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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
va tornar a guanyar les Eleccions Locals a 
Sant Boi, aquesta vegada per majoria abso-
luta. El 26-M, la llista socialista va rebre gai-
rebé 16.000 vots (més del 42%) i va obtenir 
d’aquesta forma 13 representants al plenari 
municipal, que a Sant Boi està conformat 
per un total de 25 regidors i regidores. 

Amb aquestes xifres, Lluïsa Moret serà 
designada novament alcaldessa en el Ple 
de constitució del nou Ajuntament que tin-
drà lloc el dissabte 15 de juny, a les 12 ho-
res, a Can Massallera. Moret encapçala el 
govern municipal des de 2014. 

El PSC ha guanyat de manera consecuti-
va les 11 eleccions locals de l’etapa demo-
cràtica a Sant Boi. Els resultats li atorguen 
la majoria absoluta per primer cop des de 
2007. En relació als anteriors comicis, el PSC 
va guanyar més de 5.000 vots (de 10.793 a 

15.991), més de 10 punts percentuals (del 
32,4 al 42,7%) i 3 regidors (de 10 a 13).

Cinc grups municipals
Cinc formacions polítiques seran presents 
al nou consistori. La distribució de forces 
resultant de les eleccions del diumenge 26 
de maig serà la següent: PSC-CP (13), ERC-
AM (5), C’s (3), Sant Boi en Comú-ECG (2) 
i Podem-EU (2). El consistori local passarà 
d’estar format per set forces polítiques a 
només cinc.

Aquest cop, ERC va obtenir 5 regidories, 
dues més que fins ara. La formació republi-
cana va créixer de manera substancial en 
nombre i percentatge de vots (de 3.861 a 
6.280 i de l’11,6 al 16,8%) i esdevé així la 
segona força política del consistori.

Ciutadans va repetir la tercera posició  ob-
tinguda l’any 2015 i comptarà amb 3 repre-

sentants, els mateixos que en l’anterior pe-
ríode (3.892 vots, 10,4%). La quarta posició 
va ser per a Sant Boi en Comú, que l’any 2015 
s’havia presentat amb les sigles d’ICV-EUiA-
ME-E i que ha format part del darrer govern 
municipal (2.801 vots, 7,5%). L’últim grup pre-
sent al consistori serà Podem-EU, que ha ob-
tingut 2 regidories (2.784 vots, 7,4%), aquest 
cop amb una llista pròpia.

Menys del 5% dels vots
La resta de formacions polítiques no han 
arribat al 5% dels vots necessaris per tenir 
representació. JuntsxSant Boi (4,5%) i el PP 
(4,3%) no seran aquest cop al plenari, men-
tre que ni Guanyem Sant Boi (3,9%) ni Vox 
(1,8%) aconsegueixen tampoc accedir-hi.

La participació va seguir a Sant Boi la tò-
nica general ascendent, tot situant-se en el 
60,2% (5 punts més que el 2015) n

El PSC va guanyar les eleccions a Sant Boi per 
majoria absoluta amb el 42,8% dels vots

El dissabte 15 
de juny, Ple de 
constitució.
La sessió pública en 
què es constituirà el 
nou Ajuntament per 
al període  
2019-2023 tindrà 
lloc el dissabte 
15 de juny, a les 
12 hores, a Can 
Massallera

NAl nou consistori hi haurà cinc forces polítiques, dues menys que en el mandat anterior
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Destacada presència de dones a les 
llistes electorals del municipi

55%
de dones caps  
de llista

107
dones a les llistes 
electorals

10 
dones escollides 
com a regidores

9 formacions polítiques es van presentar el 
passat 26 de maig a les Eleccions Locals a 
Sant Boi. Més de la meitat de les llistes (5 
de 9) estaven encapçalades per dones, una 
xifra que equival al 55% del total. Aquest 
percentatge està molt per sobre del 31% 
que es registrava globalment al Baix Llo-
bregat en aquestes eleccions, segons les 
dades facilitades per l’Observatori Comar-
cal i el Consell de les Dones procedents 
de l’Informe sobre l’Accés de les dones a la 
vida política local. 

47,5% de dones a les llistes
Pel que fa al total de candidatures, el 
percentatge de dones es va situar a Sant 
Boi en un 47,5%. 107 de les 225 persones 
que formaven part de les llistes electorals 
eren dones. 

Ja fa més d’una dècada, la Llei Orgànica 
3/2007 per a la igualtat efectiva de dones 
i homes va establir una composició equili-
brada de les llistes segons la qual les per-
sones d’un sexe no poden superar el 60% 
de la llista o, dit d’una altra manera, han 

d’ocupar com a mínim el 40%. A Sant Boi, 
aquest límit es va superar àmpliament, 
doncs, a les eleccions del 26 de maig. I, de 
fet, 8 de les 9 formacions polítiques que s’hi 
presentaven tenien a les llistes un nombre 
de dones superior al que és estrictament 
obligatori per llei (en tres de les llistes, el 
nombre de dones arribava a 13, per sobre 
del 50%).

10 regidores al consistori
Un cop comptabilitzats els resultats al mu-
nicipi, la composició final del nou consistori 
comptarà exactament amb un percentat-
ge de dones del 40%. Al Ple municipal de 
l’Ajuntament de Sant Boi seuran, durant el 
mandat 2019-23, un total de 10 dones so-
bre un total de 25 (6 del PSC, 2 d’ERC, 1 de 
Ciutadans i 1 de Sant Boi en Comú). De les 
5 formacions que han obtingut representa-
ció, més de la meitat (3) tenien una dona 
com a cap de llista.

D’acord amb la composició de forces re-
sultant de l’escrutini, l’alcaldessa de Sant 
Boi continuarà essent també una dona n

El 26 de maig es van celebrar les onzenes eleccions locals de l’etapa democràtica

Resultats de 
les Eleccions 
Europees a 
Sant Boi
PSC 

35,7%
ERC-Ara Repúbliques

17,4%
CeC-Podemos

13,1%
JxCat

11,8%
C’s 

10,3%
PP 

5,2%
Vox 

2,2%
PACMA 

1,7%
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José Ángel Carcelén. El 26 de maig 
els ciutadans i les ciutadanes de Sant 
Boi ens van donar el suport majoritari 
per continuar construint el Sant Boi que 

estimem. Gràcies als santboians i les santboianes que ens heu 
donat la confiança. Aquest 
ampli suport ens encoratja per 
seguir treballant com fins ara, 
amb humilitat, honestedat i al 
costat de la gent. Serem govern 
per a tothom. Tenim al davant 
4 anys més per consolidar 
l’aposta estratègica com a 
ciutat sostenible i saludable, 
combatre el canvi climàtic, 
lluitar contra les desigualtats, 
millorar l’espai públic, el nostre bé col·lectiu, i generar 
prosperitat i oportunitats per a tothom. Som-hi.” 

Miquel Salip. “Les eleccions han situat 
ERC com a segona força política, esdevenint 
pal de paller d’aquells que volien provocar un 

canvi polític a la ciutat i, també, d’aquells que no volen de cap de 
les maneres normalitzar la situació 
de repressió i excepcionalitat 
política en què vivim des de fa ja 
massa temps. Per tant, en primer 
lloc, un agraïment a les 6.280 
persones que ens heu donat el 
suport. Assumim el repte de liderar 
l’oposició amb responsabilitat i el 
compromís de treballar perquè la 
ciutat vagi a més, de la mà de totes 
i tots vosaltres. D’aquells que ens 
heu votat i dels que no. Amb tothom i per a tothom.” 

Olga M. Puertas. ”Con 40 años el PSC 
gana. La oposición pierde votos; Cs es la 3ª 
fuerza con una campaña modesta. Debemos 
mejorar y opositar con un municipalismo serio. 
Porque Sant Boi es la 2ª ciudad más pobre de 

la comarca, con renta inferior 
a la española y fracaso y 
abandono escolar superiores 
a la media. Una ciudad aislada 
y con reserva de suelo interior 
de más de 160 mil m2 sin 
estrenar (Cuartel+Central) 
obligándola a usar zonas verdes 
y de montaña. Zona industrial 
descuidada, comercio y 
agricultura en horas bajas. Urge 
aplicarse toda la oposición a forzar un cambio a esta situación; 
éste debería  ser el aglutinante para los 4 años.” 

Alba Martínez. ”Davant uns comicis 
marcats pels resultats de les recents 
eleccions generals, i on diferents 

candidatures de l’esquerra local 
es presentaven amb marques 
semblants, els 2 regidors 
aconseguits per Sant Boi en 
Comú són una bona base de 
futur per enfortir el projecte 
i convertir-lo en referent de 
l’esquerra a la ciutat. Tot i el 
poc temps per connectar la 
nostra història de treball per 
Sant Boi amb la nova marca, 
que va néixer fa menys d’un any, 
agraïm a les 2.801 persones que han confiat en nosaltres i han 
tingut en compte la feina feta des del govern municipal, així com 
la nostra aposta per una ciutat més justa, feminista i ecologista.” 

Jorge Romero. “En primer lloc felicito el 
PSC. Algunes reflexions sobre els resultats. 
La primera, que el consistori de Sant Boi serà 
aclaparadorament d’esquerres; 22 dels 25 
components 

ho són. L’equip de govern no 
variarà gaire; si abans hi havia 14 
regidors, ara en tindrem 13 o -el 
més probable- 15, si s’inclouen 
els regidors d’ICV (Sant Boi en 
Comú). Pel que fa a Gent de 
Sant Boi, de les 2 candidatures 
que es presentaven ha estat 
Podem-Esquerra Unitària la que 
ha obtingut la confiança. Com a 
portaveu de Gent de Sant Boi i com a cap de llista de  
Podem-Esquerra Unitària agraeixo la confiança renovada  
dels electors.”
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

NTenim una estratègia de 
futur per a Sant Boi  
i un compromís amb la 
vida de les persones

NTenemos una estrategia 
de futuro para Sant Boi  
y un compromiso con  
la vida de las personas 

Seguir treballant per a la ciutat que estimo
Seguir trabajando para la ciudad que quiero

Comienza estos días un nuevo ciclo en la vida de 
nuestra ciudad. Las elecciones locales han queda-
do atrás y hemos vuelto al trabajo con la máxima 
ilusión, las energías renovadas y la satisfacción de 
poder seguir sirviendo a mi ciudad. Es un gran pri-
vilegio trabajar para Sant Boi, la ciudad que quiero 
y de la cual me siento tan orgullosa.

