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Una trentena de carrers i places de tots els 
barris de Sant Boi llueixen enguany enllu-
menat nadalenc. El 27 de novembre, un 
acte virtual d'encesa conjunta d'aquest en-
llumenat va marcar l'inici oficial de la tem-
porada de Nadal a la ciutat. També va ser el 
punt de partida de la campanya comercial 
de les festes, que en aquesta ocasió té una 
significació molt especial per al comerç de 
proximitat de la ciutat, després d'un any di-
fícil a causa de la pandèmia.

Campanyes del comerç local
Els establiments de la ciutat treballen 
aquests dies per dinamitzar la seva activi-
tat. Entre altres iniciatives, Sant Boi Comerç 
organitza, per exemple, una nova edició del 
tradicional sorteig de 6.000 euros entre la 
clientela que faci compres fins al 6 de ge-
ner als establiments adherits. 

Per donar suport als sectors més afec-
tats per les restriccions de la pandèmia, 
l'Ajuntament també organitza aquests dies 
(amb la col·laboració de Sant Boi Comerç i 
Sant Boi Empresarial) un sorteig de vals de 
50 euros per anar a centres d'estètica i res-
tauració, matrícula gratuïta als gimnasos i 
targetes moneder amb 50 euros. Per parti-
cipar s'han d'emplenar les butlletes que es 
reparteixen per les compres fetes als comer-
ços de l'associació. A més, des de les xarxes 
socials s’anima la ciutadania a enregistrar-
se al seu establiment de confiança i reco-
manar regals per a aquest Nadal mitjançant 
l'etiqueta #jocomproasantboi.

Llums a tots els barris
Els llums del Nadal comercial són enguany 
a tots els barris per ajudar a reactivar 
l'economia local en aquestes dates tan es-
pecials i expressar així un desig col·lectiu 
d'optimisme i confiança.

Des del  27 de novembre es pot visitar 
el pessebre de la plaça de l'Ajuntament. 
Aquest decorat clàssic de les nostres festes 
presenta enguany un disseny diferent, amb 
més vegetació, noves figures i una establia 
renovada. Un fons estrellat amb la silueta 
de Sant Ramon completa l'escenografia. 

També s'hi pot veure, al darrere, un con-
te gràfic protagonitzat per 'La Llumeta', el 
personatge que la il·lustradora santboiana 
Raquel Gu ha creat per a aquestes festes.

Decoració amb fanalets
La plaça de la Generalitat és un altre indret 
on l'esperit de Nadal es reflecteix de forma 
especial. 600 infants de 8 escoles de Maria-
nao han fet a classe els 600 fanalets que 
posen llum a la plaça en el marc d'aquest 
projecte artístic comunitari n

Els llums de Nadal il·luminen Sant Boi amb 
un missatge de confiança i optimisme

El pessebre 
de la plaça de 
l'Ajuntament 
és un clàssic 
de les festes a 
Sant Boi.
Enguany s'ha 
renovat el disseny 
incorporant un 
fons amb la silueta 
de Sant Ramon

La decoració 
nadalenca de 
la plaça de la 
Generalitat
forma part 
d'un projecte 
comunitari. Nens 
i nenes de les 
escoles del barri 
han construït a 
classe els 600 
fanalets que la 
decoren
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El Nadal il.lumina Sant Boi
Havent ja deixat enrere la Fira de la Purís-
sima, Sant Boi s’endinsa en el Nadal. Tot i 
les limitacions imposades per la pandèmia, 
i gràcies a la iniciativa i a la cooperació amb 
l’Ajuntament de moltes entitats i agents 
culturals i també d’altres associacions sant-
boianes, podrem gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats nadalenques adreçades a tota 
la ciutadania. Una programació on la tradi-
ció conviurà amb altres propostes més sin-
gulars i innovadores. 

Els Campaments Reials
No hi haurà Cavalcada de Reis, però no 
cal patir: els Reis d’Orient arribaran pun-
tualment a Sant Boi el pròxim 5 de gener 

i prendran possessió dels Campaments 
Reials instal·lats a tots els barris de la ciu-
tat. Això sí, per poder conèixer-los caldrà 
fer una reserva prèvia que es pot sol·licitar 
'on line' o de manera presencial als dife-
rents casals de barri. Es tracta d’una de 
les mesures que caldrà observar per poder 
gaudir de l’activitat d’una manera segura i 
responsable.  

El teatre de Nadal
Ja és tradició a Sant Boi que la companyia 
santboiana Tripijoc escenifiqui cada Nadal 
la seva versió d’Els pastorets. En aquesta 
ocasió, les funcions tindran lloc entre els 
dies 25 i 27 de desembre (ambdós inclo-
sos) a Can Massallera. Uns dies abans, el 18 

de desembre, teatre per a tots els públics 
amb Catacrac Teatre, que presenten a Can 
Massallera la seva versió de Peter Pan. Per 
últim, el 21 de desembre la Companyia Se-
bastià Vergés desembarca a Cal Ninyo amb 
un espectacle de titelles titulat El Nadal de 
la Caputxeta Vermella. 

Fer cagar el tió
Una altra cita obligada per respirar el Nadal 
a Sant Boi. Enguany, els tions s’ubiquen en 
patis d’escola a cada districte de la ciutat, 
com també als jardins de Can Castells. De 
la mateixa manera que amb els Campa-
ments Reials, també és necessari fer reser-
va prèvia, indicant el nombre de persones 
que assistiran a l'activitat. 

La ciutat s'omple d'activitats per gaudir 
d'un Nadal acollidor i responsable

Ses Majestats 
d'Orient estaran  
el dia 5 de gener  
als Campaments 
Reials que 
s'instal·laran a  
tots els barris  
de la ciutat

NEn una programació especial, la tradició conviu amb propostes innovadores i singulars 
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Joguines per a tothom
Diverses entitats, com Casa de Sevilla, Sale-
sians i Creu Roja, col·laboren en la tradicional 
recollida de joguines (en aquesta edició, cal 
que siguin noves a causa del virus). A més, ja 
està en marxa l’apadrinament de cartes dels 
nens i les nenes. Donar un cop de mà als 
Reis d’Orient és molt fàcil: n’hi ha prou amb 
enviar un correu a participacio@santboi.cat 
per manifestar la voluntat d’apadrinar una 
d’aquestes cartes; també es pot demanar de 
manera presencial a Can Massallera, el ca-
sal  de barri de Cooperativa-Molí Nou o el 
col·legi Salesians Sant Boi. 

I encara més activitats...
La programació d’aquestes festes es com-
pleta amb altres activitats, com el concert 
de Nadal que el proper 20 de desembre 
oferirà a Can Massallera la Sant Boi Ca-
merata Orquestra de Cambra A4 Cordes; 
l’Home dels Nassos, que s’instal·larà al bal-
có de la Casa de la Vila el pròxim 31 de 
desembre,  o el tradicional Festival de valsos 
i danses de l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
que, sota la batuta de Xavier Puig, actuarà 
el dia 10 de gener a Can Massallera per po-
sar el punt final a la programació nadalenca 
Il·luminem Sant Boi. 

Una web sèrie nadalenca
Una de les novetats més rellevants de la programació nadalen-
ca és la web sèrie La Llum i la Clau, que narra en 4 capítols les 
tribulacions i aventures del Miquel per evitar que determinats 
fets posin en perill l’arribada dels Reis d’Orient a Sant Boi. Els 
capítols es podran veure al Canal Youtube de l’Ajuntament i als 
Cinemes Can Castellet els dies 21, 25 i 30 de desembre i el 5 de 
gener. I entre el 6 i el 10 de gener, s’exhibiran als Cinemes Can 
Castellet tots els capítols en format de curtmetratge. 

Reserva prèvia
Activitats com els cagations o els campaments reials estan sub-
jectes a reserva prèvia i a les mesures de seguretat per la CO-
VID-19. El criteri per assignar els Campaments és la proximitat. 

