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Nadal torna a il·luminar Sant Boi
Havent ja deixat enrere la Fira de la Purís-
sima, arriba el temps de Nadal. Gràcies a  la 
iniciativa i la cooperació amb l’Ajuntament 
de moltes entitats i associacions i agents 
culturals, el Nadal de Sant Boi es presenta 
amb un ampli ventall d’activitats. Enguany, 
amb ofertes i tradicions recuperades, si la 
situació sanitària ho permet, que l'any pas-
sat es van haver de posposar.

Pessebre vivent
Encara amb prudència en aquesta represa 
de l'activitat, els veïns i les veïnes del barri 
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou recuperen 
el tradicional pessebre vivent al pati de la 
parròquia de Sant Pere Apòstol, amb reser-

va prèvia gratuïta i aforament limitat, els 
dies 18 i 19 de desembre.

Tions, nadales, Pastorets...
El tió de Nadal està a diversos punts de la 
ciutat, amb reserva només per als infants. 
Un any més, el grup teatral santboià Tripi-
joc ens farà gaudir d'Els Pastorets de Sant 
Boi, a Can Massallera. També estan pre-
vistes les tradicionals cantades de nada-
les, els espectacles familiars i els concerts 
de la Coral Renaixença i de l'Orquestra  
Simfònica del Vallès. L'arribada de la Llum 
de la Pau, a càrrec de l'AEiG Sant Ramon 
Nonat, al pessebre tradicional de la plaça 
de l'Ajuntament, també té un lloc a la pro-
gramació nadalenca.   

Joguines per a tothom
Les entitats Salesians Sant Boi, Càritas, AV 
La Unió, Escola Hamlet, Spai Carioca, AEiG 
Sant Ramon Nonat, Esplai Eixida, Creu 
Roja Sant Boi, entre altres, i les empreses 
Prologis Spain i Obra social 
“La Caixa” col·laboren en la 
campanya d'apadrinament de 
cartes als Reis i recollida de 
joguines noves de Sant Boi. 
Donar un cop de mà als Mags 
d’Orient és molt fàcil: podeu 
enviar un correu electrònic, oferir joguines 
noves o fer una aportació econòmica. La 
campanya inclou sessions de contacontes i 
altres activitats solidàries.
         Escanegeu el codi QR de la campanya.

Sant Boi es retroba amb les tradicions  
de les festes nadalenques      

La major part 
de les activitats 
programades 
necessiten 
reserva 
prèvia

NLa majoria d'activitats tornen a la programació, però atentes a l'evolució de la situació sanitària
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La Marató
Enguany la Marató de TV3 està dedicada 
a la salut mental, un àmbit especialment 
vinculat a la ciutat. A Sant Boi són diverses 
les iniciatives per col·laborar enguany amb 
aquesta acció solidària. És el cas del 1r Tro-
feu Làser Run, de la Federació Catalana de 
Pentatló Modern, els concerts La Blai Net 
trenca murs per la salut mental, un petit 
cicle d'actuacions de l'escola municipal de 
música, una jornada d'activitats a Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou i el partit  de futbol 
organitzat pels comerciants del c/Eusebi 
Güell i el FC Casablanca, entre altres.

Comprar a Sant Boi té premi
Aquest Nadal l'associació Sant Boi Comerç sorteja 
entre la clientela 3.000 euros en targetes Reacti-
vem Sant Boi. Els vals es podran bescanviar a les 
botigues col·laboradores. Els comerços i parades 
reparteixen butlletes físiques i també virtuals (per 
mitjà d'una app que es pot descarregar a la botiga), 
amb l'objectiu de contribuir a la lluita contra el can-
vi climàtic. El sorteig per donar a conèixer les tres 
butlletes guanyadores serà al gener.
                                            www.santboicomerç.cat

Més informació: santboi.cat/nadal
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El dimecres 5 de gener arribarà la nit més 
màgica de l'any. Els Reis Mags de l'Orient 
seran a Sant Boi per portar els millors  
desitjos per a tothom, dibuixar somriures i 
omplir d'alegria i d'il·lusió els nens i les ne-
nes de la ciutat i les seves famílies.   

'Mons impossibles' 
La Cavalcada tornarà, amb tota la prudència 
que demana el moment que estem vivint. 
En aquesta ocasió, les carrosses ens convi-
daran a fer un itinerari per mons imagina-
ris i fantàstics que ens faran somiar, abans 
de recollir-nos a casa per esperar la visita 
nocturna dels Reis. La cercavila sortirà a les 
17 hores des del carrer Baldiri Aleu, si la 
situació sanitària ho permet. El cartell de 
l'esdeveniment és obra de l'il·lustrador Toni 
Carbos i de la dissenyadora Neus Pacheco, 
els dos de Sant Boi.

Un projecte comunitari
El treball silenciós i gairebé invisible de 
les entitats ciutadanes fa possible en gran 
manera que aquella nit tan especial sigui 
un motiu d’orgull col·lectiu. Elles han estat, 
en aquest any de retrobada, l’autèntic cen-
tre de gravetat de la Cavalcada de Reis de 
Sant Boi. Amb el seu esforç i dedicació han 
construït l’escenografia de les carrosses 
i han elaborat el vestuari i l’atrezzo de les 
comparses, sota la direcció artística de les 
santboianes Lola Cabello, Pepi Hernández 
i Laura del Valle. Més de 1000 ciutadans i 
ciutadanes s'impliquen en aquest projecte 
comunitari de la ciutat.

Campament Reial                          
Abans de l'arribada dels Reis, els nens i les 
nenes podran saludar els patges, els seus 
emissaris, que s'avançaran per tenir-ho 

tot a punt per a la gran nit. Els emissaris 
reials arribaran a Sant Boi dos dies abans 
i s'instal·laran els dies 3 (tarda) i 4 (matí i 
tarda) de gener en el campament del parc 
de la Muntanyeta. Allí es trobaran amb les 
propostes de l'Infalúdic, una programació 
nadalenca que, aprofitant les vacances es-
colars, tornarà a oferir activitats i jocs per 
a tots i totes.

Les cartes per a Ses Majestats
Però els patges reials no s'estaran quiets 
al campament, sinó que visitaran els barris 
de la ciutat per facilitar que els nens i les 
nenes els puguin saludar i donar les cartes. 
El dia 4 de gener es desplaçaran, amb el 
seu seguici, a les places de Carles Massó i 
Blanch, Generalitat, Ramon Mas i Campde-
rrós, Euskadi, Mercat Vell i Catalunya.
                                           santboi.cat/nadal

Ses 
Majestats 
els tres  
Reis Mags 
de l'Orient 
arriben a 
Sant Boi

Entitats 
participants:
AFA Benviure, 
Centre Obert 
Ginkgo, Comissió 
de Festes 
Cooperativa i 
Molí Nou, Diables 
de Casablanca, 
Esplai Cargol,
Federació Els 
Garrofers, 
Feinart, Gegants 
de Casablanca 
i Tots Som 
Santboians

MESURES 
Covid-19:
Tot i ser una 
activitat a 
l'aire lliure, es 
recomana l'ús 
de la mascareta 
i prioritzar el 
seguiment de 
la Cavalcada 
pels carrers més 
amples
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NAl llarg de 2021 hem 
seguit transformant  
Sant Boi de manera 
innovadora i inclusiva

NA lo largo de 2021 hemos 
seguido transformando 
Sant Boi de manera 
innovadora e inclusiva

Un Nadal d'esperança
Una Navidad de esperanza

  uestra ciudad ha celebrado hace pocos días una 
Fira de la Puríssima que, este año sí, nos ha permi-
tido reencontrarnos en las calles. Durante sus tres 
jornadas he vivido con ilusión y satisfacción un acon-
tecimiento que es todo un símbolo de identidad para 
nosotras y nosotros.

En esta recta final del año, toca ahora celebrar la 
Navidad, una fiesta entrañable que nos brindará otra 
ocasión de compartir nuestros mejores deseos con 
familiares y amigos, así como de reafirmar nuestro 
espíritu solidario mediante campañas como Cap nen 
sense joguina. También podremos pasear por la ciu-
dad iluminada y encontrar el regalo soñado en nues-
tros comercios engalanados; y, por supuesto, espe-
rar la noche del 5 de enero después de haber seguido 
la Cabalgata de Reyes, que vuelve este año a Sant Boi 
si la situación sanitaria lo permite.

Son imágenes que nos dibujan una sonrisa después 
de doce meses en que todos y todas hemos tenido 
que seguir luchando para hacer frente a la pandemia, 
y después de que el pasado 28 de noviembre haya-
mos rendido homenaje a nuestras víctimas, que aho-
ra y siempre estarán en nuestro recuerdo. Pero este 
también ha sido un año en que hemos demostrado 
ambición y energía para seguir transformando Sant 
Boi de una manera innovadora e inclusiva. La mejora 
del espacio público, con actuaciones como la reurba-
nización de la plaza de la República, la inauguración 
de nuevos equipamientos como las piscinas y el casal 
de gent gran de Cooperativa, la puesta en marcha del 
pionero plan de choque de adolescencia o habernos 
convertido en referentes estatales del reciclaje inteli-
gente de residuos son ejemplos de un gran esfuerzo 
colectivo que pone en el centro las necesidades de las 
personas a la vez que cuida el planeta.

