La línia L77 (Hospital Moisès Broggi-Aero-
port) ha allargat el recorregut com l’estiu 
passat fins a l’avinguda d’Europa de Gavà 
Mar perquè es pugui arribar a la platja sense 
canviar de línia. 

Aquest cop, però, l’ampliació no es limitarà 
a la temporada d’estiu, sinó que es mantin-
drà per a tots els mesos de l’any. També s’ha 
millorat l’horari del servei, ajustant-lo a ho-
res de sortida exactes cada 30 minuts des 
dels dos extrems de la línia.  

L72 i L78: millors connexions
La L72 (Camps Blancs-Ciutat Cooperativa) 
ha millorat la comunicació amb l’Hospital 
de Sant Boi mitjançant una circulació més 
directa per la ronda de Sant Ramon. A 
més, la línia ofereix un servei diari de bus 
més directe de Cooperativa fins a la plaça 
d’Espanya de Barcelona. 

La línia L78 (Sant Boi-El Prat) ha modifi-
cat el recorregut per donar més cobertura i 
incrementar la intermodalitat en transport 
públic al centre de la ciutat. La L78 passa 
ara per l’avinguda del General Prim i el ca-
rrer de Baldiri Aleu (un itinerari que fins ara 
feia la línia L72) i ofereix al barri de Camps 
Blancs una nova connexió amb l’estació de 
Renfe al Prat i amb altres línies de transport.

L’Ajuntament i l’AMB treballen per corre-
gir petits desajustos puntuals generats per 
aquests canvis n

La línia L77 ja arriba a la platja 
de Gavà durant tot l’any

Per millorar les 
connexions del 
servei, la línia L78 
ha incorporat  
una part del 
recorregut que fins 
ara cobria la L72

Les línies E79, E70, L96 i SB1 
ja van incorporar millores
• Des de principi d’any Sant Boi 

compta amb dues línies d’autobús 
expréss (E70 i E79). L’AMB també 
va millorar la freqüència de la L96 
i la SB1. Una xarxa de transport 
públic de qualitat és essencial per 
a una mobilitat sostenible.
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Visita a una dona centenària
El 19 de maig, la tinenta d’Alcaldia 
Salut González i la regidora Antonia 
Barragán van visitar Carmen Castillo 
González a la residència Llar d’avis 
Blanca, amb motiu del seu  
100 aniversari. A la celebració, on la 
van acompanyar les seves filles i altres 
familiars, se li va lliurar una placa 
institucional i un ram de flors.
Carmen va néixer a Pueblonuevo 
(Còrdova) i posteriorment es va 
traslladar a Azuaga (Badajoz). Des 
de l’any 1964 viu a Sant Boi, on va 
treballar en les feines del camp i fent 
tasques domèstiques. 

Piscina a la fresca per a joves
Tots els dijous al vespre del mes de 
juliol, a partir de les 19.30 hores, les 
persones que disposin del Carnet SB 
Jove podran gaudir d’entrada  
gratuïta a la piscina municipal d’estiu 
de la Muntanyeta i participar en 
activitats a la fresca amb altres joves. 
El Carnet SB Jove el poden  
sol·licitar tots els i les joves d’entre 16 i 
30 anys a la pàgina web 
www.santboi.cat/carnetSBjove.

En el marc del compromís de Sant Boi com 
a Ciutat Refugi, el municipi va commemo-
rar el Dia Mundial de les Persones Refugia-
des. El 20 de juny, 500 alumnes d’escoles 
de Sant Boi van fer una instal·lació artís-
tica a la plaça de l’Ajuntament. L’acció era 
fruit d’una reflexió prèvia a les aules, que 
volia mostrar la contradicció entre la faci-
litat amb què circulen les mercaderies i les 
dificultats a les quals s’enfronten les per-
sones per fer-ho. També, fomentar l’esperit 
crític i sensibilitzar sobre les vulneracions 
de drets que es produeixen a les fronteres. 

La instal·lació ‘Les (no) fronteres’, va ser 
elaborada per l’associació Refugiarte i com-
pletada per estudiants d’entre 10 i 12 anys 
d’onze centres educatius santboians, amb 
la col·laboració amb el Centre d’Art Can 

Castells i la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat. Per acabar l’acte es va llegir un 
manifest reivindicatiu i va actuar la banda 
santboiana Chet. Durant la jornada també 
es va projectar el documental Fugir per esti-
mar i ser als Cinemes Can Castellet. 

El 21 de juny a Cal Ninyo es va interpretar 
Rebétiko: nascut a l’exili, de Yannis Papaioan-
nou; una mostra d’imatge, música, paraula 
i dansa sobre l’enyorança i l’arribada a una 
nova terra. A més, fins al 10 de juliol al Mu-
seu s’exposarà ‘A pie de valla’, del fotògraf  
José Antonio Sempere.

Dia Mundial 
de les 
Persones 
Refugiades

Els nens i les nenes 
van representar 
amb figures de 
fang les persones 
refugiades que 
intenten travessar 
les fronteres i 
arribar a les ciutats.

Sant Boi se suma a la commemoració del Dia Internacional per l’alliberament LGTBI 
El 27 de juny Sant Boi va commemorar el Dia Internacional per l’alliberament LGTBI amb l’organització  
d’activitats familiars a la plaça de l’Ajuntament.  La ‘Gogaritxi i els seus vindicontes’ van iniciar la celebració, amb 
una marató de contacontes per la diversitat.  A continuació, es va poder gaudir  d’un taller infantil a càrrec del 
projecte SUAU-DID Associació i d’un espai de lectura amb contes coeducatius sobre diversitat familiar, afectiva i  
de gènere. Durant tota aquella setmana la bandera de l’arc de Sant Martí va penjar del balcó de l’Ajuntament. 
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L’Ajuntament 
reconeix  
cada any 
els resultats 
més meritoris 
de la temporada 
esportiva, tant 
individuals com 
per equips.  
També es 
destaquen accions 
que contribuixen 
a estendre els 
valors del món de 
l’esport 

Més de 800 persones del món de l’esport 
de Sant Boi van rebre un reconeixement 
públic el dijous dia 4 de juliol pels seus 
èxits i actuacions de la temporada 2018-19. 
L’Ajuntament organitza cada any al juliol 
aquest homenatge a l’esforç, l’excel·lència 
i l’esperit de superació. 

El balanç de la temporada permet parlar 
d’una meritòria col·lecció d’èxits, especial-
ment en l’esport femení, les curses de llar-
ga distància i esports poc coneguts com els 
dards o  la lluita de braços.

139 esportistes a títol individual i 35 
equips, pertanyents a 24 entitats de 23 
modalitats esportives, van rebre una placa 
commemorativa de mans de l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i la regidora d’Esports, Anto-
nia Barragán. L’acte va tenir lloc als jardins 
del Centre d’Art Can Castells i va ser pre-
sentat pel periodista de TV3 Jordi Robirosa.

Èxits individuals
La temporada 2018-19 ha tingut una 
excel·lent collita d’èxits individuals per a 

l’esport santboià, com els de Judith Cora-
chán (subcampiona del món de triatló de 
llarga distància), Pau Capell (líder del cir-
cuit mundial d’ultratrail) o Sergio Garrote 
(que ha tornat a obtenir triomfs de primer 
nivell internacional i continental en ciclis-
me adaptat i que representarà Espanya als 
Jocs Paralímpics de Tòquio 2020).

Altres noms rellevants de la tempora-
da a Sant Boi han estat els d’Anna Puig 
(campiona d’Europa de rugbi amb la selec-
ció espanyola), Roser Jonàs (participant al 
campionat d’Europa de softbol), Ricardo 
Arroyo i José Antonio Arévalo (que han 
aconseguit victòries nacionals i a escala 
europea de lluita de braços) o Ramon Ull-
demolins (seleccionat per al campionat del 
món d’Ironman 70.3). 