Desde ahora mismo, quiero dejar claro que mi 
primer compromiso serán, como siempre, las per-
sonas. Hay muchas familias que continúan viviendo 
situaciones de dificultad, y desde el gobierno munici-
pal seguiremos priorizando que sus derechos estén 
siempre garantizados y sus necesidades, atendidas.

En esta nueva etapa daremos más pasos para 
avanzar en la estrategia que hemos diseñado para 
Sant Boi, con la cual nos seguiremos presentando al 
mundo como una ciudad metropolitana saludable y 
sostenible que mira hacia el futuro con las ideas cla-
ras. Pondremos todos nuestros esfuerzos para que 
esta ciudad no deje de progresar, de reforzar su au-
toestima, de fortalecer su capacidad económica y 
generar nuevas oportunidades.

Y seguiremos mejorando el espacio público, el es-
pacio de todas y todos, escenario de la vida cotidia-
na. Sabemos lo importante que es conocer en cada 
momento -desde la proximidad, en cada rincón de 
Sant Boi- las inquietudes y las preocupaciones rea-
les de todos y todas vosotras. Solo así podemos 
ofreceros las respuestas adecuadas.

Tenemos una estrategia global de ciudad para que 
Sant Boi siga progresando y tenemos un compromi-
so con las vidas de los santboianos y las santboia-
nas. Porque queremos a Sant Boi, seguimos traba-
jando sin descanso por su presente y por su futuro.

C  omença aquests dies un nou cicle en la vida 
de la nostra ciutat. Les eleccions locals han que-
dat enrere i hem tornat a la feina amb la màxima 
il·lusió, les energies renovades i la satisfacció de 
poder seguir servint la meva ciutat. És un gran pri-
vilegi treballar per a Sant Boi, la ciutat que estimo i 
de la qual em sento tan orgullosa.

Des d’ara mateix, vull deixar clar que el meu pri-
mer compromís seran, com sempre,  les persones. 
Hi ha moltes famílies que continuen vivint situa-
cions de dificultat, i des del govern municipal segui-
rem prioritzant que els seus drets estiguin sempre 
garantits i les seves necessitats, ateses.

En aquesta nova etapa farem més passes per 
avançar en l’estratègia que hem dissenyat per a Sant 
Boi, amb la qual ens continuarem presentant al món 
com una ciutat metropolitana saludable i sostenible 
que mira cap al futur amb les idees clares. Posarem 
tots els nostres esforços perquè aquesta ciutat 
no deixi de progressar, de reforçar l’autoestima, 
d’enfortir la seva capacitat econòmica i generar no-
ves oportunitats.

I continuarem millorant l’espai públic, l’espai de 
totes i tots, escenari de la vida quotidiana. Sabem 
com és d’important conèixer en cada moment 
-des de la proximitat, a cada racó de Sant Boi- les 
inquietuds i les preocupacions reals de tots i totes 
vosaltres. Només així podem oferir-vos les respos-
tes adequades.

Tenim una estratègia global de ciutat perquè Sant 
Boi segueixi progressant i tenim un compromís amb 
les vides dels santboians i les santboianes. Perquè 
estimem Sant Boi, seguim treballant sense descans 
pel seu present i pel seu futur.
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El Ple municipal ha aprovat per unanimitat 
l’adhesió de Sant Boi al nou Pacte d’alcaldes 
i alcaldesses pel clima i l’energia. Aquesta 
decisió implica un compromís per reduir a 
la ciutat en un 40% abans de l’any 2030 les 
emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte 
hivernacle.

Sant Boi de Llobregat ja es va adherir 
l’any 2008 al Pacte d’alcaldes impulsat per 
la Comissió Europea, que comportava me-
sures per reduir les emissions en un 20% 
abans de l’any 2020 mitjançant actuacions 
de millora de l’eficiència energètica i pro-
moció de l’ús de fonts renovables d’energia. 
Aquest compromís es va assolir durant el 
passat mandat municipal.

Canvi climàtic: mitigació i adaptació
El nou Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel 
clima i l’energia comporta l’actualització 
d’aquell compromís, la definició d’un objec-
tiu més ambiciós (reduir les emissions en un 
40% en comparació amb les xifres registra-
des l’any 2005) i la incorporació de mesures 

no només per mitigar els possibles efectes 
del canvi climàtic, sinó també per adaptar-
se als seus impactes (com les onades de 
calor, els incendis o les plagues d’insectes).

L’adhesió al nou Pacte obre el camí per 
elaborar un pla local d’actuació (el futur Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima), 
que es desglossarà en dos plans específics: 
un Pla local d’adaptació al canvi climàtic 
(amb el suport de l’AMB) i un Pla local de 
mitigació (amb el suport de la Diputació). 
Tots dos assenyalaran les actuacions que 
l’Ajuntament durà a terme els 10 anys vi-
nents per fer front a l’emergència climàtica, 
preservar i millorar els valors ambientals 
del municipi.

Pobresa energètica
Entre els objectius del nou pacte impulsat 
per la Comissió Europea també hi ha pro-
moure l’accés a una energia segura, soste-
nible i socialment assequible a tota la ciu-
tadania, tot promovent accions per reduir 
les situacions de pobresa energètica n

Reduir les emissions en un 40% per 
lluitar contra el canvi climàtic

Noves llums 
LED per guanyar 
eficiència 
energètica
L’Ajuntament ha portat a terme una 
renovació a gran escala dels punts 
de l’enllumenat públic de la ciutat. 
L’actuació, realitzada al llarg dels 
darrers mesos, ha afectat 1.102 
llumeneres (un 10% del total de 
l’enllumenat públic). S’han canviat 
totes les llumeneres de pàmpol 
esfèric i làmpada de vapor de sodi 
per llumeneres de pàmpol decoratiu 
i làmpada de díode emissor de llum 
(LED), que són més eficients i provoquen 
menys contaminació lumínica. 
Aquesta millora ha beneficiat tots els 
districtes i alguns dels carrers amb un 
flux més elevat de vianants i vehicles, 
com ara Riera Basté, la ronda de Sant 
Ramon, Pau Casals, Girona o Eusebi 
Güell. També s’ha sustituït l’enllumenat 
de nombroses places i parcs infantils 
i de tots els jardins interiors del barri 
de Camps Blancs. Aquesta renovació 
és una important contribució a la lluita 
contra el canvi climàtic i a la millora de 
la seguretat i de la qualitat de l’espai 
públic de Sant Boi. 
El funcionament de les noves 
llumeneres comportarà un estalvi anual 
de 465.000 kWh 
en electricitat, 
la qual cosa es 
traduirà també 
en un estalvi 
econòmic 
de 60.000 
euros l’any i 
en l’emissió 
a l’atmosfera 
de 182 tones 
menys de CO2. 
El conjunt de 
les actuacions 
realitzades han 
suposat una inversió de prop de 430.000 
euros que s’amortitzarà en un període 
aproximat de 7 anys.

El nou Pacte 
d’alcaldes i 
alcaldesses 
pel Clima i 
l’Energia
treballa per 
mitigar la 
magnitud del 
canvi climàtic 
i també per 
adaptar-nos als 
seus efectes ja 
inevitables
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Alumnes de Primària venen 
productes de les seves 
cooperatives
125 alumnes de 5è i 6è de les 
escoles Parellada, 
Montbaig, Vicente 
Ferrer i Marianao 
van participar el 23 
de maig al Mercat 
de Cooperatives. 
Hi van posar a la 
venda productes 
que han fabricat 
dintre del projecte 
Cultura Emprenedora 
a l’Escola, impulsat per 
l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona per promoure l’esperit 
emprenedor. En el marc del 
projecte, han simulat la creació 
d’una cooperativa. Una part dels 
diners recaptats es destinaran a 
entitats i ONG solidàries.

La Institució Balmes, 
protagonista del Maig 
Cooperatiu
La Institució Balmes va celebrar 
el 50è aniversari durant la 
jornada “Els reptes de l’economia 
col·laborativa”, que va tenir lloc el 
dia 8 de maig a la seu de CoboiLAB 
(Sant Boi Centreserveis).  
L’activitat formava part del 
programa del Maig Cooperatiu del 
Baix Llobregat.

L’FP dual, una bona fórmula 
per a les empreses
L’Ajuntament va organitzar una 
jornada el 17 de 
maig per animar 
les empreses de 
Sant Boi a aprofitar 
els avantatges de 
l’FP Dual. L’INS 
Marianao i l’INS 
Camps Blancs 
aposten per 
aquesta modalitat 
educativa, una 
oportunitat per crear una 
“pedrera” de professionals 
qualificats.

‘A la feina amb tu’ acompanya 
100 persones cap a la inserció
A mitjans de maig es va posar en 
marxa a la ciutat un nou dispositiu 
d’acompanyament per facilitar la in-
serció laboral de persones aturades. 
El dispositiu forma part del projec-
te “A la feina amb tu”, subvencionat 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na i coordinat pel Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Hi participen els 
municipis de Sant Boi, El Prat, Vilade-
cans, Gavà i Castelldefels. 

L’Ajuntament calcula que se’n po-
dran beneficiar 100 ciutadans i ciu-
tadanes de Sant Boi, que rebran 
orientació laboral i participaran en 
tallers de recerca de feina i en ac-
tivitats de prospecció d’empreses. 

D’aquesta manera, podran millorar la 
seva ocupabilitat i la seva autonomia 
per poder buscar feina amb millors 
perspectives d’èxit. Aquesta iniciativa 
ocupacional s’adreça específicament 
a persones en situació d’atur d’entre 
18 i 65 anys. El projecte té prevista 
una durada d’un any. Fins al mes de 
juliol es durà a terme la selecció de 
les persones participants.

Programes ocupacionals
L’Ajuntament gestiona aquest any 
altres 9 programes ocupacionals sub-
vencionats que proporcionaran una 
ocupació temporal o orientació labo-
ral a 650 persones de Sant Boi.

Els contractes 
de l’Ajuntament 
tindran clàusules 
socials, ambientals 
i d’innovació
Els contractes públics de l’Ajuntament 
de Sant Boi inclouran clàusules per 
impulsar polítiques socials, ambien-
tals i d’innovació. Per fer-ho possible, 
el Ple municipal ha aprovat la Ins-
trucció sobre Contractació Pública 
Responsable. 

