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Plan de mejora de la limpieza
NEl Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria y la recogida selectiva de residuos

1 Una prioridad municipal

La limpieza y el buen estado de conserva
ción de las calles y las plazas de una ciudad
son indicadores de su calidad de vida. En un
entorno digno y bien cuidado hay más opor
tunidades para el desarrollo económico y
para el comercio, se refuerzan la convivencia
y el civismo y aumenta la autoestima colec
tiva. El Ayuntamiento apuesta por un espa
cio público de calidad para Sant Boi.

2 Una preocupación ciudadana

La situación de la limpieza en el espacio públi
co es una preocupación de la ciudadanía, que
a través de varios canales viene reclamando
al equipo de gobierno municipal un esfuer
zo para reducir la presencia de suciedad en
calles y plazas del municipio. Los excremen
tos de animales, las pintadas, los muebles y
trastos viejos, los embalajes, las manchas de
aceite en el suelo o los restos de chicle son
algunos de los problemas más manifestados.

Una campaña
reclama la
implicación
colectiva

de toda la
ciudadanía para
poder disponer
de un Sant Boi
más limpio

3 Un plan de acción

El Ayuntamiento ha diseñado y ha puesto en
marcha un plan de acción para mejorar la
limpieza en el espacio público, con especial
atención al problema de los excrementos de
perro. Se están destinando ya más medios y
más personal a intensificar las tareas de los
equipos municipales de limpieza y maximi
zar su eficacia. Se ha puesto en marcha una
campaña que pretende buscar la implicación
y la corresponsabilidad de toda la población.

4 Nueva maquinaria

En los últimos dos meses se han inverti
do más de 100.000 euros en la compra de
nuevos equipos de limpieza. Se ha adquirido
maquinaria de barrido mecánico y aspiración
eléctrica, limpieza especializada de diferen
tes tipos de residuos y dispositivos de agua
a presión. Los equipos de limpieza contarán
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así con una quincena de nuevos vehículos y
maquinarias auxiliares.

5 Más horas, más personal
El plan de acción ha incorporado personal
y reorganizado horarios para hacer repasos
intensivos de limpieza por las tardes y los
fines de semana. El grueso de la limpieza se
realiza por las mañanas, de lunes a sábado,
pero se cuenta también con refuerzos que
cubren las necesidades de las tardes, los
fines de semana y los días festivos con el
apoyo de las brigadas de mantenimiento de
los barrios y personal de planes de ocupa
ción. Los esfuerzos del equipo de limpieza
viaria se centran sobre todo en los luga
res más sensibles y con mayor afluencia
de personas de la ciudad, como los ejes
comerciales, las zonas peatonales, las
plazas y los parques públicos, las áreas de
juego infantil...

6 Contra los excrementos

La presencia de excrementos (y orines) de
perro en la vía pública es una de las prin
cipales preocupaciones de la ciudadanía en
cuanto al estado de la limpieza en Sant Boi,
El Ayuntamiento aplicará medidas innova
doras y modificará la ordenanza de tenencia
de animales para acabar con la impunidad
de la minoría de personas que incumplen de
forma reiterada la normativa. Se prevé do
blar el importe de las sanciones aplicadas
por no recoger los excrementos, que pa
sarán a ser de entre 300 y 450 euros (pág. 9).

7 Nueva área de recreo

En paralelo, se están poniendo a disposición
de las personas propietarias más opciones
para que sus animales puedan correr libre
mente, jugar y relacionarse con otros perros.
La apuesta del Ayuntamiento han sido his
tóricamente, en lugar de los clásicos ‘pipica

nes’, las llamadas ‘áreas de recreo’. A finales
de este mes de febrero abrirá sus puertas
en un extremo del parc de la Muntanyeta
un nuevo espacio de este tipo, el quinto de
Sant Boi y también el de mayores dimensio
nes (pág. 9).

8 Eliminación de pintadas

El Ayuntamiento continúa ofreciendo a las
personas particulares y a las comunidades
de vecinos un servicio gratuito de limpieza
de fachadas, que se encarga de eliminar
pintadas y de retirar carteles y otros ele
mentos adheridos a las paredes. La ciudad
de Sant Boi fue pionera, hace más de diez
años, en la puesta en marcha sin coste de
este servicio público.

9 Recogida selectiva

El Equipo de gobierno municipal estudia en
la actualidad una reforma integral del sis
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tema de recogida selectiva de residuos en
Sant Boi. Entre tanto, en las últimas sema
nas se ha revisado el parque de contenedo
res para reparar desperfectos y mejorar su
aspecto y estado de conservación.

10 Campaña de sensibilización

Con la salida de este número de la revista
Viure Sant Boi se pone en marcha una cam
paña de sensibilización dirigida principal
mente a los niños y las niñas de la ciudad.
A través de ellos se pretende hacer llegar a
toda la población un mensaje de correspon
sabilidad sobre la limpieza y la conservación
del espacio público. El protagonista de la
campaña es Superboi, un superhéroe que se
podrá recortar y llevar en el dedo para seña
lar y denunciar las conductas incívicas que
afean nuestras calles y plazas. La campaña
se prolongará en el tiempo e incluirá accio
nes en la calle (pág. 6).

“Jo la neteja a Sant Boi la veig
molt bé, visc a plaça de Catalunya

i sempre veus
moviment de
màquines netejant,
allà i per tot arreu.
La llàstima són
els excrements de
gossos, i els pixums.
Això ja és cosa de
la responsabilitat
de la gent, tot i que
l’Ajuntament potser
podria fer-hi més. També s’hauria
d’eradicar el tema de la publicitat a les
parets.” Antonio Gómez, associació
de veïns Vinyets i Molí Vell

“Tengo pasión por los animales.

Feina de l’Ajuntament,
responsabilitat de tothom
N El Pressupost de 2015 destina 2,7 milions a la neteja viària
Mantenir neta la ciutat és una de les prin
cipals responsabilitats de l’Ajuntament de
Sant Boi. Enguany destinarà a aquesta fi
nalitat 2,7 milions d’euros del Pressupost
Municipal (33 euros per habitant).
En les tasques de neteja de l’espai públic
treballen dia a dia 45 persones, reforçades
amb personal de plans d’ocupació i equips
de repàs. Al llarg de l’any passat van nete
jar en total més de 90.000 metres de carrer,
una tasca a la qual van destinar 58.000 ho
res de treball.

La col·laboració
de la ciutadania
és indispensable
per mantenir net
Sant Boi

El servei ha incorporat recentment nou per
sonal i nova maquinària. A més, s’han reor
ganitzat horaris, torns i recorreguts per ofe
rir un millor servei al conjunt de la ciutat.

Netejar millor, embrutar menys

L’efectivitat de la feina dels serveis mu
nicipals de neteja és més alta gràcies a la
col·laboració de la gran majoria de ciuta
dans i ciutadanes de Sant Boi. Embrutar
menys és, al capdavall, una responsabilitat
de tothom.
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En las ciudades cada vez hay más y
es cierto que hay cierta dejadez a la
hora de recoger
sus excrementos.
Incívicos los hay de
todas las edades y
condiciones, pero
afortunadamente
no todos somos
así. También hay
falta de respeto
en el otro lado,
porque a veces
la gente te llama la atención antes
de darte tiempo a sacar la bolsa.”
Carme Parés, voluntària del refugi
municipal d’animals de companyia

“L’educació té un paper molt
important per construir un futur

més cívic i
responsable. Faig
classes a l’Amat
Verdú i quan pujo
per Pau Claris des
de casa sempre he
d’esquivar caques
de gos. Els nens de
l’escola, i els meus
fills, es queixen.
Les famílies han
de col·laborar i donar exemple. Cal
més vigilància i més conscienciació.”
Cristina Acedo, professora de
l’escola Amat Verdú

TRUCA AL
TELÈFON NET
93 630 45 45

De 8 a 14h, de dilluns a divendres
(contestador automàtic 24 hores)

Informació sobre neteja
Peticions i avisos d’incidències

Mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida
(prèvia sol·licitud i
assignació de dia). Cal
dipositar els mobles al costat del
contenidor a última hora de la tarda del
dia anterior a la recollida.

Pintades i façanes

Servei gratuït
(prèvia sol·licitud) de neteja de
pintades i retirada de
cartells i adhesius.

Deixalleries

A la Deixalleria Municipal, la
Deixalleria Mòbil i el Punt
Verd de La Muntanyeta es recullen
residus que no es poden
dipositar als contenidors
del carrer (electrodomèstics, piles,
bombetes, cartutxos de tinta, ferralla,
restes de poda, matalassos...).
Segons la mida de la instal·lació,
s’hi recullen
diferents tipus de residus.

L’Ajuntament
ofereix a les
persones
particulars serveis
gratuïts de neteja
de pintades,
recollida de mobles
i deixalleria

+INFO

www.coressa.cat
www.santboi.cat/
tescoltem
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“Per a mi, la base de tot és
l’educació. Hi ha d’haver un equilibri

entre el paper de l’escola i el de la
família. En general creiem que la neteja
és cosa dels altres
i no pensem que
també a nosaltres
mateixos ens
pertoca un grau
de responsabilitat.
Opino que com
a ciutadans i
ciutadanes, hem de
saber que tenim tant
drets com deures
i no sempre ho tenim en compte, la
veritat.” Marina Mañes, voluntària de
l’AEG Sant Ramon Nonat

Un
superhéroe
de cómic
ha llegado
a Sant Boi
para mejorar
la limpieza

“Jo crec que l’eix comercial

potser hauria d’estar una mica més
cuidat. Visc al casc antic de Sant Boi
i, com que és una
zona d’oci de nit,
cada setmana es fa
una neteja bestial
amb màquines.
En canvi, tinc una
botiga a Francesc
Macià i, la veritat,
alguns carrers de la
zona potser no estan
sempre prou nets.
També és molt important que la gent
sigui més cívica.” Francesc Sancho,
comerciant

“La muntanya no està bruta, però
podria estar més neta. Crec que la gent
que va a la muntanya
té més consciència
de la necessitat de no
embrutar. Al voltant
del riu i de Sant
Ramon hi ha cada
cop més moviment
de persones, a peu
i amb bici, i jo trobo
a faltar papereres.
En qualsevol cas,
tot parteix de casa, de la família i de
l’educació que rebem. ” Maria Queralt
Rullo, voluntària ambiental

Es un superhéroe y se llama Superboi. Su
misión en la Tierra consiste en hacer de
Sant Boi un lugar cada vez mejor, donde vi
vir sea sin lugar a dudas motivo de ilusión y
de orgullo. Para ello, hará uso de todos sus
poderes, que son muchos.
Superboi puede adoptar diversas formas y
puede serlo todo. Por ejemplo, un dedo. Un
dedo recortable de cartón. Tiene una gran
capacidad para entenderse, por ejemplo,
con los niños y las niñas de Sant Boi, que
pueden envolver con él su propio dedo y
disfrazarse de él. Superboi no está solo.
Todos, también los mayores, podemos ser
Superboi.
El dedo índice de Superboi tiene el poder de
señalar. Con él podemos denunciar las con
ductas que ensucian las calles de nuestra
ciudad. De cacas de perro, sobre todo, tam
bién de papeles, chicles, pintadas, carteles...
Señalar esas conductas y sus consecuencias
es una manera de dejar constancia de lo
importante que es que todos pongamos de
nuestra parte para conseguir un futuro más
cívico. Y una manera de ayudar a modificar
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ciertas actitudes que pueden perjudicar a
los demás y que no es tan difícil cambiar,
como muy bien saben los niños.
Este personaje del universo del cómic es
el protagonista de la campaña de sensibi
lización que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha coincidiendo con la salida de este
número del Viure Sant Boi dedicado a la
limpieza y la calidad del espacio público.