A més, les joves jugadores santboianes 
de softbol femení sub13 Carla Sanz, Nuria 
Bordanoba, Maria Salas i Mariona Domero 
han aconseguit el campionat d’Europa for-
mant part de la selecció catalana d’aquesta 
modalitat esportiva.

Èxits dels equips
Pel que fa als equips, el Club de Beisbol i 
Softbol Sant Boi ha guanyat la Copa del Rei 
sènior en categoria masculina i els equips 
sub16 femení i sub11 mixte del mateix club 
s’han proclamat campions d’Espanya de les 
respectives categories. El Club de Dardos 
Goyos ha obtingut el subcampió d’Europa 
de dards i ha estat també setè del món, en 
una competició que va tenir lloc a la ciutat 
de Las Vegas.

Accions d’especial interès
Durant l’acte de reconeixement als èxits 
esportius de la temporada, s’han lliurat 
també com cada any premis especials per 
destacar la tasca de persones i entitats 
que han fet durant la temporada  accions 
d’especial interès esportiu i social a la nos-
tra ciutat. L’Ajuntament de Sant Boi destaca 
d’aquesta manera trajectòries exemplars i 
bones pràctiques relacionades amb la pro-
moció de l’esport femení, l’esport solidari o 
l’esport en edat escolar n

L’acte de 
reconeixement va 
tenir lloc als jardins 
de Can Castells. 
S’hi va reconèixer la 
tasca de més de 800 
esportistes

Una 
temporada 
esportiva 
plena  
d’èxits
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La presentació 
‘Camí del 
Centenari’,  
que es va fer a 
l’antiga fàbrica 
Damm, va comptar 
amb un ampli 
suport institucional

La Unió Esportiva Santboiana va presentar 
el 3 de juliol, a l’antiga fàbrica Damm de 
Barcelona, el “Camí del centenari”. Va ser 
el tret de sortida cap a una efemèride es-
portiva amb majúscules: la celebració dels 
100 anys de vida de l’equip degà del rugbi 
a Espanya, que tindrà lloc durant la tempo-
rada 2021-22.

A l’acte de presentació van assistir el pre-
sident de la UES, Miquel Martínez; el pre-
sident de la Comissió del Centenari, Trino 
Puig; l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret; 
la delegada del Govern a Catalunya, Teresa 
Cunillera, i representants de la Generalitat 
de Catalunya i de les federacions espanyola 
i catalana de rugbi, entre altres.

Accions
L’entitat va donar a conèixer les passes que 
se seguiran per commemorar cent anys de 
rugbi al nostre municipi i es van avançar 
algunes de les activitats previstes, com 
un campionat del món de rugbi inclusiu, 
un torneig internacional de veterans, la 
creació d’un museu del rugbi a Sant Boi o 
l’elaboració d’un documental sobre la his-
tòria del club.

L’acte obre un llarg camí per celebrar 
unes dates transcendentals per al rugbi a 
Sant Boi, Catalunya i Espanya.

Tret de sortida per a la 
celebració del Centenari 
de la UE Santboiana

ÈXITS 
INDIVIDUALS

Atletisme
Ángel Torrero 
David Torrero
Javier Delgado
Pol Ferrer
Sonia Guiance

Arts marcials
Selene Cabello i 
altres 50 esportistes 
d’Escola d’Arts  
Marcials Mugendo,
Artes Marciales 
Ryutai-Calderón, 
Taekwon-do Yong-yi 
Sant Boi, Club Kara-
te Cantero,  Boon-
chuay i Ryusando 
Caballero Institut

Ball esportiu
Ángel Miralles
Luisa Huidobro

Beisbol
Roser Jonàs
Carla Sanz
María Salas
Mariona Domero
Nuria Bordanoba
i altres 
33 esportistes del 
Club de Beisbol i 
Softbol Sant Boi

Ciclisme
Luis Vivián
Sergio Garrote 

Escacs
Joana Ros

Gimnàstica artística
Melania Rodríguez

Karting
José Manuel Montes

Natació
Pau Lana
Álex Verdejo

Adrián Santos
Irune Marco
Víctor Cabrera
Laia Ferrer
Hugo Iglesias

Pentatló modern
Enya Lechuga i 
altres 12 esportistes 
de l’Escola  
Esportiva Llor

Lluita de braços
Ricardo Arroyo
José A. Arévalo

Rugbi
Anna Puig
Núria Jou
Judith Corral
Gael Albesa
Afa Tauli
Marcos Puig
Lucas Pichot
Marc Palomar
Nil Gabarró

Tir amb arc
Paula Arqué

Trail running
Pau Capell
Ramon Ulldemolins

Triatló
Judith Corachán

Voleibol
Lucía Herrera

ÈXITS PER 
EQUIPS

Ball esportiu
Escola de Ball 
Fipball 
Juvenil femení

Bàsquet
Escola Esportiva 
Llor
Mini femení A i B, 
preinfantil masculí

Billar
Club Billar Sant Boi 
Sènior masculí

Beisbol
Club Beisbol i  
Softbol Sant Boi 
Sub16 i sub19  
femení
Sub14, sub12 i  
sub11 mixtes
Sub18 i sènior  
masculí

Ciclisme
Club Ciclista  
Sant Boi 
Júnior

Dards
Club Dardos Goyos 
Sènior masculí

Escacs
Club d’Escacs  
Ciutat Cooperativa-
Molí Nou
Sènior mixt absolut

Gimnàstica artística
Club Gimnàstic 
Sant Boi
Base 1 femení
Promoció 1 i 2  
masculí

Handbol
Club Handbol  
Cooperativa  
Sant Boi
Sènior masculí
Cadet masculí ‘B’

Rugbi
UE Santboiana 
Sènior femení
Sènior ‘A’ i ‘B’ i  
sub18 masculí
Sub6, sub8, sub10, 
sub12, sub14 i  
sub16 mixte

Voleibol
Club Voleibol SBoi 
Sènior femení

Futbol
CD Marianao Poblet 
Cadet, benjamí i 
infantil
CF Vinyets-Molí Vell 
Aleví, cadet, infantil  
i juvenil
FC Santboià
Infantil i cadet
CF C. Cooperativa
Juvenil

Futbol sala
Club de Futbol Sala 
Sant Boi
Sènior masculí

VALORS  
ESPORTIUS

Club Atletisme  
Sant Boi
Promoció de  
l’esport femení
Running  
Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu 
Promoció de  
l’esport com a hàbit  
saludable
Club Deportivo 
Marianao Poblet 
25è aniversari
Escola de Ciclisme 
del Club Ciclista 
Sant Boi 
Promoció de l’esport 
en edat escolar
Seminari de  
Professorat 
d’Educació Física 
Mestres d’EF per 
l’esport com a eina 
d’inclusió social
Quadis 
Suport empresarial  
a l’esport santboià
Josep Chalmeta 
Trajectòria com a 
president del Club 
d’Escacs Sant Boi
Ferran Jou
Àrbitre internacional 
de billar
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Les corals infantils de la Renaixença celebren el 
40è aniversari amb el musical El Petit Príncep

Les corals infantils de la Coral Renaixença 
celebren aquest any el 40è aniversari. Per 
aquest motiu, el diumenge 16 de juny van 
representar a la sala d’actes de Can Massa-
llera el festival de final de curs d’una mane-
ra molt especial. 

Els tres grups de cantaires que confor-
men les corals infantils Patim Patam, Es-
queix i No ve d’un to van interpretar el 
musical El Petit Príncep, d’Antoine de Saint-
Exupéry, on els protagonistes van ser els 
més petits.

L’Institut Rubió i Ors i el col·legi Sant Josep van fer durant el mes de juny celebracions commemoratives amb 
motiu dels seus cinquanta anys d’història. L’institut de Secundària Joaquim Rubió i Ors, el dia 1 de juny, va 
preparar una festa per posar fi a un programa d’activitats que s’havien celebrat al llarg del curs, amb actuacions, 
música, màgia, food trucks i una performance amb el títol Càpsula del Temps. El Col·legi Sant Josep va celebrar 
també amb un acte el 28 de juny la seva trajectòria en el món de l’educació. Per commemorar-ho les persones 
assistents van poder gaudir de jocs tradicionals i inflables; en una olivera situada al pati de l’escola,  
exalumnes del centre van penjar desitjos.  