Campaments Reials: mesures i recomanacions 
Per garantir l'èxit de l'activitat, Ses Majestats ens demanen:
-Venir només amb persones de la bombolla de convivència.
-Reduir al màxim el nombre de persones adultes assistents 
-Reservar exclusivament les places estrictament necessàries
-Arribar 15 minuts abans de l'hora de la reserva
-Només es pot fer reserva per a 6 persones per domicili

Més informació: santboi.cat/nadal
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Sant Boi ha mantingut viu l'esperit de la seva Fira
Sant Boi ha viscut enguany una Fira diferent. A causa de la situació sanitària, els carrers de la ciutat no es van poder omplir de 
gent al voltant de les parades i expositors. Així i tot, del 6 al 8 de desembre vam poder gaudir d'un bon ventall d'activitats que van 
mantenir viu l'esperit del certamen. La majoria van ser virtuals (per exemple, el Mercat d'Art Jove, un 'showcooking' sobre menjar 
saludable o un concurs de fotos d'aparadors comercials). Però també hi va haver algunes activitats presencials, gràcies a la impli-
cació de diferents agents i sectors econòmics de Sant Boi que són protagonistes habituals de la nostra Fira. Així, per exemple, la 
Cooperativa Agrària va muntar un punt de venda de productes del camp a la rambla de Rafael Casanova, al costat del Mercat de 
Pagès i altres  parades. Les pastisseries van oferir fadrins (el postre de la Fira) i els restaurants, un menú especial. 12 dones artistes 
de Sant Boi van pintar al parc de la Muntanyeta un mural que va servir com a cartell d'aquesta edició. I als carrers es van poder 
veure cartells històrics de la Fira. Ara ja ha començat el compte enrere per a la pròxima edició, que serà la del 75è aniversari.

F
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NA la Fira vaig trobar els 
somriures que necessitem 
el 2021 per continuar amb la 
reactivació de la ciutat

NEn la Fira pude ver las 
sonrisas que necesitamos 
en 2021 para continuar con 
la reactivación de la ciudad

El millor regal
El mejor regalo

   ace unos días celebramos la Fira de la Purissima 
más atípica de la historia. Fuertemente condiciona-
da por la pandemia, buena parte de la programación 
fueron actividades en línea. Aun así, cuando el pasa-
do día 6 de diciembre visitaba las escasas paradas 
instaladas en la rambla de Rafael Casanova, un senti-
miento de satisfacción me recorrió de la cabeza a los 
pies: una sonrisa se dibujaba en el rostro de muchas 
de las personas que paseaban por allí, contentas de 
poder disfrutar, pese a las limitaciones, de nuestra 
Fira. No era resignación lo que expresaban aquellos 
rostros, sino una aceptación tranquila de las circuns-
tancias, aquella aceptación a partir de la cual somos 
capaces de renovar fuerzas y seguir adelante.

Ahora nos preparamos para vivir la Navidad, unas 
fiestas siempre especiales pero que este año lo serán 
todavía más debidoa todo lo que nos ha tocado vi-
vir durante este 2020. A lo largo de los próximos días 
podremos disfrutar de cagations, pastorets, campa-
mentos realesj y otras actividades navideñas progra-
madas, y también tendremos la oportunidad de dar 
apoyo a la economía santboiana haciendo nuestras 
compras en los comercios de nuestra ciudad.

La ciudad no se para. Y no ha de pararse más. Y 
el primer paso para conseguirlo es disfrutar y par-
ticipar de la Navidad de una manera responsable, 
cumpliendo con las restricciones a la movilidad y 
siguiendo las medidas de seguridad. Este sentido 
cívico y compromiso colectivo, los mismos que la 
ciudadanía de Sant Boi ha hecho patentes en los 
últimos meses, son los mejores regalos que pode-
mos hacernos en estos momentos, los que nos per-
mitirán continuar adelante con la reactivación de la 
ciudad e ir recuperando poco a poco la normalidad. 
Son el camino, en definitiva, para adentrarnos en el 
año que arranca con aquella misma sonrisa que vi 
en la Puríssima, una sonrisa de aceptación, de con-
fianza y de ilusión.

Feliz Navidad y muy buen año 2021.

a uns dies vam celebrar la Fira de la Puríssima 
més atípica de la història. Fortament condicionada 
per la pandèmia, bona part de la programació van 
ser activitats 'on line'. Tanmateix, quan el passat 
dia 6 de desembre visitava les escasses parades 
instal·lades a la rambla de Rafael Casanova, un sen-
timent de satisfacció em va recórrer de cap a peus: 
un somriure es dibuixava al rostre de moltes de les 
persones que hi passejaven, contentes de poder 
gaudir, malgrat les limitacions, de la nostra Fira. No 
era resignació el que expressaven aquells rostres, 
sinó una acceptació tranquil·la de les circumstàn-
cies, aquella acceptació a partir de la qual som ca-
paços de renovar forces i seguir endavant.       

Ara ens preparem per viure Nadal, unes festes 
sempre especials però que enguany ho seran enca-
ra més tenint en compte tot el que ens ha tocat de 
viure durant aquest 2020. Al llarg dels dies vinents 
podrem gaudir de cagations, pastorets, campa-
ments reials i altres activitats nadalenques pro-
gramades, i també tindrem l’oportunitat de donar 
suport a l’economia santboiana fent les nostres 
compres als comerços de la nostra ciutat. 

La ciutat no s’atura. I no s’ha d’aturar més. I el 
primer pas per aconseguir-ho és gaudir i participar 
de Nadal d’una manera responsable, complint amb 
les restriccions a la mobilitat i seguint les mesu-
res de seguretat. Aquest sentit cívic i compromís 
col·lectiu, els mateixos que la ciutadania de Sant 
Boi ha fet palesos en els darrers mesos, són els 
millors regals que ens podem fer en aquests mo-
ments, els que ens permetran seguir endavant 
amb la reactivació de la ciutat i anar recuperant a 
poc a poc la normalitat. Són el camí, en definitiva, 
per endinsar-nos en l’any que arrenca amb aquell 
mateix somriure que vaig veure a la Puríssima, un 
somriure d’acceptació, de confiança i d’il·lusió. 

Bon Nadal i molt bon any 2021. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

F H      
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Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, 
el Ayuntamiento de Sant Boi ha destinado 
más de 5 millones de euros a acompañar a 
las personas, familias, comercios y peque-
ñas empresas que se han visto más afec-
tadas por las consecuencias de la situación 
sanitaria. El Plan de choque para la reacti-
vación social y económica de Sant Boi ha 
sido y continúa siendo una ayuda decisiva 
para poder dar una respuesta integral de 
ciudad a los efectos de la crisis que segui-
mos viviendo y favorecer la reactivación de 
la economía local sin dejar a nadie atrás.

Ayudas directas
De toda esa cantidad, un total de 730.000 
euros se han invertido en ayudas directas de 
diferentes tipos, ofrecidas principalmente a 
las personas y familias que durante estos 
meses han padecido una mayor reducción 
de sus ingresos. 

Contratos laborales
Otros 695.000 euros han servido para sufra-
gar las contrataciones de diversos planes de 
empleo, en su mayoría subvencionados por 
el Área Metropolitana de Barcelona y dirigi-
dos también a los sectores de población más 
afectados por esta situación sin precedentes.

Medidas fiscales
A estas inversiones directas hay que sumar 
el ahorro que han supuesto para la ciudada-
nía, para los comercios y para las empresas 
locales las medidas fiscales adoptadas por 
el Ayuntamiento, que ha dejado de ingresar 
3,7 millones de euros en 2020 en concepto 
de tributos, recibos y cuotas.

Oficina única
La Oficina Reactivem, creada específica-
mente para gestionar esta situación in-
esperada, ha centralizado las tareas de 

información, atención y asesoramiento 
a la ciudadanía para tramitar las ayudas 
municipales y para que Sant Boi pudiera 
beneficiarse también de todo el dinero pú-
blico destinado por otras administraciones 
a combatir los efectos ocasionados por la 
crisis sanitaria. 

Desde su creación a finales de abril, la 
Oficina Reactivem ha dado ya respuesta a 
más de 5.000 consultas en línea. Atendida 
por un equipo de profesionales de diferen-
tes ámbitos, también ha ofrecido un nece-
sario apoyo emocional a la ciudadanía.

Sant Boi ha 
atendido las 
consecuencias 
de la pandemia 
con respuestas 
innovadoras
NEl Plan de Choque impulsado por el 
Ayuntamiento ha ayudado desde el primer 
momento a las familias, comercios y 
empresas más afectadas por los efectos 
sociales y económicos de la COVID-19

El consenso 
político ha 
presidido 
en todo 
momento la 
aplicación 
del Plan de 
choque. 
Para su puesta 
en práctica ha 
sido fundamental  
la colaboración 
permanente 
con los agentes 
sociales y 
económicos
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Un plan de consenso
Desde el primer momento, la aplicación 
de este plan de choque ha contado con un 
amplio consenso político. Todos los grupos 
municipales lo han respaldado, priorizando 
el apoyo inmediato a la ciudadanía en los 
difíciles momentos vividos y favoreciendo 
las condiciones para dar un nuevo impulso 
a la actividad económica, a corto plazo y 
también más a largo plazo, con instrumen-
tos como el Pacto de ciudad.