Cómo conseguir tu Superboi

La versión recortable del superhéroe se
distribuirá en las escuelas y esplais a partir
de este mismo mes y podrá también des
cargarse en la página web del Ayuntamien
to (www.santboi.cat), en una versión per
sonalizable con el nombre de cada niño o
niña de Sant Boi.
La campaña prevé otras muchas activida
des, que irán concretándose a lo largo de
los próximos meses: un photocall, un con
curso de cómics, una fiesta infantil de su
perbois, una campaña de foto-denuncias...
Superboi ha llegado a la ciudad.
santboi.cat/superboi

El personaje es el
gran protagonista
de una campaña
para denunciar las
conductas incívicas
que generan
suciedad en el
espacio público

Per una ciutat neta
Por una ciudad limpia

A

l llarg d’aquests mesos estic vivint molt de prop
la vida quotidiana dels diferents barris de Sant Boi.
Estic coneixent les preocupacions dels veïns i les
veïnes i procuro estar ben atenta a totes aquelles
coses que, com la neteja de l’espai públic, els afec
ten diàriament.
Per mitjà d’aquesta enriquidora experiència he
vist que la millora de la qualitat dels espais de la
ciutat és fonamental per afavorir la convivència i
el sentiment d’estar orgullosos de ser santboians i
santboianes.
Cal treballar conjuntament per tenir una ciutat
acollidora, ordenada i neta on ens sentim a gust.
Les places, els jardins, els parcs, els carrers ...són
els escenaris on la gent conviu i es relaciona i on
al final es concreten aspectes clau per a la cohesió
social. Tots i totes volem que Sant Boi sigui un lloc
atractiu, amb interessants incentius culturals, so
cials i econòmics. Aconseguir-ho és una responsabi
litat compartida i tothom ha de participar en la cura
del nostre municipi perquè és el lloc on vivim i on
transcorre la vida de les nostres famílies.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament desenvo
luparem un conjunt de mesures per millorar el man
teniment i la qualitat dels espais comuns de la nos
tra vila, com un element fonamental per a la vida
quotidiana dels sanboians i les santboianes. n

Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

A

lo largo de estos meses estoy viviendo muy de
cerca la vida cotidiana de los diferentes barrios de
Sant Boi. Estoy conociendo las preocupaciones de
los vecinos y las vecinas y procuro estar bien atenta
a todas aquellas cosas que, como la limpieza del es
pacio público, les afectan diariamente.
Por medio de esta enriquecedora experiencia he
visto que la mejora de la calidad de los espacios de
la ciudad es fundamental para favorecer la convi
vencia y el sentimiento de estar orgullosos de ser
santboianos y santboianas.
Hay que trabajar conjuntamente para tener una
ciudad acogedora, ordenada y limpia donde nos sin
tamos a gusto. Las plazas, jardines, parques, calles...
son los escenarios donde la gente convive y se rela
ciona y se concretan aspectos clave para la cohesión
social. Todos y todas queremos que Sant Boi sea un lu
gar atractivo, con interesantes incentivos culturales,
sociales y económicos. Conseguirlo es una responsa
bilidad compartida y todo el mundo ha de participar
en el cuidado de nuestro municipio porque es donde
vivimos y transcurre la vida de nuestras familias.
Por eso, desde el Ayuntamiento desarrollaremos un
conjunto de medidas para mejorar el mantenimiento
y la calidad de los espacios comunes de nuestra vila,
como un elemento fundamental para la vida cotidia
na de los santboianos y las sanboianas. n
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Tothom ha de
participar en la cura
del nostre municipi,
el lloc on vivim
N Todos hemos de
participar en el cuidado
de nuestro municipio,
el lugar donde vivimos

867 actuacions de neteja de
pintades es van realitzar al llarg de

l’any 2014 a Sant Boi. Aquest servei
de l’Ajuntament és gratuït per a les
persones particulars i les comunitats
de veïns que volen eliminar de la
façana pintades o cartells enganxats
a la paret. Per fer la neteja s’utilitzen
habitualment materials decapants i
aigua a pressió. Hi ha llocs de l’espai
públic, anomenats ‘punts nets’, on
s’actua de manera periòdica.

Al desembre es va aplicar
un tractament contra rates,
escarabats i altres insectes a tots

els embornals (forats de desguàs) i
les tapes de clavegueram de la ciutat.
Abans de dur a terme els tractaments,
que han quedat senyalitzats amb
una enganxina, s’hi va fer una neteja
a fons. Cada sis mesos es realitzaran
campanyes de desinfecció com
aquesta per prevenir possibles plagues
com les que han afectat la ciutat
aquest estiu.

L’Ajuntament ha comprat
450 papereres noves que

ja s’han començat a col·locar
a diversos indrets de Sant
Boi. Moltes d’aquestes
papereres serviran per
reposar les que s’havien fet
malbé amb el pas del temps
i d’altres es posaran a zones
de la ciutat que fins ara no
tenien prou cobertura.

El parc de contenidors de
recollida selectiva de

Sant Boi s’ha reparat recentment.
Per encàrrec de l’Ajuntament, una
empresa especialitzada ha revisat
a fons de les tapes, els pedals i el
cablejat intern dels dispositius.
L’Ajuntament estudia en l’actualitat
una reforma integral del sistema de
recollida selectiva de residus a la
ciutat.

El Parc de la Muntanyeta tindrà aviat una nova àrea d’esbarjo per a gossos. Serà la més gran

de Sant Boi (2.760 m2) i estarà situada darrere del mercat. Aquesta ubicació facilitarà que moltes persones
propietàries, sobretot dels barris de Marianao i Centre, tinguin a prop de casa un lloc digne, ampli i còmode
per als seus animals (amb zones de sol i ombra, bancs, cadires, una font d’aigua i punts de llum). Les obres
són a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i quedaran enllestides durant les próximes setmanes.
Sant Boi compta en total amb 5 àrees d’esbarjo per a gossos.

Nuevas medidas para luchar contra
los excrementos de perro
El Ayuntamiento tiene previsto adoptar
este mes de febrero nuevas medidas en la
lucha contra la proliferación de excremen
tos de perro en las calles. El gobierno lo
cal ha decidido modificar la ordenanza que
regula esta cuestión, multiplicando por
dos el importe de las sanciones aplicadas
a las personas propietarias que no recojan
correctamente las deposiciones de sus ani
males, un problema causado por una mino
ría pero que genera múltiples molestias y
quejas en el conjunto de la ciudadanía.
En el próximo Pleno municipal se prevé
modificar la ordenanza con el fin de que
esta infracción pase de ser considerada
“leve” a “grave” y lleve aparejada una mul
ta de entre 300 euros (el doble que hasta
ahora) y 450 euros (en caso de reiteración).
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La sanción
por no
recoger

los excrementos
multiplicará su
importe por dos.

Se estudia también la adopción de otras
medidas de carácter innovador que ayuden
a poner fin a la impunidad de las personas
que incumplen la normativa de manera sis
temática.
En términos generales, la ‘nueva’ orde
nanza de tenencia y protección de los ani
males endurecerá las sanciones por con
ductas generadoras de molestias a terceras
personas, así como la reiteracion. Por con
tra, propondrá sustituir ciertas sanciones
por medidas alternativas y rebajar algunos
importes en caso de reparación voluntaria
e inmediata de la infracción.
A partir de ahora será obligatorio censar,
además de los perros, los gatos y los hu
rones, los cerdos vietnamitas, con el fin de
minimizar los casos de abandono.

Excel·lent en transparència
per al web de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Boi ha obtingut una
puntuació de 93,8 sobre 100 en l’Índex de
Transparència dels Ajuntaments (ITA) de
l’any 2014. La nota mitjana obtinguda pels
municipis analitzats a tot l’Estat espanyol
és de 85,2, aproximadament vuit punts per
sota de la qualificació de Sant Boi.
L’organització Transparència Internacio
nal España elabora cada dos anys aquest
informe. 110 municipis de més de 60.000
habitants s’han acollit a l’índex. L’ITA els
classifica en funció del grau de transparàn
cia de la informació present a la pàgina
web municipal: sobre la corporació, sobre
els contractes, sobre el cost dels serveis,
sobre l’urbanisme, les obres públiques i el
medi ambient...

De 2008 a 2014

Sant Boi se sotmet al veredicte de Trans
parència Internacional des de fa vuit anys.
La nota obtinguda ha evolucionat des dels
57,9 de l’any 2008 fins als 93,8 de les dues
darreres publicacions (2012 i 2014). En
l’informe publicat ara, la ciutat ocupa el

lloc número 11 entre els municipis de Ca
talunya i el número 43 entre els 110 de tot
l’Estat espanyol.
La nostra ciutat rep la màxima puntuació
a dues àrees, concretament relacions amb
la ciutadania i transparència econòmica i
financera.

Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Sant Boi ja va rebre el pas
sat mes de desembre un reconeixement per
la qualitat i la transparència de la comuni
cació pública a la seva pàgina web. El Labo
ratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la Universitat Autòno
ma de Barcelona li va concedir, per segon
any consecutiu, el Segell Infoparticipa, en
aquesta ocasió, amb la puntuació màxima
del 100 %.
El Pla de Ciutat de Sant Boi del període
de govern 2012-2015 assenyala la quali
tat democràtica com una de les tres grans
prioritats de les polítiques municipals. La
transparència de la gestió municipal n’és un
dels aspectes més importants.

El Fons de Solidaritat d’Agbar atorga
1.600 ajudes a famílies de Sant Boi
El Fons de Solidaritat d’Aigües de Bar
celona (Agbar) ha concedit 1.598 ajudes
a famílies de Sant Boi amb dificultats
econòmiques. L’import destinat a aques
tes aportacions, que són fruit d’un conveni
amb l’Ajuntament signat l’any 2012, ascen
deix a 90.300 euros.
Aigües de Barcelona aplica una bonifi
cació a la quota de servei i al consum de
les factures durant un període de quatre
mesos (exclosos els impostos i altres ta
xes) i amb un límit màxim de 100 litres per
persona i dia.
LAjuntament es qui determina, mi
tjançant els Serveis Socials Municipals, les
persones beneficiàries, en funció de la seva
vulnerabilitat.

En el conjunt dels municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en què ope
ra, Agbar ha concedit fins ara un total de
28.000 ajudes per facilitar l’accés al consum
bàsic d’aigua als habitatges.