Dos centres educatius de Sant Boi 
celebren el 50è aniversari

Institut Rubió i Ors

Col·legi Sant Josep

Els síndics del Baix Llobregat 
reclamen mesures per  
atendre les necessitats 
d’accés a l’habitatge 

La síndica de Greuges de Sant Boi, 
Dolors Vallejo Calderón, juntament 
amb la resta de síndics municipals del 
Baix Llobregat i de L’Hospitalet, han 
fet una crida a les administracions 
públiques (municipal, metropolitana, 
autonòmica i estatal) perquè elaborin 
un Pla d’habitatge. 
Al seu entendre, aquest Pla d’habitatge 
hauria de preveure la construcció 
urgent d’habitatge de lloguer social i 
d’habitatge dotacional per encarar i 
resoldre a mitjà termini les necessitats 
residencials de les persones i de les 
famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica. 
El Pla d’Habitatge, indiquen, també 
hauria d’incloure mesures concretes 
adreçades a facilitar l’accés a 
l’habitatge de les persones joves i de 
les famílies monoparentals. 

Desnonaments i preus alts
Les sindicatures de Greuges de 
les localitats de Gavà, Sant Boi, 
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, 
Viladecans i Sant Feliu han signat un 
manifest davant del creixent nombre 
d’actuacions que han de dur a terme 
en l’exercici de la seva tasca a causa 
dels procediments de desnonament i 
de les dificultats d’accés a l’habitatge 
pels elevats preus, especialment els 
preus de lloguer.
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Marc Gasol ja té al palmarès el principal 
títol que es pot aconseguir al món en el 
bàsquet de competició entre clubs. El pivot 
santboià ha guanyat la lliga de l’NBA amb 
els Toronto Raptors, que el passat juny es 
van imposar a la sèrie final de l’NBA als 
Golden State Warriors de Stephen Curry 
per 4-2. Era la primera vegada que un equip 
canadenc guanyava la lliga nord-americana 
i per a l’obtenció d’aquesta victòria històri-
ca sens dubte va ser decisiu el paper de 
l’esportista de la nostra ciutat, que va arri-
bar als Raptors amb la temporada ja inicia-
da, procedent dels Grizzlies de Memphis. 

Primers germans amb el títol NBA
Fa 10 anys que el seu germà Pau obtenia 
també el primer anell de l’NBA amb Los 
Angeles Lakers. Amb el triomf de Marc, els 
Gasol fan història amb majúscules i esdeve-
nen els primers germans que guanyen el tí-
tol. Tot un nou èxit per nodrir un envejable 
palmarès en el bàsquet internacional de 
clubs i de seleccions. Dos santboians, Marc 
i Pau, tenen un lloc a l’Olimp del bàsquet.

Marc Gasol guanya l’anell de l’NBA 
amb els Toronto Raptors

Felicitació en nom de la ciutat a 
la triatleta Judit Corachán 
El 27 de juny, l’alcaldessa, Lluïsa Moret, 
va rebre a l’Ajuntament l’esportista 
santboiana Judit Corachán. La trobada 
va servir per felicitar-la en nom de la  
ciutat per haver aconseguit el 
subcampionat del 
món de triatló de 
llarga distància en 
categoria Elite. Judit 
Corachán, Premi 
Especial Ciutat de 
Sant Boi 2018, va 
obtenir aquest gran resultat esportiu 
el passat mes de maig a Pontevedra.

Víctor Cuenca, distingit com a 
Àrbitre de l’Any de rugbi 
El Comitè d’Àrbitres de Rugbi de 
Catalunya ha distingit  el santboià 
Víctor Cuenca com a Àrbitre de l’Any de 
la temporada 2018-
19. El col·legiat, 
exjugador de la 
Unió Esportiva 
Santboiana, va 
xiular enguany 
la final de la 
Divisió d’Honor 
Catalana Vueling. 
L’any passat ja 
va aconseguir el premi destinat als 
àrbitres novells.

Ricardo Arroyo, doble campió 
d’Espanya i d’Europa de  
lluita de braços 
L’esportista santboià Ricardo Arroyo 
va guanyar el 8 de juny a Cadis el 
Campionat d’Espanya de lluita de 
braços. Arroyo va ser el millor, tant 
amb el braç dret com amb l’esquerre, 
en la categoria 
màster semipesants 
(destinada a majors 
de 40 anys amb més 
de 90 kg de pes). El 
16 de maig ja havia 
guanyat a Grècia el 
Campionat d’Europa. 
Arroyo ha obtingut 14 vegades el 
campionat de Catalunya,  
10 el d’Espanya i 3 el d’Europa.

La ciutat de 
Sant Boi ha 
reconegut
la trajectòria 
humana i 
esportiva
de Marc Gasol en 
diverses ocasions. 
El pivot dels 
Raptors va rebre 
la Medalla al  
Mèrit Esportiu 
l’any 2013 i el 
Premi Especial 
Ciutat de Sant Boi 
l’any 2016

El jugador de Sant Boi s’abraça amb el seu company Serge Ibaka després de guanyar la final contra Golden State
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Els artistes

►Wilko 
Johnson
►The Mani-las
►Deltones
►Eric 
Montefusco
►John Paul 
Keith
►Delgres
►Yawners
►Javier Bergia
►Marem 
Ladson
►Elena Setién
►Trovadores 
de las 3 
Culturas
►The Sockets
►Magalí Sare
►Joina
►El Sombrero 
de Color

Els dies 6, 7 i 8 de setembre se celebrarà 
la 31a edició del Festival Altaveu. El certa-
men vol despertar la curiositat pels estils 
musicals del moment i continua reivindi-
cant la veu com a instrument transmissor 
d’idees i missatges motors de les relacions 
humanes. L’Altaveu segueix apostant per 
la producció pròpia, amb el projecte for-
matiu A.M.A. A més, el festival dedicarà 
una xerrada al paper de la dona en la in-
dústria de la música.

Aquesta 31a edició del festival manté 
l’interès per descobrir aquelles joies d’avui, 
ahir i sempre de la música popular con-
temporània. S’apunta a les guitarres elèc-
triques de Wilko Johnson, The Mani-Las, 
Deltonos o John Paul Keit. Treu el cap a les 
fusions caribenyes de Delgres o mediterrà-
nies de Trovadores de las 3 Culturas (Eduar-
do Paniagua, Pedro Burruezo i Wafir S. Gi-
bril). Vol compartir el futur de dues de 
les veus femenines més interessants de 
la península: la gallega Marem Ladson i 
la vasca Elena Setién. Vol manifestar la 
seva absoluta admiració i respecte per 

un dels millors cantautors en castellà de 
les darreres quatre dècades: Javier Bergia. 
Farà gaudir amb el power pop de Yawners i 
convidarà a pensar amb les cançons d’Enric 
Montefusco, autèntiques càrregues de pro-
funditat en el mar de la indiferència dels 
nostres dies.

A.M.A (Acadèmia Musical Altaveu)
En els darrers anys, el festival incorpora 
sempre una proposta de producció pròpia 
(Regira, 2017, i Alça la Veu, 2018). Enguany 
es posa en marxa A.M.A., un projecte for-
matiu amb vocació de futur per potenciar 
la professionalització musical de l’alumnat 
de les escoles de música de Sant Boi. 
Aquest objectiu també passa per visibilit-

zar l’ensenyament musical a la ciutat i 
afavorir els nous talents locals.

Conversa de dones
L’Altaveu programa també xerra-
des, les anomenades “converses”. 

Una d’elles estarà moderada per 
Reyes Torío (excomponent del grup 

Dinamita pa los Pollos) i comptarà amb do-
nes músiques de Sant Boi per parlar sobre 
el paper de la dona a la indústria de la mú-
sica. A més, el festival inclou una fira del 
disc i el llibre musicals, un taller de disseny 
de portades de discos (novetat de l’edició), 
i una sèrie d’activitats adreçades al públic 
familiar per apropar les famílies a la músi-
ca i despertar la seva curiositat cap a estils 
musicals no convencionals. També es pro-
jectaran documentals musicals.