Basado en la colaboración
El plan de choque forma parte de una estra-
tegia de actuación más amplia, el programa 
Reactivem Sant Boi. Las ayudas económi-
cas y los contratos laborales se han acom-
pañado con otras medidas que han podido 
concretarse gracias al contacto permanen-
te con los diferentes agentes de la econo-
mía local (comercio, restauración, tejido 
industrial, concesionarios de automóviles, 
centros de estética, gestorías, entidades fi-

nancieras, artistas y operadores del sector 
cultural, patronales y sindicatos...).
 
Con un  enfoque de ciudad
Esta fórmula de trabajo colaborativa ha 
permitido analizar la situación en cada mo-
mento y observar su impacto sobre cada 
sector económico, para buscar conjunta-
mente las mejores soluciones, siempre te-
niendo en cuenta el objetivo de conectar 
las necesidades de las empresas locales y 
del comercio de proximidad con las de las 
economías de las familias.

Y soluciones innovadoras
Así se han podido desarrollar recetas inno-
vadoras que han resultado de gran utilidad. 
Es el caso de las tarjetas monedero, que han 
constituido una ayuda inmediata para fami-
lias que vivían situaciones precarias, pero 
también un apoyo para comercios y empre-
sas de servicios, como beneficiarias indirec-
tas de las cantidades aportadas.

 Es el caso, también, del Programa Futuro, 
que ha concedido subvenciones a peque-
ños negocios que necesitaban apoyo, pero 
incorporando a las ayudas una óptica de 
modernización al orientarlas hacia la digi-
talización o la transición energética de sus 
actividades.

También han sido fruto de la innovación 
y de la colaboración fórmulas que han dado 
respaldo al sector cultural, por ejemplo la 
contratación de la inmensa mayoría de los 
servicios y actividades de estos meses (para 
la Festa Major virtual, por ejemplo) a artis-
tas y emprendedores de la propia ciudad.

Un plan que sigue activo
Ahora el Plan de choque continúa activo 
para seguir manteniendo el tono vital de 
la ciudad pese a las restricciones derivadas 
de una situación inesperada y excepcional. 
Nuevas iniciativas siguen sumándose día a 
día para, con el impulso colectivo de todas 
y todos, seguir reactivando Sant Boi n

El Programa 
Futuro y las 
tarjetas monedero 
han permitido 
ofrecer ayudas 
puntuales con 
una óptica global 
de ciudad. Las 
políticas de 
estos meses se 
han orientado a 
reactivar Sant Boi 
en el presente sobre 
unas bases sólidas 
de cara al futuro
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El jueves 17 de diciembre tuvo lugar 
la jornada on line "Creemos una opor-
tunidad de empresas colaborativas y 
sostenibles". En este encuentro, los 
ayuntamientos de Sant Boi, Gavà, 
Viladecans y El Prat reunieron a em-
presas del territorio del delta del Llo-
bregat para invitarlas a formar parte 
de una comunidad que les haga más 
fácil avanzar hacia un modelo de em-
presa circular y sostenible.

La jornada formaba parte del pro-
yecto Ecoindustria, cuyo objetivo glo-
bal es compartir ideas y herramientas 
para favorecer que las empresas den 
sus primeros pasos por ese camino.  
Los cuatro ayuntamientos apuestan 
por la innovación empresarial. Su 
presencia en el proyecto Ecoindustria 
enfoca esa mirada innovadora hacia 
un nuevo modelo de empresa más 

sostenible, basado en la necesidad 
de aprovechar mejor los recursos y 
reducir al mínimo la generación de 
residuos, pues el actual modelo de 
producción está produciendo un ago-
tamiento progresivo de los recursos 
naturales. 

Comunidad de empresas
La creación de una comunidad de 
empresas convencidas sobre esos ob-
jetivos les permitiría ofrecerse ayuda 

Sant Boi 
invita a las 
empresas a 
apostar por 
la economía 
sostenible

mutua, intercambiar opiniones y ex-
periencias y posicionarse como em-
presas sostenibles y competitivas.

La jornada contó con la participa-
ción de la regidora de  Desarrollo Eco-
nómico de Sant Boi, Elisabet Latorre, 
así como de representantes del resto 
de municipios organizadores. La Di-
putación de Barcelona y el Área Me-
tropolitana de Barcelona colaboran 
con el proyecto Ecoindustria.

ecoindustria.net

El proyecto Ecoindustria ayuda a las empresas a unir sus esfuerzos para 
posicionarse hacia la sostenibilidad mediante una mirada innovadora 

En Sant Boi, academias de 
idiomas de calidad y seguras
Sant Boi dispone de diversas acade-
mias dedicadas a la enseñanza de 
idiomas para todas aquellas personas 
que quieran aprender una lengua ex-
tranjera sin haber de desplazarse fue-
ra de nuestro municipio. 

En estos centros se ofrecen clases 
de inglés, francés, alemán e incluso 
chino y japonés. Los cursos pueden 
ser en formato presencial o virtual. 
También se dan clases de repaso de 
enseñanzas regladas. 

Modernización
Las academias de idiomas de Sant Boi 
se han adaptado a la nueva normali-
dad modernizando sus instalaciones 
y adecuando sus espacios para dar 
respuesta a las medidas sanitarias 
que requieren los tiempos que esta-
mos viviendo. 

Ahora, más que nunca, unen sus es-
fuerzos para poner a disposición de la 
ciudadanía unos centros formativos 
de calidad y seguros.  

La empresa 
Silence, con sede 
en Sant Boi, 
fabrica la primera 
moto eléctrica  
de SEAT
La empresa automovilística Seat 
ha iniciado recientemente la 
producción de su primera moto 
eléctrica, la Seat MÓ eScooter 
125. El nuevo modelo se produce 
en la planta de Silence ubicada 
en nuestra ciudad. Las primeras 
unidades están disponibles en 
algunos concesionarios desde el 
16 de diciembre.
Según Seat, el nuevo vehículo 
aporta "una nueva oferta de 
movilidad para satisfacer las 
necesidades de una nueva 
generación que se transporta de 
manera más eficaz por las áreas 
urbanas y extraurbanas".
En el primer trimestre de 2021, 
la moto eléctrica fabricada en 
Sant Boi llegará también a cinco 
países europeos, concretamente 
Alemania, Francia, Italia, Austria 
y Suecia. En el segundo semestre 
también lo hará en Portugal.
Impulsado por un motor 
eléctrico de 7 kilovatios (kW), 
este vehículo alcanza una 
velocidad máxima de 95 km/h, 
tiene una aceleración de 0 a 50 
km/h  y dispone de un paquete 
de baterías que proporciona 
suficiente energía para una 
autonomía de hasta 137 
kilómetros.

The Big Ben School. (c/ Lluís Cas-
tells, 11, tel. 93 654 08 11 y c/ Vic-
tòria, 113-117, tel. 93 654 82 82) 

www.bigbenschool.com
 CEI Sant Boi (c/ Mallorca, 29 loc. 1 
y 2, tel. 93 630 83 17 y 692 85 45 95) 

www.ceisantboi.com
 Enjoy English (pl. Mercè Rodore-
da, 13, tel. 93 630 67 60) 

www.enjoyenglish.info)
 Kids & Us (c/Pau Claris, 19, tel. 93 
112 10 51)

 sant-boi.kidsandus.es/ca
 L'Acadèmia (c/ Mossèn Jacint Ver-
daguer, 40, tel. 673 83 49 11)

http://lacademia.net
Talk Idiomes (ronda de Sant Ra-
mon, 118 local 3 (pl. Bòbila), tel. 93 
277 78 48 y 652 59 76 35.

www.talkidiomes.com 
The London Eye (c/Marià Fortuny, 
57, tel. 93 652 48 57

 https://estudioingles.es
 Let's go English (c/Comte de Bo-
rrell, 24, tel. 93 640 90 28)

letsgoenglish.cat
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El Departamento de Salut de la Generalitat 
de Catalunya está realizando durante varias 
semanas un cribado masivo en diversos mu-
nicipios de la Región Sanitaria Metropolita-
na Sur. Sant Boi es uno de esos municipios.

Como complemento a las actuaciones 
que el ICS viene llevando a cabo por las 
mañanas, el Ayuntamiento ha cedido la 
planta baja del edificio de L'Olivera tam-
bién por las tardes para las pruebas, que 
finalizan el día 18 de diciembre. 