Aquest instrument jurídic planteja 
fórmules perquè la contractació pú-
blica no només serveixi per realitzar 
determinades obres o serveis, sinó 
també per incorporar polítiques con-
cretes d’interès general. 

Els criteris compliran així amb 
objectius socials (per exemple, la 
promoció de la igualtat de gènere 
o   de l’estabilitat dels llocs de tre-
ball), ambientals (com el foment de 
la recollida selectiva de residus o la 
contribució a la lluita contra el canvi 
climàtic) i d’innovació (per exemple, 
la promoció de mercats innovadors).

Primera oportunitat per a joves amb 
titulació i sense experiència laboral
8 joves de Sant Boi amb formació 
superior finalitzada recentment tre-
ballaran a l’Ajuntament durant juny i 
juliol. Els seus contractes tenen com 
a objectiu proporcionar-los una pri-
mera experiència laboral relacionada 
amb la titulació que han estudiat.

Les persones triades mitjançant 
un procés de selecció faran tasques 
tècniques a les llars d’infants, als 
mitjans de comunicació municipals, 
als serveis adreçats a la joventut i 

a les famílies, a l’Oficina Municipal 
d’Atenció a les Persones, i tasques de 
suport administratiu al Departament 
d’Atenció a la Ciutadania.

Benvinguda a l’Ajuntament
L’alcaldessa en funcions, Lluïsa Moret, 
va compartir una estona amb aquest 
grup de joves el 30 de maig per do-
nar-los la benvinguda a l’Ajuntament 
i desitjar-los sort en les seves carre-
res professionals i trajectòries vitals.



Viure Sant Boi
N juny 19

8

2. Trobada per una tinença 
responsable dels gossos
La Trobada Animal and Cia es va  
celebrar al parc de la Muntanyeta durant 
la Festa Major. L’objectiu era sensibilitzar 
la ciutadania sobre la tinença responsa-
ble d’animals. Aquest cop hi va tenir una 
participació destacada l’entitat Tots som 
Santboians. També s’hi van sumar  
NOMA, CENIAC, Fundación Trifolium, 
Amics Acollidors Abrera i Locasxlashue-
llas. Durant la jornada es va muntar una 
fira d’entitats animalistes i es van fer 
activitats com una exhibició de gossos 
d’assistència, tallers de rastreig olfactiu i 
propostes adreçades al públic familiar  
per donar a conèixer les necessitats  
bàsiques dels animals.L’activitat va promoure la responsabilitat de la ciutadania

1. Jornada de neteja popular al límit del nucli urbà i l’entorn natural.  
120 persones van participar el dia 11 de maig a l’entorn de la riera de Can Soler en la jornada de neteja Let’s 
Clean Up Europe. Era una de les activitats previstes en el Contracte de Ciutat signat per les entitats de Sant Boi 
per expressar el compromís amb la cura i l’ús responsable de l’espai públic. En aquesta ocasió hi van participar 
activament l’Esplai Arrels, Semilla de Trigo, Fundació Llor, Associació de Defensa Forestal (ADF). Al llarg de la 
jornada es van recollir 776 kg de residus en una zona on se solen produir abocaments no controlats.

CONTRACTE DE CIUTAT 2019. ACTIVITATS

Per un ús responsable de l’espai públic 3. Gimcana per promoure la 
reducció de l’ús dels plàstics
El parc de la Muntanyeta va acollir 
durant el matí del diumenge 2 de juny 
la gimcana ‘Sant Boi lliure de plàstics’. 
Hi van participar prop d’un centenar 
de persones, que van formar 14 
equips. La gimcana, amb una finalitat 
sensibilitzadora, posava el punt final 
a les accions de col·laboració de 
l’Ajuntament i les entitats de Sant Boi 
que s’han dut a terme en el marc del 
Contracte de Ciutat 2019 per la cura i 
l’ús responsable de l’espai públic. Les 
entitats que van sumar-se a l’activitat 
van ser l’AMPA Escola Massallera, l’AFA 
Vedruna, l’AMPA Escola Parellada, 
el Club d’Escacs Ciutat Cooperativa, 
l’Associació Equilibri, UPA DIVERS i el 
Club de Beisbol i Softbol Sant Boi.
El novembre de 2018, el Ple va aprovar 
per unanimitat la declaració de Sant Boi 
com a ‘ciutat lliure de plàstic’. Aquesta 
mesura comporta el compromís 
de reduir els residus procedents 
principalment d’envasos de plàstic 
d’un sol ús i conscienciar respecte 
a la problemàtica derivada del seu 
abocament incontrolat.  Els residus 
d’envasos lleugers procedents tant de 
les llars com dels comerços suposen 
gairebé un 10% del pes total dels 
residus municipals generats anualment.
Només a Sant Boi, durant 2017 es van 
recollir 1.107 tones de residus del 
contenidor groc, l’equivalent a tenir 
gairebé 14.000 contenidors de recollida 
d’envasos dels situats a la via pública 
completament plens. No obstant això, 
una part significativa dels residus de 
plàstics generats encara no es recicla 
o, directament, s’aboca de forma 
indiscriminada al medi.
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Maquinària nova per eliminar taques del terra
Una nova màquina s’ha incorporat a la flota municipal de neteja. Es tracta d’una 
decapadora-fregadora que utilitza aigua calenta a pressió per eliminar taques del 
terra. Serveix, per exemple, per treure els residus incrustats a terra i taques difícils 
de netejar. La màquina s’usa sobretot a les voreres i les zones per a vianants. Els 
darrers mesos també s’han incorporat a la flota de neteja un equip d’alta pressió per 
al clavegueram, una escombradora, dos vehicles elèctrics i furgonetes de gas.

Les tasques de neteja que es fan als parte-
rres i a les zones enjardinades de la ciutat 
s’han intensificat des del mes d’abril gràcies 
a la incorporació d’un equip extern de re-
forç format per 4 persones. L’equip neteja 
intensivament un cop o dos per setmana, 
segons els casos, els indrets on habitual-
ment s’acumula més brutícia. 

A més, personal contractat mitjançant un 
pla d’ocupació de l’Ajuntament s’encarrega 
des del passat mes de gener de donar su-
port a la neteja de voreres, mobiliari urbà, 
grafiti i adhesius enganxats a terra. També 
s’ocupen de netejar puntualment alguns 
carrers havent retirat prèviament els vehi-
cles que hi són estacionats per tal de poder 
fer una actuació més acurada.

Més neteja 
a parterres i 
zones verdes

Un operari de la brigada treballa en una zona verda a Torrelavila

La renovació de les àrees de 
jocs infantils continua
A manca dels darrers retocs, 
l’Ajuntament ha finalitzat la renovació 
de dues àrees de joc infantil més. 

A la plaça de Vinyets s’ha afegit un 
sorral (foto a dalt) al qual poden accedir 
i jugar els nens i les nenes amb cadira 
de rodes. Una bona part dels jocs s’han 
canviat de lloc o de posició. La graveta 
del terra s’ha substituït per materials 
més tous (sorra i cautxú posats a 
diferents alçades) amb l’objectiu de 
facilitar també l’entrada dels cotxets 
d’infants. L’espai s’ha fet més agradable 
amb la col·locació d’arbustos.

A la plaça de Catalunya (foto a sota) 
s’han instal·lat un gronxador i un 
carrusel inclusiu, també per a infants 
amb cadira de rodes. Per completar 
aquesta actuació, en breu es posarà una 
tanca separadora en la zona de jocs per 
a infants més petits i uns nous bancs.

Durant les pròximes setmanes també 
s’acabaran les obres que es fan a dues 
àrees de jocs infantils aprofitant les 
idees aportades pels nens i les nenes del 
Consell d’Infància. Aquestes actuacions 
s’estan duent a terme als jardins de 
l’Astasieta (Ciutat Cooperativa) i a la 
plaça de l’Olivera (Casablanca).

L’Ajuntament està millorant les àrees 
de jocs infantils mitjançant un pla de 
renovació iniciat l’any 2017. 
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Semàfors 
LGTBI.  
Coincidint amb el 
Dia internacional 
contra la 
LGTBIfòbia,  
al maig es van 
estrenar els 
primers semàfors 
inclusius i 
igualitaris 
amb parelles 
del mateix i de 
diferent sexe. 
En lloc de la 
silueta habitual, 
mostren parelles 
diverses que se 
succeeixen cada 
cop que hi ha 
canvi de color.
Els semàfors 
s’han instal·lat en 
dues cruïlles.

10.000 persones segueixen  
el Facebook de l’Ajuntament
La repercussió de la pàgina de 
l’Ajuntament de Sant Boi a la xarxa 
social Facebook 
continua 
creixent. El
nombre de 
seguidors i 
seguidores 
ha arribat 
a la simbòlica xifra de 10.000. 
La pàgina www.facebook.com/
AjuntamentdeSantBoi es va posar 
en marxa a principis de 2010 i des 
d’aleshores ha experimentat un 
creixement ininterromput que 
l’ha convertit progressivament en 
una referència informativa i una 
eina de relació entre la ciutadania 
i l’Administració local. A Twitter, 
Instagram, Youtube i Flickr 
l’Ajuntament també està present.

Lila per fer més visible la 
malaltia del lupus
El 10 de maig, Sant Boi es va sumar a 
la commemoració del Dia Mundial del 
Lupus per contribuir 
a visibilitzar aquesta 
malaltia que afecta 5 
milions de persones 
arreu del món, 
majoritàriament 
dones. La façana de l’Ajuntament es 
va il·luminar de lila a la nit per mostrar 
el compromís de la ciutat amb les 
persones malaltes i les seves famílies.

Tambors contra el càncer
El divendres 24 de maig va tenir lloc 
a Can Massallera el festival benèfic 
‘Tocant fort pel càncer’, organitzat per 
Som Percussió i Oncolliga per recaptar 
fons per a la lluita contra aquesta 
malaltia. L’activitat s’emmarcava 
en el moviment ‘drumstrong’, una 
iniciativa nascuda als Estats Units que 
convoca cercles de percussió populars 
per conscienciar la població mundial 
sobre la necessitat de finançar la 
lluita contra el càncer mitjançant el 
suport a l’educació, la investigació i la 
supervivivència.