De 2008 a 2014

L’empresa Aigües de Barcelona està adhe
rida al Pacte local per la inclusió de Sant
Boi de Llobregat, un compromís col·lectiu
impulsat per l’Ajuntament.
Més d’un centenar d’agents dels àmbits
econòmic i social de la nostra ciutat han
signat aquest compromís amb l’objectiu
de treballar conjuntament per combatre
els diferents factors que generen exclusió
social.
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L’Índex de
Transparència dels
Ajuntaments atorga
a Sant Boi una
qualificació de
93,8 sobre 100

Iniciativa
municipal para
dinamizar
espacios vacíos
El Ayuntamiento de Sant Boi ha puesto
en marcha una iniciativa para generar
proyectos que revitalicen algunos
espacios públicos que ahora están en
desuso. Por este motivo, el Laboratorio
Cívico de Emprendeduría y Economía
Social de Sant Boi (CoBoi) ha iniciado el
programa “CoBoi Innova: nuevas ideas
para los
espacios
vacíos de la
ciudad”.
Sant Boi
cuenta con
algunos
espacios
en desuso
(plazas,
locales,
quioscos...)
que se
pueden
aprovechar para generar proyectos
innovadores y con un impacto positivo
sobre el territorio. La idea pasa
por encontrar personas capaces de
desarrollar propuestas para activar
estos espacios. Los proyectos que
participen en esta iniciativa han de
tener un valor social y ser sostenibles
económicamente.
Las candidaturas que resulten
seleccionadas participaran en diferentes
talleres de co-creación con la intención
de acabar de perfilar las diferentes
propuestas. Además, recibirán el
apoyo de una persona especializada
en proyectos de economía social y se
realizará un seguimiento en su puesta
en marcha.
Las personas interesadas pueden
solicitar información al teléfono
93 6540302. La web municipal
(santboi.cat) publicará a mediados de
febrero las bases para participar en
CoBoi Innova.

Grupo de participantes en la segunda lanzadera de Coboi

Clausura de la segunda lanzadera
de proyectos de CoBoi
El pasado 22 de enero tuvo lugar en el
Casal de Casablanca la clausura de la se
gunda edición de la lanzadera de proyectos
del Laboratorio Cívico de Emprendeduría
y Economía Social de Sant Boi (CoBoi). La
próxima edición de la lanzadera se convo
cará antes del verano.
Los 8 proyectos seleccionados han sido:
Farma et Ciuda (distribución de produc
tos farmacéuticos para la tercera edad),
Peumayen (huertos terapéuticos), SomBici
(rutas en bicicleta), Cineboi (cinefórum en
Sant Boi), Sarau (Centro de expresión mu
sical), Cynara (organización de viajes), ANiÉ
(artes plásticas) y Instituto Helium (psico
terapia). Estas iniciativas fueron escogidas
mediante una convocatoria pública dirigida
a personas de Sant Boi y el Baix Llobregat.

Asesoramiento y formación

Estos proyectos han participado durante
8 semanas (de noviembre de 2014 a enero
de 2015) en el programa lanzadera de Co-
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Apuesta
municipal

Desde 2012,
CoBoi es un claro
exponente de la
apuesta municipal
por fórmulas
innovadoras
de desarrollo
económico y
creación de
empleo.

Boi y se han beneficiado de asesoramien
to especializado y tutorización, formación
sobre emprendeduría, coworking (trabajo
colaborativo) y apoyo para la búsqueda de
financiación; entre otros servicios dirigidos
a definir, concretar y hacer viables sus ideas
de negocio.
En la primera edición del programa lanza
dera, CoBoi proporcionó apoyo a 10 proyec
tos relacionados con temáticas tan diversas
como los juegos de rol colaborativos, la
ganadería para la prevención de incendios,
la marcha nórdica , el deporte inclusivo, la
creatividad juvenil, el alquiler social o la
imagen personal como herramienta para la
autoestima.

Sede de CoBoi

La segunda planta del Casal de Casablanca
es el espacio de atención a personas con
ideas. Además, quienes inician sus proyec
tos cuentan con un área de coworking y una
sala de reuniones y atención a clientes n

Més de 4 milions d’euros
dedicats a benestar social
L’Ajuntament ha destinat, durant l’any
2014, més de 4 milions d’euros a polí
tiques de benestar social. 2,6 milions
d’euros han estat a destinats a serveis
relacionats amb la promoció de l’au
tonomia personal i l’atenció a la de
pendència. Cal esmentar els recursos
dedicats al servei d’atenció domicili
ari (2.361.899 €), el servei de teleas
sistència (110.087 €), els menjadors
socials i àpats a domicili (69.000 €),
el transport adaptat (45.000 €) i l’ar
ranjament d’habitatges (20.000 €).

Ajuts a les famílies

Els recursos dedicats a la lluita con
tra l’exclusió social ha suposat una

Lliurades 106 beques a
projectes joves de Sant Boi

L’Ajuntament ha concedit 106
beques a projectes de joves de
Sant Boi, per un
import global de
63.800 euros. La
signatura es va fer
a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer,
amb la presència
de l’alcaldessa,
Lluïsa Moret. Les
beques tenen com
a objectiu ajudar a
millorar les possibilitats de trobar
feina i reduir el risc d’exclusió
social. En aquesta convocatòria
l’import destinat per l’Ajuntament
s’ha multiplicat per dos.

despesa d’1,5 milions d’euros. Dins
d’aquest apartat, 800.000 euros s’han
destinat a ajuts econòmics a les fa
mílies: beques menjador (90.600 €),
habitatge (217.692 €), subministra
ments (8.789 €) i necessitats bàsi
ques (317.698 €).
Complementant aquestes dades,
cal afegir: la inversió en Centres
Oberts (206.000 €) les accions extra
ordinàries contra la pobresa (132.000
€), el Projecte Treballem (113.000
€), l’atenció a les emergències soci
als en matèria d’infància i adoles
cència (100.000 €), les beques per a
joves (64.000 €) i la Botiga solidària
(45.000 €).

El Programa Joves per
l’Ocupació forma 80 joves

Bon resultat de
les campanyes
solidàries
La campanya de recollida d’aliments
duta a terme durant l’època nadalen
ca va permetre lliurar 8.993 quilos de
productes a la Botiga d’Aliments. La
campanya va comptar amb la col·la
boració de l’Ajuntament, dels mer
cats i de 39 entitats i empreses del
municipi.
Enguany, l’acció solidària va comp
tar amb l’aportació de les persones
que van donar aliments durant la Fira
de la Puríssima, un gest que va ser re
conegut amb el lliurament del calen
dari de 2015 editat per l’Ajuntament.
D’altra banda, la campanya de re
collida de joguines també va donar
un bon resultat. Prop de 700 infants
menors de 14 anys (més de 300 fa
mílies) van rebre joguines gràcies a
la col·laboració d’unes 50 d’entitats
i empreses. L’organització de la cam
panya va anar a càrrec de la Xarxa de
Casals, Salesians, Esplai Eixida, Creu
Roja, Mossos d’Esquadra i el Pla Co
munitari de Ciutat Cooperativa.

Un grup de 80 joves de Sant Boi
en situació d’atur i amb un baix
nivell formatiu participen en una
nova edició del Programa Joves
per l’Ocupació. Aquest projecte
ocupacional els proporcionarà
formació i experiència pràctica en
empreses per tal d’afavorir l’accés
al mercat laboral o el retorn
al sistema educatiu. CORESSA
gestiona a Sant Boi el programa,
que té 1 any de durada.

L’Ajuntament impulsa el
projecte Imagina Sant Boi

210 infants als Casals d’Hivern
Els tres Casals d’Hivern organitzats
durant les vacances de Nadal van
acollir 210 infants de 3 a 12 anys
d’edats. Les activitats infantils es van
fer en tres punts del territori: Escola
Ciutat Cooperativa (Minicope), Casal
de Camps Blancs (Esplai Eixida) i Escola Amat Verdú (Espai Lúdic).
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament
va fer possible facilitar un servei de
lleure educatiu durant les vacances
d’hivern. També va garantir als in

fants un àpat diari de qualitat i sa
ludable.
Les activitats que es van fer anaven
dirigides al voltant de la celebració
de les festes de Nadal: jocs grupals,
tallers, esports, racons i celebracions
pròpies d’aquesta època. Una de les
que van tenir més èxit va ser la sortida
dels tres casals a l’Infalúdic (Fira in
fantil de Sant Boi) on van gaudir d’ac
tivitats com tirolina, tallers de maqui
llatge, conducció de karts i altres.
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Un grup d’adolescents dels barris
Centre i Vinyets i Molí Vell, d’entre
14 i 16 anys, realitzen una sèrie
de fotografies de la ciutat fent
servir plataformes com Instagram
o Facebook. Amb aquestes
fotografies d’indrets escollits pels
participants s’inicia una reflexió
sobre el model de ciutat que
volen. Els joves participants es
troben els dijous a les 17 h a Can
Massallera. El projecte finalitzarà
a l’abril amb una presentació
pública dels resultats i una
exposició.

Rebaixa
de l’IBI

L’Ajuntament
ha aprovat la
reducció del
tipus impositiu
de l’impost de
béns immobles
(IBI), que passa
del 0,467 % al
0,422 %. Amb
aquesta baixada
es vol suavitzar
l’efecte de la
revisió cadastral,
que implica
un increment
anual del 10%.
Aquesta mesura
es tradueix en una
rebaixa mitjana
del 4% del rebut.

Ocupació,
benestar
social i espai
públic, les
prioritats del
pressupost
de 2015
El Pressupost Municipal 2015 preveu in
gressos i despeses per valor de 87,7 mili
ons d’euros. Aquesta xifra representa un
increment del 2,8 % respecte al pressupost
d’enguany.
En un context de crisi amb forts impactes
socials, Sant Boi destinarà 7,1 milions d’eu
ros a atendre les necessitats de les perso
nes i famílies més vulnerables. 2,6 milions
d’euros seran per al servei d’ajuda a domicili
(+200.000 euros respecte a 2014) i 920.000
euros per a ajuts econòmics d’emergència i
assistència social (+175.000).
El Pressupost Municipal preveu 1,7 mili
ons d’euros per a polítiques actives d’ocupació. A aquesta quantitat, s’hi han d’afegir
els recursos per a ocupació que gestionarà
l’empresa municipal CORESSA, les aportaci
ons de l’Àrea Metropolitana i la Diputació
de Barcelona i els fons que les empreses lo
cals destinaran al programa de suport a la
contractació impulsat per l’Ajuntament. En
total, el conjunt de les aportacions suma 4,5
milions. A més, els pressupostos municipals

Entre les inversions
previstes cal
destacar la millora
dels polígons
industrials, la
renovació del
Mercat de La
Muntanyeta i un pla
d’acció específic a
Ciutat Cooperativa
i Molí Nou.

2015 preveuen 1,3 milions d’euros més per
a la promoció del comerç local i el turisme.
D’altra banda, 7,15 milions d’euros tenen
com a destinació el manteniment i la millo
ra de l’espai públic (2,44 per a neteja, 2,21
per a recollida i transport de residus, 1,5
per a l’enllumenat públic, 1,5 per a zones
verdes i arbrat, 0,6 per a manteniment de
carrers, etc.).