En este caso no son PCR, sino tests rápi-
dos de antígenos. Se hacen sin cita previa 
y los resultados se comunican al momento 
(en unos 15 minutos); también pueden con-
sultarse en La Meva Salut. Del 30 de no-
viembre al 14 de diciembre, habían pasado 
ya por L'Olivera 1.760 personas de Sant Boi.

Mayores de 16 años sin síntomas
La campaña se dirige exclusivamente a ma-
yores de 16 años que no tienen síntomas de 
COVID-19 y que no son contactos estrechos 
de casos positivos. El objetivo es detectar 

la enfermedad en personas que, sin saber-
lo, podrían estar infectadas y transmitir el 
virus a otras personas de su entorno. Quie-
nes sí presenten síntomas no han de acudir 
en ningún caso a este tipo de pruebas, sino 
ponerse en contacto con su centro de asis-
tencia primaria (CAP).

Salut considera que estos cribados ofrecen 
información valiosa para romper cadenas de 
transmisión comunitaria de la enfermedad 
en el momento actual de su evolución.

Colaboración municipal
El Ayuntamiento ha colaborado en diversas 
ocasiones con la Generalitat cediendo es-
pacios en L'Olivera para este tipo de tests. 
Hasta ahora, se habían realizado siempre 
pruebas PCR. En la primera campaña, en 
septiembre, participaron 6.000 personas.

También se cedieron espacios y recursos 
para dar apoyo al Servei Català de la Salut 
durante las primeras semanas de la campa-
ña de vacunación de la gripe.

salutweb.gencat.cat

L'Olivera 
acoge hasta 
el 18 de 
diciembre 
una campaña 
de cribado 
con tests de 
antígenos

Las pruebas 
son voluntarias 
y se dirigen a 
personas que 
no presentan 
síntomas de la 
enfermedad.
El objetivo es 
detectar posibles 
casos positivos 
para  romper 
asi las cadenas 
de transmisión 
comunitaria



Viure Sant Boi
N Desembre 20 - Gener 21

12

'Aquí ens rebel·lem contra les violències masclistes'. És el missatge que Sant 
Boi va expressar el 25-N amb motiu de la commemoració del Dia Internacio-
nal per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones 2020. Amb gran èxit de 
convocatòria, una campanya municipal va convidar la ciutadania a sumar-se 
penjant als balcons i a les finestres un domàs que portava escrita aquesta frase, 
com van fer també el mateix Ajuntament al balcó de la Casa de la Vila, i mol-
tes escoles i entitats de Sant Boi a les seves dependències. A més, durant uns 
dies, aquest mateix missatge va circular per la ciutat en forma de publicitat als 
autobusos urbans i interurbans. 

El mateix 25 de novembre, la façana de l'Ajuntament es va il·luminar de color 
lila de manera simbòlica i a les portes de la Casa de la Vila, els grups munici-
pals i els sindicats van fer un minut de silenci. De manera virtual es va llegir 
un manifest institucional que recordava l'empitjorament que la situació de les 
dones i criatures víctimes de violència masclista ha experimentat durant la 
pandèmia. Un dia abans, una jornada per a professionals va abordar la situació 
de les dones amb discapacitat en relació amb aquesta problemàtica.

En el marc de la commemoració, l'Ajuntament va produir el vídeo 'A Sant Boi, 
fem equip contra les violències masclistes', que molts clubs i entitats van com-
partir per visibilitzar la presència de violències sexuals en el món l'esport. I en 
col·laboració amb el Club d'Atletisme Sant Boi, es va organitzar la iniciativa 'Mou-
te per les violències masclistes', que gràcies a la participació de més de 500 per-
sones va aconseguir el repte de sumar 50.000 km fent esport per aquesta causa. 

Dies abans havia entrat en funcionament a la ciutat el nou Servei d'Intervenció 
Especialitzada (SIE), un recurs comarcal que ofereix atenció integral a dones, 
noies i criatures que pateixen violència masclista. 

Contra les violències masclistes...



Viure Sant Boi
N Desembre 20 - Gener 21

13

        #SantBoirebel25N
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Proyecto 
municipal 
para la 
rehabilitación 
energética de 
los edificios de 
Camps Blancs

De cara a la rehabilitación energéti-
ca de los edificios de Camps Blancs, 
primera actuación del proyecto de 
rehabilitación integral del barrio, se 
ha puesto en marcha un servicio de 
asesoramiento y acompañamiento 
para aconsejar a los vecinos y las ve-
cinas sobre la constitución de comu-
nidades de propietarios para facilitar 
los trámites relativos al proyecto. Así, 
una persona debidamente identifica-

da visitará los edificios para  asesorar 
y resolver cualquier duda y también 
informar sobre la actuación de re-
habilitación energética. Además del 
servicio puerta a puerta, también hay 
atención presencial los martes, de 10 
a 12 h, en el casal de Camps Blancs, 
con cita previa. Se puede pedir hora a 

comunitatscampsblancs@gmail.com 
o llamando al 93 652 53 99. 

El nuevo servicio de asesoramien-
to y el proyecto de rehabilitación 
energética de Camps Blancs están 
cofinanciados, al 50%, por los fondos 
FEDER de la Unión Europea y por el 
Ayuntamiento de Sant Boi.

La ciudad estrena su primera fotolinera 
para la carga de coches eléctricos
El Ayuntamiento ha puesto en servi-
cio una estación de carga de vehícu-
los eléctricos que funciona gracias a 
una cubierta fotovoltaica. Es la pri-
mera fotolinera de Sant Boi. Tiene 
capacidad para cuatro vehículos (co-
ches y motocicletas) y está pensada 
para personas que viven o trabajan 
en Sant Boi. Su velocidad de carga es 
de 7,3 kWh (para tres de los vehículos) 
y de 3,8 kWh (para otro), y se puede 
usar durante un máximo de doce ho-
ras seguidas. Inicialmente, el servicio 
es gratuito, aunque requiere contar 
con una tarjeta que se tramita en la 
página web municipal (www.santboi.
cat). La instalación forma parte de 
la red metropolitana de fotolineras, 
que se ubica en lugares próximos 
a intercambiadores de transporte 
(en este caso, la estación de FGC). 

La nueva fotolinera refleja la apuesta de Sant Boi por el uso de fuentes de energía 
renovables y por un modelo de movilidad eléctrica y sostenible

Nuevo espacio 
de participación 
para avanzar 
hacia la transición 
energética
Sant Boi ya cuenta con un 
espacio permanente de contacto 
y coordinación para abordar el 
proceso de transición energética 
con una óptica global de ciudad. 
Se trata de la Taula de Transició 
Energètica i Hídrica, que celebró 
su primer encuentro el pasado día 
30 de noviembre.
En este nuevo espacio de 
participación, el Ayuntamiento, 
las empresas y cooperativas, 
los comercios, las entidades y 
la ciudadanía pueden abordar 
nuevos proyectos y líneas de 
trabajo, identificar dificultades y  
compartir experiencias para llevar 
a cabo el proceso de transición 
energética de manera conjunta, 
en el marco de un modelo de 
ciudad saludable y sostenible.
Durante la primera sesión, el 
Ayuntamiento dio a conocer 
las líneas estratégicas que se 
plantean de cara a los próximos 
años en materia de generación 
y consumo de energía y agua, 
y recogió también los puntos 
de vista y las reflexiones de las 
personas y colectivos asistentes.
Uno de los objetivos más 
importantes de este espacio 
de participación será impulsar 
la constitución en Sant Boi de 
una gran comunidad de energía 
que comparta esfuerzos hacia 
la consolidación de un nuevo 
modelo saludable y sostenible.
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Coincidiendo con el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad 
(3 de diciembre) el Ayuntamiento ha 
editado una nueva guía de recursos 
para responder las preguntas que 
puedan hacerse las persones y fami-
liares que se encuentren en esta si-
tuación. ¿Cómo se obtiene la Targeta 
de Discapacidad? ¿Qué requisitos se 
necesitan para tener una pensión de 
invalidez? ¿Dónde hay que dirigirse 
para recibir asistencia sanitaria espe-
cializada? ¿Cómo se puede denunciar 
una situación de discriminación? La 

nueva guía contiene las respuestas 
a éstas y muchas otras preguntas. 
Próximamente también estará dis-
ponible en formato de lectura fácil. 
La guía, con el título "Sumem capa-
citats", recoge información detalla-
da sobre los trámites y las gestiones 
básicas más habituales que han de 
hacer las personas con discapacidad 
y sus familias, las ayudas y prestacio-
nes económicas existentes, los ser-
vicios de atención sanitaria y social 