Altaveu Frontera
Després de rebre més d’un centenar de 
propostes, quatre són les premiades que 
formaran part de l’apartat de descoberta 
Altaveu Frontera: Joina (piano i rap en clau  
femenina), El sombrero de Color (fusió de 
funk i rock en una proposta de ball per a 
tots els públics), The Stockets (música de 
Sant Boi amb energia i complicitat) i Magali 
Sare (una veu privilegiada i seductora).

Escenaris: plaça de l’Ajuntament, Cal Nin-
yo i Can Massallera. Els documentals es 
projectaran als Cinemes Can Castellet n

La imatge del 
cartell del festival, 
obra del santboià 
Ivan Bravo, 
simbolitza la 
curiositat per la 
descoberta.
 
Entrades: 
6 € (Cal Ninyo),  
a ticketea.com
+ Info:
festivalaltaveu.cat

Una aposta 
per la veu, la 
curiositat i 
la producció 
pròpia



Viure Sant Boi
N  estiu 19

17

Matinal motera a les Festes  
de Barri de Marianao 
El 9 de juny va tenir lloc a la plaça 
de l’Assemblea de Catalunya la 
1a Matinal Motera de Sant Boi. 
La matinal va coincidir amb la 
celebració de les festes de barri 
de Marianao i va comptar amb la 
presència d’unes 400 persones. 
El grups de rock Sigma Ori i Krant 
Slowfinguers Trio van amenitzar 
la trobada. Els organitzadors de 
l’esdeveniment van ser el Bar 
Knaya, Veneno Biker American 
i Retro Garage Shop. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret.

L’Ajuntament treballa per a  
la millora del Casc Antic
“Baix el Poble, Revoluciona’l” és 
un projecte transversal, impulsat 
per l’Ajuntament, nascut de 
la col·laboració entre veïnat, 
comerç, entitats i artistes del 
barri. La campanya va lligada al 
projecte Artístic Urbà, que s’està 
desenvolupant al Casc Antic. Els 
establiments de Baix el Poble 
i el veïnat han participat en 
l’elaboració de propostes. S’han 
recollit més de 200 respostes. Al 
juliol es presentaran les idees al 
veïnat, comerciants i entitats i 
al setembre es preveu començar  
els projectes conjuntamernt. 
La iniciativa té com a objectiu 
millorar l’espai públic del 
Casc Antic amb intervencions 
artístiques com a element 
transformador.

El grup Pink Ladies, format per noies 
de 8 a 15 anys, de l’escola Fipball de 
la ciutat ha aconseguit el primer lloc 
del campionat de Catalunya de ball 
sincronitzat esportiu juvenil per ter-
cer any consecutiu. En aquesta oca-
sió, la competició va tenir lloc a La 
Llagosta els dies 18 i 19 de maig.

Fipball també ha estat primera de 
Catalunya d’enguany en la modalitat 
de duo de la mateixa especialitat, tot 
completant una gran temporada a les 
diferents competicions del circuit de 
la Federació Catalana de Ball Espor-
tiu. L’escola santboiana dedica, a més,  
una atenció especial a les disciplines 
del ball inclusiu en cadira de rodes. 

Campions del món 
El moment dolç del ball a Sant Boi 
té una altra protagonista. L’acadèmia 
de ball Luisa Fernando ha viscut tam-
bé una temporada plena d’èxits. Val 
a dir que el grup Smile, compost per 
nois i noies entre 12 i 17 anys, va 

guanyar, per segon any consecutiu, 
els mundials de dansa urbana cele-
brats a Pula (Croàcia) al mes de maig, 
en la categoria de jazz funk. A més 
d’aquest triomf, al mateix campionat, 
el duo Unitedcouple (format per com-
ponents del grup Smile) va ser primer 
a la categoria de hip hop, el grup 
Little Pointers (nois i noies de 10 a 
12 anys) va ser segon en jazz funk i 
un duo d’aquest grup va ser 4t, a més 

El ball de 
Sant Boi 
està 
d’enhorabona

d’haver estat campió de Catalunya i  
també d’Espanya.

L’acadèmia ha aconseguit altres 
guardons a diversos campionats de 
Catalunya, Espanya i el món. 

Un esport preolímpic
Hi ha moltes possibilitats que les dis-
ciplines del ball esportiu es puguin 
convertir en un nou esport olímpic 
als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 n

Ball esportiu de competició, 
en cadira de rodes 
El matrimoni santboià format per 
Ángel Miralles i Luisa Huidobro són 
l’única parella d’Espanya de ball es-
portiu en modalitat duo en cadira de 
rodes. El 29 de juny van participar 
al Campeonato de España de Baile 
Deportivo, celebrat a Guadalajara. 
Ángel i Luisa van fer una exhibició, 
atès que ningú més competeix en la 
seva especialitat. Fa quatre anys que 
practiquen el ball esportiu i cada dia 
s’entrenen a l’acadèmia de ball Fi-
pball de Sant Boi. El seu objectiu és 

poder competir internacionalment i 
confien que a finals d’any podran fer 
realitat aquest somin mitjançant una 
iniciativa del Comité Paralimpic. Fins 
ara han fet exhibicion dins i fora de 
Catalunya. També han participat en les 
exhibicions de balls de saló organitza-
des per a la Festa Major de Sant Boi.

Ángel Miralles és una persona molt 
coneguda a Sant Boi atès que va por-
tar durant molt temps el lloc de ven-
da de la ONCE situat al carrer de Lluís 
Pasqual Roca.  

Les Pink Ladies, de l’escola Fipball, i el grup Smile, de l’acadèmia Luisa Fernando.
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EA cabàvem el mandat anterior titulant la co-
lumna del maig amb un “Sant Boi, anem a 
més”, que era el nostre eslògan electoral. I 
encetem mandat amb el mateix títol. Perquè 
això és el que hem vingut a fer la gent d’Es-
querra Republicana. Som aquí per fer anar a 
més la ciutat. Per fer-la avançar. 

Tal i com vam dir al Ple de Constitució, els 
programes electorals no serveixen només per 
una campanya. Són el nostre compromís amb 
la ciutadania durant tot el mandat. El compro-
mís en base al qual desenvoluparem el nostre 
encàrrec. Perquè ser regidors i regidores no 
és tenir un càrrec. És assumir un encàrrec. Un 
encàrrec ciutadà basat en uns compromisos 
polítics. Els del nostre programa, que aspirem 
a desenvolupar malgrat ser a l’oposició. 

Però per poder-lo desenvolupar, davant la 
majoria absoluta dels de sempre (amb el su-
port gratuït dels de sempre) us necessitem a 
totes i a tots. Volem ser la veu i l’eina dels qui 
no teniu veu dins l’ajuntament. Del moviment 
veïnal. De les entitats i els moviments socials. 
De la ciutadania en el seu conjunt. Ens oferim 
com a interlocutors, com a corretja de trans-
missió, d’aquelles problemàtiques, idees, po-
sicionaments o debats que es produeixin en 
el sí de la nostra societat, perquè tinguin una 
traducció institucional. Sempre des d’una acti-
tud constructiva. Sempre des de la proposta, i 
no quedant-nos només en la protesta. Ajudant 
a transformar les protestes en propostes que 
facin avançar la ciutat. Que la facin anar a més. 
A la vostra disposició!