Principals inversions

La situació sanejada de l’Ajuntament per
met abordar les futures inversions sense
haver de recórrer al crèdit. Entre les prin
cipals inversions cal destacar el projecte
de millora dels polígons industrials per tal
de millorar-ne la competitivitat. Cal afegir
la renovació del Mercat de la Muntanyeta,
que permetrà millorar l’oferta comercial i,
alhora, integrar l’oficina d’expedició del DNI
de la Policia Nacional, cosa que l’aproparà a
la ciutadania. Per últim s’està treballant en
la definició d’un pla d’acció específic per al
barri de Cooperativa i Molí Nou amb l’ob
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jectiu de millorar-ne la vertebració urbana i
la cohesió social.

Contenció fiscal

La principal novetat de les ordenances fis
cals de 2015 és la reducció del tipus im
positiu de l’impost de béns Immobles (IBI)
del 0,467 % al 0,422 %. L’Ajuntament vol
contrarestar d’aquesta manera l’efecte de
l’augment anual de la revisió cadastral que
és del 10 % (acumulatiu). La mesura apro
vada pel Ple permetrà rebaixar un 4 % de
mitjana el rebut de l’IBI.
Gràcies a un canvi legal, es declaren
exemptes les transmissions dels habitatges
habituals per dacions en pagament de deu
tes o execucions hipotecàries. Els requisits
són tenir un habitatge habitual i que cap
membre de la unitat familiar disposi d’al
tres béns o drets. Aquesta exempció s’apli
carà amb efectes retroactius.
L’Ajuntament ha decidit rebaixar un 30 %
de mitjana les tarifes de les zones blaves
d’aparcament per facilitar-ne l’ús.

Polítiques d’esquerra per combatre la crisi
José Manuel González, portaveu del PSC

Som un govern d’esquerres que busca recuperar l’economia i crear ocupació, man
tenir el benestar social i aprofundir la qualitat democràtica, amb els comptes de
l’Ajuntament sanejats i tenint sempre com a prioritat les persones. Hem demostrat
que les retallades no han d’anar contra els més febles. Hem reduït gairebé un 25%
del pressupost en els últims 4 anys però hem incrementat les dotacions per a les
polítiques socials i l’ocupació n
Vot: a favor

Les persones, la nostra prioritat
Alba Martínez, portaveu d’ICV-EUiA

Un any més, el Pressupost i el Pla d’Acció Municipal (PAM) situen les persones al
centre de l’acció política d’aquest equip de govern. En un context d’enquistament de
la crisi a moltes llars de la nostra ciutat i de limitació de competències municipals
sense precedents, volem fer front a les necessitats de la ciutadania amb la qual te
nim un compromís que volem complir fins al darrer dia, i ho fem gràcies a una bona
gestió econòmica i establint prioritats n
Vot: a favor

Un presupuesto sin inversiones
Marina Lozano, portaveu del PP

Un año más, el presupuesto municipal no contempla inversión alguna salvo en la
compra de ordenadores, unas máquinas para las brigadas y la rehabilitación de un
par de edificios. En total 1,76 millones de euros (21,13 € por vecino) frente a una
recaudación de impuestos de 45,92 millones de euros (551,62 € por vecino). Eso sí,
4,77 millones a fiestas, cargos de confianza, subvenciones, publicidad y otros. La
única prevista: la rotonda de la Parellada que realiza el Ministerio de Fomento n
Vot: en contra

La nostra responsabilitat
Jordi Garcia, portaveu de CiU

El Pla d’Acció Municipal (PAM) aprovat el 2014 va ser una enganyifa, perquè hem
detectat que moltes coses no s’han fet. Exemples: el Mercat de La Muntanyeta,
les obres del Casal Parroquial...i n’hi ha molts més on no hi ha hagut cap actuació.
Volem pressupostos transparents i que es canviï “la forma i la manera” de fer les co
ses, començant perquè se li demani l’opinió al poble en temes clau. Per tant aquests
no són els pressupostos que volem per a aquest 2015 n
Vot: abstenció

Un presupuesto para seguir tomándote el pelo
David Parada, portaveu de PxC

No podemos votar un presupuesto donde la primera acción de la alcaldesa fue rea
lizarse una sesión fotográfica de más de 4.000 euros en la fiesta mayor. Tampoco
aceptar unos impuestos fiscalmente injustos, donde el IBI tiene valores anteriores a
la crisis. No podemos votar unos presupuestos donde se pagan 20.000 euros al año
en asesoramiento legal a inmigrantes a través de AMIC-UGT y no se da cobertura
legal a la gente de casa que la tiene cada vez más limitada por el gobierno n
Vot: en contra
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Reconeixements
al bon govern de
l’Ajuntament
L’Ajuntament va rebre durant l’any 2014 dife
rents premis i reconeixements pel bon treball de
l’organització. Diversos mitjans de comunicació
es van fer ressò que l’Ajuntament de Sant Boi és
un dels millors pagadors a proveïdors, que té un
endeutament molt per sota del límit legal i que
aquesta eficiència ha estat possible gràcies a la
informatització del sistema de recepció, trami
tació i pagament de factures en un termini mitjà
de 20 dies.
El Ministeri d’Administracions Públiques va
concedir l’accèssit als premis a la Qualitat i In
novació en la Gestió Pública per l’avaluació dels
plans de desenvolupament comunitari de Camps
Blancs, Cooperativa i Marianao.
El Banc de Bones Pràctiques (BBP) de la Fun
dació Pi i Sunyer ha seleccionat com a bones
pràctiques dues iniciatives municipals: “Compar
tint sabers superem la crisi. Dones i economia
domèstica” i “l’Observatori de Ciutat, espai 2.0
de coneixement i de relació”.
Així mateix, la Subdirecció d’Arxius de la Ge
neralitat ha reconegut l’Arxiu Administratiu de
Sant Boi per la inclusió al web del “Registre de
destrucció de documents” com a bona pràctica.
Per acabar, el web municipal ha obtingut, per
segon any consecutiu, el Segell Infoparticipa
2014 i, per primer cop, la puntuació màxima del
100%. El guardó de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) reconeix la qualitat i la transpa
rència de la comunicació.

Nova edició del Torneig de
Futbol Leroy Merlin

L’Estadi Joan Baptista Milà va
acollir la cinquena edició del
Torneig de Futbol Benjamí Leroy
Merlin, organitzat pel FC Santboià.
32 equips van participar a la
competició. El Benjamí A del
FC Santboià va arribar a la
semifinal de la categoria A. El
Gimnàstic Manresa va guanyar la
final en derrotar al FC Barcelona.

L’equip de voleibol femení,
a la Copa de la Princesa

L’equip sènior femení del Club de
Voleibol Sant Boi va participar a
la Copa de la Princesa. Aquesta
competició la disputen els dos
millors equips de cada grup de la
Superlliga Femenina 2. L’equip
santboià no va arribar a la final
perquè va perdre contra el
Torrelavega (Cantàbria).

Triomf de l’equip d’handbol
infantil de Cooperativa

L’equip infantil del Club d’Handbol
Cooperativa va
guanyar el torneig
“Llet nostra”,
organitzat pel
FC Barcelona. L’equip
santboià va jugar la
final contra l’Handbol
Igualada, amb el
resultat de 21-23.

Acord per promoure el
comerç de proximitat

L’Associació de Famílies de
l’Escola Vedruna ha arribat a
un acord amb les associacions
de comerciants El Carrer i Sant
Boi una gran botiga. Més de 300
famílies gaudiran de descomptes
als comerços federats i en altres
que s’han afegit. D’aquesta forma
les famílies de l’escola guanyen
en preu i servei als barris i es
potencia el comerç local.

12 entitats
participen a
la Xarxa de
Voluntariat
Dotze associacions locals han promo
gut la creació de la Xarxa de Volun
tariat de Sant Boi amb la intenció de
potenciar al municipi la pràctica del
voluntariat i el treball en xarxa de les
entitats. Amb la presència de prop
d’un centenar de persones, l’alcaldes
sa, Lluïsa Moret, va fer la presentació de la Xarxa de Voluntariat el dia
20 de gener a l’equipament de Can
Massallera. La responsable provincial
de Voluntariat de l’Orde hospitala
ri de Sant Joan de Déu, Immaculada
Merino, va fer una ponència sobre la
naturalesa del voluntariat, la situació
actual i les perspectives de futur.

Voluntariat amb tradició

La participació de persones voluntà
ries en projectes socials de les enti
tats té un llarg recorregut a Sant Boi.
La creació de la xarxa és un pas més
per aprofitar aquesta trajectòria i
guanyar eficiència per donar resposta
a les necessitats detectades.

Can Massallera va acollir la presentació de la Xarxa de Voluntariat
Les associacions que formen part
de la Xarxa de Voluntariat són: Fun
dació Marianao, Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, Benito Menni Complex
Assistencial en Salut Mental, Servei
Local de Català de Sant Boi, Esplai
Eixida, Centre Obert Don Bosco, Cul
tura Viva, Càritas, Iniciatives Solidàri
es, Creu Roja Sant Boi i Desos Opció
Solidària. L’Ajuntament participa en

aquesta xarxa mitjançant el seu Punt
de Voluntariat, situat a l’equipament
de Can Massallera.
La pàgina web voluntariatsantboi.
cat és el punt de referència de la xar
xa. Les persones amb la intenció de
col·laborar voluntàriament en la re
alització dels projectes poden conèi
xer-los de primera mà i contactar per
sumar-s’hi.

Es posa en marxa el grup
de voluntariat ambiental
El 21 de gener va tenir lloc la presen
tació oficial del grup de voluntaris i
voluntàries ambientals de Sant Boi.
L’objectiu és treballar per millorar el
medi ambient i conscienciar la ciuta
dania en el hàbits i valors de la sos
tenibilitat.
L’equip està format per 23 persones
que s’ocuparan de tasques relacio
nades amb la restauració dels eco
sistemes de fauna i flora autòctones,
la recuperació d’espais degradats, la
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creació i conservació d’itineraris de
natura i el manteniment d’espais d’ús
públic a l’entorn natural.
Durant la presentació es va actuar
a la font de Golbes, tot restaurant el
torrent de la font i netejant els sedi
ments de les reixes de la zona. També
es va reconstruir el mur de pedra seca
adjacent a la font, es van fer tallers
d’identificació de petjades i es van
penjar menjadores perquè els ocells
puguin passar-hi l’hivern.

Nou projecte
comunitari
al barri de
Marianao
Sant Boi ha donat el tret de sortida al Pro
jecte d’Intervenció Comunitària Intercultu
ral (ICI). L’Obra Social “la Caixa” i l’Ajunta
ment han signat l’acord a través del qual
prenen el compromís de desenvolupar el
Projecte al barri de Marianao, conjuntament
amb la Fundació Marianao. La presentació
del projecte va tenir lloc a l’Ajuntament, el
30 de gener, i va anar a càrrec de l’alcal
dessa, Lluïsa Moret, el patró de la Fundació
Bancària “la Caixa”, Jaume Lanaspa, el di
rector territorial de “la Caixa” a Barcelona,
Jordi Nicolau, i el president de la Fundació
Marianao, Xavier Pedrós.
El Projecte d’Intervenció Comunitària In
tercultural, MarianaoTéCor, és una aposta
de la ciutat per la convivència i la cohesió

Manel Esteller, premiat per la
revista El Llobregat

La promoció de
la salut, l’àmbit
socioeducatiu i
la participació
ciutadana seran
els principals eixos
d’actuació del
projecte.

social, per afavorir el desenvolupament
local i millorar les condicions de vida dels
veïns i les veïnes del barri.
El Projecte d’Intervenció Comunitària In
tercultural és impulsat per l’Obra Social ”la
Caixa”, en col·laboració amb diferents en
titats socials i amb les administracions lo
cals, i avalat pel Ministeri d’Ocupació i Se
guretat Social i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP). En aquests
moments, el Projecte és present a 40 àm
bits territorials de 31 municipis de tot l’Es
tat amb un alt nivell de diversitat cultural n

50 aniversari
del col·legi
Santo Tomás

L’alcaldessa,
Lluïsa Moret, va
participar a la
festa de cloenda
del 50è aniversari
del col·legi Santo
Tomás. L’acte va
tenir lloc el passat
28 de gener. El
centre escolar,
situat al número
35 del carrer
Eusebi Güell, va
néixer l’any 1964
de la iniciativa del
matrimoni
de mestres
format per Tomás
Martín Sanz i
Ma Rosa Andorrà
Llargués.