Els nous semàfors són a la ronda-carrer Miquel (foto) i a Bonaventura Calopa-Can Julià

El dia 29 de maig es va fer l’acte de lliu-
rament de “Les bústies dels infants” dis-
senyades pel Consell d’Infància perquè els 
nens i les nenes puguin fer arribar les seves 
idees sobre la millora de la ciutat al Consell 
d’Infància. Les bústies són el resultat d’un 
encàrrec que l’alcaldessa, va fer al Consell 
l’any 2017.  Els consellers i les conselleres 
li van presentar les noves bústies i li van 
explicar com serà el seu funcionament i 
quines estratègies seguiran perquè aquesta 
nova eina de participació arribi als nens i 
les nenes de Sant Boi.

L’acte va tenir lloc a l’Ajuntament. Les 
bústies també estan a Can Massallera, 
L’Olivera i s’instal·laran properament els 
casals i les biblioteques. Per al projecte, 

el Consell ha comptat amb la col·laboració 
d’infants de 4t i 5è de primària d’escoles i 
entitats.

El treball ja fet
Amb l’objectiu d’incorporar la mirada dels 
nens i les nenes, el Consell també ha tre-
ballat en el disseny de l’espai públic: el la-
berint i altres espais de joc i del parc dels 
Somnis (nom escollit pels infants per a la 
cruïlla dels carrers Girona i Joaquim Auger), 
ja finalitzats, i els jardins de l’Astasieta i la 
plaça de l’Olivera, encara en execució n

‘Les bústies 
dels infants’ 
ajudaran a 
millorar la 
ciutat 

Els nens i les 
nenes del Consell 
d’Infància van 
lliurar les bústies a 
l’alcaldessa,  
Lluïsa Moret.
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La Festa del 
Comerç Just es 
tenyeix de lila
Sant Boi va celebrar el dissabte 1 
de juny, a la plaça de Catalunya, 
la Festa del Comerç Just i les 
Finances Ètiques. La jornada 
s’inscrivia enguany en la 
campanya ‘Posa el #FiltreLila! 
Per la igualtat, tria Comerç 
Just’, promoguda per LaCoordi, 
i va posar el focus en les 
desigualtats de gènere del comerç 
internacional i en l’apoderament 
de les dones mitjançant el comerç 
just. Per dissetè any consecutiu, 
la Festa del Comerç Just va 
assenyalar la importància de 
la comercialització justa i les 
finances ètiques, tot proposant 
alternatives respectuoses amb els 
drets humans. 

Durant la jornada hi va haver a 
la plaça de Catalunya una fira 
d’entitats -on es venien vendre 
productes de comerç just- i van 
tenir lloc activitats adreçades 
al públic familiar (ludoteca de 
carrer amb instruments de fusta i 
espectacle de titelles).  
Can Massallera va acollir 
l’espectacle teatral ‘Menjar’, de la 
companyia francesa Zigomatic, 
Premi Avinyó 2014, una comèdia 
sobre l’alimentació humana 
que qüestiona la indústria 
agroalimentària, l’agricultura 
productivista, el menjar 
escombraria i la societat de 
consum.

Homenatge a 
les persones  
de 80 anys 
El 20 de maig, durant la Festa Ma-
jor, va tenir lloc la Festa Gran de la 
Gent Gran. És un d’homenatge a les 
persones que han fet 80 anys en el 
marc la Quinzena Cultural de la Gent 
Gran, conjunt d’activitats culturals, 
formatives i lúdiques adreçades a les 
persones grans de Sant Boi. La Diada 
Esportiva, el ball “Matinée” i la pre-
sentació de la campanya contra el 
maltractament de les persones grans 
també van formar part del programa. 

Tot un matí per a la pràctica de 
l’esport sense barreres
El dia 13 de juny tindrà lloc al Polies-
portiu La Parellada una nova edició 
de la Jornada de l’Esport Inclusiu. En-
tre les 10 i les 13 hores del matí, les 
persones participants podran prac-
ticar diverses modalitats esportives 
adaptades per a diverses edats, per a 
la ciutadania en general, i per a les 
persones amb diversitat funcional, 
en particular. L’objectiu de la troba-
da és entendre que no existeixen les 
barreres i promoure i normalitzar la 
pràctica de l’esport com a una acti-

vitat saludable, lúdica, compartida i 
beneficiosa per a tothom.   

Al llarg de tot el matí, es podrà 
participar en diverses activitats es-
portives, jocs i altres pràctiques, com 
l’equinoteràpia, la teràpia amb gos-
sos, un circuit de seguretat viària de 
la Policia Local, ball, ciclisme, volei, 
bàsquet, boccia, petanca i beisbol. La 
jornada és gratuïta, encara que les 
places són limitades i es necessita 
inscripció.                                

          www.tinclous.cat/inscripcions

La Capvuitada, 
punt de 
partida de les 
Festes de Barri

Del 24 al 26 de maig va tenir lloc 
una nova edició de la tradicional Ca-
pvuitada, que arrenca just després de 
la Festa Major i dona inici a les Festes 
de Barri de la ciutat. En aquesta oca-
sió es va estrenar el Festival Bossa i 
Vi, una iniciativa que va voler combi-
nar el ball del gènere brasiler de la 
bossa nova i el tast de vins. La cer-
cavila de gegants, la tabalada i el co-

rrefoc, el ball amb orquestra, el sopar 
popular, els concerts del Causound 
Boi, l’Aplec de Trabucaires i el dinar 
de germanor, entre altres activitats 
culturals, van omplir els carrers i les 
places dels barris Centre i Vinyets i 
Molí Vell.

Una de les activitats més espera-
des i tradicionals de la Capvuitada 
és la realització de les catifes florals 

a la rambla de Rafael Casanova, que 
compta amb una important partici-
pació d’entitats i col·lectius. Com és 
habitual, les catifes es van preparar 
el diumenge al matí. Es van exhibir 
al llarg del dia fins que, a mitja tarda, 
els gegants de Sant Boi les van trepi-
tjar tot ballant la dansa ritual de les 
flors. L’espectacle de foc va posar el 
punt final als actes.

La tradició i la diversió es donen la mà a la Capvuitada.
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La Festa Major 2019, aparador  de la 
cultura i la societat de Sant Boi
NLa ciutat es va tornar a vestir de celebració i espectacle

Tothom  
a gaudir 
La participació 
del públic a les 
activitats musicals 
i les variades 
propostes 
familiars que 
formaven part 
del programa 
d’actes van ser 
els principals 
ingredients d’una 
Festa Major 
pensada per a tota 
la ciutadania.

L’actuació de Buhos a la plaça de l’Agricultura. La gira Adiós Tequila Tour va portar Ariel Rot i Alejo Estivel a Sant Boi.
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Els nois i les noies del Consell d’Adolescència 
van fer el pregó inaugural de la festa
“Som el Consell Local d’Adolescència: som el CLA! Estem molt 
orgullosos i orgulloses de poder fer el pregó de la nostra ciutat. 
Volem que Sant Boi continuï 
millorant. La ciutat està 
molt bé, però res és perfecte 
i tot es pot millorar. Volem 
gaudir d’instal·lacions i 
espais adreçats a nosaltres. 
Volem aprofitar aquest 
pregó per reivindicar que 
els nostres instituts tinguin 
més recursos, per exemple 
en tecnologia. No trobem 
just el sexisme, el racisme i 
l’homofòbia que vivim avui 
dia. Volem també que a l’hora de planificar programes i activitats 
se’ns tingui més en compte, no som infants ni tampoc adults, som 
adolescents. Aquesta nit us volem desitjar una bona Festa Major, que 
us ho passeu molt bé amb els vostres amics, amigues i familiars. Com a 
joves que som volem que aquesta festa sigui alegre, que les baralles no 
tinguin espai i que aquests dies siguin inoblidables per a tothom.”

La Húngara, al Festival Flamenc del parc de la Muntanyeta. La Fira Familiar va portar una carpa de circ al parc de la Muntanyeta.

 Cuinar una paella per la Festa Major, tota una tradició.El Piromusical va tancar la festa tot il·luminar el cel de la ciutat.
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El projecte participatiu Cultura als Barris
ja és tota una realitat  

CENTRE I VINYETS I MOLÍ VELL. Slam poetry als instituts. 
Uns 240 nois i noies de 4t d’ESO dels instituts Rubió i Ors i Ítaca de Sant Boi 
han participat al taller de poesia oral o slam poetry, amb el santboià  
Cysko Muñoz coordinador. La fase final del treball es va plasmar en un 
espectacle que va tenir lloc l’11 d’abril, al voltant de la diada Sant Jordi, a  
Can Massallera.

CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Out Fitters.
El 27 de febrer veïns i veïnes de Ciutat Cooperativa i Molí Nou van presentar 
una iniciativa d’art, moda i disseny des del prisma “fes-t’ho tu mateix”. Amb la 
participació del taller de costura de l’associació de dones Esclat, que des de 
fa més de 30 anys acull una trentena de dones de barri, van demostrar que la 
‘Coope està de moda’.

MARIANAO. Històries de barri
El 18 de maig, durant la Festa Major, els carrers de Marianao van ser l’escenari 
de Marianao!, històries de barri, un espectacle de creació comunitària que 
va viatjar pel passat i el present. Els veïns i les veïnes van ser els principals 
protagonistes d’aquesta aventura teatral ue va comptar amb la participació 
de més de 150 persones.

CAMPS BLANCS I CASABLANCA. Xanques i motxilles.
La Trobada Gegantera de la Festa Major (18 de maig) va ser l’estrena conjunta 
del grup de xanquers i xanqueres de Camps Blancs, nascut de la mà de l’esplai 
Eixida, i dels mòbils articulats amb motxilles, creats per una colla nova de 
nois i noies de Casablanca. Les dues iniciatives han sorgit per ajudar a fer més 
atractius els esdeveniments festius.
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L’escola Llor, a la final de 
Robocat
Els nois i les noies de 4t d’ESO de 
l’escola Llor van 
arribar a la final 
del Campionat 
de Robòtica 
de Catalunya 
celebrada 
l’11 de maig 
a l’escola 
Bell-Lloc del Pla, de Girona. Els 
seus companys i companyes de 
2n també van participar en el 
certamen.