Sant Boi 
dispone de 
una nueva guía 
de recursos 
para las 
personas con  
discapacidad 

o los recursos educativos, laborales 
y residenciales, de movilidad y ac-
cesibilidad, de cultura y de ocio que 
tienen a su alcalce en Sant Boi y su 
entorno. Además de con la guía, Sant 
Boi se sumó a la conmemoración del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacitat con la nueva imagen 
identificativa de los servicios munici-
pales destinados a atender personas 
con discapacidad y sus familias.
                    @sumemcapacitatsstboi

La campaña 'A Sant Boi, per igual' reafirma la 
vocación igualitaria de la ciudad

El pasado mes de enero, el Ayunta-
miento lanzaba la campaña "A Sant 
Boi, dones i homes per igual" con 
el objetivo de cuestionar y romper 
los estereotipos de género que aun 
existen en nuestra sociedad. La cam-
panya se ha desarrollado a través 
de las redes sociales municipales 
con el hashtag #sbx= (Sant Boi por 
igual). Ha consistido en la publicación 
de doce imágenes, una en cada mes 
del año, que han querido visibilizar las 
aportaciones de mujeres y hombres 
en espacios concretos de la vida coti-
diana y profesiones que todavía estan 
claramente estereotipadas: labores 
científicas y técnicas, así como trabajos 
que implican esfuerzo físico o que se 

identifican todavía hoy en día con roles 
específicos de género. En este sentido, 
la campaña se estrenó en enero equi-
parando la profesión de bombero/bom-
bera y  acaba en diciembre haciendo lo 
propio respecto a las labores de cocina.

Banderolas por la igualdad
Para finalizar la campanya y hacerla 
más visible físicamente, el Ayuntamien-
to ha distribuido banderolas en diver-
sos espacios de la ciudad que recuerdan 
la necesidad de seguir reivindicando la 
igualdad de género. Sant Boi reafirma 
así, una vez más, su vocación de ciudad 
igualitaria y feminista.    
                                  igualtatsantboi.cat
                                  @igualtatsantboi

¿Cómo saber escoger los 
adecuados? 
Los videojuegos son uno de 
los juguetes más regalados 
durantes las fechas navideñas. 
El Ayuntamiento ha editado una 
guía donde se pueden encontrar 
recomendaciones para saber 
escoger los mejores videojuegos 
que ayuden a construir una 
sociedad más igualitaria. 
Seleccionar junto al niño o a la 
niña un videojuego,  investigar 
sobre él y escoger el que mejor 
se adapte a cada edad son 
algunas de las recomendaciones 
que se pueden encontrar en la 
guía.
              bit.ly/videojocsnoseistes  

30º aniversario de las 
Ciudades Educadoras
El 30 de noviembre, coincidiendo 
con el Día Internacional de 
las Ciudades Educadoras, 
se cumplieron 30 años de la 
constitución de la Asociación 
Internacional de las Ciudades 
Educadoras. Sant Boi lo celebró 
con una jornada virtual para 
visibilizar algunas de las 
actividades de la ciudad que 
tienen vocación educadora y 
transformadora siguiendo los 
valores de la Carta de las Ciudades 
Educadoras.
                                bit.ly/diaciutatedu 
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Des del mes de març, amb l'inici de la pan-
dèmia, el Bang de Sang i Teixits de Cata-
lunya ha estat realitzant campanyes men-
suals ininterrompudes de donació de sang 
per assegurar i garantir l'assistència als 
centres hospitalaris. 

A Sant Boi, entre els mesos de març 
i desembre, el Banc de Sang ha recollit 
1.394 donacions de sang i 54 de plasma. 
En aquest temps, han visitat per primera 
vegada (noves persones donants) la unitat 
mòbil que s'instal·la dos dies al mes a Can 
Massallera 146 persones.
 
Donar és segur
Les campanyes de donació del Banc de 
Sang, organisme del Departament de Salut 
de la Generalitat, compten amb totes les 
mesures de prevenció i seguretat que de-
mana la situació sanitària que estem vivint. 
En arribar a l'espai, les persones que volen 
donar sang disposen de gel esterilitzant, 
han de guardar una distància mínima d’un 

metre amb la resta de persones i tenen un 
bolígraf d’un sol ús per emplenar el qües-
tionari. A més, és important saber que el 
coronavirus Covid-19 no es pot transmetre 
a través de la sang, ja que els contagis es 
produeixen per via respiratòria.

Donar és imprescindible
La donació de sang en l'actual situació de 
pandèmia és imprescindible. Aquesta reali-
tat implica que la col·laboració de la ciuta-
dania és més necessària que mai per poder 
afavorir el bon funcionament del sistema 
sanitari i l’atenció a les persones que han 
de ser ateses als centres. 

Val a dir que des de l'inici d'aquesta si-
tuació sanitària extraordinària el 20% de 
les transfusions sanguínies realitzades han 
estat dirigides a persones malaltes de la 
Covid-19. Ara com ara, amb la represa de 
les intervencions i els tractaments ajornats 
la necessitat de sang i plasma s’incrementa 
encara més.

El Banc de Sang ha recollit 1.394 
donacions a la ciutat des del març

Per donar 
sang: 
només 
cal fer 
la reserva a  
www.donarsang. 
gencat.cat

L'Ajuntament, 
col·laborador 
del documental 
'L'última cinta des 
de Bòsnia'

Sant Boi va dedicar la commemoració 
del Dia Internacional dels Drets 
Humans (10 de desembre) al 25è 
aniversari dels Acords de Pau de 
Dayton, que van posar fi a la guerra 
de Bòsnia. Per aquest motiu, entre el 
10 i el 13 de desembre, es va projectar 
on line per www.cinebaixsala7.com 
el documental L'última cinta des de 
Bòsnia, del periodista i documentalista 
Albert Solé. Amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Sant Boi, Granollers, 
Terrassa, Sant Celoni, Mataró i Sabadell, 
el film ha estat produït per Minimal 
Films i Clack amb La Xarxa i ha comptat 
amb la participació de Televisió de 
Catalunya, el suport de la Generalitat, 
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament 
de Barcelona. El documental afronta 
els traumes passats des del final de 
la guerra i la recorda a través dels 
testimonis de Sifa Suljic (a la foto), una 
dona que, amb la seva família, la va 
viure en primera persona. Va completar 
la celebració del Dia Internacional dels 
Drets Humans la taula rodona en format 
virtual "Bòsnia 25 anys després", amb 
Albert Solé; Manel Vila, director general 
de Cooperació al Desenvolupament; la 
defensora dels Drets Humans de Bòsnia, 
Alma Masic, i Pere Jorba, de Tothom, 
associació santboiana que ha participat 
en accions solidàries amb Bòsnia. 
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Lliurament de productes del camp 
als centres sanitaris i residències
La Fira de la Puríssima ha fet una donació 
de 200 kg de carxofa i 4.000 peces de ver-
dura de la Cooperativa Agrària Santboiana 
als centres sanitaris i sociosanitaris de Sant 
Boi i a la botiga Aliments Solidaris. 

A causa de la situació epidemiològica, la 
Fira no es va poder celebrar enguany de la 
manera habitual, però aquesta iniciativa re-
cull l'esperit d'una de les activitats més re-
lacionades amb els seus orígens agrícoles: 
la Mostra de Producte Agrari Local.

La donació és un reconeixement a la fei-
na que està fent durant la pandèmia el per-
sonal dels serveis sanitaris i sociosanitaris 
i de la botiga solidària, que han treballat 
sempre en primer línia, especialment a 
l'etapa de confinament.

A més, el lliurament d'aquestes hortalis-
ses vol servir com a promoció dels produc-
tes frescos, de temporada i de qualitat i per 
valorar la importància de la tasca de la pa-
gesia del Parc Agrari del Baix Llobregat, que 
facilita a la població el manteniment d'uns 
hàbits alimentaris sostenibles i saludables.

Les verdures (carxofes, bròquils, cols, 
coliflors, escaroles i bròcolis) s'han desti-
nat als menús dels hospitals, residències i 
centres de dia de la ciutat i a les famílies 
ateses per la botiga Aliments Solidaris. A 
més, tots els centres han rebut com a obse-
qui un centre ornamental nadalenc fet amb 
verdura fresca. També s'ha proporcionat als 
mercats una cistella de fruita i verdura per 
sortejar-la entre la clientela.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és un dels llocs on s'ha rebut la 
donació de productes de proximitat

Acabada la promoció de 79 habitatges públics de  
l'IMPSOL al Saló Central de Sant Boi

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, el director gerent de l'IMPSOL, Ramon 
Torra, i el gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
Josep Maria Borrell, van visitar el 18 de novembre al Saló Central 
de Sant Boi l'edifici H2. L'Institut Metropolità de Promoció de 
Sòl i Gestió Patrimonial ha construït 79 habitatges de promoció 
pública en aquest edifici.