El científic i investigador
santboià Manel Esteller va
guanyar un dels guardons
de la primera edició dels
Premis El Llobregat.
L’alcaldessa de Sant Boi,
Lluïsa Moret, va lliurar el
premi Cabal Amazònic
al director de l’IDIBELL
durant l’acte celebrat
el passat 19 de gener.
Esteller va aprofitar l’acte
per demanar que “la
crisi no sigui una excusa
per retallar la recerca” .
Esteller va rebre també
recentment el VI Premi
Nacional d’Oncologia de
la Fundació Echevarne.

5 escoles reben 9.000 euros
per estalviar llum i gas

Cinc escoles públiques de Sant Boi
(Montbaig, Amat Verdú, Benviure,
Barrufet i Maria Fernández Lara) van
aplicar el 2013 la metodologia del
projecte europeu Euronet 50/50. Les
mesures d’eficiència els van permetre
reduir el consum
d’electricitat i gas
natural en més
de 190.000 kWh i
generar un estalvi
conjunt de més de 18.000 euros.
L’ Ajuntament ha premiat aquest
esforç amb una aportació econòmica
equivalent al 50% d’aquesta quantitat i
encara s’estalviarà de les seves pròpies
arques el 50% restant.

Pren possessió el nou
regidor del PP
El nou regidor del PP,
Juan Guillén, va prendre
possessió al Ple celebrat
el 26 de gener. Guillén
substitueix l’anterior
regidora del PP, Olga
Puertas, que va dimitir.
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Esport
inclusiu: una
aposta per la
igualtat
L’Ajuntament treballa perquè totes les per
sones puguin accedir a la pràctica esportiva
com a eina de foment de la salut, de l’ús
creatiu del temps lliure i com a estímul de
millora de les relacions personals i socials.
Amb aquesta premissa per davant, el
consistori vol fomentar l’esport adreçat a
les persones amb discapacitat. Dit d’una
altra manera, vol promoure les activitats
esportives en igualtat de condicions amb la
resta de ciutadans i ciutadanes.
D’aquesta manera, des fa temps, s’han
anat programant ofertes i activitats diver
ses. Una d’aquestes propostes és la Jornada
d’Esport Inclusiu, que ja fa tres edicions que
se celebra i que ha anat creixent en parti
cipants fins a arribar a reunir més de 180

E-books per a
persones amb
discapacitat

L’esport adaptat
afavoreix la qualitat
de vida i la inclusió
de les persones que
el practiquen.

persones durant la darrera, que va tenir lloc
el mes novembre de l’any passat.
A més, s’han anat realitzant accions en
caminades a millorar l’accessibilitat, com
ara la instal·lació d’un ascensor adaptat, un
elevador hidràulic per a la piscina i material
terapèutic i de rehabilitació al Poliesportiu
La Parellada, i el servei de préstec de bi
cicletes adaptades al Parc Ciclista de Sant
Boi. A més també s’han posat en marxa
noves ofertes formatives adreçades a mo
nitors i monitores que realitzen les tasques
als diversos equipaments esportius.

Fruit d’un
conveni entre
l’Ajuntament i
Flisa Catalunya
(Fundació
ONCE), la
Biblioteca
Jordi Rubió
i Balaguer
disposa de 9
dispositius de llibre electrònic per a
persones amb discapacitat visual o
problemes importants de visió, que els
facilita gaudir de la lectura. Disposen
d’un contingut predeterminat de
novel·les clàssiques lliures de drets
d’autor i es presten amb les mateixes
condicions que la resta de documents
de la biblioteca, encara que cal signar
un document de responsabilitat del
bon ús. La Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer és la seu del Centre
d’Informacio de la Discapacitat de
Sant Boi.

Les seqüeles de la
poliomielitis

Orozco contra
la violència
masclista.

El cantant
Antonio Orozco
es va solidaritzar
amb la campanya
Això no és amor
al concert que
va oferir a Can
Massallera el 5 de
desembre. Orozco
va dir unes
paraules sobre
les conseqüències
de la violència
en les relacions.
La campanya
posa l’accent
en les etapes de
l’adolescència i la
joventut.
www.
aixonoesamor.cat

Entre el 15 i el
22 de gener, a
l’auditori del
Parc Sanitari
Sant Joan
de Déu es va
poder veure
“Poliomielitis
y síndrome
postpolio”, una exposició d’imatges
impactants sobre les conseqüències
que la malaltia ha deixat al cos de
moltes persones que l’han patit a la
península ibèrica. Produïda per la
Universitat de Salamanca i organitzada
per Aramis, Associació de Persones
amb Discapasitat Física de Sant Boi,
en la mostra també van col·laborar
l’Institut Guttman i l’Ajuntament.
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Arriba un nova temporada teatral
de Can Massallera
Aquest mes s’inicia la Temporada de
Primavera d’Arts Escèniques i Música
a Can Massallera.
En aquesta ocasió el programa in
corpora novetats, tant en la forma
com en el contingut: per primera
vegada, està previst un espectacle
de producció pròpia. Es tracta de Ti
rant lo Blanc, projecte realitzat amb
la col·laboració del Teatre Nacional
de Catalunya i l’Institut del Teatre i
a través de Teatres en Xarxa, integra
da pels teatres de Barberà del Vallès,
Sant Andreu de la Barca, Sant Joan
Despí, Ripollet, Tordera i Sant Boi.
Pel que fa al contingut, la progra
mació inclou, també per primer cop,
un espectacle operístic complet amb

una orquestra de 40 músics (El Barber
de Sevilla) i una altre adreçat al públic
familiar (Les princeses també es tiren
pets).
A la popular òpera bufa de G. Ros
sini El Barber de Sevilla (diumenge
22, a les 19 h) seguiran, per ordre de
programa, Sense Solta, Lucas Mascia
no, Idiota, Les princeles també es tiren
pets, Sandaran Cello Quartet, Tirant lo
Blanc, Lari Poppins, El crèdit i Animals
de companyia.
Els preus de les entrades són po
pulars: 18 €, l’entrada normal antici
pada (teatrecanmassallera.ticketea.
com), tot i que hi ha preus reduïts i un
abonament per a algunes representa
cions per 50€.

Nova mirada a
la tradició

El carnaval de
Sant Boi, amb
tot el cor
Carnestoltes ja és a les portes de
la ciutat disposat a omplir Sant Boi
de festa i disbauxa durant uns dies.
Com sempre l’alegria i les disfresses
de la rua seran les protagonistes de
l’esdeveniment que dóna pas a la pri
mavera
És una activitat plural i participati
va, oberta a famílies, colles d’amics,
entitats... Carnaboi 2015 (dia 14, 18
h) batejat com a Love Carnaboi per la
coincidència de la data amb el Dia de
Sant Valentí, comptarà amb més d’un
miler de persones distribuïdes per
una vintena de comparses. La rua, en
capçalada per una carrossa dedicada
a l’amor, està composta per un munt
de comparses, algunes amb més de
100 persones, colles de percussió
i txarangues. Les disfresses seran
d’allò més variat: el món del circ, àn
gels i dimonis, superherois, bombers,
emoticones, policies i lladres, víkings
i gàngsters, etc.. Carnaboi sortirà de
la pl. Catalunya, a

les 18 h, fins arribar a la pl. Teresa
Valls i Diví després d’haver recorre
gut la ciutat. Després, desfilada de
comparses (el sambòdrom!), lectura
del pregó i crema del Rei Carnes
toltes. Les inscripcions a la rua Car
naboi es poden fer a www.santboi.
cat/carnaval. La festa acabarà amb

música i ball. A més, el dia 14, a les
11 h, l’associació de comerciants El
Carrer farà el tradicional concurs in
fantil de disfresses a la pl. Catalun
ya. I l’endemà, a les 12 h, al parc de
la Muntanyeta, carnestoltes infantil
amb l’espectacle Tutti frutti, de la
companyia Toc de Retruc.
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El proper diumenge 15 de febrer
torna la tradició dels Tres Tombs a
la ciutat. Els Pessebristes de Sant
Boi i la Federació Els Garrofers,
amb la col·laboració de moltes
altres entitats, posen fil a l’agulla
per oferir-nos una festa cada cop
més participativa. Tot continuant
amb el lema “Una nova mirada a
la tradició” enguany tornaran els
carros i els cavalls i els animals
de companyia per animar els
carrers de Sant Boi. En arribar
a la rambla Rafael Casanova
la comitiva farà les tres voltes
i tindrà lloc la benedicció dels
animals. A primera hora del
matí, a la plaça de l’Agricultura
hi haurà un esmorzar popular i
un circuit de ponis per als més
petits. Durant tot el matí a la plaça
de l’Ajuntament s’instal·laran
parades de menjar tradicional
i artesania. A més, la setmana
anterior a la jornada, l’aparador
de l’Ajuntament acollirà una
exposició de carros en miniatura
de Pere Badia. Enguany, al voltant
de la celebració s’han convocat
dos concursos: un de dibuix
infantil per a nens i nenes de
primària i un altre de fotografia
per a majors de 13 anys. Les bases
a www.pessebristes-santboi.
org. L’esdeveniment comptarà
amb la banda de l’Agrupament
Sant Josep
Obrer, la coral
de la Fundació
Marianao i els
animals del
Refugi Municipal
d’Animals de
Companyia.

N Nuevas formas políticas

L
Juan Antonio Tamayo,
regidor

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat

as nuevas formas de hacer política están presentes en
todos los medios de comunicación y los debates, que re
cogen la demanda ciudadana de mayor transparencia,
austeridad y cercanía a los problemas reales. Hay una rei
vindicación general de más honestidad en lo público. La
corrupción está presente en las noticias diarias.
Sin embargo, ya hay ejemplos claros de transparencia,
proximidad y empatía respecto a las personas. Responsa
bles políticos que buscan soluciones a los problemas de la
gente, en lugar de crearlos como hacen otros. Gobiernos
que, a pesar de la escasez de recursos del momento, son
sensibles a la necesidad de las personas, dan la cara e in
tentan ayudar en la medida de sus posibilidades.