Ejemplos que son motivo de orgullo y satisfacción 
y que hacen que miremos el futuro con esperanza.

Buenas fiestas y muy buen año 2022 a todas y todos.

 a nostra ciutat ha celebrat fa pocs dies una Fira 
de la Puríssima que, aquest any sí, ens ha permès 
retrobar-nos als carrers. Durant les seves tres jor-
nades he viscut amb il·lusió i satisfacció un esde-
veniment que és tot un símbol d’identitat per a 
nosaltres. 

En aquesta recta final de l’any, toca ara celebrar 
Nadal, una festa entranyable que ens brindarà una 
altra ocasió de compartir els nostres millors desigs 
amb familiars i amics, així com de refermar el nos-
tre esperit solidari mitjançant campanyes com Cap 
nen sense joguina. També podrem passejar per la 
ciutat enllumenada i trobar el regal somiat en els 
nostres comerços engalanats; i, és clar, esperar la 
nit del pròxim 5 de gener després d’haver seguit la 
Cavalcada de Reis, que torna aquest any a Sant Boi 
si la situació sanitària ho permet. 

Són imatges que ens dibuixen un somriure des-
prés de dotze mesos en què tots i totes hem ha-
gut de seguir lluitant per fer front a la pandèmia, i 
després que el passat 28 de novembre hàgim retut 
homenatge a les nostres víctimes, que ara i sempre 
estaran en el nostre record. Però aquest també ha 
estat un any en què hem demostrat ambició i ener-
gia per seguir transformant Sant Boi d’una manera 
innovadora i inclusiva. La millora de l’espai públic, 
amb actuacions com la reurbanització de la plaça 
de la República, la inauguració de nous equipa-
ments com les piscines municipals i el casal de gent 
gran del barri de Cooperativa, la posada en mar-
xa del pioner pla de xoc d’adolescència o haver-
nos convertit en referents estatals del reciclatge 
intel·ligent de residus són exemples d’un gran es-
forç col·lectiu que posa en el centre les necessitats 
de les persones i que alhora té cura del planeta. 

Exemples que són motiu d’orgull i satisfacció i 
que fan que mirem el futur amb esperança. 

Bones festes i molt bon any 2022 a tothom!

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N      L       
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restauració i petits negocis d'autònoms amb 
seu a la ciutat, tot generant una inversió glo-
bal de més de 700.000 euros. 

Convocatòria més àmplia
En aquesta ocasió, la convocatòria s'amplia 
per arribar a més negocis. Les empreses 
beneficiàries passen a ser empreses d'un 
màxim de 25 persones treballadores (en 
les altres edicions, el límit eren 10) i amb 
un volum de facturació màxim de 2 milions 
€ (1 milió en les dues primeres convoca-
tòries). A més, s'hi inclouen per primer cop 
els centres especials de treball (CET), coo-
peratives i fundacions que duen a terme 
activitats econòmiques.

Les bases preveuen subvencions per va-
lor del 70% dels projectes, fins a un màxim 
de 3.000 euros. S'hi prioritzen les activitats 
econòmiques que hagin vist reduíts de forma 
sensible els ingressos durant 2020 i 2021 n

Sol·licituds (fins al 31 de desembre):  
bit.ly/ProgramaFutur2021

Nous ajuts municipals per a la reactivació 
de comerços i petites empreses
L'Ajuntament ha obert la tercera convo-
catòria del Programa Futur. La iniciativa 
ofereix ajuts als diferents sectors econò-
mics de la ciutat per reactivar-se, enfortir 
la competitivitat i fer una aposta de futur 
orientada a les noves necessitats del mer-
cat. Amb el suport de l'AMB i la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament hi destina una 
quantitat global de 260.000 euros.

Des de la primera edició, convocada el juny 
de 2020, l'objectiu del Programa Futur és do-
nar suport a petits negocis locals i persones 
que treballen en règim d'autònoms perquè 
puguin aprofitar la situació generada per la 
pandèmia com una oportunitat de futur. 

D'acord amb aquest objectiu, els projectes 
subvencionables han d'estar enfocats cap a 
la transformació digital, la transició ecològi-
ca, la diversificació de l'activitat econòmica 
o la millora de la seguretat i la salut laboral.

En les dues primeres convocatòries, 
l'Ajuntament hi va concedir ajuts per un va-
lor de 290.000 euros a 121 empreses, mi-
croempreses, comerços, establiments de 

121 empreses, 
microempreses, 
comerços i 
petits negocis 
van rebre 
subvencions 
en les dues 
primeres 
convocatòries 
del Programa 
Futur.

L'Ajuntament incentiva projectes i actuacions per adaptar-se a les noves necessitats del mercat

Prova pilot a les 
escoles bressol contra 
el malbaratament 
alimentari

L'Escola Bressol La Mercè ha posat en  
marxa la prova pilot d'un projecte 
contra el malbaratament alimentari 
que s'estendrà pròximament a la resta 
d'escoles bressol municipals. Els exce-
dents del servei de cuina d'aquest centre 
educatiu per a la primera infància es des-
tinen a les persones i famílies usuàries de 
la botiga Aliments Solidaris. En el primer 
mes de funcionament, s'han reaprofitat 
i repartit un total de 105 menús. És una 
nova acció en el marc del projecte estratè-
gic impulsat per avançar cap a un sistema 
alimentari més respectuós amb la salut de 
les persones i del planeta. 
La prova pilot és possible gràcies al  
treball conjunt de diversos agents de la 
ciutat: l'Ajuntament, l'Escola Bressol Mu-
nicipal La Mercè, l'empresa de càtering  
El Menú del Petit i la botiga Aliments 
Solidaris, gestionada per l'Associació 
Aliments Solidaris.
Els excedents de menjar de la cuina de 
l'escola bressol s'emmagatzemen i es 
transporten en les condicions adequades 
d'higiene i temperatura fins a la botiga 
Aliments Solidaris, que s'encarrega de 
distribuir-los a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
Aquesta prova pilot forma part d'un pro-
jecte més ampli contra el malbaratament 
alimentari impulsat per l'Ajuntament amb 
el suport econòmic de l'Agència de Resi-
dus de Catalunya. En el futur, la intenció 
és dur a terme accions contra el malba-
ratament també en altres àmbits (per 
exemple, al sector de la restauració).
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vorir un creixement sostenible de les àrees 
forestals

La caldera de La Parellada, que ha estat 
cofinançada per l'AMB (60%) i l'Ajuntament 
(40%), té una potència de 500 kW i climatit-
za una superfície total de 7.800 m2 (inclosa 
la piscina coberta del poliesportiu). 

A partir d'ara, el seu funcionament per-
metrà estalviar 100.000 m3 de gas natural 
l'any i les emissions de CO2 a l'atmosfera 
es reduiran en 200 tones anuals. A més, 
s'estalviaran cada any més de 52.000 euros 
per a les arques municipals.

Primer sector climàticament positiu
Al sector d'equipaments de La Parellada 
conflueixen diversos projectes rellevants 
impulsats per l'Ajuntament amb l'objectiu 
de promoure l'eficiència energètica, 
l'autoconsum fotovoltaic compartit i la bio-
massa. 

Per aquest motiu, La Parellada serà en el 
futur el primer sector climàticament positiu 
de Sant Boi n

Els equipaments públics de la Parellada 
ja s'escalfen amb energia renovable
Des d'aquest mes de desembre, una caldera 
de biomassa escalfa l'aigua de les dutxes i 
proporciona calefacció a l'escola, el polies-
portiu i els vestidors del camp de futbol de 
La Parellada. Els tres equipaments funcio-
nen ara com una xarxa de calor. 

L'Ajuntament ha creat aquesta xarxa, 
amb el suport de l'AMB, tenint en compte 
un triple objectiu: potenciar la gestió soste-
nible de la zona forestal, impulsar les ener-
gies renovables en un procés d'economia 
circular i estalviar recursos econòmics per 
a les arques municipals.

Fusta de l'arbrat urbà i dels boscos
La biomassa és matèria orgànica que 
s'aprofita com a combustible i que cons-
titueix una font d'energia renovable amb 
múltiples avantatges. 