N Sant Boi,  
anem a més (i 2)

En nombre del Grupo Municipal de Ciutadans 
en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 
damos nuestro más sincero agradecimiento a 
todas y todos aquellos votantes que habéis re-
novado vuestra confianza en nuestra forma-
ción, hemos conseguido mantener nuestros 
tres concejales, a pesar de la considerable su-
bida del PSC en la comarca. Vamos a respon-
der con un control muy serio y prolongado al 
gobierno municipal, no exento de propuestas. 
Somos extremadamente respetuosos con el 
resultado y reconocemos la victoria del par-
tido ganador, pero no por ello no dejaremos 
de creer en un Sant Boi distinto, con aire nue-
vo, que sepa crecer al margen de poblaciones 
vecinas más desarrolladas. Camino del medio 
siglo de monopartidismo, empecemos hoy 
mismo a construir una alternativa. 

En nom del Grup Municipal de Ciutadans a 
l’Ajuntament, donem el més sincer agraïment 
a totes i tots aquells votants que heu renovat 
la vostra confiança en la nostra formació, hem 
aconseguit mantenir els tres regidors, a pesar 
de la considerable pujada del PSC a la comar-
ca. Respondrem amb un control molt seriós i 
perllongat al govern municipal, no exempt de 
propostes. Som extremadament respectu-
osos amb el resultat i reconeixem la victòria 
al partit guanyador, però no per això deixa-
rem de creure en un Sant Boi diferent, amb 
un altre aire, que sàpiga créixer al marge de 
poblacions veïnes més desenvolupades. Camí 
del mig segle de monopartidisme, comencem 
avui mateix a construir una alternativa. 

N Construir una 
alternativa

L

José Á. Carcelén
tinent d’Alcaldia

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

N Governar per a tothom

 es institucions estan per millorar la vida de 
la gent a través d’una gestió pública de quali-
tat i per a tothom. Així és com ho entenem i 
ho posem en pràctica els i les socialistes allà on 
governem. Aquest serà per tant el principi que 
ens continuarà guiant a Sant Boi.

Els i les socialistes apostem per una forma 
de governar a través del diàleg permanent, la 
diagnosi compartida dels problemes i la cons-
trucció col·lectiva de solucions amb i per la ciu-
tadania. Amb una visió de futur i alhora posant 
l’atenció en millorar la vida quotidiana de les 
persones. Per això estan les institucions i per 
això hauríem de treballar aquells i aquelles que 
les liderem.

Però no sempre és així. Tenim un govern de 
la Generalitat absent i correm el risc que al-
tres institucions estiguin novament al servei 
d’interessos polítics que poc tenen a veure 
amb els problemes reals i els anhels del con-
junt de ciutadans i ciutadanes. Aquest ús de les 
institucions com a instruments per assolir fites 
partidistes empobreix el debat polític, resta 
confiança en la política i allunya encara més les 
institucions de la ciutadania.

El PSC seguirà posant les institucions al ser-
vei real de les persones, defensant els drets 
socials des de la gestió d’uns serveis públics de 
qualitat i governant per a tothom. 

Això és el que continuarem fent a Sant Boi, 
de la mà d’un nou govern progressista i de pro-
grés, format per persones compromeses que 
ens estimem la nostra ciutat. Des de la proxi-
mitat, el diàleg permanent  i defensant la bona 
gestió pública com a un dret essencial dels 
santboians i santboianes.

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
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E l passat 26 de maig, Sant Boi en Comú es 
presentava a les eleccions municipals amb 
l’objectiu de poder portar a terme un pro-
grama electoral realista i ambiciós alhora. 
L’acord de govern entre el PSC i Sant Boi en 
Comú que fa uns dies anunciàvem ens per-
metrà seguir aplicant polítiques d’esquerres 
i transformadores a la nostra ciutat que in-
corporin la nostra aportació i visió. 

Seguint el mandat de les persones que 
conformen Sant Boi en Comú, decidim for-
mar part d’un govern que representa més 
del 50% dels vots emesos pels veïns i veïnes 
de Sant Boi a les darreres eleccions munici-
pals. Apostem per un govern que posi en el 
centre de la seva acció política les persones, 
que segueixi vetllant -moltes vegades sen-
se el suport necessari d’altres administraci-
ons- per uns serveis públics de qualitat, que 
entengui que l’educació i la cultura són les 
principals eines de transformació social i 
que segueixi sent referent en polítiques de 
sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. 

Com vàrem dir al ple de constitució del 
consistori del passat 15 de juny, creiem fer-
mament que la suma de mirades enriqueix 
qualsevol pressa de decisions i ens prepara 
per assumir reptes futurs. Com que sabem 
que el futur ve carregat de reptes, el Daniel 
Martínez i jo mateixa ens comprometem a 
treballar de forma incansable amb un peu a 
l’Ajuntament i un altre al carrer, en constant 
diàleg amb els moviments socials i la ciuta-
dania, per impregnar la ciutat dels valors de 
l’esquerra, l’ecologisme i el feminisme. Tre-
ballem plegades pel futur que volem.

N Treballem pel futur  
que volem 

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat

Alba Martínez
tinenta d’Alcaldia

C omença una nova legislatura municipal, una 
vegada passades les eleccions del 26 de maig 
de 2019 el nou consistori té cinc grups en lloc 
dels set que tenia l’anterior. El més destacable 
no és la majoria absoluta del PSC -formalment 
pot ser si, de fet no tant, donat que l’anterior 
legislatura l’equip de govern comptava amb 14 
regidors, ara ho farà amb 13 o 15 segons s’in-
tegri en ell o no ICV (Sant Boi en Comú)- sinó 
la desaparició de tres formacions polítiques en 
ell: el PP, el PDeCAT i la CUP -que era una de 
les formacions que componien la confluència 
Gent de Sant Boi-.

Ara bé, el consistori continuarà sent -de fet 
encara més que l’anterior- clarament d’esquer-
res, donat que 22 dels 25 regidors ho són. Això, 
més enllà de qui conforma l’equip de govern, 
ens dóna una oportunitat per establir un dià-
leg i poder entendre’ns, especialment en els 
grans temes de ciutat, alguns d’ells pendents 
des de fa anys. Si 22 regidors tenen una sensi-
bilitat afín i uns objectius polítics en darrer ter-
mini semblants o similars -si més no en la polí-
tica municipal- malgrat les diferències de matís 
aquesta visió unitària dels temes de ciutat hau-
ria de poder donar-se amb relativa facilitat.

Per la nostra part, des de Podem-Esquerra 
Unida i Alternativa, mostrem aquesta disposi-
ció al diàleg i a l’acord amb les forces germanes 
d’esquerres i, tal com van dir al Ple de Constitu-
ció, oferim la nostra mà estesa, esperem since-
rament que aquesta actitud sigui corresposta i 
una entesa amplia -gairebé unànime- permeti 
abordar la legislatura acabada de començar.

N  El nou Consistori

Jorge Romero
regidor

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

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

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

 
Aplicació per seguir les obres  

L’Ajuntament té 
un instrument que 
ofereix informació 
a través del web 
municipal per seguir 
les obres que es fan 
a l’espai públic urbà 
i de l’entorn natural.  
El visor  mostra on 

són les obres, les dates d’inici i finalització, 
l’estat d’execució i el pressupost. L’eina es veu 
al telèfon mòbil i la tauleta amb el sistema 
Android (més endavant, també amb iOS).  El 
visor  vol ser un instrument d’informació i 
transparència de la gestió municipal. 
Per accedir al visor d’obres: bit.ly/visorobres.
 

Llac de la Muntanyeta  
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
coordinació amb l’Ajuntament, s’han encarregat 
de netejar les algues que havien proliferat 
al llac naturalitzat de La Muntanyeta amb 
l’arribada de la calor. Per mantenir l’equilibri 
del medi és important que les persones 
usuàries del parc no llencin menjar a peixos, 
ànecs i tortugues. Aquests animals estan 
sobrealimentats i el menjar s’acumula a l’aigua, 
i afavoreix el creixement de les algues.   
Informació: santboi.cat/avisllac
 

Estiu’19

Nens i nenes hi diuen la seva 

El Consell d’Infància ha dissenyat unes bústies  
amb l’objectiu que els nens i les nenes de la 
ciutat puguin fer arribar al consell les seves 
idees sobre la millora de la ciutat. Juntament 
amb cada bústia, hi ha un cartell explicatiu i 
les butlletes que s’han d’emplenar.  
On estan instal·lades? Les bústies del consell 
d’infants estan a l’Ajuntament, Can Massallera, 
L’Olivera, les biblioteques i els casals de barri.
 