La alcaldesa, Lluïsa Moret, da cada día un buen ejemplo
de esta nueva manera de gobernar. Prescindir del coche
oficial, del chofer, de la reserva del aparcamiento, trasla
dar la alcaldía a los barrios, estar donde están los ciuda
danos y contestar directamente a sus demandas. Incor
porar esa sensibilidad a la administración está teniendo
resultados visibles en la mejora del mantenimiento, en la
urbanización de calles, en la mejora de los equipamientos
deportivos y en multitud de proyectos en marcha surgi
dos de la atención a las demandas de los ciudadanos. Es
cuchar y atender a los vecinos en su barrio, en su casal, en
su calle. La nueva forma de hacer política en Sant Boi es
Lluïsa Moret.

N Con nuestros impuestos no

E
Marina Lozano Illescas,
portaveu

ppsantboi.com

ste año PSC e ICV se van a gastar 4,77 millones de eu
ros en campañas, fiestas, publicidad, actos instituciona
les, subvenciones, cargos de confianza y otros desmanes
cuando hay 7.455 personas en paro en la ciudad.
Cada vecino, incluidas las personas en paro, vamos a pa
gar 551,62 € de media en impuestos mientras que la inver
sión por habitante será de 21,13 €.
Y es que cuando destinas un 47% de lo que recaudas a
pagar sueldos, un 34% a gasto corriente para mantener
la estructura que se ha montado, y otra parte de lo que
queda al pago de la deuda, los intereses y a tapar los agu
jeros de las empresas Coressa y Claus, pues ya no hay
para más.

Así pues, un año más no vamos a ver ninguna inversión
en nuestras calles mientras nuestro bolsillo es saqueado
continuamente con los abusivos impuestos que pagamos,
después de que nos hayan subido el IBI un 58% en estos
años de dura crisis y sacrificios para todos.
Marianao va a seguir siendo el barrio de la ciudad que
más impuestos paga y se queda otra vez sin biblioteca,
sin ambulatorio en condiciones y pagando zona azul.
Hacer con el dinero de los demás lo que uno no está dis
puesto a hacer con el suyo propio es irresponsable y, por
tanto, con nuestros impuestos, no.

N Chapuza municipal en las barbacoas de Cinco Rosas

E
David Parada Pérez,
portaveu

davidparada.com | santboi@pxcatalunya.com
twitter: @davidparada
facebook.com/PxCSantBoi

n verano del año 2011, justo después del principio de la
presente legislatura, uno de los primeros conflictos que
afrontamos fue el derivado de los múltiples problemas
que se producían cada fin de semana por bandas de origen
latino. La tentativa de agresión a una familia santboiana
con un arma blanca, los insultos, las amenazas dirigidas
a familias del municipio, el creerse amos de las pistas de
portivas llevó la tensión a límites peligrosos. Nos reuni
mos con el equipo de gobierno (PSC-ICV), con la policía
municipal y con diversos vecinos con el fin de buscar una
solución ante la débil respuesta del Ayuntamiento. Nues
tro objetivo ha sido siempre el de garantizar el uso del
espacio público en óptimas condiciones con firmeza ante
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aquellos que lo desafían. El Ayuntamiento optó una vez
más por la cobardía. Cerró los accesos y bloqueó las pistas
deportivas con bloques de hormigón, haciendo pagar jus
tos por pecadores a nuestros conciudadanos. Obviamen
te, el poder público quedó una vez más debilitado ante el
incivismo y la violencia. Hace unas semanas las cosas se
han agravado al derruirse las conocidas “barbacoas de las
Cinco Rosas”. Atrás ha quedado este magnífico servicio
público de convivencia vecinal. Nosotros lucharemos para
que se reponga. Lucharemos para que el Ayuntamiento
no se amedrente y proteja el interés general. Lucharemos
contra los violentos con mano firme, frente al complejo
político al que nos tienen acostumbrados.

Sala de Plens
N Un espai públic per viure i conviure

T
Alba Martínez Vélez,
portaveu
iniciativa.cat/sant boi | twitter: @ICVSantBoi
facebook.com/santboians.iniciativa

radicionalment, les ciutats mediterrànies s’han carac
teritzat perquè tenen una vida urbana i social molt més
complexa que la d’altres models urbans.
L’àgora romana ja era un espai d’ús col·lectiu dins l’en
tramat urbà i nosaltres, que som filles i fills d’aquesta cul
tura mediterrània i no volem renunciar-hi, reivindiquem
l’ús de l’espai públic i sabem que no és casual que aquest
sigui objecte de la preocupació ciutadana.
És aquí on vivim, convivim, ens relacionem, treballem i
actuem els santboians i les santboianes, és el lloc on pre
nem el pols a la ciutat i veiem les seves mancances i també
les seves fortaleses. I és que més enllà de la dimensió físi
ca, els nostres carrers i places tenen una funció sociocul-

tural que hem de garantir i potenciar.
Espais de relació i contacte entre persones, espais on la
ciutat cobra vida a través de diferents expressions comu
nitàries: la familiar, la comercial, la gastronòmica, la indus
trial, la creativa... Espais que han de ser flexibles per adap
tar-se als canvis socials però dels quals ens hem d’apropiar
d’una forma responsable i compartida.
Un model de ciutat es construeix dia a dia entre tots i totes. Des de la ciutadania, adoptant un actitud de pertinen
ça i coresponsabilitat envers els nostres carrers i espais
comuns i des de l’Ajuntament garantint els mitjans sufici
ents per poder gaudir d’una ciutat neta i que permeti l’ús
complet del seu espai públic.

N Revisió del valor cadastral, ja!

L
Jordi Garcia Mas,
portaveu

ciu.cat | twitter: @jordistboi

viure

Sant Boi
Febrer 2015

a meva presentació com a candidat de CiU a l’Alcaldia
de Sant Boi la vaig compartir amb centenars de veïns i de
veïnes. La meva voluntat i compromís és liderar el pro
cés que farà possible el canvi que Sant Boi es mereix. El
projecte presentat no neix en un despatx perquè nosal
tres creiem que només podem donar solucions reals si
escoltem el poble. Creiem que només podrem identificar
les seves necessitats si les fem nostres fent política de
trinxera i treballant colze a colze. Nosaltres creiem que
només podrem optar a la construcció d’un Sant Boi més
equitatiu, sostenible i pròsper si fem partícip tot el poble.
Amb aquest compromís, hem sortit al carrer i hem realit
zat 1.000 enquestes amb diferents paràmetres i recursos
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als sis barris de Sant Boi. Aquest treball engrescador ens
ha de portar a un canvi en el model de fer política, perquè
entenem que fer política és la voluntat de servei envers
el poble. Doncs bé, hem detectat un seguit de factors/
recursos que creiem que és urgent posar sobre la taula
per començar a treballar-hi. Un exemple és el de la revisió
del Valor Cadastral per ajustar l’impost al preu real dels
habitatges: actualment l’impost de IBI és un dels més cars
de la comarca. Volem un Sant Boi integrador i és la nostra
responsabilitat il·lusionar i fer partícip d’aquest repte tot
el poble. Us demano el vostre suport, perquè el canvi és
possible i neix ara, fem-ho per a l’ara i per al demà! Siguem
valents i avancem! Suma-t’hi per fer-ho possible!

SEGUEIX-NOS

a les xarxes socials i a la ràdio
3.939 m’agrada
www.facebook.com/AjuntamentdeSantBoi

2.978 seguidors
@AjSantBoi

65.544 reproduccions
www.youtube.com/user/AjuntamentSantBoi

Ràdio Sant Boi (FM 89.4)
https://enacast.com/radiosantboi
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Tallers del Club de Feina

El Club de Feina de Coressa organitza
periòdicament tallers curts al voltant
de temes relacionats amb la recerca
de feina. Ara com
ara, està oberta la
inscripció a Xarxes
socials, practica
Twitter i Linkedin
(dia 6), Dóna’t d’alta
a portals de feina per
Internat: Infojobs (dia
13), Fes més visible
el teu currículum i
Descobreix les teves
competències (dia 20) i Prepara’t per
afrontar els processos de selecció
(dia 27). La formació és totalment
gratuïta. Més informació, a Coressa
(c/Pau Claris, 14, telèfon 93 652 98 30).

Escola de mares i pares

Continuen les sessions
del programa de formació
a famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares.
Sessions programades al
febrer: Com afrontar els
canvis en l’adolescència (els dijous
5 i 12, a les 17.30 h, a l’Escola Antoni
Tàpies) i Com millorar l’èxit escolar
(dijous 19, a les 17.30 h, a l’Escola
Barrufet). Les inscripcions es poden
fer a través de www.santboi.cat/
lescolamip, al telèfon 93 635 12 12 o a
l’OMAP (pl. Ajuntament, 1).

Homenatge a les dones

Amb motiu del Dia Internacional de
les Dones (8 de març), l’Ajuntament
retrà homenatge a
les que treballen o
hagin treballat com a
mestres o professores
als diferents nivells
educatius dels centres
d’ensenyament reglat de
la ciutat. La crida també
es fa extensiva a les santboianes que
realitzin o hagin realitzat tasques
docents fora de Sant Boi
Informació: Telèfon 93 635 12 26 o a
protocol@santboi.cat.

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’empresa municipal
CORESSA posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia): Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830)
Ofertes de feina
(tramesa de dades
de contacte): correu
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830

L’OMAP introdueix millores per reduir el temps
d’espera de les persones usuàries del servei
L’Ajuntament està implantant des del passat
mes de gener una sèrie de millores per evitar
cues i reduir el temps d’espera a les persones
que acudeixen a l’Oficina Municipal d’Atenció
al Públic (OMAP). En aquest sentit, l’OMAP ha
establert, des del 26 de gener, un sistema de
cita prèvia per a les persones que optin per ser
ateses sense haver d’esperar.
S’han realitzat obres a la planta baixa de
l’Ajuntament per habilitar un
espai per a l’atenció directa
a les persones usuàries de
l’OMAP amb la finalitat de
distribuir de forma adequada
les visites mitjançant un
sistema de torns. Així, en la
part esquerra de la planta baixa s’ha habilitat
una sala perquè les persones que ja disposin
de torn esperin a ser ateses. L’objectiu de la
mesura és guanyar comoditat i reduir el temps
d’espera.

Torns i cita prèvia

El sistema de torns ja està implantat aquest
mes de febrer. Els torns es visualitzen en unes
pantalles de vídeo en què apareix el número de
taula en la qual s’han realitzar els tràmits. A la
recepció de l’OMAP hi haurà dues persones per
atendre el públic i distribuir els torns. En total,
hi ha 11 llocs d’atenció al públic al matí i 4 a la
tarda. La implantació d’aquest sistema afavoreix
l’avaluació del temps d’espera i del temps
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d’atenció al públic. Les persones que desitgin
ser ateses directament, sense haver d’esperar,
poden demanar cita prèvia mitjançant el web
municipal o de forma presencial. D’aquesta
manera, qui disposi de cita prèvia serà atès
de forma immediata el dia i l’hora que hagi
reservat. Val a dir que l’Ajuntament treballa
des de fa temps en la modernització dels
serveis d’atenció ciutadana. En aquest sentit,
una de les prioritats
ha estat facilitar
mecanismes que
evitin desplaçaments
a aquelles persones
que hagin de realitzar
tràmits administratius.
Actualment es poden realitzar telemàticament
(per Internet) 16 tràmits, la majoria sense
necessitat de signatura electrònica.