En el cas de Sant Boi, es fa servir este-
lla procedent dels excedents de la poda de 
l'arbrat, del manteniment de les franges de 
protecció contra incendis i del conjunt de 
les tasques que es fan al municipi per afa-

La biomassa 
forestal és una 
font d'energia 
renovable. 
La nova caldera 
instal·lada en 
aquesta zona 
de Sant Boi 
funciona amb 
fusta procedent 
de les restes 
de la poda de 
l'arbrat i de 
les franges de 
protecció contra 
els incendis

Sant Boi es 
compromet amb 
els objectius 
de neutralitat 
climàtica 2050
Sant Boi va estar present el dia  
11 de novembre, al Palau de les Arts 
de València, al Encuentro Nacional del 
Pacto de las Alcaldías por el Clima y la 
Energía. Durant la trobada, les ciutats 
participants van signar els compromisos 
per a la neutralitat climàtica del Pacte de 
les Alcaldies, que suposen una reducció 
mitjana del 55% de les emissions de CO2 
abans de 2030 i del 80% abans de 2050 
en l'àmbit de la Unió Europea (els reptes 
de Sant Boi són, de fet, encara més 
ambiciosos).
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va intervenir 
en una taula rodona amb representants 
dels ajuntaments de València, Múrcia i 
Pinar del Hierro (Canàries). Hi van posar 
en comú experiències innovadores en 
la lluita contra l'emergència climàtica. 
L'alcaldessa va reivindicar el paper dels 
ajuntaments i dels ecosistemes locals 
en aquesta lluita i va defensar que la 
transició ecològica sigui justa i inclusiva, 
de manera  que ningú quedi enrere.
El regidor de Transició Energètica i 
Hídrica, Daniel Martínez, també va assistir 
a la trobada.

Talent innovador
El 15 de novembre, Sant Boi també 
va participar a la trobada Innpulso 
Emprende, organitzada a Viladecans per 
la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación per donar a conèixer 
projectes innovadors de diferents 
ciutats en resposta a reptes de futur com 
l'eficiència energètica, l'ús d'energies 
renovables o la mobilitat sostenible. 
L'empresa Lotrans hi va representar les 
pimes de la nostra ciutat, tot donant a 
conèixer el seu projecte per a la creació 
d'un 'hub' mòbil de distribució de comerç 
electrònic a Sant Boi, aprofitant les rutes 
dels autobusos urbans.

Una caldera de biomassa situada al pati de l'escola alimenta també el poliesportiu i els vestidors del camp de futbol
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Punto y Aparte Moda (carrer  Francesc Macià, 46)

Privée Perruqueria (carrer Pintor Marià Fortuny, 53)

Tot a Granel (carrer Lluís Pasqual Roca, 11)

Velo Vestir (carrer de Francesc Macià, 28) 

Restaurant La Trocha (carrer Jaume Balmes, 67)

L'Ajuntament 
treballa per a 
la reactivació 
econòmica de 
Sant Boi 
i dona suport al 
teixit comercial i 
de restauració de 
proximitat  
als barris. Les 
visites que s'hi 
fan serveixen 
per conversar 
sobre la situació 
actual, parlar de 
nous projectes i 
escoltar els  
punts de vista  
del sector.

Quiosc Plaça Catalunya (plaça de Catalunya, 3)

Art Ibèric (carrer Lluís Pasqual Roca, 11) Reunió amb un grup de veïnes del barri de Vinyets i Molí Vell
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Bar Aquí está Manolo (plaça de Joan XXIII, 4)

Farmàcia Ayala Pauner-Farmabaix (plaça del Penedès, 2)

Veneno en la Piel Tattoo Studio (carrer Joventut, 26)

Frankfurt La Campana (plaça Joan XXIII, 7)

Visites al  
comerç i la 
restauració 
als barris

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, continua visitant  
comerços de proximitat i establiments de  
restauració als barris. És una manera de donar 
suport a negocis amb una llarga trajectòria i a 
iniciatives que, en el context de la pandèmia, 
han obert les portes o han reorientat les seves 
estratègies amb un esperit innovador. Al novem-
bre, les visites es van centrar als barris de Vin-
yets i Molí Vell, Camps Blancs i Casablanca. 
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El mes de desembre de l'any 1996 va entrar 
en funcionament l'OMAP.  Vint-i-cinc anys 
després, l'Oficina Municipal d'Atenció a 
les Persones de Sant Boi ha esdevingut un 
punt de referència per a la ciutadania, i el 
seu model ha inspirat la reorganització dels 
serveis d'atenció al públic de molts altres 
ajuntaments. Ara, els seus principals reptes 
són oferir una atenció integral a les perso-
nes de la ciutat, adaptar-se a les seves ne-
cessitats i acompanyar-les en el procés de 
transició digital.

Al llarg d'aquests 25 anys de trajectòria, 
l'OMAP ha atès 2,1 milions de ciutadans i 
ciutadanes, i ha realitzat més de 3 milions 
de tràmits i gestions. 

Una aposta pionera 
L'Ajuntament va fer en el seu dia una apos-
ta pionera  per crear una finestreta única 
d'informació, gestió i tràmits, amb un ho-
rari ininterromput de matí i tarda, personal 
especialitzat en atenció al públic i un servei 
més àgil, més còmode, més amable i per-
sonalitzat. 

Aquella aposta va permetre evolucionar 
des de la mentalitat burocràtica que havia 
caracteritzat l'administració en anteriors 
etapes fins a la consolidació d'un servei 
orientat a donar resposta a les necessitats 
de les persones.

L'Oficina Municipal d'Atenció a les 
Persones (OMAP) fa 25 anys

La creació de 
l'oficina va ser, 
l'any 1996, una 
aposta pionera 
de Sant Boi.  
Molts altres 
ajuntaments 
l'han pres 
com a model i 
actualment és 
un servei molt 
valorat per la 
ciutadania local

El repte del món digital
En els darrers anys, el gran repte de l'OMAP 
és la transformació digital. Cal acompanyar 
la ciutadania en els processos de tramitació 
electrònica, donant a conèixer els diferents 
certificats digitals i facilitant al màxim la 
relació telemàtica amb les diferents admi-
nistracions i entitats privades.

Dintre d'aquest procés, des de 2016 fins 
ara, el nombre d'atencions telemàtiques 
s'han multiplicat exponencialment i les 
atencions telefòniques s'han triplicat. Tam-
bé s'ha generalitzat l'ús de la  cita prèvia. 
Des de l'oficina municipal s'ofereix el su-
port necessari perquè els tràmits es puguin 
fer de forma electrònica, garantint aquest 
dret de la ciutadania i evitant desplaça-
ments innecessaris.

Adaptació a la pandèmia
L'adaptació a les circumstàncies de la pan-
dèmia  ha estat un altre gran repte per a 
l'OMAP, que ha garantit en tot moment les 
mesures sanitàries. Durant el període de 
confinament va ser un punt de referència en 
l'atenció telefònica i telemàtica a la ciuta-
dania, i a final de maig del 2020 ja va reobrir 
les portes per oferir atenció presencial a to-
tes les persones que ho necessitaven, tant 
per relacionar-se amb l'Ajuntament com 
amb altres administracions n

LES XIFRES
1996-2021

2,1 milions de persones ateses

3 milions de tràmits i gestions

Actualment

350 atencions diàries 
(presencials, per telèfon o digitals)

500 tràmits cada dia
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2021 ha estat un any important per a Sant Boi. La ciu-
tat ha fet grans passes cap a la seva REACTIVACIÓ, 
fent front amb polítiques innovadores i comunitàries 
als efectes socials, econòmics i emocionals de la pan-
dèmia.
En el marc d’una ESTRATÈGIA global per consolidar 
el seu paper com a  ciutat metropolitana referent en 
matèria de SALUT i SOSTENIBILITAT, Sant Boi ha vis-
cut també una gran TRANSFORMACIÓ que la crisi sa-
nitària ha accelerat.
Els reptes de la TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DIGITAL han 
guiat aquesta transformació, que s’ha concretat tam-
bé en una modernització sense precedents de l’ESPAI 
PÚBLIC.
10 grans projectes i actuacions resumeixen els 
avenços de dotze mesos decisius per encarar el  
FUTUR de la ciutat amb bones perspectives a partir 
del seu paper protagonista com a LABORATORI a es-
cala estatal en el camí cap als nous escenaris de les 
ciutats postcovid.

Enguany s’han obert les noves 
piscines del parc de la Mun-
tanyeta, un gran complex per 
a l’oci familiar de l’estiu que 
ha donat resposta a una de 
les principals aspiracions de la 
ciutadania. El complex és un 
gran pas endavant en el pro-
cés de transformació de Sant 
Boi.

L’Ajuntament i Inserta Empleo, de la Fundació ONCE, tre-
ballen per donar suport professional a dones amb disca-
pacitat que han patit violència masclista, amb l’objectiu 
d’acompanyar el seu procés de recuperació. Aviat s'obrirà 
un punt d'atenció a Sant Boi. Les dones amb discapacitat 
pateixen encara més les violències masclistes.