Patis Oberts 
Al juliol i setembre l’horari de patis oberts a 
les escoles Massallera, Gaudí, Ciurana i Ciutat 
Cooperativa serà de diluns a diumenge, de 17 
a 21 h (entre els dies 1 i 11). Agost, tancat.   
Informació: santboi.cat/patisoberts 
 

Atenció al públic a l’estiu 
Fins al 12 de setembre l’OMAP) obrirà de 
8.30 a 14 hores. Cal demanar cita prèvia. 
Informació i tramitació: santboi.cat/
tramitsdigitals i santboi.cat/citaprevia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació de persones joves
El 12 de setembre s’obre una nova 
convocatòria de cursos per aprendre 
tècniques, recursos, coneixements 
i competències professionals per 
a les persones joves. Els cursos 
són Iniciació a la llengua de signes 
en català (del 30 de setembre al 4 
de desembre), Curs d’iniciació a 
la llengua xinesa -mandarí- (del 2 
d’octubre al 5 de desembre) i Cuida’t, 
naturalment: curs de cosmètics i 
productes d’higiene natural (del 30 
de setembre al 9 de desembre). Els 
cursos són gratuïts amb el carnet SB 
Jove activat. 
Informació i inscripció: Servei 
d’Informació Juvenil El Punt 
(Mallorca, 30) i elpunt@santboi.cat

Emprenedoria
Al novembre seguiran els cursos 
gratuïts per a persones amb idea de 
negoci i les que tenen una empresa: 
Esprem Instagram i Twitter al teu 
negoci (4, 6 i 8 nov.), Esprem Youtube 
i vídeomarqueting al teu negoci (19, 
21 i 22 nov.) i Ja tinc web. I ara, què? 
Coneix el #marquetingdigital (26 i 28 
nov. i 3 i 5 dec.).
 
Distribució i logística 
A l’octubre es reprendrà el curs 
Logística i Indústria 4.0, del projecte 
Distribució i logística com a motor 
de la competitivitat de la zona Delta 
del Baix Llobregat. Formació per a 
persones inscrites al SOC.
 
Informació: Masia de Torre Figueres 
(Pau Claris, 14. Telèfon 93 6351245) i 
ocupacioiempresa.santboi.cat.

Tauler Tauler 

Control de plagues. Durant els mesos de més calor (de maig a octubre) l’Ajuntament intensi-
fica, com cada any, les actuacions a les vies i espais públics a través de tractaments al conjunt de la 
xarxa de clavegueram, ja que amb la calor i la humitat els mosquits, escarabats i rosegadors proli-
feren amb rapidesa. És important la col·laboració ciutadana per localitzar millor el focus de la plaga.  
Incidències. Si observeu la presència d’una, comuniqueu-ho a l’Ajuntament: santboi.cat/tescoltem, 
tel. 93 6351212 i a l’OMAP. 
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Ajuts per a formació 

L’Ajuntament obrirà al setembre una nova 
convocatòria de beques amb l’objectiu 
de promoure i facilitar els processos 
d’emancipació juvenil i garantir la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social entre la 
població juvenil. El termini de presentació de 
sol·licituds és entre el 6 de setembre i el 4 
d’octubre. Bases: https://joventutsantboi.files.
wordpress.com/2019/06/bases-beques-per-a-
joves-2019.pdf.
 

Universitat a distància 
El termini de 
matriculació als Graus 
i a l’accés per a majors 
de 25 i 45 anys de 
la UNED és del 5 de 
juliol al 23 d’octubre. 
La matrícula dels 

cursos d’idiomes a distància es podrà fer del 3 
de setembre al 8 de novembre.  
Més informació:  unedbarcelona.es
 

Subvencions al comerç 
Fins al 31 de desembre els comerços poden 
demanar, en el marc del Programa Millora, 
ajuts per finançar millores de la imatge 
externa de l’establiment i de l’accessibilitat 
al local o la gestió del negoci i per a la 
modernització de l’interior i adequar-lo a les 
necessitats del mercat.  
Informació i tràmits: santboi.cat/millora
 

Piscina d’estiu La Muntanyeta 
Dies i horaris: fins a l’1 de setembre, de les 11 
a les 19 hores. Preus: entrada general, 4,90 
€. Menors de 16 anys i majors de 65 anys, 
3,90 €. Els nens i les nenes menors de 4 anys 
tindran entrada gratuïta si van acompanyats 
d’una persona adulta amb entrada. Abonament 
quinzenal:  General, 25,75 €. Menors de 16 
anys i majors de 65 anys, 19,40 €. Familiar, 
67,50 €. Família monoparental, 42,50 €. Els 
abonaments familiars es tramiten a l’OMAP.
 

Prevenció d’incendis 
Fins al 15 d’octubre està prohibit encendre foc 
en els terrenys forestals a tot el territori català. 
La normativa (Decret 64/1995) assenyala que 
en les zones forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta no es pot encendre 
foc excepte si s’autoritza de manera expressa. 
Mentre estigui vigent la prohibició, no es 
poden cremar restes de poda i aprofitaments 
forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges 
pròxims a zones forestals. Tampoc es poden fer 
focs d’esbarjo o relacionades amb l’apicultura. 
A les àrees d’acampada o les urbanitzacions 
cal utilitzar barbacoes amb mata guspires. No 
es poden llençar objectes encesos o abocar 
escombraries i restes vegetals i industrials que 
puguin ser causa de l’inici d’un foc. 
Sol·licitar autorització: a l’apartat de Tràmits 
(‘Sol·licitud d’activitats amb risc d’incendi 
forestal’) del web municipal (santboi.cat), des 
d’on s’envia la petició a la Generalitat.
 

Premi literari Delta 
El Premi Literari Delta de narrativa escrita 
per dones arriba a la 10a edició. Les bases 
del concurs ja estan publicades. Es poden 
presentar obres fins al divendres 20 de 
setembre, a les 14 h.  
Informació i bases: igualtatsantboi.cat/premi-
literari-delta i https://www.elbaixllobregat.cat/
premiliteraridelta/ 

Borsa de lloguer social. L’Ajuntament gestiona una borsa de llo-
guer social per allotjar famílies que no troben habitatge en el mercat 
lliure. Cedir un habitatge a la borsa comporta renda assegurada, asse-
gurança gratuïta per a rendes impagades, tramitació gratuïta dels con-
tractes i un seguiment de l’ús de l’habitatge, entre altres avantatges.  
Informació: telèfon 93 6351223 i a olhsantboi@santboi.cat.

 

Ajuts al lloguer 
L’Ajuntament llança una nova 
convocatòria de subvencions al lloguer 
d’habitatges que romandrà oberta 
durant el mes de setembre. 
Estan previstes dues línies d’ajuts. 
La primera està dedicada a 
subvencionar les despeses de la fiança 
de gestoria i altres tràmits relacionats 
amb el contracte de lloguer que ha 
d’haver-se formalitzat aquest any. 
La segona línia d’ajut és la que va 
destinada a ajudar a complementar el 
pagament de la renda de lloguer, fins a 
un màxim de 100 euros al mes. 
Aquesta nova convocatòria va adreçada 
a les persones que no hagin sol·licitat la 
subvenció que concedeix la Generalitat 
o a aquelles altres que l’han demanat 
però els ha estat denegada.
 
Rehabilitació d’habitatges 
També durant el mes de setembre 
l’Ajuntament posarà a l’abast de la 
ciutadania una nova convocatòria 
de subvencions per a la rehabilitació 
d’habitatges, tant de les zones comunes 
dels edificis com les dels habitatges. 
En aquest cas, són subvencionables les 
millores a l’habitabilitat, l’adaptació de 
l’espai per a persones amb mobilitat 
reduïda i les obres per a millorar 
l’eficiència energètica. En el cas de 
l’arranjament d’habitatges desocupats 
que es volen destinar a la borsa de 
lloguer municipal les ajudes poden 
arribar al 100% del cost. 
Per poder optar a les subvencions és 
necessari haver finalitzat les obres en la 
seva totalitat el dia de presentació de la 
sol·licitud. 