Servei pioner

L’equip de govern municipal (PSC - ICV / EUiA),
a través del Pla de Ciutat, té entre les seves
prioritats apropar l’Administració local a la
ciutadania de Sant Boi.
Pionera a tot l’Estat i amb 18 anys de
funcionament, l’OMAP continua treballant per
millorar l’atenció al públic.
De fet, aquest servei municipal és un dels més
ben valorats per la població, amb un grau de
satisfacció de 9,5 punts (segons l’últim sondeig
realitzat).

Tauler d’anuncis
Tauler
Setembre’
Febrer’14
15
i professionals. L’objectiu és millorar i ampliar
el coneixement sobre la malaltia, aportar
pautes per afrontar les situacions conflictives
i els problemes més freqüents, per intentar
donar la millor qualitat de vida al malalt i a
qui el cuida i aprofundir en el coneixement
de demències que generen dependències.
Informació: www.afabaix.org. Lloc: Cal Ninyo.
Preu: 20 €, socis, i 40 €, no socis.

Hipertensió i glucosa

Concurs de selfies. L’Ajuntament organitza amb la col·laboració de

l’agrupació fotogràfica Afoboi un concurs fotogràfic de selfies en el marc
de la campanya #bojospersantboi. La finalitat és que els ciutadans i les
ciutadanes puguin contribuir a la promoció de la ciutat mitjançant la xar
xa Instagram. La millor foto es premirà amb una càmera digital. Bases, a
www.santboi.cat/selfies. El termini per presentr originals acaba el dia 28.

Preinscripció de P3 i jornades
de portes obertes

Aquest mes l’Ajuntament farà arribar a les
famílies afectades el calendari de preinscripció
i matrícula de P3 per al curs 2015-2016, un cop
la Generalitat publiqui la resolució que ha de
regular el procés. La preinscripció està prevista
al mes de març. Al llarg de febrer i març hi
haurà jornades de portes obertes als centres
educatius de primària i secundària. Informació:
escoles i centres educatius i www.santboi.cat

Universitat

A la UNED de Sant Boi s’ofereix un dels
cursos del postgrau universitari Expert en
salut mental i continuïtat de cures: models
d’intervenció. Els destinataris són psicòlegs,
educadors socials, infermers i professionals
sanitaris, en general, psiquiatres, juristes,
treballadors socials, terapeutes ocupacionals
i professionals de centres de menors. El curs
començarà el 18 de febrer. Inscripcions: Fins al
17 de febrer. UNED, tel. 91 386 72 91 i www.
fundacion.uned.es/actividad/idactividad/8749.

Curs sobre l’Alhzeimer

L’Associació de Familiars d’Alhzeimer
del Baix Llobregat organitza un
seminari destinat a familiars, cuidadors

Aquest mes continua la campanya per a tota
la població, organitzada per l’Ajuntament i
la Creu Roja, per prevenir la hipertensió i la
diabetes. Una unitat mòbil de la Creu Roja
realitza els controls de la tensió arterial i els
nivells de glucosa. Llocs i horari: D’11 a 13
h, els dimarts (Ciutat Cooperativa) i els dijous
(plaça de Catalunya. Gratuït.

Curs sobre sketching

El Centre d’Art inicia aquest mes un curs
d’urban sketching o dibuix al carrer. Captar
la gent, els carrers, i els edificis amb llapis,
bolígraf, retulador i aquarel·la és l’essència del
curs i d’un moviment d’expressió artística en
creixement. Inscripcions: txusarabia@gmail.
com i, presencialment, el dia 5 de febrer a Can
Castells Centre d’Art. Informació: tel. 93 661
46 46 i www.cancastellsworldpress.com.

En acabar l’ESO

Del 16 de febrer al 13 de març es podrà visitar
al Servei d’Informació Juvenil El Punt a Can
Massallera l’exposició “En acabar l’ESO” per
orientar els joves sobre què i com continuar
estudiant un cop acabat l’ensenyament
secundari obligatori. Informació: elpunt@
santboi.cat i telèfon 93 652 98 43. Gratuït

VIII Memorial Agustí Torrents

Nova edició del premi de fotografia
digital Memorial Agustí
Torrents, en record de
l’excursionista i regidor
de l’Ajuntament.
Foto: imatge guanyadora
de l’any passat.
Informació: www.
memorialagustitorrents.
blogspot.com i Facebook:
Memorial Agustí Torrents. Termini: Fins al 24
de març. Organització: Grup Vi Daurat, amb la
col·laboració de l’Agrupació Excursionista de
Catalunya i el Centre Excursionista Sant Boi.
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Rejovenir l’edifici
d’habitatges
L’Àrea Metropolitana de Barcelona destina
11,5 milions a nous ajuts per a obres de
rehabilitació d’edificis d’habitatges als
municipis metropolitans. La iniciativa forma
part de la campanya “Rejoveneix el teu
edifici”. Els principals objectius són millorar
l’estat de conservació,
la seguretat i
l’eficiència energètica.
La tramitació de
les ajudes s’havia
de realitzar fins al
31 de desembre de
l’any passat. Tot i
així, les persones
que van tramitar la
documentació als
col·legis professionals
d’aparelladors i
arquitectes fins a
aquella data tenen
encara tot aquest
mes de febrer per
demanar les ajudes
a l’Ajuntament (per tenir dret a l’ajuda, les
obres han de començar després de rebre la
concessió). Sol·licituds: termini prorrogat fins
al 28 de febrer a l’OMAP (pl. Ajuntament,
1, tel. 93 635 12 14) per a les persones que
van tramitar la documentació als col·legis
professionals fins al 31 de desembre.

Lloguer
d’aparcaments

Els aparcaments de titularitat municipal
ofereixen promocions especials per a
persones que vulguin llogar una plaça de
pàrquing les 24 hores del dia.
Els aparcaments estan situats
a la plaça del Mercat Vell, la
plaça de Montserrat Roig, la
zona del Mercat de Sant Jordi (c/ Indústria
cantonada amb c/ Tres d’Abril), la del Mercat
de la Torre de la Vila (pl. Ramon Mas i
Campderrós), el carrer de Baldiri Aleu i el
carrer de la Joventut (prop de La Gralla). Les
tarifes oscil·len entre els 60 i els 88 euros
al mes, amb l’IVA inclòs. Més informació, al
telèfon de Coressa 93 652 98 30.
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Agenda infantil
Agenda
infantil

Divendres 13 de febrer
20 h I Música: 1r concert
Desperta Ferro! Amb els grups
Ivimenseray i Santi Arisa Bum
Band. Ritmes i estils diversos
de la música catalana. Lloc: Cal
Ninyo. Preu: 10 €. Organització:
Ajuntament

Dies 6, 13, 20, 27 de febrer

18 h I L’Hora del Conte. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: Contes del vent, la pluja i la
neu (dia 6, amb Elena Codó), Els Ulls de la Gàbia (dia 13, amb Franesc i Núria)
i Animalades (dia 20, amb Eugènia González). Biblioteca M. Aurèlia Capmany:
Per Carnaval, tot s’hi val (dia13, sobre el món del Carnestoltes) i Contes reials
(dia 27, amb Blai Senabre)

21 h I Concert: Calmo, free-pop amb Mònica Samit,
Irene Sansalvadó, JA Guerra, Toni López i Toni Vilar.
Lloc: Casal de Casablanca. Gratuït. Organització: Les
Muses de Casablanca

Dies 11 i 25 de febrer

19 h I Tallers: Estonetes familiars.Dia 11: Contes embolicats (per a nfants
d’1 a 3 anys), a càrrec d’Eines. Dia 25: Models de família i maneres d’estimar
(per a infants de 4 a 11 anys), a càrrec de Fil a l’Agulla. Inscripcions: a partir
del dia 2 de febrer, a les 17.15 h. Lloc: Ludoteca L’Olivera. Organització:
Ajuntament

Exposicions
Exposicions
Del 2 al 20 de febrer

Fotografia: Cinc fotògrafs donen la seva particular visió del món a través de les imarges.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Associació Afoboi

Del 5 al 26 de febrer

Pintura: Andrea Montes de Oca, a l’espai El Vestíbul. Lloc: Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament

Fins a l’1 de març

Art: Guinovart: innocència i llibertat. Josep Guinovart és un referent per a artistes
plàstics d’arreu. www.
cancastellsworldpress.com.
Els dies 10, 17 i 24, a les 18
h, visita guiada, i els dies
14 i 21, a les 12 h, taller
amb visita guiada. Reserves:
lzabalza@santboi.cat o al
telèfon 93 661 46 46. Lloc:
Can Castells Centre d’Art.
Entrada lliure a l’exposició
i activitats gratuïtes.
Organització: Ajuntament

Fins al 2 de març

Història: Catalunya i la Guerra de Successió (1702-1714). Exposició del Museu
d’Història de Catalunya sobre els fets de 1714. Lloc: Museu-Can Barraquer. Preu: 2 €.
Gratuït per a persones jubilades, aturades, menors de 12 anys i ICOM. Organització:
Ajuntament

Fins al 6 de març

Pintura: Què dius? Una visió de la
comunicació entre les persones.
L’artista Raquel Gu reflexiona
sobre què hi ha darrere d’algunes
expressions verbals. El dia 28 de
febrer, cloenda amb una sessió
de chil out. Lloc: LaSaleta de Can
Castells Centre d’Art. Entrada
gratuïta. Organització: Ajuntament

Fins al 15 d’abril

Urbanisme: Metròpolis Barcelona. Com s’ha transformat la Barcelona metropolitana
al llarg de 40 anys. Lloc: Àrea Metropolitana de Barcelona. Organització: AMB amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Fins al setembre

Història: De natura muliebri, La salut de la dona romana. Lloc: Museu-Termes Romanes.
Preu: 1 € (gratuït per a persones aturades, jubilades, menors de 12 anys i ICOM).
Organització: Ajuntament

Dimecres 4 de febrer

18.30 h I Tertúlia literària:
Maldita sea, de Sònia Martin.
Amb l’assistència de l’autora,
guanyadora del Premi Delta
2013, i dins de la Setmana de
Novel·la Negra de Barcelona.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Dissabte 14 de febrer

Divendres 6 de febrer

16 h I Esport: Baixdance. Lloc: Can Massallera.
Organització: Consell Esportiu del Baix Llobregat amb
la col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 7 de febrer

10 h I Atletisme: Jocs escolars comarcals. Lloc:
Estadi d’Atletisme Constantí Miranda. Organització:
Ajuntament amb la col·laboració del Consell Esportiu
del Baix Llobregat

Dies 7 i 14 de febrer

De 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Curs d’iniciació a la
fotografia. Impartit per Ramon Cugat. Informació:
javimartos@afoboi.com i www.afoboi.com. Lloc:
Can Castell Centre d’Art. Organització: Associació
fotogràfica Afoboi

Diumenge 8 de febrer

19 h I Concert: La Candelera 2015. Orquestra de
cambra A quatre
cordes, de la Camerata
de Sant Boi, dirigida
per Càndid Rodriguez.
Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Òmnium
Cultural

Dies 8 i 28 de febrer

17.30 h I Ball popular. Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis.
Lloc: Can Massallera. Organització: AV Vnyets i Molí Vell