La inauguració i posada en marxa del 
nou Casal de la Gent Gran de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, construït amb 
el suport de fons europeus FEDER 
(50%), ha estat una gran notícia per a 
un altre dels col·lectius més afectats 
per la pandèmia. 

L’Ajuntament ha destinat 1 milió d’euros a un pla de xoc pioner 
que està donant resposta a les necessitats socials i emocionals 
de les persones de 12 a 18 anys, un sector de població que ha 
patit especialment la situa-
ció creada per la covid. Com 
a actuació destacada, 4.000 
adolescents participen 
aquest curs en tallers de 
gestió emocional als seus 
instituts.

Les polítiques socials de l'Ajuntament prioritzen el benestar i 
la resiliència de les persones en totes les etapes del cicle vital. 
L'Ajuntament ofereix una gamma creixent de serveis, recursos 
i iniciatives que posen les persones en el centre.

10 actuacions que
han transformat  
Sant Boi el 2021

PERSONES

Un pla de xoc innovador per a la 
població adolescent

1

Un nou casal per reactivar la vida quotidiana de la  
gent gran

2

Un servei pioner per a les dones amb discapacitat  
víctimes de violència

3

Un projecte per a la transformació social del barri de 
Camps Blancs

4

L’Ajuntament du a terme, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, tres projectes 
innovadors dintre d'un pla estratègic per a 
la transformació social de Camps Blancs. 
Els projectes posen les persones en el cen-
tre. Tenen a veure amb la capacitació de 
gènere (acompanyant i empoderant un 
grup de dones que es va formar espontà-
niament a Whatsapp durant la pandèmia), 
la formació artística i cultural i el suport a 
la constitució de comunitats de propieta-
ris a les finques del barri.

Unes noves piscines per a l'oci familiar al parc de La 
Muntanyeta

5
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Sant Boi ha mantingut una aposta històrica per la preservació del seu entorn agríco-
la, fluvial i forestal. És la base d'una estratègia de ciutat que permet treballar des de 
la proximitat per un futur més saludable i sostenible de la ciutat i el planeta.

La tercera convocatòria del Programa Futur 
ja està en marxa. L’Ajuntament hi destina 
260.000 euros per ajudar empreses i mi-
croempreses, comerços, locals de restaura-
ció i negocis d’autònoms a reactivar la seva 
activitat alhora que fan una aposta de futur 
cap a les noves necessitats del mercat, com 
la digitalització o la transició ecològica. En les 
dues primeres convocatòries es van concedir 
300.000 euros a 120 petits negocis locals.

Aquestes actuacions i l'orientació estratègica de 
les polítiques de l'Ajuntament de SANT BOI han ob-
tingut com a fruit un reconeixement per part del 
MINISTERIO de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. El MITMA ha seleccionat la ciutat com a  
MUNICIPI PILOT per al desenvolupament de políti-
ques -aplicables també per a altres municipis- en 
el camí de la sostenibilitat, la transició digital i els 
reptes globals de  l'AGENDA URBANA 2030. 

PLANETA PROSPERITAT

Una taula de ciutat per un nou model d'alimentació6

Pagesia, comerços, restaurants, entitats 
i institucions públiques van crear a la 
tardor la Taula de Treball de l’Estratègia 
Alimentària, un compromís de ciutat per 
avançar cap a un model sostenible i salu-
dable en tot el cicle de l’alimentació, des 
de la producció fins a la comercialització 
i el consum. Sant Boi participa tot l’any 
en l’esdeveniment ‘Barcelona, Capital 
Mundial de l’Alimentació Sostenible’. 

Primera ciutat d'Espanya amb contenidors intel·ligents7

Sant Boi acull al barri de Ciutat Cooperati-
va i Molí Nou la prova pilot d’una tecnologia 
capdavantera que anticipa el futur de la ges-
tió dels residus. Gràcies al projecte Reciclos, 
fruit de l’aliança entre l’Ajuntament i Ecoem-
bes, la ciutat continua essent laboratori de 
fórmules innovadores per facilitar el compli-
ment dels objectius europeus en matèria de 
recollida selectiva i avançar així en la lluita 
contra l'emergència climàtica.

Un projecte estratègic amb el títol Sant Boi té energia8

Aviat obrirà les portes la nova Oficina Municipal d’Energia Sostenible (OMES), punt 
de referència perquè la ciuta-
dania i les empreses de Sant 
Boi s’informin sobre el canvi de 
model energètic. L'obertura de 
l'OMES forma part del projecte 
estratègic Sant Boi Té Energia, 
que inclou iniciatives com la 
creació de comunitats ener-
gètiques o la posada en marxa 
d'una xarxa de calor amb bio-
massa. Els excedents de la poda 
de l'arbrat i del manteniment de 
les franges de protecció contra 
incendis ja s'aprofiten com a combustible per a la caldera que proporciona aigua a 
les dutxes i climatització al complex poliesportiu, els vestidors del camp de futbol i 
l'escola Parellada.

Uns ajuts per a la digitalització i la transició  
energètica del comerç i els petits negocis

9

La ciutat ha generat durant la pandèmia un ecosistema de 
col·laboració amb els agents socials i econòmics del munici-
pi que ha facilitat la cerca de fórmules innovadores per a la 
reactivació. La transformació de l'espai públic amb criteris 
de qualitat urbana s'ha plantejat també com un estímul per a 
l'activitat econòmica.

La remodelació de la plaça de la República, davant del Mer-
cat de la Muntanyeta, és una de les principals actuacions de 
transformació de l’espai públic fetes durant aquest any. A punt 
de finalitzar, les obres culminen l’eix cívic i comercial de Sant 
Boi, que connecta dos 
mercats al llarg dels ca-
rrers Lluís Pasqual Roca 
i Francesc Macià. El ca-
rrer de Sant Pere, porta 
d’entrada al nucli his-
tòric, i el de Joan Martí, 
una de les artèries de 
Marianao, també s’estan 
remodelant. 

La plaça de la República, culminació de l'eix 
cívic i comercial

10
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Se atiende exclusivamente con cita previa. Hay que solicitarla en la página web vacunacovidsalut.cat

El Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya ha habilitado un nuevo 
punto de vacunación en las dependencias 
municipales de Can Massallera, que aco-
gen ya la campaña de vacunación infantil.

El nuevo punto está abierto de lunes a 
domingo en horario de mañana y tarde. En 
cualquier caso, para acceder a la vacuna-
ción es obligatorio pedir día y hora en la 
página web vacunacovidsalut.cat. Salut ha 
informado de que no se atenderá a ningu-
na persona que acuda sin cita previa.

En el punto de vacunación de Can Mas-
sallera se administrarán dosis de refuerzo 
a los colectivos a quienes les corresponda 
en cada momento (en la actualidad, ma-
yores de 60 años) y primeras dosis a las 
personas que deseen iniciar su pauta de 
vacunación.

Vacunación para 5-11 años
Can Massallera también acoge la campaña 
de vacunación infantil que la Generalitat 

puso en marcha el 15 de diciembre para ni-
ños y niñas de entre 5 y 12 años. También 
en este caso es obligatorio pedir día y hora 
previamente en la página web vacunaco-
vidsalut.cat.

bit.ly/vacunacio_infantil

La vacunación en Sant Boi
Las cifras de evolución de la vacunación 
continúan progresando favorablemente 
en Sant Boi. La administración de la ter-
cera dosis se ha acelerado durante las 
últimas semanas y ya son más de 12.000 
las personas que han recibido esa dosis de 
refuerzo.

El porcentaje de personas vacunadas con 
la pauta completa ha alcanzado, con fecha 
del 10 de diciembre, al 88% de la población 
mayor de 12 años. Es un porcentaje supe-
rior a los que se registran tanto en el Baix 
Llobregat (87%) como en el conjunto de Ca-
talunya (84,7%).

Can Massallera se habilita como  nuevo 
punto de vacunación frente al covid

Vacunación 
infantil.
La Generalitat 
pone en marcha 
la campaña para 
vacunar a niños y 
niñas de entre  
5 y 11 años

El proyecto de apoyo al estudio 
'Tu pots' se reanuda en los 
institutos de la ciudad
Este mes de noviembre se ha puesto 
en marcha la séptima edición de 'Tu 
pots'. La actividad se dirige a jóvenes 
que cursan ESO, Bachillerato o FP 
en alguno de los cinco centros de 
secundaria de Sant Boi. Los propios 
centros seleccionan al alumnado 

participante, con 
el consentimiento 
de las familias. 
Durante el curso, 
nueve docentes 
(en la fotografía) 
imparten 

en horario extraescolar sesiones 
presenciales para ayudar a adquirir 
hábitos y técnicas de estudio y 
organización de las tareas, consolidar 
conocimientos y generar actitudes 
positivas hacia el aprendizaje. 'Tu pots' 
es un recurso educativo impulsado 
por el Ayuntamiento en el marco del 
Plan de choque de Adolescencia. 
Como la pandemia ha acentuado las 
desigualdades educativas, este año 
se trabaja para reducir el abandono 
prematuro y potenciar la igualdad. 