Informació i tràmits: santboi.cat/
tramitsdigitals.
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Dissabte 6 de juliol 
18 h I Teatre: Tots estimem Lord Mac. A càrrec del 
grup Chapó de Tots Som Santboians. Gratuït. Lloc: Can 
Massallera. Organització: Tots Som Santboians
 

Dimarts 9 de juliol  
20 h I Taller. Pack 
astronòmic. Visita guiada 
a l’exposició Cosmos i 
observació de la lluna amb 
telescopis. En el marc del 
50è aniversari de l’arribada 
de l’home a la Lluna. Amb 
A.X. Fernández i J. Tarragó, 
de l’agrupació astronòmica 
Astrofels. Consulteu la 
biblioteca per concretar 
horari. És imprescindible fer inscripció, places limitades. 
Llocs: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i Can Castells 
Centre d’Art. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 10 de juliol 
18.30 h I Poesia. Recital poètic d’estiu: poemes i 
cançons. Poesia i cançó amb Toni Garcia, Francis i 
el grup La Vanda. 
Presenta i coordina 
Diego Garnica. Gratuït. 
Lloc: Cal Ninyo (Joan 
Bardina, 44-46). 
Organització: Retalls 
d’Art i Ajuntament
 

Dijous 11 de juliol  
20 h I Música. Surf and 
Fat. Grup de punk, rock 
i garage. En el marc 
de la programació La 
Platja. Preu: 4 €. Lloc: 
terrassa de Cal Ninyo. 
Organització: Weller, 
Qui hi ha? i Cal Ninyo

Divendres 12 de juliol 
De 20 a 23 h I. Taller familiar. Vetllada d’estels. Podeu 
portar el sopar. Possibilitat de quedar-se a dormir. En 
el marc dels Vespres d’Estiu a Can Palós. Preu: fins a 3 
anys, gratuït. De 4 a 12 anys, 5 €. Majors de 12 anys, 
10 €. Inscripcions: info@centresescoltes.cat o 93 590 
27 00 www.centresescoltes.cat. Lloc: Masia Can Palós, 
aula de natura. Organització: Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya i Fundació Josep Sans
 
20.30 h I Teatre.  Non Solum. A càrrec de l’Escola 
Hamlet. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Escola Hamlet
 
21.30 h I Poesia. Sessió d’slam poetry. Amb la 
participació de Domenikus, Adriana Bertran, Xosé Casar, 
Isa García, Carlos Rossell i Ona Salvat. En el marc de les 
Nits d’Estiu al Casino. Gratuït. Lloc: Casal de Marianao. 
Organització: Ajuntament
  

Dissabte 13 de juliol 
13 h I Música. Olvido París. Formada el desembre de 
2015, Olvido París és 
una banda independent 
amb un directe càlid i 
intens. En el marc de 
l’Aperitiu de l’Espai 
Weller. Gratuït. Lloc: 
Espai Weller de Cal 
Ninyo (entrada per c/ 
Major, 43). Organització: Weller.
 

Dijous 18 de juliol  
De 19 a 22 h I Taller familiar. Els habitants del bosc a 
la nit. Podeu portar el sopar. Possibilitat de quedar-se 
a dormir. En el marc dels Vespres d’Estiu a Can Palós. 
Preu: fins a 3 anys, gratuït, De 4 a 12 anys, 5 €. Majors 
de 12 anys, 10 €. Inscripcions: info@centresescoltes.
cat o 93 590 27 00 www.centresescoltes.cat. Lloc: 
Masia Can Palós, aula de natura. Organització: Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya i Fundació Josep Sans 
 
20 h I Música. Ha Ran. 
Música i poesia amb Frn 
Baucells, Duna Haller i la 
formació Ran Ran Ran. En 
el marc de la programació 
La Platja: Cal Ninyo. Preu: 
4 €. Lloc: terrassa de 
Cal Ninyo. Organització: 
Weller, Qui hi ha? i Cal 
Ninyo.

Divendres 19 de juliol 
21 h I Música i ball de la gent gran. En el marc de les 
Nits d’Estiu al Casino. Gratuït. Lloc: Casal de Marianao. 
Organització: Ajuntament i Associació de Pensionistes 
de Sant Boi
 

Dissabte 20 de juliol  
13 h I Música. The Missing 
Leech. Es considera antifolk, 
alternatiu i folk-punk. 
Seleccionat pel jurat entre 
les més de 200 maquetes de 
l’onzena edició del concurs 
Sona 9. En el marc de 
l’Aperitiu de l’Espai Weller. 
Gratuït. Lloc: Espai Weller de 
Cal Ninyo (c/ Major, 43). Organització: Weller

Dimarts 23 de juliol 
21 h I Música. Micro 
obert amb joves 
d’Esfera Jove. En el 
marc de les Nits d’estiu 
al Casino. Gratuït. Lloc: 
Casal de Marianao. 
Org.: Esfera Jove i 
Fundació Marianao

Agenda Estiu’19



Viure Sant Boi
N estiu 19

23

Documentals Junior Beat
De 10 a 14 h (sessió contínua) I Els divendres de juliol. 
Projecció de documentals (58 min.), alguns dels quals 
són de Catalunya Film Festival, per a infants i joves. 
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
 

83è Aplec de Sant Ramon 
Ds. 31 d’agost. 19.30 h I 41a cursa a Sant Ramon. 
Sortida: Estadi d’Atletisme 
Constantí Miranda. Dg. 1 de 
setembre. Missa, castells, 
gegants, sardanes i danses 
tradicionals i pujada a peu. 
Org.: AEG Sant Ramon Nonat, 
Club Atletisme Sant Boi, 
Consell de Medi Ambient i 
Ajuntament

 
 
 
Fins al 10 de juliol
Solidaritat. A pie de valla. Del fotoperiodista José 
Antonio Sempere. A càrrec de Sindicalistes Solidaris. 
Lloc:  Museu-Can Barraquer

Fins al 25 de juliol
Dibuixos. Il·lusions òptiques, imatges inèdites. De 
Jaume Moragas. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 27 de juliol
Art. Cosmos. Art 
alienígena. Amb 
250 “aliens” fets 
per l’alumnat 
de les escoles, 
peces d’artistes 
reconeguts i el paper de les dones en el descobriment 
del cosmos. Lloc: Can Castells Centre d’Art

Del 29 de juliol al 29 d’agost
Patrimoni. Ordint la trama. Sobre la participació de 
Catalunya al Smithsonian Folklife Festival 2018 de 
Washington. Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 12 de setembre 
Història. Els darrers dies de la República. La batalla de 
l’Ebre, ofensiva a Catalunya, tancament de la frontera, 
Madrid es rendeix... Lloc: Museu-Can Barraquer

Fins al 30 de setembre
Poesia. Centenari Joan Brossa. Reinterpretació del 
poeta per Laia Masó. Lloc: Bib. J. Rubió i Balaguer

Fins al 31 de desembre
Història. La fi de la Gran Guerra i els tractats de pau. 
Commemoració del centenari del Tractat de Versalles. 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dijous 25 de juliol
20 h I Música. Sara Uribe. En el 
marc de la programació La Platja: 
Cal Ninyo. Preu: 4 € Lloc: terrassa 
de Cal Ninyo. Organització: Weller, 
Qui hi ha? i Cal Ninyo.