Sant Boi respira un altre aire 
viatja a l’Índia
El documental Sant Boi respira un 
altre aire, dirigit pel santboià José 
Luís López, ha estat seleccionat 
pel Chennai International Short 
Film Festival (Índia). El film, que 
recull els testimonis de persones 
que parlen de com viuen i com 
ha canviat la ciutat, ja va ser 
seleccionat el novembre de 2018 
per al Rome Film Awads.

Sant Boi, subseu del BCN 
Sport Festival 
La  nostra ciutat 
ha tornat a ser 
subseu del 10è 
BCN Sport Film, un 
certamen que aplega 
documentals que 
tenen l’esport  com 
a temàtica comuna. 
És el quart any 
consecutiu que els 
Cinemes Can Castellet  
són seu d’algunes projeccions 
(Esports al rescat!,  dia 4, 20 h, i 
Curts non-stop, dia 5, 20 h).

Altaveu, al Cinema
Continua el cicle de cinema i 
cinefòrum Altaveu al Cinema. La 
iniciativa respon a l’aposta del 
festival de créixer i “volar” més enllà 
dels escenaris i fer que públics amb 
diferents interessos comparteixin 
converses al voltant de la música 
popular actual.
Els dijous del mes de maig han 
passat pels Cinemes Can Castellet, 
col·laborador en el projecte, 
documentals sobre els 30 anys del 
Festival Altaveu, Iggy Pop, The 
Beatles, la bailaora La Chana i Talking 
Heads. Fins al 4 de juliol tenim 
l’oportunitat de veure filmades les 
trajectòries de John Coltrane, Joe 
Strummer i The Band i el fruit de la 
col·laboració artística entre el cantaor 
Enrique Morente i Leonard Cohen.
Més informació: festivalaltaveu.cat i 
agendasb.info.  

La festa romana de Sant Boi recrea com 
eren les eleccions a la Roma clàssica
Els Ludi Rubricati, la festa romana, 
arriba a l’edició número 16 amb una  
proposta ben actual. Aquest projecte 
de difusió patrimonial ja consolidat 
ens oferirà, els dies 8 i 9 de juny, al-
gunes de les claus de les eleccions a 
l’època romana. Sabrem com era una 
urna i quin aspecte tenien les “tau-
letes de vots”, les actuals butlletes 
electorals, entre altres curiositats.

‘Pa i circ’
Des dels seus inicis, l’objectiu és ofe-
rir, de manera lúdica i divertida, in-
formació sobre aspectes de la vida 
quotidiana de l’antiga Roma. Enguany 
sabrem com eren els candidats a 
unes eleccions i els missatges o gra-
fits que s’escrivien en una campanya 
electoral i com es feia carrera políti-
ca aleshores. També tindrem l’ocasió 
d’aprofundir en el significat de la fa-
mosa frase “pa i circ” (panis et circen-
ses), creada al segle I pel poeta romà 
Jovenal, que descriu el costum dels 
emperadors romans de regalar blat i 

entrades per al circ per mantenir al 
poble distret de la política.

El cap de setmana de la festa estarà 
farcit d’activitats familiars. Can To-
rrents i Can Barraquer seran escenari 
d’una desena de tallers i reconstruc-
cions històriques. A les Termes Ro-
manes s’hi faran visites comentades. 
Construirem un amfiteatre, sabrem 

de què estava feta una urna i com es 
repartia el gra, jugarem a carreres de 
carruatges i cavalls i els nens i les ne-
nes aprendran a parlar en públic.

 
Recollida d’aliments
Enguany els Ludi Rubricati recolliran 
aliments que es destinaran a la botiga 
solidària de Sant Boi n
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L’esport lúdic 
i recreatiu es 
passeja per les 
places de la 
ciutat  
Aquest estiu les places de la ciutat 
tornaran a ser protagonistes 
de l’esport més divertit. Un any 
més torna Esport a la plaça, 
un programa ja consolidat de 
pràctiques esportives, gratuït, 
que vol oferir als nens i les nenes 
de la ciutat activitats  físiques 
saludables al temps de les 
vacances escolars. Al llarg del mes 
de juliol, cada setmana una “unitat 
mòbil esportiva” es desplaçarà a 
una plaça o un carrer d’un barri de 
Sant Boi. Amb l’ajuda de material 
esportiu divers, tècnics esportius 
dinamitzaran i organitzaran jocs 
amb l’objectiu que la pràctica 
d’un esport resulti lúdica i, al 
mateix temps, saludable. Totes les 
activitats van adreçades a infants i 
joves de 5 a 14 anys. 

Setmanes i llocs on es faran les 
activitats: carrer de Lluís Millet 
(del 25 al 28 de juny), plaça de la 
Bòbila (de l’1 al 5 de juliol), plaça 
de Mercè Rodoreda (del 8 al 12 de 
juliol), plaça de Teresa Valls i Diví 
(del 15 al 19 de juliol) i plaça de 
L’Olivera (del 22 al 26 de juliol). 
Horari: de 19 a 21 hores.

Dia de les famílies
El passat 15 de maig  
va tenir lloc l’acte 
central de celebració 
del Dia Internacional 
de les Famílies a Can 
Castells Centre d’Art. 
Els nens i les nenes de 
Sant Boi, acompanyats 
dels pares, les mares 
i altres familiars, van 
poder gaudir dels 
jocs i tallers que s’hi 
van organitzar, per 
a diferents edats, i  
d’una “ecobarra” amb 
productes ecològics. 

Un any més, amb l’arribada dels 
mesos d’estiu, l’Ajuntament prepara 
activitats lúdiques a diferents punts 
de la ciutat adreçades a les famílies. 

L’objectiu és promoure una oferta  
de lleure amb espais de joc, tallers, 
música i animació infantil a l’espai pú-
blic per fomentar-ne i afavorir-ne l’ús 
col·lectiu i comunitari amb propostes 
d’oci educatiu, saludable, divertit i de 
convivència. Es tracta també de fo-
mentar les relacions intergeneracio-
nals, de manera que les famílies amb 
nens i nenes de diferents edats, pa-
res, mares i altres familiars i amistats 
puguin gaudir plegats. 
 
Jocs i tallers divertits
Enguany s’estan preparant noves 
propostes. Val a dir que les tardes de 
tres dimecres de juliol (dies 3, 10 i 
17) els jardins de Can Castells Centre 
d’Art tornaran a ser escenari de jocs 
per a la petita infància, jocs d’aigua 

i jocs tradicionals, tallers de circ i 
d’expressió artística i espectacles 
d’animació infantil. 

Aquest mes de juny estan progra-
mats dos matins (d’11 a 14 h) de cap 
de setmana d’activitats. El dia 29 de 
juny la plaça d’Antonio Lara acollirà 
una programació força refrescant: les 
bombolles de sabó de totes les mides 
faran gaudir els infants més petits i 
una cinquantena de jocs faran parti-

Aquest estiu, 
activitats 
familiars als 
jardins de 
Can Castells

cipar tota la família d’un matí diver-
tit. I el diumenge dia 30 de juny a la 
plaça de L’Olivera hi haurà prepara-
da una carpa on les famílies que s’hi 
vulguin apropar es podran divertir 
jugant per mitjà d’elements fets amb 
materials naturals o gaudir del racó 
on els nadons podran practicar psico-
motricitat, jocs simbòlics i altres ac-
tivitats lúdics especialment pensades 
per a les nenes i els nens més petits.

Els jardins de Can Castells acolliran activitats per a les famílies



Viure Sant Boi
N  juny 19

19

Pau Capell suma 
victorias a su 
palmarés
El atleta Pau Capell, especialista 
en carreras de montaña de larga 
distancia, continúa añadiendo 
triunfos a su palmarés deportivo. 
Esta temporada ya se ha alzado 
con la victoria en 5 carreras 
del calendario internacional: la 
Pilancones Tunte Trail, de 44 km 
(enero); la Transgrancanaria, de 
128 km (febrero); la Patagonia 
Run, de 170 km (abril); la Cerro 
Rojo México, de 80 km (abril) y la 
Trail Menorca Camí de Cavalls, 
de 185  km (mayo). El ultraatleta 
de Sant Boi es un más que firme 
candidato a repetir el título de 
ganador del circuito Ultra Trail 
World Tour.

La triatleta Judith Corachán ha suma-
do un nuevo éxito a su espectacular 
trayectoria internacional. Esta vez, la 
deportista de Sant Boi ha conseguido 
nada menos que el subcampeonato 
del mundo de triatlón de larga dis-
tancia en categoría Elite.

La competición se celebró el día 
4 de mayo en Pontevedra. Tras una 
prueba muy emocionante y casi seis 
horas de esfuerzo y lucha en las tres 
modalidades de la prueba (natación, 
ciclismo y carrera a pie), Judith aca-
bó adjudicándose la segunda plaza 
y, por tanto, la medalla de plata. Tan 
solo la belga Alexandra Tondeur lle-
gó a la meta por delante de la depor-
tista de Sant Boi, que precedió a su 
compatriota Anna Noguera.

Judith Corachán formaba parte del 
equipo de España, integrado por diez 
triatletas (5 mujeres y 5 hombres) y 
capitaneado por el ‘olímpico’ Javier 
Gómez Noya, quien se hizo con el oro 
en la competición masculina

El subcampeonato del mundo es 
un nuevo paso adelante en la carrera 
de Judith Corachán. Este año, aparte 
del subcampeonato del mundo, ha 
ganado la Challenge Salou y ha sido 
cuarta en la Ironman 70.3 de Dubai. 
El año pasado sumó a su palmarés 
victorias en Zarautz, Vitoria, Salou y 
Logroño, además de un cuarto puesto 
en la Ironman de Taiwán y medallas 
de bronce en la Ironman 70.3 de Sud-

Judith 
Corachán, 
subcampeona 
del mundo

áfrica y en la mítica prueba Enbrun-
man, en Francia.

Premio Ciutat de Sant Boi
La triatleta recibió el pasado mes de 
septiembre el Premio Especial Ciutat 
de Sant Boi 2018, un reconocimiento 
institucional por parte del municipio 
a sus méritos competitivos y a su pa-
pel de embajadora del deporte de 
Sant Boi en el mundo.