Dolors Vallejo Calderón, 
renovada como síndica 
municipal de Greuges por un 
período de 4 años
La síndica de Greuges continuará 
defendiendo durante cuatro años 
más los derechos y libertades de la 
ciudadanía de Sant Boi en relación con 
la actuación del Ayuntamiento. Dolors 
Vallejo Calderón fue escogida para 

este cargo en octubre de 
2016 por un período de 
5 años. "Este segundo 
mandato", ha afirmado, 
"supone un reto y la 
obligación de aumentar la 
eficiencia y la eficacia de 
la atención y la resolución, 
desde la proximidad, 

de las demandas de la ciudadanía". 
La institución es una apuesta del 
Ayuntamiento por poner a las personas 
en el centro de la gestión pública.

Cita previa 
obligatoria en...

vacunacovidsalut.
cat
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Sant Boi va celebrar el passat 28 de novembre, al parc de la Muntanyeta, un acte 
de record i homenatge col·lectiu a les persones de la ciutat que ens han deixat 
a causa de la pandèmia. Una olivera amb la inscripció "Sant Boi us recorda, ara i 
sempre" hi va quedar plantada. 

L'homenatge va comptar amb la presència de familiars i amistats de les vícti-
mes, que van dipositar roses blanques al costat de l'olivera. L'acte també va servir 
per reconèixer la tasca del voluntariat i dels serveis professionals (personal sani-
tari, cossos de seguretat, serveis de neteja...) que durant aquest temps han estat 
en tot moment en primera línia de la lluita contra la covid-19.

"La memòria dels santboians i les santboianes que ens han deixat", va dir 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, "és el motor que ens empeny a continuar avançant i 
reactivant la ciutat".

La ciutat va retre un emotiu homenatge 
a les víctimes de la pandèmia

Una olivera 
va quedar 
plantada al 
parc de la 
Muntanyeta
en memòria de les 
persones que ens 
han deixat durant 
aquests mesos

Tres contes fets 
per nens i nenes 
reivindiquen 
els drets de la 
infància
Els nens i les nenes tenen dret a 
l'esbarjo, al joc i les activitats  
culturals. Dret a la protecció davant 
del treball infantil. Dret a l'opinió i a la 
llibertat d'expressió. Dret a la protecció 
contra el maltractament. I dret a  
moltes coses més...
Tres contes 
elaborats pel 
Consell Local de 
la Infància (CLI) 
de Sant Boi 
reivindiquen 
que tots 
aquests drets 
universals, 
reconeguts per 
les Nacions 
Unides, es 
compleixin. 
Els han creat i 
il·lustrat nens 
i nenes membres del Consell Local 
d'Infància. I ha estat una feina feta en 
plena pandèmia, quan van seguir estant 
en contacte mitjançant la celebració de 
reunions virtuals. 
Els contes porten un títol comú: 'Això 
era i no era...' i s'adrecen 'als nens i les 
nenes de tot el món'. 

Una commemoració universal
A mitjans del mes de  novembre 
aquests contes es van presentar a Can 
Massallera, dintre de la celebració a 
Sant Boi del Dia Universal dels Drets 
de la Infància.  Més de 300 persones 
(infants, familiars i representants 
d'entitats) van assistir a  l'acte de 
presentació, on també es va parlar del 
dret proposat enguany per UNICEF amb 
motiu d'aquesta commemoració: el 
dret a un ambient saludable i lliure de 
contaminació.
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Sant Boi, una ciutat viva

Dia Internacional de 
les Persones amb 
Discapacitat
La ciutat va viure diverses activitats 
al voltant del Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat (3 de 
desembre). La fira d'entitats i l'actuació 
del Mag Lari, a Can Massallera, la 
campanya T'hi sumes i una xarrada van 
formar part de la programació.

Dia de la Ciutat Educadora
El dia 30 de novembre Sant Boi es va sumar 
a la commemoració amb la jornada "La 
ciutat educadora no deixa ningú enrere" a 
Can Massallera. L'acte va ser un espai de 
reflexió sobre el compromís per l'educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat. 

Noces d'Or de la gent gran 
El dia 28 de novembre la ciutat va voler  
retrobar-se amb les parelles que fa 50 
anys que comparteixen la vida, el seu 
amor i la família per fer-los-hi un emotiu 
homenatge. En aquesta ocasió, l'acte es va 
dividir (matí i tarda) atenent la prudència 
que demana la situació sanitària.                          

El jazz torna a arribar a tots els barris                                                      
La 30a edició de la Mostra de Jazz de Sant Boi va tornar a ser 
protagonista la tardor santboiana després de les cancel·lacions 
que va patir l'any passat, a causa de la situació sanitària. La 
Locomotora Negra, Champian Fulton, Susana Shaiman i Toni 
Solà, Agustí Burriel (a les fotos), l'espectacle El mal del jazz: quan 
Barcelona era hot, Talavera, Suau & Smith i Alex Zayas Blues Band 
van desplegar estils i personalitats. Aquest any, sí, la mostra va 
portar aquest gènere musical als diversos barris de la ciutat. 

La Fira referma l'aposta per un Sant Boi sostenible
Enguany la Fira de la Puríssima va tornar als carrers de la ciutat per celebrar el 75è aniversari. Ho va fer tot 
recuperant la majoria d'espais habituals i amb algunes novetats: una mostra de fotografies històriques 
disposades als carrers més estrets de l'itinerari firal van recordar la història de l'esdeveniment al llarg 
dels anys, la plaça de l'Agricultura va ser l'espai que va concentrar les activitats familiars i es va estrenar 
la primera fira del vi, que va acompanyar la de la cervesa, a la zona del Mercadal. L'exposició municipal, 
a la carpa fresca del parc de la Muntanyeta, va voler recordar el compromís de la ciutat per avançar cap 
a un model d'alimentació saludable i sostenible.

Sant Blues, a Marianao                                                     
Després de la Fira i abans de Nadal, ha 
tornat el festival Sant Blues. Després de 
set anys i més de 300 concerts, Les Muses 
s'han traslladat de Casablanca a Marianao 
per seguir fent cultura de proximitat. Així, 
els quatre concerts del festival de blues 
de desembre s'han programat enguany al 
Casal de Marianao (foto: L. Coloma i Simón).
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Ens vam tornar a rebel·lar contra les violències masclistes
Una vegada més, la ciutat va mostrar el seu rebuig a qualsevol tipus de violència masclista en el marc de la 
commemoració del 25N. La campanya per omplir les xarxes socials de missatges reivindicatius i les finestres i 
balcons amb l'etiqueta 25NRebel va deixar ben clar que Sant Boi té aquesta data marcada en el calendari. La 
concentració i lectura del manifest amb la participació de representants del Consell Municipal de les Dones, la 
lectura de contes infantils contra les violències masclistes (escrits per Gemma Lienas amb il·lustracions de Raquel 
Gu), i la projecció del documental Biografia del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano (Goya 2020) van formar 
part de la programació d'activitats. Una jornada per a professionals sobre la pornografia com a forma de violència 
sexual va voler mostrar que les violències masclistes encara són sovint invisibilitzades i normalitzades. 

Ruta pel Sant Boi de Maria Mercè Marçal
El passat 13 de novembre, dia de l'aniversari de M. Mercè Marçal, 
es va estrenar la ruta literària per la ciutat que recupera la seva 
memòria i els moments de la vida de l'escriptora a Sant Boi. 
Les persones participants van poder conèixer, per exemple, 
on va viure i l'empremta que va deixar a l'Institut Rubió i Ors, 
on va ser professora. Aquesta ruta és fruit del treball d’un 
grup d’alumnes del nivell de suficiència del curs 2017/2018 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'objectiu és 
mostrar la vinculació de Marçal amb la ciutat i, alhora, donar a 
conèixer aspectes destacats de la seva vida i obra. 

Dones i lluita per la igualtat
El col·lectiu de dones Espai d'Igualtat del 
Districte Sud (EIDS) és una nova entitat que 
té com a objectiu el compromís amb la lluita 
per la igualtat i el treball pels seus barris i 
comunitats. La presentació, que va tenir lloc el 
26 de novembre a la plaça de Lluís Sahun, va   
tenir un caire festiu i integrador. Hi va haver ball 
dels Gegants de Casablanca, zumba, una lectura 
de poesia i un rap interpretat per algunes de les 
integrants del col·lectiu. 