9a Música a la Fresca 
22 h I Ds. 6 de juliol. Beat Voices, quintet de veus 
a cappella: Berta Portabella (soprano), Loida Baró 
(contralt), Jordi Mujal (tenor), 
Raimon Bonvehi (baríton) i 
Josep Enric Vega (beat box). 
Ds. 13 de juliol. TCM Jazz 
Quartet. Espectacle de jazz i 
flamenc. Ds. 20 de juliol. Otra 
Gente Extraña. Pop d’autor, 
amb Meritxell i Miguel 
Ballester. Ds. 27 de juliol. 
Javier Gabara. Preu: 5 € (copa 
de cava inclosa). Lloc: Torre 
de Benviure. Organització: 
Unión Extremeña
 

Pentatló modern  
De 10 a 19.30 h I Dies 6 i 7 de juliol. Trofeu Ulisses de 
Pentatló Modern. Amb la participació de més de 200 
esportistes d’equips de diversos països. Lloc: Escola 
Esportiva Llor. Organització: Federació Catalana de 
Pentatló Modern
 

Esport a la Plaça  
De dl. a dv., de 19 a 21 h I Pràctiques esportives de 
caràcter lúdic i recreatiu 
per fomentar les activitats 
saludables entre els nens 
i les nenes de 5 a 14 anys. 
Del 8 al 12 de juliol, pl. 
Mercè Rodoreda. Del 15 al 
19 de juliol, pl. Teresa Valls 
i Diví. Del 22 al 26 de juliol, 
pl. L’Olivera. Organització: 
Ajuntament
 

Cinema a la fresca  

22 h I Dv. 12 de juliol. La Ciudad De Las Estrellas: La 
La Land. Projecció en castellà. Dv. 19 de juliol. Ralph 
destrueix Internet. Projecció en català. Dv. 26 de juliol.  
Bohemian Rhapsody. VOS, en castellà. A càrrec dels 
Cinemes Can Castellet. En el marc de les Activitats 
Culturals Torre del Sol. Entrada lliure. Lloc: jardins de la 
Torre del Sol. Organització: Cinemes Can Castellet
 

Ballada de swing  
Dg. 14, 21 i 28 de juliol. 18 h I Ballada per a tothom a 
càrrec del col·lectiu Swing Boi.  
En alguna de les ballades es podrà gaudir de música 
en directe i una copa de vi a càrrec de Spai Carioca. 
Activitat en el marc de les Activitats 
Culturals  de la Torre del Sol de l’Estiu 
2019. Activitat gratuïta. Lloc: jardins de 
la Torre del Sol. Organització: Col·lectiu 
Swing Boi

Exposicions

Dimecres 3 de juliol
Joc lliure i creatiu. Espai de joc amb diversitat de materials i d’origen natural perquè l’infant 
connecti amb els sentits, la natura i la imaginació, creant un joc de gran riquesa. Taller de 
circ amb malabars, equilibri sobre objectes, acrobàcies i jocs d’expressió corporal. Atelier de 
l’aigua, instal·lació lúdica i creativa per gaudir de jocs d’aigua amb tota la família: aspersors, 
ampolles, embuts, tubs per jugar i experimentar. 
 

Dimecres 10 de juliol 
Rock & Joc: per jugar amb les cançons del rock català de quan teníem 20 anys i les noves. 
Racons de jocs tradicionals i de fusta. Toca, sent i mulla’t!: taller d’experimentació i creació 
artística on els infants podran experimentar i fomentar la creativitat a través de la pintura. 
Atelier de l’aigua, per gaudir de jocs d’aigua amb tota la família: aspersors, ampolles, 
embuts, tubs per jugar i experimentar amb l’aigua. 
 

Dimecres 17 de juliol 
Espai bebès, sensacions en un espai de joc, dissenyat i pensat exclusivament per a la petita 
infància. Jocs en grup amb 30 jocs tradicionals. Aquests jocs ajudaran els infants a potenciar 
l’agilitat, l’equilibri i l’habilitat. Ludoteca d’Aigua amb diferents jocs en què a través els 
infants experimentaran amb el so i el moviment. Bombolles, gotes, fonts... Espectacle 
d’animació Remulla’t cançons i danses. 
 
Els tres dies, eco barra amb productes ecològics i berenar gratuït per als infants.
 
Horari: de 17 a 20 h 
Lloc: jardins de Can Castells Centre d’Art (CCCA). Organització: Ajuntament

+ Info: 
agendasb.info   
culturasantboi.cat 
festivalaltaveu.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 
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celebració de l’aniversari (també ho va fer quan es 
va complir el 25è aniversari).  

I cap a on camina l’INS Rubió i Ors?
Volem donar sortida a les inquietuds de l'alumnat i 
que facin seu l'Institut. El centre roman obert totes 
les tardes i cada vegada surten més iniciatives 
dels alumnes. El professorat fa una tasca 
d'acompanyament d'aquests joves comptant 
amb la complicitat de les seves famílies. Una bona 
convivència és clau per avançar n

enriqueix. Així, l’activitat estrella del centre és el 
dia dedicat a la interculturalitat que, normalment, 
se celebra durant el mes de febrer. Tenim alumnat 
de procedències molt diverses que aquest dia se 
senten protagonistes.
 
50 anys educant a Sant Boi....
Pel nostre centre han passat generacions senceres 
de santboians i santboianes. Per aquest motiu, 
la festa d’aniversari va esdevenir una jornada de 
portes obertes a tota la població. De fet, alguns 
regidors de l’Ajuntament han estat alumnes 
nostres i ara ho són els seus fills i filles.

Com heu celebrat l’aniversari?
Durant el curs hem muntat diverses exposicions 
per recordar aquests 50 anys d’història. Els 
diferents departaments del centre han donat el seu 
particular punt de vista per mostrar l’evolució del 
centre. També s’ha pogut veure una mostra gràfica 
d’aquest temps amb fotografies i entrevistes 
recollides pel professor d’història, Albert Ghanime. 
D’altra banda, el professorat d’ètica va organitzar 
una exposició que mostrava l’evolució del fet 
religiós durant aquesta etapa. Cal destacar que la 
coordinadora pedagògica i exalumna del centre, 
Dolors Ortega, s’ha encarregat de la festa de 

Quan va començar la teva relació amb l’Institut? 
Vaig començar a treballar fa 23 anys, tot just quan 
va començar l’aplicació de la LOGSE, l’any 1996. 
Abans vaig estar també al col·legi Josep Maria 
Ciurana i al parvulari Joan Maragall del barri de 
Ciutat Cooperativa.

I com van ser aquests inicis? 
Va ser un moment de forts canvis al sistema 
educatiu. La implantació de la LOGSE va significar 
la introducció de l’obligació d’estudiar fins als 16 
anys. Els centres educatius van haver d’adaptar-
se a una nova realitat on havien de conviure nens 
i nenes d’edats molt diferents.

Com ha evolucionat l’alumnat aquests anys?
Trobo que s’han donat dues fases diferents. Abans 
de la crisi econòmica de 2008 l’educació era 
considerada com un ascensor social però després 
les coses han canviat i va quedar desprestigiada 
perquè no es considerava una garantia de la 
millora de la qualitat de vida. A hores d’ara algunes 
persones joves tenen menys formació i pitjors 
feines que els seus pares.

Quina és la filosofia de treball del vostre centre?
L’excel·lència i la inclusió són els trets d’identitat 
del nostre centre. Aquest fi de curs podem donar 
una bona notícia: el 100% dels alumnes (56 
persones) han aprovat les PAU (proves d’accés 
a la universitat). D’altra banda, treballem la 
inclusió perquè considerem que la diversitat ens 

N “Alguns regidors de 
l’Ajuntament han estat 
alumnes nostres i ara ho 
són els seus fills i filles”

N “Volem donar sortida 
a les inquietuds de 
l’alumnat i que es facin 
seu l’institut”

ANTONIA GONZÁLEZ és la directora de l’Institut Rubió i Ors des de l’any 2012. L’emblemàtic centre 
d’educació secundària va obrir les portes el mes de novembre de 1968. El centre escolar va celebrar, 
el passat 1 de juny, el 50è aniversari amb una festa que va posar fi a un programa d’activitats 
desenvolupat durant el curs escolar per recordar els seus orígens.

“L’excel·lència 
i la inclusió 
són el trets 
d’identitat del 
Rubió i Ors”