La majoria dels pisos construïts ja s'han adjudicat. Els habitatges 
s'han dissenyat per facilitar l'estalvi energètic i el màxim aprofita-

ment dels recursos naturals. Amb una qualificació energètica 'A', 
s'aproximen a un estàndard de consum pràcticament nul.

Premi FAD d'Arquitectura
Aquest edifici singular ha estat del Premi FAD 2020 en la categoria 
d'Arquitectura. El jurat d'aquest prestigiós guardó va valorar que el 
projecte arquitectònic hagi prioritzat 'construir una comunitat, no 
només un edifici'.

L'edifici facilita 
l'estalvi energètic 

i el màxim 
aprofitament dels 
recursos naturals
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Encarem un final i inici d’any que cap de no-
saltres s’ho hagués pensat fa 12 mesos. Fer  
front a la pandèmia amb les eines disponibles 
és un deure i una obligació per part de totes 
les administracions. Esquerra hem entomat 
l’embat sobrevingut de la crisi sanitària que ha 
esdevingut econòmica i social. Fent-ho des de 
les conselleries més sensibles de la Generalitat 
com són Salut, Afers Socials i Treball, Educació 
i Economia. A nivell local vam posar sobre la 
taula la necessitat d’afrontar la situació de ma-
nera conjunta, amb responsabilitat i compro-
mís, donant com a resultat “el Reactivem Sant 
Boi” i el “Pacte de ciutat per a un nou impuls 
social i econòmic”.

La voluntat de millorar la situació de crisi ha 
estat l’acord pels pressupostos de l’estat. Re-
vertir les conseqüències socials i econòmiques 
actuals amb inversions, transferències de 
deutes pendents (Mossos, Justícia, beques), 
l’ingrés Mínim Vital, moratòria de 3 mesos 
dels pagaments a la Seguretat Social dels au-
tònoms o que la Generalitat gestioni i decidei-
xi les inversions de més de la meitat dels fons 
europeus per aquest 2021, els quals han de ser 
una oportunitat.

En l’àmbit del planejament urbanístic, 
aquestes darreres setmanes de l’any hi ha ha-
gut decisions judicials que han deixat dos PDU 
en no res. Un afectava Sant Boi, el PDU Delta. 
Ens preocupava el planejament previst a la Pa-
rellada. Anys defensant que sigui un espai de 
transició entre la ciutat i el seu entorn agrícola 
i fluvial. Aquesta sacsejada ens dóna l’oportu-
nitat de repensar la zona, fer possible la Pare-
llada Verda.

N 2020, un any de sacsejades

R esulta complicado sintetizar en 1.500 carac-
teres el trabajo de nuestra formación, tanto de 
propuestas propias como de control del gobier-
no municipal. Pedimos en el último pleno aumen-
tar la cantidad de palabras a escribir, pero de mo-
mento siguen sin hacer caso a la oposición. Ellos 
disponen de sus 1.500 caracteres como grupo 
municipal, como nosotros, pero de cientos de 
miles más para confeccionar el resto de la revista 
Viure Sant Boi, a mayor gloria de la alcaldesa y su 
gobierno. Lo triste es que hemos gastado más 
de 500 caracteres para denunciarlo. 

Resumimos:
Iniciativas de Cs: presentamos dos mociones en 

el pleno de noviembre que sí fueron aceptadas. La 
primera, para pedir que los empleados/as del Ser-
vicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Sant Boi 
recibieran por igual una gratificación extraordi-
naria que la Generalitat solo ha previsto para una 
parte de ellos/as. La segunda, también aprobada, 
pedía reforzar los Centros de Atención Primaria, 
muy olvidados por el gobierno de la Generalitat.

Con los pocos medios que nos permite el rodi-
llo socialista de Sant Boi, seguiremos trabajando 
para dar a conocer los asuntos que nuestro gru-
po trata en los plenos, los de interés general de 
la ciudadanía o los de colectivos concretos que 
vean perjudicados sus intereses. 

Y para acabar, y serán los caracteres más sa-
tisfactoriamente utilizados, queremos desearos 
la mejor Navidad posible y que el próximo Año 
2021 nos haga olvidar los contratiempos del que 
acaba y recordar que juntos lo haremos posible. 

¡Felices fiestas!

N La revista 
deja "viure" poco

E

Elisabet Latorre
regidora

N Il·luminem Sant Boi

ns trobem en un context completament di-
ferent, una pandèmia que ens ha obligat a 
reinventar-nos i adaptar-nos a la nova realitat, 
un esforç que estan fent les nostres empreses, 
els comerços, els restaurants i la ciutadania. És 
per això que no volem que es perdi la il·lusió,  
l’esperit de Nadal i l'esperança durant aques-
tes dates tan especials. D'aquí neix la cam-
panya "Il·luminem Sant Boi", fruit d'una suma 
d'esforços i de cooperació entre entitats i 
agents socials, culturals, econòmics. Una suma 
d’esforços que pretén il·luminar Sant Boi amb 
un missatge de confiança i contribuir alhora a 
la seva reactivació econòmica. 

El tret de sortida va ser la tradicional encesa 
de llums, enguany més que mai la il·luminació 
de carrers i places, que arriba a tots els barris, 
s’inscriu dins del conjunt de mesures destina-
des a reactivar el comerç local i de proximitat, 
un dels sectors més afectats per la crisi i refor-
çar el missatge d’il·lusió a la ciutat. 

La Fira de la Puríssima d'enguany ha sigut 
molt diferent amb una combinació de presen-
cial i on line per gaudir d'activitats i mantenir 
viu l'esperit del certamen. Cal destacar el car-
tell, pintat al mural de la Muntanyeta, un treball 
col·laboratiu i intergeneracional d’onze dones 
santboianes que no podeu deixar de visitar. 

Amb la Fira, comença la campanya de Nadal 
i comerços, mercats i restaurants mostren la 
gran oferta que tenen. Enguany han redoblat 
esforços per seguir al nostre costat, il·luminant 
també els carrers. És hora de fer costat als nos-
tres barris, als veïns i les veïnes que aixequen la 
persiana cada dia i han patit tant amb la pandè-
mia, ara més que mai #jocomproasantboi.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Jaume Sans
regidor

Lluís TEjedor
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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Aquest 2020, del que ja ens acomiadem, és 
obvi que no ha estat un bon any. Ens ha col-
pit a totes i a tots, i ens ha deixat vivències i 
sentiments que ja formen part de nosaltres 
per sempre.

Han estat mesos on les situacions viscudes 
també ens han deixat alguns aprenentatges. 
Alguns d'ells molt vinculats a la nostra ciutat i 
l'ecosistema que ens envolta.

Durant els mesos més durs, on la incertesa i 
les pors eren molt presents, un valor discret, 
però essencial, estava allà; al peu del canó, 
per oferir-nos els seus productes i serveis més 
bàsics i permetre'ns refugiar-nos a casa per 
protegir-nos: el comerç de proximitat. Petites 
botigues dels nostres barris, amb els nostres 
veïns i veïnes al capdavant, adaptant-se a les 
necessitats i facilitant les nostres compres.

Ara, que arriben unes setmanes on les com-
pres de productes i aliments s'incrementen, 
cal no oblidar aquest aprenentatge. Sapi-
guem valorar allò que ens ha ajudat a tirar 
endavant i no oblidem qui ha estat al nostre 
costat. Li ho devem a ells, però també a no-
saltres mateixos. Imaginem per un moment 
com haguéssim viscut aquests mesos sense 
el forn del costat de casa, la carnisseria del 
mercat o la fruiteria. Sense tantes i tantes bo-
tigues, sense aquesta atenció que no només 
et venia el seu producte, sinó que et pregun-
tava com estaves tu i la teva família, es preo-
cupaven per nosaltres. Pensem com seria la 
nostra ciutat sense aquest valor essencial, el 
valor de tenir-ho a prop teu.

Avui tocaria donar les gràcies, però el millor 
agraïment és actuar en conseqüència.