ENTITATS ESPORTIVES
Represa de contacte 
amb les juntes 
directives per oferir 
suport i reconeixement

Club Dardos Goyos

Club de Futbol Marianao Poblet

Club Voleibol Sant Boi

Club de Handbol Ciutat Cooperativa

Club  de Futbol  Vinyets i Molí Vell
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Les entitats del Banc d'Aliments, al gran recapte 
Les entitats del Banc d'aliments de Sant Boi van treballar de valent en la campanya Gran Recapte d'Aliments 
que va tenir lloc del 19 al 27 de novembre. La gran novetat d'enguany va ser la incorporació del comerç de 
proximitat a la xarxa de punts de donació d'aliments per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 
A Sant Boi, l'associació d'Aliments solidaris rep en aliments frescos el valor recollit en aquests comerços.

Els Clicks van tornar a la ciutat
Diorames fets amb les figures dels famosos clicks, venda 
de la popular joguina i tallers familiars van ser alguns dels 
atractius de la 4a Fira Lúdica i de Col·leccionisme Playmobil, 
que es va celebrar al poliesportiu La Parellada els passats 20 
i 21 de novembre. Enguany, una part de la recaptació anava 
destinada a l'entitat santboiana Tots Som Santboians. Com 
a novetat, el dissabte dia 20, abans de l'obertura al públic, va 
tenir lloc l'hora del silenci, un temps especialment dedicat a 
nens i nenes que, per motius de salut ho necessitessin. 

4a edició de Sant Boi Talent 
Més de 350 alumnes de tots els centres de 
secundària de Sant Boi van assistir, el passat 18 
de novembre, a la gal·la inicial de Sant Boi Talent 
2022. El concurs d'emprenedoria juvenil convida a 
formar equips de dues persones per desenvolupar 
una idea de negoci. A l'acte va participar Aleix Puig, 
guanyador del programa Masterchef 7 de TVE. El 
projecte compta amb el suport de 15 empreses 
locals que faran de mentores dels equips. 

Sant Boi prepara 
la Setmana Escolar 
de la No Violència i la Pau

El disseny de Namibia Coronado de llibre Abecedari de 
la Solidaritat il·lustra el cartell de la Setmana Escolar de 
la No Violència i la Pau de Sant Boi. La commemoració 
inclourà una exposició, un taller i titelles. La Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer acollirà la mostra L'abecedari de 
la solidaritat, de Sindicalistes Solidaris, de l'11 al 31 de 
gener, i el taller de manualitats per la no violència, del 
25 al 27, de 17 a 19 h. L'espectacle  Cotó, de la cia Txo 
Titelles,  serà el dia 29, a les 12 h, a Can Massallera. Les 
entrades a les activitats, gratuïtes, a entrapolis.com. La 
programació va adreçada a nens i nenes, des de 3 anys.
                                                                                           barrejant.cat

Campions d'Espanya
Nou èxit dels santboiants Ángel Miralles i 
Luisa Huidobro. Aquesta parella ha estat 
guanyadora del campionat d'Espanya de 
Para Dance Wheelchair, en la categoria de 
duo de ball esportiu en cadira de rodes. La 
competició va tenir lloc a La Nucia (Alacant) 
el passat 6 de desembre. La parella 
santboiana va executar les cinc modalitats 
de ball llatí, la seva especialitat.
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La vitalitat de les entitats

Torneig de Rugbi Melé 
Més de 1.800 rugbistes van jugar el Torneig 
de Rugbi Melí, categoria sub 18 celebrat 
la passada Fira de la Puríssima. Amb 
motiu del centenari de l'UES es va fer un 
homenatge a les persones que han liderat 
l'escola de rugbi i es va lliurar un cartell de 
record als clubs participants.  

'Sempre somniem'
Un any més, el passat  13 de novembre va 
tenir lloc el concert solidari "Can joguina 
sense nen, Sempre somniem", organitzat 
per Manuel Marín, responsable del 
programa Born to be bad, de Ràdio Sant 
Boi. Jeff Espinoza, Juan Legacaster i Xavier 
Soranells van actuar a l'esdeveniment.

'El Romanç de la Vila'
El Taller de Poesia i Escriptura Creativa 
han creat El Romanç de la Vila, un projecte 
que suma patrimoni local i poesia 
sorgit a partir de l'escolta de podcast de 
l'historiador Carles Serret al programa La 
República Santboiana, de Ràdio Sant Boi.

A les dates de l'any en què ens trobem la vida de la ciutat s'ha anat recuperant. Amb tota la 
prudència ja que cal atendre en tot moment la situació sanitària, les entitats i les associacions 
santboianes continuen aportant el seu esforç, treball i vitalitat a la vida social i cultural de la 
ciutat. Així, segueixen demostrant que són unes entitats vives que contribueixen de manera 
determinant a la reactivació emocional de la ciutat. 

C Beisbol i Softbol Sant Boi Sant Boi en Positiu

Mountain Waste Colection Ass. Dones Càncer Metastàtic

Casa de Sevilla i Casa de GranadaDiables de Casablanca i Grup de Foc
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El 26 de maig de 2019 vaig ser escollida regido-
ra d’ERC a l’Ajuntament de Sant Boi. Va ser per 
mi una nit màgica on els somnis esdevenien re-
alitat. 

Vaig entomar el repte amb responsabilitat 
i m’he esforçat per complir la meva promesa 
i que a Sant Boi “anéssim a més”. Tot i que el 
context no ha estat gens fàcil i que sóc consci-
ent que encara queda camí per recórrer, estic 
satisfeta i orgullosa del que hem aconseguit.

Continuo convençuda que ERC és l’únic partit 
que pot oferir a Sant Boi una alternativa per go-
vernar de manera diferent i millorar la vida dels 
santboians i les santboianes i, per això, voldria 
continuar, però els somnis no sempre duren el 
que ens agradaria i en el meu cas, les circums-
tàncies fan que m’hagi de despertar abans del 
que hauria volgut.

Ser regidora a l’oposició suposa a Sant Boi ha-
ver de tenir una feina a banda del càrrec ja que 
a l’oposició no cobrem un sou per dedicar-nos a 
la política com sí els regidors que entren a go-
vern. 

L’1 de desembre he canviat de feina i no se 
m’ha autoritzat compaginar-la amb el càrrec 
de regidora, per això hi he hagut de renunciar. 

M’emporto un gran record i aprenentatges 
de tot el que he viscut. Agraeixo les lluites com-
partides i us demano que mentre treballeu per 
millorar la ciutat i la vida de la seva ciutadania, i 
per defensar drets i llibertats fonamentals, em 
continueu considerant aliada. Aquestes conti-
nuen sent les meves lluites, com també ho són 
del partit en què milito.

A reveure!!! Visca ERC i visca Sant Boi!!!

L os problemas de seguridad son un dolor de ca-
beza para las administraciones. La falta de unas 
leyes lo suficientemente severas, ya no para di-
suadir al delincuente, sino para evitar que exista 
una sensación de impunidad que tienen tanto 
los propios delincuentes como sus víctimas, es-
tán llevando a nuestra sociedad a creer que su 
seguridad ya no está garantizada, y eso es un 
problema grave.

Los robos en domicilios, incluso con morado-
res en su interior, a comercios, los grandes cas-
tigados por la pandemia, los hurtos y atracos a 
personas, que en ocasiones acaban en lesiones, 
los robos de vehículos y la ocupación de inmue-
bles por parte de delincuentes que usan vivienda 
como centro de operaciones de sus fechorías, 
forman parte ya de nuestro día a día, indepen-
dientemente del barrio donde se producen y el 
tipo de víctima que lo sufre.

Y hemos de añadir también la inseguridad no-
table que sufren muchas mujeres respecto de 
sus agresores, también desde la impunidad que 
supone agredirlas en muchos casos en la intimi-
dad del hogar.

Las administraciones, empezando por el Ayun-
tamiento, han de garantizar un DERECHO IM-
PRESCINDIBLE para el libre ejercicio de los ciu-
dadanos. Con el fin de las medidas restrictivas, 
el aumento de la mayoría de delitos que hemos 
citado está garantizado. La prevención ha de ser 
una herramienta de choque para frenar la segu-
ra escalada y la coordinación de todos los cuer-
pos policiales será clave para luchar con mayor 
acierto contra quienes pretenden atentar contra 
nuestra seguridad.

¡Felices Fiestas a tod@s!

N La seguridad es libertad

D

José Manuel González
regidor

N La Cultura es vida

 urant aquests llargs mesos que portem de 
pandèmia moltes de les activitats de la nostra 
vida quotidiana s'han hagut d'adaptar als re-
queriments de les autoritats sanitàries per tal 
de garantir la salut pública i la particular. 

Des del primer moment hem volgut que la 
cultura i les arts no desapareguessin de la nos-
tra ciutat, com un element per alleugerir la cà-
rrega que suposava haver de renunciar a una 
normalitat perduda. 

La programació d'activitats culturals adreça-
des a tots els públics ha permès gaudir mo-
ments de benestar emocional únics i inoblida-
bles, que ens han ajudat a transitar en mig de 
tanta obligada restricció. 