Tras casi seis horas de esfuerzo, Judith consiguió la medalla de plata del mundial 
de triatlón de larga distancia (natación, ciclismo y carrera a pie)

El CBS Sant Boi, campeón de 
la Copa del Rey de béisbol
El equipo sénior masculino del Club 
de Béisbol y Sóftbol Sant Boi ha ga-
nado la Copa del Rey de béisbol.  Para 
celebrarlo, la ciudad le ofreció una 
recepción oficial. Jugadores, cuerpo 
técnico y directiva del club salieron 
al balcón del Ayuntamiento para 
compartir su triunfo con la afición. 
También fueron homenajeadas las ju-
gadoras del equipo sub 16 de softbol, 
ganador del título estatal de softbol 
de su categoría esta temporada.

La fase final de la Copa del Rey se 
disputó en Bilbao. El equipo de San 
Boi se impuso en la semifinal al fa-
vorito, el Marlins de Tenerife (5-3), y 
superó también la final al equipo an-
fitrión, el San Inazio de Bilbao (7-3). 
Es el sexto título copero del equipo 
santboiano y el tercero que consigue 
en esta misma década. Por su parte, 
el sub-16 femenino de softbol consi-
guió en abril contra el Rivas su cuarto 
campeonato estatal consecutivo.
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Paradistes per als mercats  
Els mercats de Sant Jordi i La Muntanyeta 

tenen dues parades 
disponibles. El primer, 
amb magatzem i 
pàrquing (198,75 
€ mensuals, més 
comunitat), i el segon, 
amb magatzem (165,50 
€ mensuals, més 
comunitat).  
L’adjudicació té una 
durada de 15 anys. 

Informació: Promoció de la Ciutat, tel. 93 
6351246, ext. 146, i promociociutat@santboi.
cat 
 

Mercat de Torre de la Vila  
Amb el lema Descobreix el Mercat de Torre 
de la Vila!, l’espai comercial ha iniciat una 

campanya per donar a 
conèixer els productes 
i serveis que ofereix. La 
iniciativa vol fer saber els 
avantatges que ofereix 
comprar-hi i el plus de 
qualitat dels productes 

frescos que ofereix.    
Informació: santboi.cat i al perfil de facebook 
@MercatTorredelaVila 
 

Juny’19

Proves de VIH gratuïtes 
Sant Boi en Positiu 
TransVIH ofereix 
proves gratuïtes 
del VIH, Sífilis i 
Hepatitis C. Les 
Són gratuïtes 

i confidencials. Amb aquest servei a Can 
Massallera, Sant Boi esdevé un referent al 
Baix Llobregat.  
Informació i cita prèvia: per whatsapp, 684 
293 760, a santboienpositiu@gmail.com i al 
formulari web de santboienpositiuvih.com
 

Estudiar per als exàmens 
El centres de recursos per a l’estudi tenen 
horari nocturn. Factoria Jove de Can 
Massallera: de 21 a 01 h, fins al 3 de juliol (23 
i 24 de juny, tancat). L’Olivera: de 21.30 a 1 h, 
fins al 30 de juny (10, 23 i 24, tancat).  
Informació: joventutsantboi.cat
 

Per a infants i adolescents 
Campus esportius, casals i colònies formen 
part de l’oferta que les entitats esportives, 
els esplais, les AMPA i les ludoteques de Sant 
Boi ofereixen als nens, les nenes, els nois i 
les noies a l’estiu. Moltes propostes tenen 
inscripció oberta encara durant el mes de juny. 
Informació: santboi.cat/casalsestiu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos d’emprenedoria
Continua la programació de cursos 
gratuïts per a persones que tenen 
una idea de negoci i per a persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
Al juny es fa el curs  Com implementar 
un màrqueting d’influencers (11 i 13 
de juny). Els cursos s’imparteixen a la 
Masia Torre Figueres (Pau Claris, 14). 

Distribució i logística 
Al mes d’octubre es reprendrà el curs 
Logística i Indústria 4.0, en el marc del 
projecte Distribució i logística com a 
motor de la competitivitat de la zona 
Delta del Baix Llobregat. La formació  
va adreçada a les persones inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya.
 

Orientació per a dones 
L’Ajuntament  ha iniciat el projecte 
POEFE per millorar l’ocupabilitat 
de les dones en situació vulnerable 
ateses pels Serveis Socials. Se 
seleccionaran 30 dones (entre 2019 i 
2020) que rebran formació i orientació 
i un certificat professional de nivell 2 
en serveis de restaurant.

Informació: Masia de Torre Figueres 
(Pau Claris, 14. Telèfon 93 6351245) i 
ocupacioiempresa.santboi.cat 
 

Una aplicació per seguir les obres. L’Ajuntament té un instrument que ofereix informació 
a través de la pàgina 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 pres-
supost. L’eina es pot veure 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 sobre la gestió municipal. 
Per accedir al visor d’obres: bit.ly/visorobres.

Tauler 
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).
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Nova seu de la Síndica 
 
 
 
 
 
 
 

La Sindicatura Municipal de Greuges ha 
estrenat nova seu a la primera planta Cal 
Ninyo. L’SMG vetlla pels drets de la ciutadania 
de Sant Boi en les relacions amb l’Ajuntament.  
Informació: tel. 93 6302036, 
sindicadegreuges@santboi.cat
 

Agents de salut 
Del 25 al 27 de juny des del Punt Jove de 
Salut, s’ha programat un curs d’agents de salut 
adreçat a les persones joves de la ciutat. 
Informació i reserva de places: 
puntjovedesalut@santboi.cat, tel. 93 6529843 
i whatsapp 673036495 
 

Cursets de natació infantils 
Oberta la inscripció als cursets intensius 
d’estiu de natació per a nens i nenes de 3 a 14 
anys al Poliesportiu La Parellada (tel. 93 65410 
03). Preu: 14,60 € /set. Horaris:  matí i tarda. 
Documentació:  DNI de l’infant i d’un dels 
progenitors, núm. seg. social i tarja sanitària.
 

Piscina d’estiu 
El dia 21 de juny obre la temporada de la 
piscina d’estiu de La Muntanyeta. 
Dies i horaris: del 21 de juny a l’1 de setembre, 
de les 11 a les 19 hores.  
Preus: entrada general, 4,60 €. 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:  Abonament general, 
25,75 €. Menors de 16 anys i majors de 65 
anys, 19,40 €. Familiar (pare, mare, fills i 
filles menors d’edats i persones ascendents 
dins de la unitat familiar), 67,50 €. Família 
monoparental (pare o mare i fills i filles 
menors d’edat dins de la unitat familiar), 42,50 
€. Els abonaments familiars es poden tramitar 
electrònicament (santboi.cat/tramitsdigitals).
 

Gestions més àgils 
Els tràmits amb l’Ajuntament es poden fer 
electrònicament amb el mòbil, la tauleta o 
l’ordinador per oferir una millor atenció, més 
còmoda, ràpida i en un entorn segur des de 
qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia. 
L’Ajuntament recomana utilitzar l’idCAT Mòbil 
com a identitat digital per a les gestions. 
Informació dels tràmits i el certificat digital: 
santboi.cat/tramitsdigitals. 
 

Feminisme 
La darrera sessió de les Converses Feministes, 
un espai de reflexió, feminisme, igualtat, 
LGTBIQ i altres aspectes de la igualtat de 
gènere tindrà lloc el pròxim 20 de juny, de 
17.30 a 19 h, a Can Massallera. 
Inscripció en línia, exclusivament:  
www.igualtatsantboi.cat 
 

Formació de persones adultes 
Al juny s’obre el període de preinscripció 
al Centre de Formació d’Adults de Sant Boi 
(L’Olivera). El centre ofereix, entre altres 
ofertes formatives, cursos de graduat en ESO i 
d’accés a la universitat per a persones majors 
de 25 i 45 anys. Pe fer el tràmit d’inscripció, 
és necessari aportar fotocòpia del DNI, una 
fotografia recent i l’expedient acadèmic.   
Informació:  https://agora.xtec.cat/cfasantboi/ 
Període de preinscripció: del 18 al 25 de juny, 
de dl. a dv., d’11 a 13 h, i de dl. a dj., de 16.30 
a 19.30 h. 

Control de plagues. Durant els mesos de més calor (de maig a octubre) 
l’Ajuntament intensifica les actuacions a les vies i espais públics, ja que amb 
la calor i l’humitat els mosquits, escarabats i rosegadors proliferen amb rapi-
desa. Per localitzar millor el focus, és important la col·laboració ciutadana. 
Incidències: santboi.cat/tescoltem, tel. 93 6351212 i a l’OMAP.

 
Promoció de la borsa de 
lloguer social 
L’Ajuntament ha fet un vídeo per 
promocionar la borsa de lloguer social. 
Aquesta borsa permet allotjar famílies 
que no troben habitatges en el mercat 
lliure. L’Ajuntament gestiona el procés 
i els dona suport d’acord amb les seves 
possibilitats. A l’audiovisual d’animació 
s’expliquen els avantatges i les garanties 
que obtenen les persones propietàries 
en cedir un habitatge a la borsa.
Vídeo: https://youtu.be/TXIQYa6HhK8
 
Rehabilitació d’habitatges 
Al setembre s’obrirà una nova 
convocatòria de subvencions 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 per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
l’eficiència energètica i l’arranjament 
d’habitatges desocupats per a la borsa 
de lloguer municipal o masoveria 
urbana (nous usos d’habitatges en 
desús). Les obres han d’estar acabadas 
en el moment de demanar la subvenció. 

Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)
Per optar a les promocions d’habitatges 
amb protecció oficial cal estar inscrit al 
Registre de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial (registresolicitants.cat). 
S’hi poden inscriure les persones que no 
siguin titulars d’un habitatge protegit 
o lliure, excepte que estiguin privades 
de l’ús per causes no imputables a la 
persona interessada, o que l’habitatge 
del titular tingui un valor cadastral 
inferior al 40% del preu de l’habitatge 
que es vol adquirir o al 60%, en alguns 
supòsits. També es tindran en compte 
els ingressos, entre altres requisits.   
Inscripció i tràmits: santboi.cat/hpo.
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Agenda Juny’19agendasb

Jugateca ambiental
D’11.30 a 14 h I Dg. 9. Guaita, hi ha ànecs a la Muntanyeta. Dg. 16. Qui viu al parc? Lloc: 
parc de la Muntanyeta. Org.: Ajuntament i AMB. Col·labora: Fundació Marianao

Ludi Floràlia 
Dies 11 i 12. De 10 a 12.30 h I De Roma al Rubricatum. Promoció dels jocs de 
l’antiguitat entre els nens i les nenes de les escoles. En el marc dels Ludi Rubricati, la 
festa romana de Sant Boi. Lloc: Estadi Municipal Joan Baptista Milà. Org.: Ajuntament
 

Activitats familiars d’estiu 
D’11 a 14 h I Ds. 29 de juny. Amb la cia Bombolles de 
sabó, els infants a partir de 2 anys  faran bombolles 
grans i petites amb joguines i estris. Amb Fefé i Cia, 
jocs gegants per a totes les edats: bitlles, corda, 
billars, xanques, laberints, curses de sacs, la granota, 

la xarranca... i espais per als nens i nenes més menuts. Lloc: pl. Antonio Lara. Dg. 30 
de juny. A la carpa Tata Inti, instal·lació de joc lliure amb materials naturals i racó per a 
nadons (psicomotricitat, joc simbòlic, etc.) Lloc: pl. L’Olivera. Gratuït. Org.: Ajuntament
 

Diumenge 16 de juny 
De 10 a 13.30 h I Taller mediambiental. Descobrim els animalons més petits. Taller per 
descobrir els petits animalons de camps i boscos. Visita a “l’hotel d’insectes” i fabricació 
d’un per endur-nos-el a casa. Inscripcions gratuïtes: info@centrescoltes.cat, fins al 10 de 
juny. Lloc: Masia de Can Palós. Org.: Centres Escoltes 
 
18.30 h I Espectacle musical. El Petit Príncep. Basat en el conte d’Antoine de Saint-
Exupery, viatge d’un nen que parla d’amor, amistat i de la importància de la sinceritat. 
Amb cançons i balls, en el marc del 40è aniversari de les corals infantils de la Coral 
Renaixença. Preu: 10 €. Lloc: Can Massallera. Org.: Coral Renaixença
 

Esports a la Plaça 
De dl. a dv., de 19 a 21 h I Pràctiques esportives de caràcter lúdic i recreatiu per 
fomentar les activitats saludables entre els nens i les nenes de 5 a 14 anys. Calendari: 
Del 25 al 28 de juny, plaça al costat del carrer del Mestre Lluís Millet. De l’1 al 5 de 
juliol, pl. la Bòbila. 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. Org.: Ajuntament

Oci familiar

De l’11 de juny al 10 de juliol
Solidaritat. A pie de valla. Del fotoperiodista José 
Antonio Sempere. En el marc del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades. A càrrec de Sindicalistes Solidaris. 
Lloc:  Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Fins al 12 de setembre 
Història. Els darrers dies de la República. Després de la Batalla de l’Ebre, l’ofensiva 
sobre Catalunya era imminent. Al febrer del 39, les tropes franquistes tancaven la 
frontera amb França i al març Madrid es rendia... Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: 
Ajuntament

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. Org.: Ajuntament

Fins al 30 de setembre
Poesia. Centenari Joan Brossa. Reinterpretació del poeta per mitjà d’obres de Laia Masó. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques

Fins al 31 de desembre
Història. La fi de la Gran Guerra i els tractats de pau. La mostra commemora el 
centenari de la signatura del Tractat de Versalles, fruit de l’armistici de pau de la fi de la 
Primera Guerra Mundial. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques

Exposicions

Dimarts 4 de juny 
18 h I Taller. Europass: 
Fes CV per Europa. Per als 
i les joves de 16 a 35 anys 
que volen marxar a fer un 
voluntariat internacional i/o 
treballar a Europa. Com fer 
el CV reconegut per empreses i organitzacions d’àmbit 
europeu. Reserves: tel. 93 652 98 43. Gratuït. Lloc: La 
Factoria de Can Massallera. Org.: Ajuntament
 

Dimecres 5 de juny 
17 h I Teatre solidari. Ganes de tocar la pera, El 
fotógrafo de niños i Hay que casar al abuelo.  
Representació de tres peces a càrrec del grup Suma 
de la Fundació Marianao. Entrada: un aliment (pasta, 
llegums, arròs..) per aportar a la botiga solidària. Lloc: 
Cal Ninyo. Org.: Fundació Marianao

Divendres 7 de juny
18 h I Literatura. L’Aurèlius fa la volta al món. Festa 
de lliurament dels premis del concurs infantil de relats 
L’Aurèlius fa la volta al mon. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia 
capmany. Org.: Biblioteques de Sant Boi
 
20 h I Xerrada-col·loqui. Els orígens de les fogueres 
de Sant Joan. Una de les activitats dinamitzadores que 
organitza l’entiat. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Ass. 
Amicitia de persones separades, divorciades i viudes

Divendres 14 de juny
18 h i 20 h I Xerrada i concert. Música sense fronteres. 
Xerrada amb Proactiva 
Open Arms. Concert amb 
Mafalda-Suu, Ojo de Buen 
Cubero i MP Crew. En el marc 
de la commemoració del 
Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. Preu solidari: 8 
€. Lloc: jardins de l’Ateneu 
Santboià. Org.: Música sense Fronteres
 
20 h I Teatre. Que 
calli el campanar. 
Espectacle de teatre 
i música de l’Obrador 
de la Sala Beckett 
dirigit per Andreu 
Rife. En el marc del 
Club Elias. Preu: 8 
€, anticip., 10 €, a la 
taquilla. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller 

Diumenge 16 de juny
De 10 a 13 h I Jornada de l’Esport Inclusiu. Les 
persones participants practicaran bàsquet, volei, 
ciclisme, boccia, beisbol, petanca, equinoteràpia, 
teràpia amb gossos, circuït de seguretat viària de la 
Policia Local i 
ball. Inscripcions 
gratuïtes, fins 
al 13 de juny: 
www.tinclous.
cat. Lloc: 
Poliesportiu La 
Parellada. Org.: 
Ajuntament

Dijous 20 de juny
De 9.30 a 11.30 h I Solidaritat. Dia 
Mundial de les Persones Refugiades. 
En el marc de la commemoració, 
l’alumnat de 5è i 6è de Primària s’hi 
sumaran amb una activitat artística 
que posa èmfasi en les fronteres i la 
paradoxa entre la lliure circulació de 
persones entre els diferents països 
del món. Lloc: pl. Ajuntament. Org.: 
Ajuntament

Divendres 21 de juny
20.30 h I Espectacle musical. Rebétiko: nascut a 
l’exili. De Yannis Papaioannou. L’espectacle és una 
combinació d’imatge, música, paraula i dansa, al voltant 
de l’enyorança de la terra i la integració a un nou país. 
En el Marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades. 
Grauït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Diumenge 23 de juny
Revetlles de Sant Joan. 18 h I Arribada de la Flama 
del Canigó. Actuacions, sopar de revetlla i encesa de 
la foguera. Lloc: pl. Mossèn 
Jaume Oliveras. Org.: Òmnium 
Cultural. 21 h I Revetlla 
Unión Extremeña. Lloc: c/ 
Mossèn Jacint Verdaguer, 161. 
Org.: Unión Extremeña. 21 h I 
Revetlla de l’AV de Vinyets i 
Molí Vell. Lloc: pl. Catalunya. 
22 h I Sopar de revetlla a 
Ciutat  Cooperativa i discomòbil. Preu: 30 € (taula, coca 
i copa de cava). Lloc: c/ Pau Casals. Org.: Comissió de 
Festes i Club Futbol Ciutat Cooperativa

Dimarts 25 de juny
19.30 h I Videoart. Vídeos galàctics. L’exposició 
Cosmos viatja als cinemes per fer una sessió de 
videoart. És un visionat especial per gaudir de peces 
audiovisuals “galàctiques” així com de vídeos creats 
pels nens i nenes de les escoles de Sant Boi. En el marc 
de l’exposició Cosmos. Preu: 3 €. Lloc: Cinemes Can 
Castellet. Org.: Ajuntament i Cinemes Can Castellet
 
19.30 h I Cinema. Los Reyes. Un microcosmos particular 
vist des del prisma d’una parella de 
gossos que s’estimen i que viuen  
d’insectes, cotxes, motocicletes 
i adolescents. En el marc del 
Documental del Mes. Preu: 5,70 €, 
entrada normal, 5 €, per a joves, i 
4,80 €, per a gent gran. Lloc i org.: 
Cinemes Can Castellet
 

Dimecres 26 de juny 
19 h I Llibres. Club de lectura fàcil. Kafka i la nina 
viatgera, de Jordi Serra i Fabra. Lloc: Bibl. M. Aurèlia 
Capmany
 

Divendres 28 de juny 
20.30 h I Música. Artenou. Festival de música 
electrònica. Actuacions: Mario Bailotelli (21 h), Playback 
Maracas (23 h), Dubroh (22 h) i The 
Heating (00 h). Festival de l’estiu de 
referència del Baix Llobregat ( es 
realitza entre Cornellà i Sant Boi), 
vol oferir una proposta accessible 
per a tots els públics, però sense 
renunciar a la qualitat. www.
artenou.com. Gratuït. Lloc: jardins 
de Can Torrents. Org.: La Cápsula del 
Tiempo. Col·labora l’Ajuntament
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III Or Parellada 
Ds. 15 i dg. 16 de juny. De 9 a 21 h I Torneig de futbol 
i activitats a benefici de la investigació contra el càncer 
infantil de l’hospital maternoinfantil de Sant Joan de 
Déu. Lloc: Poliesportiu La Parellada. Organització: CF 
Vinyets i Molí Vell

Festa de Corpus Christi
Ds. 15 i dg. 21 h I Vetllada 
flamenca amb els grups de 
ball de la Casa de Granada 
i altres entitats convidades. 
Lloc: carrer d’Eduard Toldrà 
16 de juny. 12 h I Missa. Lloc: 
parròquia de Sant Pere Apòstol. 
Organització: Casa de Granada

Control d’hipertensió i glucosa 
D’11 a 13.30 h I Dimarts 
i dijous. Controls gratuïts 
de la tensió arterial i de la 
glucosa en sang a càrrec 
de la Creu Roja de Sant 
Boi. Llocs: dimarts, Mercat 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, i dijous, Mercat de 
Torre de la Vila. Organització: Creu Roja de Sant Boi i 
Ajuntament
 