N El comerç de proximitat, 
un valor essencial

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

Daniel Martínez
regidor

E n el passat estiu vam escriure en el Viure Sant 
Boi l'article "La nostra gent gran" i dèiem que el 
COVID19 havia mostrat "les limitacions i defici-
ències estructurals en un sector tan important 
per l'atenció i cura de la gent gran" com és el de 
les residències de gestió privada que van estar 
a prop del col·lapse. També dèiem "que tan sols 
des d'un model públic es pot garantir un bon fun-
cionament". Perquè, en efecte, creiem que és el 
model de gestió privada allò que el COVID19 ha 
mostrat com ineficient -no altres qüestions com 
la dimensió dels centres o el color de les seves pa-
rets-.

Des d'aquí es van fer ressò d'una demanda dels 
veïns de Camps Blancs, la creació d'una residència 
pública d'avis en el terreny de l'antiga escola Milà 
i Gelabert i van presentar una moció en el ple mu-
nicipal de novembre en aquest sentit. Bé, l'equip 
de govern es va negar amb una -per nosaltres- 
dèbil argumentació, que era que per una banda 
afectava el pla "Cosint Barris" i per altra que les 
"residencies grans" no eren funcionals. Davant 
això dir que la primera qüestió es pot resoldre 
amb voluntat política i la segona, bé... el projecte 
no és el d'una "macro-residència" sinó d'una ocu-
pació de tot el terreny per aquest equipament. 
Quin és el problema de fons de l'equip de govern? 
En realitat és molt senzill: es vol privatitzar el 75% 
d'aquest terreny públic per tal que immobiliàri-
es privades facin negoci. Hi ha un altre corol·lari: 
també es vol impulsar amb diners públics el nego-
ci de les residències d'avis privades a través de la 
concertació de places. En definitiva i com deia el 
senyor Rato "es el mercado amigos".

N Les residències d'avis

Jorge Romero
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi, facebook.com/
PodemSantBoi | eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 

instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

   na tarima y micros, muy separados la docena 
de informadores, en una mesa botellas de cava 
y del vino local, “can Palós 1700”.
La Edil nº 1 con semblante contento, se refirió 
a que el “stop” judicial a los PDU “LLevant” y 
el antiguo” Hiper”, recurridos, serían amplia-
mente compensados por la liberación de 100 
mil m² del cuartel Sta. Eulalia que desde 1942 
bloqueaba el desarrollo urbano de la ciudad. 
Sí, contaríamos con 10 campos de fútbol para 
desarrollar viviendas y zonas verdes.  A cambio 
de: una permuta en la zona industrial y un justi-
precio bajo teniendo en cuenta los escasos re-
cursos de S. Boi. Las discretas negociaciones y 
sobre todo el caso del cuartel vasco de Loyola, 
aceleraron la solución al gusto de todos.
La vecina Gavá, en 1994, recuperó su zona mi-
lita: Hospitalet, Berga, Figueras, Paterna…y 
ahora S. Sebastián. Córdoba reclama las caba-
llerizas, Madrid pendiente del Goloso. El ejér-
cito recula al interior. Preguntas y respuestas 
debería haberlas.
Hoy por hoy, todo sigue pendiente y las líneas 
anteriores son deseo y no realidad.
S. Boi solo tiene un 3% de suelo urbanizable y la 
sentencia del juez del TSJC es clara. 
Hay reserva de suelo interior, edificable, en el 
cuartel sin casi actividad (ITV) para 125 emplea-
dos, al igual que los 400 efectivos del Loyola y 
sus 200 mil m2,( ITV y residencia). Los del PNV 
son 5, S. Boi tiene 1 diputada y además ERC y 
Podemos, influyen en el Gobierno. Que en 2021- 
se produzca el “macutazo” -primicia informati-
va- que  S. Boi  necesita.

N Macutazo navideño

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

U
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Al nostre servei 
Els mercats municipals Sant Jordi, La 
Muntanyeta i Torre de la Vila reforcen el servei 
de la clientela i des de l'octubre obren també a 
les tardes. També recomanen fer les comandes 
prèvies abans d'anar a comprar per evitar les 
cues i estar més temps de l'imprescindible. 
Horaris dels mercats:  de dilluns a dissabte, 
de 8 a 14 h, dimarts i dijous, de 17 a 20 h, i 
divendres, de 8 a 20 h sense interrupció.
 

L'OMAP 
L'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones 
(OMAP) ofereix atenció personalitzada a la 
ciutadania per fer tràmits a l'Ajuntament. Per 
rebre atenció i assessorament truqueu al 93 654 
82 23 i al 93 635 12 12. En cas necessari, es 
donarà hora de visita per a atenció presencial. 
Web: santboi.cat i santboi.cat/tramits. Horaris: 
De dl. a dj., de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i dv. i 
vigílies de festa, de 9 a 14 h. Del 21 al 31 de 
desembre i del 4 al 8 de gener, de 9 a 14 h.
 

Desembre'20 Gener'21

Dones  
Al gener continuaran els cursos i tallers 
del CRDD sobre creixement personal i per 
reflexionar sobre la igualtat entre dones 
i homes, al voltant de temàtiques com la 
visibilització de les dones, la perspectiva de 
gènere, les violències masclistes, la lluita 
contra la discriminació per sexe o orientació 
sexual o l’empoderament femení. 
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat. 
Les activitats es faran on line, si ho demana 
la situació sanitària. 
 

Formació a famílies 
Estan en preparació noves sessions virtuals 
del Programa de formació a famílies per al 
mes de gener. Les primeres seran sobre els 
temes següents: Com va la convivència per la 
unitat familiar? i Taller d'hàbits saludables en 
família. Pròximament es donaran a conèixer 
les dates i els horaris. 
Informació i inscripcions: santboi.cat/
formaciofamilies
 

Una oficina centralitzada. L'oficina Reactivem Sant Boi continua oferint atenció directa i individualitzada a la 
ciutadania, les  petites empreses i els comerços de Sant Boi afectats per la situació sanitària. Des d'aquest servei es gestionen 
totes les ajudes generades pel Pla de xoc municipal per a la reactivació social i econòmica de la ciutat i es facilita informació i 
assessorament d'ajudes d'altres administracions. 
Contacte i horari d'atenció: telèfon 93 6548222, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores, i 
al correu electrònic reactivem@santboi.cat

Ajuda per contractar persones 
desocupades majors de 30 anys
Segueix oberta la convocatòria per 
ajudar les empreses a la inserció de 
persones desocupades majors de 30 anys 
(Programa  30 Plus). Entre altres recursos, 
inclou la formació en les competències 
necessàries per ocupar un determinat 
lloc de treball. La iniciativa identifica 
les necessitats de les empreses i ofereix 
formació a mida i subvencions per a 
les contractacions amb una durada 
mínima de 6 mesos i una màxima de 9. 
Poden ser beneficiàries del Programa 
30 Plus empreses, en general, persones 
professionals autònomes, societats civils 
privades i institucions sense afany de 
lucre. La iniciativa està subvencionada 
pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC).
Informació i inscripció:  ocupacio@
santboi.cat.

Tauler 
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Millorar l'atenció sanitària  
Per contactar amb el CAP, és preferible fer-ho 
per mitjà de La Meva Salut, un espai personal de 
salut de la Generalitat per accedir a la informació 
de salut, fer consultes als professionals i realitzar 
tràmits de manera confidencial. Si encara no hi 
teniu accés, sol·liciteu l'alta. L'objectiu és facilitar 
un millor funcionament de l'atenció sanitària. 
Web per demanar l'alta al servei: www.
lamevasalut.gencat
 

Estalvi a la factura de la llum 
Continuen les auditories energètiques 
gratuïtes a llars, comerços i petites empreses. 
Iniciativa del Pla de xoc per a la reactivació 
econòmica de Sant Boi, es fan des de Sant Boi 
Actiwat, plataforma de reactivació sostenible 
en l'actual context de transició energètica.  
Per demanar-la: bit.ly/auditoriaenergetica

Reclamacions de Dentix 
Fins al 3 de gener, les persones afectades 
pel concurs de creditors de les clíniques 
dentals Dentix que hagin pagat el tractament 
en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o 
mitjançant un crèdit personal (no finançat per 
una entitat financera de Dentix) poden fer la 
reclamació per intentar recuperar els diners 
pagats per un servei que no han rebut. 
Per reclamar: dentix.concursal@
iusaequitas, Accound Controlius & Aequintas 
Administradores concursales SLP (Av. Alberto 
Alcocer 24, 4a pl., 28036 -Madrid-, tel. 91 
5914291, Fax, 91 4465321).
 