L'arribada de l'hivern ens porta noves oportu-
nitats per gaudir una nova oferta d'activitats. 
Una mostra és l'Altaveu Clàssic, un cicle de mú-
sica clàssica que s'estrena aquest any i que té 
com a objectiu acostar-nos a obres musicals 
de mestres compositors que han passat a la 
història de la música. Però al costat d'aquesta 
proposta podem trobar clàssics de les festes 
nadalenques com són els "caga tions" o la me-
ravellosa Cavalcada de Reis. 

La cultura, les festes, les tradicions, són un 
motiu per trobar-nos amb l'alegria i, alhora, 
compartir bones estones en companyia dels al-
tres. Tot respectant les mesures sanitàries que 
fan de la cultura un espai segur. 

Sant Boi és una ciutat viva, molta de la seva 
vida se l'hem d'agrair a les associacions, als 
creadors i les creadores, a la gran comunitat 
cultural que omple de propostes la nostra vida 
quotidiana. Sant Boi viu perquè la cultura és 
vida.

erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 
facebook.com/esquerra.santboi  | Instagram: @nousantboi

Rosa Mur Lluís Tejedor
regidor

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

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

N Un comiat agredolç. 
Un a reveure convençut!!!
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Els nostres carrers i places no serien el ma-
teix sense el comerç de proximitat; un ele-
ment dinamitzador de la vida i la cohesió als 
barris únic que hem de cuidar. Precisament 
cuidar-nos és el que han fet els i les comer-
ciants en els darrers i complicats mesos que 
hem viscut, aportant seguretat i ajudant-nos 
a gestionar de la manera més senzilla possi-
ble, les nostres accions de compra. Encara 
recordo que la graneria de confiança ens pre-
paraven les comandes en forma de cistelles 
cada setmana; o com em vaig intercanviar 
missatges i fotos amb l'encantador propieta-
ri d'una joieria per tal d'aconseguir un regal 
d'aniversari en ple mes d'abril de 2020. El forn 
del barri o la teva farmacèutica de confian-
ça van esdevenir valors discrets però segurs 
amb somriures rere les mascaretes.

Ara que s'apropen les festes nadalenques 
i que esperem poder convidar a taula i inter-
canviar-nos regals amb les persones que més 
estimem, cal pensar en el petit comerç com 
un fantàstic recurs de proximitat pel qual 
hem de seguir apostant, ja que en fer-ho, 
estem invertint en nosaltres mateixes i en el 
nostre futur. En el dinamisme dels nostres 
barris, en la qualitat del seu espai públic, en 
la riquesa que aporten i que, a diferència d'al-
tres opcions de compra més globalitzadores 
basades en grans plataformes, revertirà en la 
nostra ciutat.

(Re)descobrim plegades allò que tenim més 
a prop, unim esforços per promoure una re-
activació basada en la proximitat, la sosteni-
bilitat i la justícia social i ambiental. Valors que 
reuneix a la perfecció el nostre comerç.

N El valor del comerç 
de proximitat

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

Alba Martínez
regidora

Les qüestions estructurals, mentre funcionen, 
no és bo tocar-les, en aquest sentit cal dir que 
el model lingüístic català és una qüestió estruc-
tural que ha funcionat i funciona molt bé com a 
element integrador cultural i de país. Una eina 
fonamental ha estat i és la immersió lingüísti-
ca, que al mateix temps que instrueix perfecta-
ment en català i castellà -algú en aquest país no 
coneix potser el castellà, no el pot llegir o no el 
pot escriure?- no segrega ni separa a ningú com 
a membre d'una comunitat lingüística, sigui 
castellanoparlant o catalanoparlant. No, tots 
som membres d'una mateixa societat i tots 
rebem la mateixa formació en una cosa tan im-
portant com la llengua per a aquesta societat.

No és admissible que per qüestions ideolò-
giques o polítiques es vulgui posar en dubte 
-quan no en la picota- a un sistema i un model 
que ha demostrat durant dècades la seva và-
lua, no és admissible utilitzar a la judicatura 
com una espècie de cavall de Troia que permeti 
introduir artificialment divisions que no existei-
xen o problemes socials per l'ús de la llengua 
que tampoc existeixen ni han existit mai a Ca-
talunya -fora de la imaginació d'aquells als qui 
la seva obsessió particular va a portar a nuclear 
una determinada opció política-.

Per tot això considerem necessària la defen-
sa de la immersió lingüística, eina que ha de-
mostrat tant la seva eficàcia educativa com la 
seva eficàcia social cohesionant al país i per tot 
això presentem el mes de desembre una mo-
ció en el ple municipal donant suport a aquesta 
eina i ha dit model.

N El model lingüístic

Jorge Romero
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

s un sistema electrónico que permite discernir 
los errores y faltas en el fútbol. Otras utilidades 
son para mejorar y corregir fallos. En la Liga que 
las ciudades juegan entre sí, se compite para su-
perarse. Apliquemos el análisis comparativo y el 
coste de oportunidad, para algunas decisiones 
erróneas (VAR) tomadas en los 42 años de pre-
dominio PSC. 

1- Negativa a la instalación de la Esc. Ing. 
Agrarios, se fue a Castelldefels.

2-Negativa a la creación de un “Smart far-
ming” (35 ha) de IKEA.

3-Negativa a un “outlet” comercial que se va 
a Viladecans.

4-Desatención a la propuesta de un “Agro-
parc” Atmeller, que se ha ido a Gelida.

5-Fallida tentativa de una “Ciudad del Cine”.
6-Bloqueo de las cesiones del cuartel y cen-

tral Endesa.
Son algunas de las que se conocen, a saber de 

otras… en 42 años. Esas desestimaciones, son 
lucro cesante y convertirán a S. Boi con la per-
sistente crisis del Covid , en una ciudad de renta 
media baja por años. 

Actualmente solo dos entidades tienen más 
de 500 empleados: el Ayto. y el Parque Sanitario; 
este último concertado por una orden religiosa 
que debería procurar que los Psiquiátricos, sean 
vanguardia por el aumento de problemas men-
tales que se padece. Debemos realmente atraer 
empresas empleadoras, como nuestros vecinos 
procuran, no tan solo almacenes con plantillas 
reducidas de empleados. 

Y en cuanto a la zona agraria, la moderniza-
ción: grandes superficies, fusiones agrarias, re-
gadíos ajustados y reducción de las Zonas ZEPA. 
Repetir errores, ya no.

N VAR 

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

E  
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200 cursos en línia 
Servei de formació ocupacional, en format 
digital, impulsat pel Govern central que 
permet escollir entre 200 cursos per a 
competències personals i professionals. 
Compta amb tutories  individuals i permet 
obtenir certificats d'aprofitament expedits pel 
Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i telèfon 93 635 12 46 

Ajuda per contractar persones 
desocupades majors de 30anys
Convocatòria per ajudar a la inserció 
de persones desocupades majors de 30 
anys (Programa 30 Plus). En poden ser 
beneficiàries persones professionals 
autònomes, societats civils privades i 
institucions sense afany de lucre. La 
iniciativa està subvencionada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
Informació: ocupacio@santboi.cat 

Mixt: Orientar i formar
L'Ajuntament ofereix una programació de 
diferents cursos, subvencionada pel consorci 
de Formació Contínua, que combina accions 
formatives, una bona part amb certificat 
de professionalitat, i d'orientació per a la 
millora de competències professionals. Mixt 
va adreçat  sobretot a persones afectades per 
un ERTO, encara que també a persones sense 
feina i en actiu.
Informació: ocupacio@santboi.cat. 
Cita prèvia, al telèfon 93 635 12 46.

Tauler 

Recollida d'arbres de Nadal 
Fins al 16 de gener l'Ajuntament ha habilitat 6 
espais per a la recollida d'arbres d'aquest Nadal.   
Espais: c/Torras i Bages, c/ Pau Casals, Mercat 
de la Muntanyeta, pl. Catalunya, pl. Generalitat i 
c/Cristòfor Colom.  
 
Apunta't al Cor de gent gran 

Hi ha places 
lliures. El cor és 
un espai de relació 
i de lleure per a 
persones majors 
de 60 anys que 
els agradi cantar 

i gaudir de la música. Els assajos es faran a 
l'Escola Municipal de Música Blai Net.  
Inscripcions presencials: Escola Blai Net (Jaume 
I, 24), de dl. a dv., de 16 a 20 hores. Cal portar 
original i fotocòpia del DNI i del Carnet de 
la Gent Gran. Preu: 6 euros. Més informació: 
santboi.cat/gentgran
 

Formació en igualtat 
Sessions formatives al CRDD. Al desembre, 
les darreres sessions de la temporada. Està 
programat el taller Relaxació per a dones 
molt ocupades (dia 15 desembre) i el Club de 
lectura feminista (dia 16 de desembre). 
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat 
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Escola de Mares i Pares 

Continuen les sessions formatives adreçades 
a les famílies amb infants i adolescents: Les 5 
frases "bomba" dels adolescents que ens fan 
explotar (dia 15 de desembre) és  la propera 
programada, a La Gralla. Es farà de manera 
presencial. 
Informació i inscripcions: santboi.cat
 

Formació TIC  
Apropa't on line ofereix sessions virtuals. En 
aquesta ocasió, sobre els tràmits en línia a 
l'administració i eines per al teletreball. 
Informació: santboi.cat/apropat i 
sbciutateducadora.cat. Inscripció gratuïta.
 