En veu alta, tots llegim 
11 h I Dijous. Amb el llibre Estupor y temblores, 
de l’escriptora belga Amélie Nothomb. Gratuït. Es 
recomana fer la inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
 

Lectura per a capacitats diverses 
18 h I Dijous. Amb la novel·la Dràcula, d’Abraham 
“Bram” Stoker. Club de lectura per a persones amb 
diversitat intel·lectual i diferents capacitats lectores. 
Gratuït. Cal fer la inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió 
i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Mercat de pagès
De 15 a 21 h I Divendres. 
Productes del Parc Agrari 
del Baix Llobregat i 
artesanals. Lloc: rambla 
de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament

Fotografia de paisatge
Dies 12 i 13 de juliol. Taller de Sergio Arias. 
Inscripcions: info@afoboi.com. Lloc: Can Castells 
Centre d’Art. Organització: Agrup. Fotogràfica Afoboi

Agenda Juny’19

 
 
 

Dj. 6 de juny. 19.30 h I Chasing Trane. The John 
Coltrane Documentary.  Dj. 13 de juny. 19.30 h I Joe 
Strummer, de Julien Temple. Dj. 20 de juny. 19.30 h 
I Omega, de José Sánchez-Montes i Gervasio Iglesias. 
Dj. 27 de juny. 19.30 h I The Last Waltz, de Martin 
Scorsese. Dj. 4 de juliol. 19.30 h I Quadrophenia, de 
Matt O’Casey. Preu: 6 €. Lloc: Cinemes Can Castellet. 
Organització: Ajuntament i Cinemes Can Castellet. Més 
informació: festivalaltaveu.cat

Concerts La Platja: Rubriplatja
20.30 h I Dj. 6 de 
juny. Luis Peixoto. 
Músic postuguès 
multiinstrumentista 
que barreja música 
tradicional i 
electrònica. www.
luispeixoto.com/

bio Dj. 13 de juny. Bon Jour. Grup de corda format per 
Joana Gumí (violí) i Maria Rosa Pons (violoncel). Dj. 
19 de juny. Jaume Arnella i Carles Belda. Dos músics 
de generacions diferents que interpreten cançons 
de taverna amb acordió i guitarra. Dj. 27 de juny. 
Josep Maria Ribelles. Arpista vallesà que ha sabut 
recollir i dignificar el so de l’arpa celta i la tradició de 
l’arpa catalana. Preu: 4 €. Lloc: Cal Ninyo (Major, 43). 
Organització: Associació Qui hi ha?, Weller i Cal Ninyo

X Memorial Dani Jarque de futbol
Del 7 al 10 de juny. Lloc: Estadi Municipal Dani Jarque. 
Organització: Club Futbol Ciutat Cooperativa amb la 
col·laboració de l’Ajuntament
 

La festa romana de Sant Boi 

Ds. 8 i dg. 9 de juny. Ludi Rubricati. Enguany la 
festa romana està dedicada a les eleccions a la roma 
clàssica. Durant els dos dies hi haurà tallers, jocs, 
contes i danses de recreació històrica i recollida 
solidària d’aliments. Sabrem com eren les “tauletes 
de vots”, fer una maqueta d’un amfiteatre i saber 
l’origen de la famosa frase pa i circ (panis e circenses). 
Gratuït. Horaris: dia 8, de 17 a 21 h, i dia 9, d’11 a 14 h. 
Llocs: jardins de Can Torrents, Termes Romanes i Can 
Barraquer. Organització: Ajuntament

Cinema Curt i nou Club del Cinema
18.30 h I Dt. 11 de juny. Bandarra. Dc. 12 de juny. 
Km 0 al vídeo musical català dels 00. Dj. 13 de juny. 
Perles del Quebec. Presentació del nou Club del 
Cinema a càrrec de Pere Koniec. Dv. 14 de juny. Junior 
Beat. 12 h I Ds. 15 de juny. Junior Beat. Projeccions en 
el marc de la Festa Mundial del Cinema Curt  
Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

+ Info: 
agendasb.info  
culturasantboi.cat 
festivalaltaveu.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat

MARIANAO. Del 7 al 9 de juny 
Dv. 7. Mostra de zumba i body combat, sopar i ball amb orquestra. Ds. 8. VII Trobada de 
Puntaires de l’Ass. de Dones de Sant Boi, Mercat Solidari, Cercavila Carnaval Solidari i tarda 
de flamenc. Dg. 9. Matinal de motos custom amb concerts, fira infantil, sardinada per als 
bons hàbits alimentaris, ballada country i havaneres i rom cremat. Llocs: Casal de Marianao, 
places de T. Valls i Diví, M. Roig, Generalitat i Assemblea de Catalunya. Organització: 
Comissió de Festes de Marianao
 
 
CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Del 21 al 24 de juny 
Dv. 21. Pregó de l’Ass. de Dones Esclat, campionat d’handbol 4x4, tallers, jocs i zumba. Ds. 
22. Espai nadó, monòleg de Sergi Marín, vermut musical, sopar popular i ball amb orquestra. 
Dg. 23. Holy Coope, sardinada popular i revetlla de Sant Joan Dl. 24. Màgia per a infants, 
mermut musical i famílies, actuacions musicals, de cant 
coral i ball i fi de festa amb pirotècnia aèria. Llocs: pg. 
Pau Casals, El Tendal i pati de la parròquia de Sant Pere 
Apòstol. Organització: Comissió de Festes de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou. Dies 14 i 15. Tòmbola solidària. 
Dia 15, teatre solidari (Historias de ayer). Recaptació, per 
a les festes 
 

CASABLANCA. Del 28 al 30 de juny 
Dv. 28 de juny. Correfoc infantil Ds. 29 de juny. 
Piromusical i ball amb orquestra. Dg. 30 de juny. Trobada 
de gegants i havaneres. Organització: Comissió de Festes 
de Casablanca 
Aquest és un extracte de les programacions. Podeu 
consultar el detall de les activitats de les festes a agendasb.info i culturasantboi.cat

 
Dissabte 15 de juny. A  partir de les 11 h I Enguany el festival canvia de format per 
esdevenir un certamen familiar.  
Al llarg de la jornada, hi haurà propostes per a infants de totes les edats i les seves famílies: 
espai per a nadons, espai artístic, espai experimental i col·lectiu, zona d’aigua, espai de 
contes i actuacions en directe per gaudir en família (de dia) i per a persones adultes (de nit), 
entre altres activitats.   
El detall de la informació: www.karxofa.com. Gratuït 
Lloc: parc de la Muntanyeta. Organització: Col·lectiu Karxofarock
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que se emplease más tiempo en los procesos de 
diagnóstico de las averías.

¿Por dónde pasa el futuro de la automoción?
G.- La motorización eléctrica o con bajas emisiones 
son el futuro de la automoción.
A.- Los coches híbridos son la solución a medio 
plazo mientras se resuelvan los problemas de 
carga de baterías y de puntos de carga.
A. y G.- La verdad es que los motores con 
combustibles fósiles están en vías de extinción n

Los estudios de automoción siguen teniendo 
mayoría de varones....
A.- De momento es así pero cada año se van 
incorporando chicas. En el caso de nuestro 
Instituto el promedio es de 2 chicas en una clase de 
60 personas.
G.- Las chicas que se dedican a la automoción 
son muy pulcras trabajando, muy profesionales. 
Quizás aún existe un prejuicio social en este tema.

¿Trabajáis en el sector de la automoción?
G.- Si, trabajo con mi padre en Talleres GTK, una 
empresa familiar con dos talleres en Sant Boi. 
A.- Yo trabajo en la Seat y ya desde pequeño 
soy muy aficionado al mundo del motor. Hemos 
tenido mucha suerte en poder compatibilizar los 
estudios con el trabajo.

¿Qué opináis de la Formación Profesional?
A.- La FP permite un acceso más rápido al mercado 
laboral. La mayoría de personas necesita la 
titulación para poder trabajar pero sería necesario 
que el sistema de estudios se actualizase pues en 
nuestro sector está bastante desfasado porque el 
mundo de la automoción es muy dinámico.
G.- En nuestro caso sería necesario que hubiese 
más dedicación a la resolución de problemas, 

¿Qué os animó a participar en el concurso? 
ALEJANDRO (A).- Nos ha motivado comparar 
nuestra preparación con la de otras personas 
aunque teníamos confianza en quedar en buena 
posición porque la automoción es un mundo que 
nos apasiona. 
GERARD (G).- También ha sido un estímulo 
disfrutar de esta experiencia y ver una feria del 
sector del motor tan importante y poder conocer 
todas las novedades que se presentan.

¿En qué consisitieron las pruebas? 
A.- Tuvimos que superar 6 pruebas relacionadas 
con la carrocería de los vehículos: reparación 
de plástico y de luneta, pintura, mediciones y 
soldadura. También hubo pruebas de agilidad 
mental que se realizaron en diversos lugares de la 
feria.
GERARD (G).- Estuvimos tres días en Madrid, de 
los cuales dos se dedicaron a la realización de 
las pruebas y el tercero a la entrega de premios. 
El premio consistió en un maletín de pistolas de 
pintura y un viaje de un fin de semana.

¿Se presentaron más alumnos de vuestro 
instituto?
G.- Si, se presentaron 4 o 5 equipos de dos personas 
pero nosotros quedamos entre los 5 finalistas.
A.- La final contó con la participación de cinco 
equipos a nivel estatal. Hay que decir  que, por 
primera vez, este año ha habido una competición 
de equipos femeninos.

N “Hemos tenido 
mucha suerte en poder 
compatibilizar los 
estudios con el trabajo”

N “Las chicas que se 
dedican a la automoción 
son muy pulcras 
trabajando”

ALEJANDRO COSIALLS Y GERARD MARTÍNEZ, a izquierda y derecha de la foto,  han sido los 
ganadores del concurso estatal de automoción especializada en carrocería que convoca cada año 
la Fundación COMFORP. Los dos estudiantes del Instituto Camps Blancs compitieron en Madrid con 
alumnos de FP procedentes de toda España. Ambos trabajan en el sector de la automoción.

“Nos ha 
motivado 
comparar 
nuestra 
preparación ”