Dies 8, 15 i 22 de febrer

9 h I Caminades populars amb el grup de voluntariat
mediambiental. Dia 8: Pedra seca. Dia 15: Font de
Golbes. Dia 22: Can Dimoni. Informació: tel. 93 635 40
08. Organització: Ajuntament
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18 h I Rua de Carnaboi. Trobada de les comparses, a
les 17.30 h. Sambòdrom i crema del Rei Carnestoltes, a
les 20 h Recorregut: pl. Catalunya, carrers de Francesc
Macià, Lluís Pasqual Roca, Riera Basté, pl. Salesians,
carrers Eusebi Güell, Joaquim Auger, pl. Generalitat,
carrer Joaquim Auger i pl. Teresa Valls i Diví.
Organització: Carnaboi i Ajuntament
18 h I Teatre solidari. Per recaptar fons contra el càncer.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ass. contra el Càncer
21 h I Concert: Dr. Enfermo. Sessió amb bon rock and
roll. Lloc: Casal de Casablanca. Gratuït. Organització:
Les Muses de Casablanca

Diumenge 15 de febrer

7.30 h I Excursió: Gran Calçotada i visita de la població
de Reus (Baix Camp). Preu: 30 €. Informació i reserves:
Can Massallera, de dlluns a divendres, de 18 a 20 h, o al
tel. 93 652 28 17. Organització: AV Vinyets Molí Vell
11.30 h I Els Tres Tombs 2015. Amb cavalls, carros i
gossos del Refugi Municipal d’Animals de Companyia.
Esmorzar popular i parades d’artesania i de menjar
tradicional. www.pessebristes-santboi.org. Recorregut:
de la pl. l’Agricultura a la pl. l’Ajuntament (3 voltes per
rambla, Cap de la Vila
i pl. l’Ajuntament).
Organització:
Pessebristes de
Sant Boi i Federació
Els Garrofers amb
la col·laboració
d’Òmnium Cultural,
Fundació Marianao,
Agrupament Musical
Sant Josep Obrer,
Diables de Casablanca,
Grallers i Geganters de Casablanca, parròquia de Sant
Baldiri, Panet SA, Garro, Manduca Catalana, Can Pitarch
i Refugi Municipal d’Animals de Companyia

Agenda Febrer’15
19 h I Dansa: Hafla de Carnestoltes. Actuacions
de dansa oriental, hip hop, bollywood, tribal fusió
i dansa polinèsia. Preu: 3€. Lloc: Casal Casablanca.
Organització: Les Muses de Casablanca

Dies 16, 18, 20 i 28 de feb.
Esport: Beisbol. Partits
amistosos de diverses
categories Dies 16, 18
i 20: sub 17. Dia 28:
categories infantil i
juvenil. Lloc: Camp de
Beisbol i Softbol Sant
Boi. Organització: CBS
Sant Boi

Dissabte 28 de febrer

Patrimoni: Visita al
Castell de Cardona,
un dels indrets
protagonistes
dels fets de 1714.
Reserves: telèfon 93
6351250. Organització:
Ajuntament

Dimecres 25 de febrer

18.30 h I Conferència: Un futur fora d’Europa. Taller
formatiu per anar a viure fora de la Unió Europea
adreçat a joves entre 20 i 35 anys. Lloc: Can Massallera.
Inscripció: tel. 93 652 98 43 o a elpunt@santboi.cat.
Organització: Ajuntament

Dimecres 18 de febrer

18.30 h I Presentació del llibre Demasiado jóven
para el blues, amb l’assistència de l’autor i poeta
santboià Abel Santos i membres de la Fundación
Salud y Comunidad, a la qual es destina una part de la
venda del llibre. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 19 de febrer

18.30 h I Literatura:
Club de lectura
fàcil. Es comentarà
Jerusalem, de Froilà
Alexandre Galindo, un
repàs per la vida i la
història de la ciutat
coneguda com de les
tres grans religions.
Lloc: Biblioteca M.
Aurèlia Capmany.
Organització:
biblioteques de Sant
Boi

18 h I Presentació del llibre Papallones en cambres
d’hivern, de Gabriel Boloix, amb l’assistència de l’autor,
dins de La veu del poeta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

19 h I Presentació del llibre La fe en la ciutat secular,
amb l’autor Daniel Gamper. Dins del cicle Els llibres de
la Sènior, debat sobre la laïcitat al voltant del tema Les
ideologies en el segle XXI. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: Ajuntament

Divendres 20 de febrer

18.30 h I Taller: Sucs terapèutics. Per conèixer les
fruites fresques, les verdures i fruits secs. Preu: 15 €.
Reserves: lidia@instituthelium.com

Dissabte 21 de febrer

11.30 h I Presentació: De l’hort a la biblioteca 2015.
Es donaran a conèixer
les noves activitats
previstes i es projectarà
el vídeo guanyador del
premi Teresa Rovira i
Comas d’innovació a les
biblioteques públiques. A
partir de les 12 h, tallers
per aprendre a fer remeis
naturals, amb Cristina
Martí, i per aprendre a
fer galetes amb herbes aromàtiques. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Places limitades, cal inscripció.
Organització: biblioteques de Sant Boi
21 h I Sopar i ball de Carnaval. Premi a les millors
disfresses. Preu: 25 €. Inscripcions fins al 12 de febrer.
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Diumenge 22 de febrer

19 h I Teatre: El Barber de Sevilla. Amb l’Òpera Jove
de Catalunya, sota
la direcció de Carlos
J. Muñoz i dins de la
Temporada d’Arts
Escèniques. Lloc: Can
Massallera. Entrades
anticipades: 18 €,
normal, 15 €, reduïda,
i 4 €, menors de 18
anys. Venda a www.
teatrecanmassallera.
ticketea.com.
Organització:
Ajuntament

12 i 22 h I Esport:
Skate, patins,
BMX i bàsquet.
Campionat V Games
del programa d’oci
alternatiu Vente
pa´ka (www.vpk.
cat) Lloc: Skate
park de Sant Boi
i Poliesportiu
La Parellada.
Organització:
Fundació Marianao

19 h I Sessió chil out
de Veus.
Per posar el punt i final a
l’exposició Què dius?, de
Raquel Gu. Lloc: LaSaleta
de Can Castells Centre
d’Art. Entrada gratuïta.
Organització: Ajuntament

Cartellera
i venda d’entrades:
www.cinemessantboi.com
Carrer de Jaume I, 32
Telèfon: 93 6616114
info@cinemessantboi. com

TEMPS DE

20 h I Sopar misteri, amb actuació teatral. Preu: 33 €.
Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses de
Casablanca
23 h I Disco
ball. Preu:
gratuït, socis,
i 10 € per
parella, no
socis. Lloc: Can
Massallera.
Organització:
Sant Boi Ball

Divendres 27 de febrer
19 h I Xerrada:
Les saturnals,
els orígens dels
carnavals. Dins
de les sessions
d’El cafè dels
filòsofs, repàs
dels orígens de la
festa pagana per
exel·lència. Lloc:
Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer.
Organització:
biblioteques de
Sant Boi

Els dijous

11 h I Literatura:
lectures amb veu alta.
Amb La Mennulara,
de Simonetta
Agnello Hornby. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant
Boi.

I al març...

21 h I Concert: Folia. Música barroca. Lloc: Casal
Casablanca. Gratuït Organització: Les Muses
21.30 h I Concert: Yellostone. Dr. Enfermo i Aston.
Aquests últims presentaran el seu darrer treball
discogràfic. Preu: 6 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament

Dia Internacional de les Dones

LAGENDA, a santboi.cat
#agendaSB

Els divendres

De 15 a 21h | Mercat de pagès . Amb productes
del Parc Agrari del Baix Llobregat Lloc: rambla de
Rafael Casanova. Organització: Ajuntament amb la
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat
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“No hay un patrón de persona
incívica, las hay de todo tipo y
de cualquier edad”
¿Cuál es el principal problema de la
limpieza de las calles?
Sin duda son las cacas de los perros. Lo de los
“pipis” es más difícil de solucionar pero las
cacas se pueden recoger. No sólo es un acto
cívico sino que además es una obligación
pues está sancionado por la normativa.

N Cuando estás del otro
lado no te haces una
idea de los que supone
el servicio de limpieza

¿Hay zonas más afectadas que otras por
esta problemática?
Es un problema muy extendido pero sí
hay calles y espacios en los que se aprecia
más. Se nota más incidencia en las calles
Pi i Margall, Salvador Allende, Tres d’Abril,
Frederic Mompou y el lateral de la C-245. A
veces incluso no se respetan ni los parques
ni las zonas de juego infantil. No hay un
patrón de persona incívica, las hay de todo
tipo y de cualquier edad.

N No estoy desmotivado
pues tengo claro que me
esfuerzo y que lo hago lo
mejor posible
N Nuestro trabajo sería
más eficaz con más
colaboración de la
ciudadanía

Hay quien piensa que no se limpian las
cacas de los perros...
Los perros suelen hacer caca unas tres
veces al día y quien no las recoge no lo hace
ninguna de las tres veces. Por este motivo
hay que dedicar muchos recursos a la limpieza
de cacas pues requiere un dispositivo complejo
que resta dedicación a otras labores de limpieza.
Si se avisa al “Telèfon Net” o a la Policía Local se
acude a retirarlas en los horarios de servicio. Es
un problema difícil de solucionar si no se cuenta
con la colaboración de las personas propietarias
de los animales.
Los trabajadores y trabajadoras del servicio de
limpieza viaria, ¿os sentís bien valorados?
Nuestra labor es ingrata pues lo que se limpia se
vuelve a ensuciar y eso es así cada día. Mi forma
de ver las cosas es que no tengo que esperar a
que nadie agradezca mi trabajo. Mi recompensa
es sentirme conforme con el resultado de mi
esfuerzo. Cuando estás del otro lado no te haces
una idea de lo que supone el servicio de limpieza y
el trabajo que conlleva.
¿Recibís muchas críticas?
Las críticas se aceptan si tienen fundamento
pero a veces se nos juzga injustamente. Nuestra
presencia no se percibe hasta que paramos para

descansar y entonces el comentario es que el
barrendero está sin hacer nada. Nuestro trabajo
es en la calle y durante nuestra jornada de lunes
a sábado tenemos derecho a descansar y parece
que es lo único que se ve.
¿Qué tipo de labores realizáis?
Son muy variadas: barrer la calle, recoger la
basura, retirar animales muertos de la vía pública
o la limpieza de los excrementos. Disponemos de
la ayuda de aparatos que nos facilitan la faena.
La última adquisición ha sido una máquina para
limpiar los chicles de la calzada n

MIGUEL ÁNGEL CAÑAS tiene 34 años y
lleva 16 años trabajando, nueve de ellos en
el servicio de limpieza de calles de
Sant Boi. Actualmente es responsable del
equipo de limpieza (zona Barri Centre).
Vecino del barrio de Casablanca, estudió en
el colegio Fernández Lara y en el instituto
Rubió i Ors. Tras realizar su formación
profesional como soldador, empezó a
trabajar en varias empresas de la zona y,
posteriormente, presentó su candidatura
en CORESSA para ocupar un puesto en la
división de limpieza.