Preparació per a l'ACTIC 
Sessions virtuals per obtenir el Certificat de 
Competències Tecnològiques de la Informació 
i la Comunicació (ACTIC).  
Inscripció: santboi.cat/apropat. Preu: 25 euros
 

Tauler 

El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament ha reprès l'atenció presencial diària. Durant la pandèmia, 
les consultes relacionades amb queixes i reclamacions de les persones consumidores es podien fer de manera telemàtica, a través 
de videoconferència, tot i que el servei ha continuat atenent presencialment als casals de Ciutat Cooperativa, Camps Blancs i 
l'Olivera, un dimecres de cada mes (excepte en vacances).  
Atenció presencial, de dilluns a divendres: edifici municipal El Núria.
Per demanar cita prèvia: telèfon 93 635 12 12.
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Les sales d'estudi obren de nit 
A banda de mantenir el seu horari habitual, 
fins al 30 de gener, les sales d'estudi les de 
Can Massallera i L'Olivera obriran de dilluns a 
diumenge.   
Horari i dies De 21 hores a 1 de la nit. Del 15 
al 30 de desembre (tancat, dies 24, 25 i 26 
de desembre) i del 2  al 30 de gener de 2022 
(tancat, dies 5 i 6 de gener).
 
Eskala: orientació laboral  
per a persones joves 

Ets jove, vols trobar feina i no saps per on 
començar? O vols estudiar, però no tens clar 
a què et vols dedicar? El programa municipal 
Eskala orienta i acompanya les persones joves 
en aquestes decisions.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i @
escala.santboi
 

Racó de les famílies. L'entitat Did Associació proposa espais 
d'acompanyament emocional a les famílies amb infants i adolescents. 
La finalitat és compartir aprenentatges, vivències i pors i oferir eines per 
gestionar les conseqüències de la situació sanitària en què ens trobem.    
Informació i inscripcions: santboi.cat, racodefamilies@didassociacio.com i 
telèfon 640 164 318

 
 
 
Ajuts a la rehabilitació 
Fins al 31 de desembrre està oberta la 
convocatòria d'ajudes de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la rehabilitació d'habitatges. És 
important saber que, per demanar-les, les obres 
no han d'haver començat. 
 
Registre únic  
per sol·licitar habitatges amb 
protecció oficial 

Cal fer la inscripció anual al registre a la població 
on s'està empadronat o empadronada. Podeu 
ferles consultes de processos oberts i tramitar la 
renovació a:  
http://www.registresolicitants.cat/registre/ 
 
Més informació i tramitació:  
www.santboi.cat/tramits.  
Presencialment, amb cita prèvia, Oficina Local 
de l'Habitatge (OLH), a olhsantboi@santboi.cat 
o al tel. 93 635 12 23, de 9.30 a 14 h, de dilluns 
a divendres.

 

Estalvi a la factura de la llum 
Amb els canvis en la factura de la llum és molt 
important saber com gestionar-ne el consum. 
L'Ajuntament ofereix auditories energètiques 
gratuïtes a llars, comerços i petites empreses des 
de l'aplicació Sant Boi Actiwatt.  
Per fer consultes (tarifes, consells i auditories): 
Telèfon 93 654 82 22 i actiwatt@santboi.cat  
Per demanar l'auditoria gratuïta:  
santboi.cat/actiwatt
 

Oficina Reactivem Sant Boi  
Atenció directa a la ciutadania, a les petites 
empreses i als comerços de la ciutat a l'hora 
de gestionar ajudes del Pla de xoc per a la 
reactivació social i econòmica, aixó com per 
obtenir assessorament sobre ajudes d'altres 
administracions.   
Oficina Reactivem: telèfon 93 654 82 22  
(de dl. a dv., de 9 a 14 h) i reactivem@santboi.cat
 
Atenció psicològica  

 
 
 
 
 

Servei obert als ciutadans i les ciutadanes per 
atendre els efectes emocionals ocasionats per la 
situació sanitària.   
Telèfon: 690 756 089. Horari: dl., de 9.30 a 13.30 
hores, i dc., de 15.30 a 19.30 hores.
 

Assessorament jurídic gratuït  
L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït per 
acompanyar persones per fer tràmits relacionats 
amb la seva situació laboral o amb subsidis i 
prestacions (SEPE, SOC o Seguretat Social). 
Ubicació: edifici Centreserveis. Informació i cita 
prèvia: al telèfon 93 635 12 46 i al formulari del 
web bit.ly/servei_jurídic

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela, Cristina 
Diestro, Pepa Álvarez, Manel Soteras i 
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Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars. 
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de patiment emocional, més encara en infants i 
adolescents. En aquest temps, més famílies han 
hagut de demanar ajuda. L'any passat, per exemple, 
vam tenir més peticions a la campanya de joguines."

Què aporteu a infants i adolescents des del PES 
Salesians amb la vostra tasca de suport social?
"Volem estendre'ls una mà amiga. Estar-hi al costat. 
Donar suport emocional i espais on posar paraules 
al batibull d'emocions. Han de ser ciutadans de ple 
dret i per això necessiten igualtat d'oportunitats."

També participeu en altres projectes de ciutat...
"Forma part del nostre ADN com a entitat. No hi ha 
transformació social sense treball comunitari en 
xarxa. És clau participar en projectes de barri i de 
ciutat i treballar amb altres (com al Pacte de ciutat, 
el Consell d'Infància o el Pla de xoc d'adolescència)."

Quin sentit té el Nadal avui dia?
"Aporta llum i esperança. És un moment de revisió. 
De germanor, de caliu. De veure què ens uneix. És 
en els punts de trobada on les coses poden créixer."

Un desig per al 2022...
"Que hi hagi més amor. Que ens estimem més i 
deixem de banda l'odi i allò que ens diferencia."

Com ho viuen les nenes i els nens?
"Aquella nit és màgica. Participar-hi és una sort 
perquè et permet veure'n les reaccions. Somriures 
constants, ulls ben oberts d'alegria i de màgia..."

La pandèmia ha agreujat les situacions de 
necessitat i desigualtat?
"Sí. Ho veiem en el dia a dia. Ens ha afectat a tothom, 
però més a qui ja patia una situació difícil. És una 
qüestió de precarietat econòmica, però també 

Cap infant de Sant Boi es queda sense joguina la 
nit de Reis?
"És el que intentem. Donar l'oportunitat de gaudir 
d'aquesta nit màgica a tots els infants de Sant Boi. 
Sobretot, els que viuen situacions de precarietat 
socioeconòmica, però també d'altres que per 
diferents raons no podrien celebrar-ho."

Com hi poden col·laborar les famílies?  
"De moltes maneres. Amb la covid s'han reduït els 
espectacles que s'organitzaven per recaptar fons 
presencialment. Però n'hem mantingut algun i hem 
organitzat un festival de música. Com a alternativa, 
fem campanyes de crowfunding. També es pot 
apadrinar la carta als Reis d'un nen o una nena."

Quina opció aconselleu?
"Totes serveixen. L'apadrinament estableix una 
relació molt bonica amb l'infant i comporta un 
compromís social. Però veiem que la població més 
jove prefereix implicar-se mitjançant el festival de 
música, o fent voluntariat. Es tracta que tothom 
col·labori de la manera que pugui."

És un projecte comunitari...
"Sí. Des de l'Obra Salesiana ho impulsem al barri 
de Marianao, però és un projecte comunitari en 
què participen l'Ajuntament i els Serveis Socials, 
el casal, comerços, empreses que fan donacions, 
fins i tot entitats bancàries. La campanya es fa a 
tots els barris de la ciutat mitjançant una xarxa de 
col·laboració."

N “Sense treball 
comunitari en xarxa 
no és possible la 
transformació social"

N “Sin trabajo 
comunitario en red 
no es posible la 
transformación social”

LAURA FORTES dirigeix la Plataforma d'Educació Salesiana (PES), un dels col·lectius de  
Sant Boi que cada Nadal col·laboren per fer realitat la campanya 'Cap infant sense joguina'. Psicòloga 
de formació, especialista en educació social d'infants i adolescents, creu en el treball comunitari com a 
eina per transformar la societat i atendre les necessitats de les persones més vulnerables.

”La 
campanya 
Cap infant 
sense joguina 
omple la 
nit de Reis 
d'alegria i  
de màgia”