Sales d'estudi per Nadal 
Les sales d'estudi de l'Olivera i Can Massallera 
romandran obertes, de dilluns a divendres, els 
dies laborables del període nadalenc.  
Horaris: L'Olivera (de 9 a 20.45 h) i Can 
Massallera (de 17 a 21 h. Dies 24 i 31 de des., 
tancat, i dia 5 de gen., de 17 a 21 h).
 
Recollida d'arbres de Nadal 
Fins al dia 17 de gener l'Ajuntament ha 
habilitat 6 espais per a la recollida dels arbres 
d'aquest Nadal.  
Espais: c/Torras i Bages, c/Pau Casals, 
Mercat de la Muntanyeta, pl. Catalunya, pl. 
Generalitat i c/Cristòfor Colom
 
Deixalleria mòbil 
El servei de deixalleria mòbil de Sant Boi està 
a disposició de la ciutadania els dimarts, de 9 
a 14 h, en diversos punts de la ciutat.  
Llocs i horaris: Ciutat Cooperativa (c/Frederic 
Mompou amb c/Pau Casals, de 9 a 10.10 h). 
Marianao (pl. Generalitat amb c/Llibertat i 
c/Rosselló, de 10.20 a 11.30 h). Centre (c/
Lluís Pascual Roca, davant del Mercat de la 
Muntanyeta, d'11.40 a 12 h). Vinyets i Molí 
Vell (c/Mallorca amb av. Onze de setembre, 
de 12.10 a 13.20 h). Sector Torre de la Vila 
-Casablanca i Camps Blancs- (pl. Ramon Mas 
i Campderrós amb pg. annex a c/ Joventut, de 
13.30 a 14 h). Telèfon Net: 900 108 830.
 
Oferta publicitària a la ràdio 
El momento inútil de Ràdio Sant Boi ha 
prorrogat la promoció per a petites empreses, 
comerços i restaurants de la ciutat. Fins al 
gener poden beneficiar-se de la inserció 
gratuïta de 20 falques en el programa.  
Per contactar: Ràdio Sant Boi (Jaume I, 27. Tel. 
93 6541600). 

Si feu la inscripció a qualsevol dels centres esportius següents durant el 
mes de desembre, no pagareu matrícula i tindreu un descompte del 50% 
a la quota del mes de gener: poliesportius Can Massallera, La Parellada i 
l'Olivera, complexos esportius Pau Gasol i Baldiri Aleu, Áccura Sant Boi i 
Dreamfit Xperience.
Més informació: sbsports.cat

 
 
 
Ajuts per a la rehabilitació 
d'habitatges 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) està preparant una 
nova convocatòria d’ajudes per a la 
rehabilitació d’edificis als municipis del 
seu àmbit, en el qual està inclòs Sant 
Boi. És important saber que per poder 
demanar-les les obres no han d’haver 
començat.  
Es podran demanar subvencions per 
millorar les instal·lacions de l’interior de 
l’habitatge, com ara les xarxes d’aigua, 
electricitat, gas, telecomunicacions...). 
També, per a millores energètiques i 
de sostenibilitat (finestres i tancament 
d’exteriors, en genera, substitució de 
lluminàries per sistema LED i instal·lació 
de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics). Així mateix, les subvencions 
també recolliran les adaptacions 
relatives a l’accessibilitat i la mobilitat 
de l’habitatge (aparells elevadors, canvi 
de banyera per dutxa, adequació de 
portes interiors...). 
Les persones beneficiàries de les 
subvencions han de destinar l’habitatge 
a primera residència.  
Abans de sol·licitar l’ajut cal demanar 
l’Informe d’Idoneïtat a alguna de les 
entitats col·laboradores del Consorci 
d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana 
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona, AB - AUCATEL inspección 
y control o altres col·laboradors 
autoritzats) 
Informació: Oficina Local de 
l'Habitatge, olhsantboi@santboi.
cat, de 9 a 15 h,  i al web bit.
ly/2J19lYt 
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Judith Corachán, 
Premi El Llobregat
La triatleta santboiana 
Judith Corachán ha estat la 
guanyadora del premi Major 
Crescuda de la 6a edició 
dels Premis El Llobregat, 
organitzats per la publicació 
baixllobregatina. Va recollir 
el guardó el pare de l'atleta, 
Vicente Corachán. En el seu 
nom va agrair el reconeixement 
que arriba "en una època 
complicada i significa una 
injecció de motivació per 
continuar lluitant per allò que 
estimes". 

Lluís Alcalà guanya 
La Sardana de l'Any
Amb la peça 25 Anys màgics, el 
compositor i instrumentista de 
Sant Boi Lluís Alcalà i Baqués ha 
estat el guanyador de La Sardana 
de l'Any, el concurs que organitza 
anualment La Confederació 
Sardanista de Catalunya. La final, 
en què enguany el públic va votar 
de manera telemàtica, va tenir lloc 
el 14 de novembre al Teatre de La 
Passió d'Esparreguera. Alcalà és 
autor d'una trentena de sardanes 
i ha rebut diversos premis. 
Actualment és músic de la cobla 
Mediterrània, formació en la qual 
toca la tenora.  

Sant Boi, 
al costat 
dels nois 
i les noies 
emprenedores

El nou projecte formatiu per fomen-
tar l'emprenedoria Talent Factory 
School està ja a la recta final. Du-
rant tres mesos, equips de joves es-
tudiants de Sant Boi, Gavà i Vilade-
cans formats per quatre persones  
han hagut d'afrontar els reptes que 
els han plantejat empreses i enti-
tats. La nostra ciutat hi participa amb 
l'equip (a la foto) format per Laura 
Delgado, Marc Hernica, Júlia Puerto i 
Lucia Reñé. El seu repte ha estat el 

Marc, als Lakers
El pivot santboià Marc Gasol ha fitxat 
per l'equip de Los Angeles Lakers. 
Gasol, que havia acabat contracte 
aquest estiu amb els canadencs To-
ronto Raptors (amb els quals va guan-
yar l’anell de l'NBA el 2019) ha signat 
un contracte per a les dues pròximes 
temporades per al conjunt californià, 
actual campió de l’NBA. Els Lakers ja 
van veure com Pau Gasol, germà gran 
d'en Marc, triomfava a l’Staples Cen-
ter entre els anys 2008 i 2014.

El Club Gimnàstic Sant Boi ha acon-
seguit una gran collita de medalles 
al Campionat d'Espanya celebrat del 
4 al 9 de desembre a Valladolid. En 
total, en aquest certamen, el club 
santboià s'ha endut 4 medalles d'or, 
4 de plata i 5 de bronze. En la cate-
goria masculina, medalla de bronze 
per equips a la categoria màxima, Via 
Olímpica 10, amb Rubén Galán també 

bronze a la final de salt. En catego-
ries inferiors, Otger Carreras i Dídac 
Segovia, campions d'Espanya de Via 
Olímpica 4 i 6, on l'equip de Sant Boi 
també va guanyar l'or per equips.

Pel que fa a la categoria femenina, 
Emma Pintor va proclamar-se cam-
piona d'Espanya a Via Olímpica 6, a 
més d'obtenir l'or a barres paral·leles 
i el bronze a salt.

Gran paper del Club Gimnàstic Sant 
Boi al Campionat d'Espanya 2020

projecte "Obesitat zero entre nens i 
nenes i adolescents" a proposta de la 
Gasol Foundation. L'equip guanyador 
es coneixerà al gener, en el programa 
Mood Z de TV3. El premi és un viatge 
a Brussel·les i una beca de Founder 
Institute Barcelona per fer realitat la 
idea. Talent Factory School és  una 
iniciativa dels santboians Talent Fac-
tory, promotors de Sant Boi Talent, 
projecte d'emprenedoria amb estu-
diants de secundària i batxillerat. 
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TELÈFONS D'ATENCIÓ
A LA CIUTADANIA
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Oficina Municipal d'Atenció a les persones (OMAP)
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Divendres i vigilies de festius, de 9 a 14 h. 
Del 21 al 31 de desembre i del 4 al 8 de gener, de 9 a 14 h

AMB CITA PRÈVIA
93 654 82 23
93 635 12 12

Informació general
93 635 12 00, de 8 a 21 h

OFICINA REACTIVEM SANT BOI
Informació, orientació i tramitació d'ajuts a
persones, comerços i empreses.

93 654 82 22
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns i dimarts, de 16 a 18 h
Del 21 al 31 de desembre, de 9 a 14 h

SERVEIS SOCIALS
Consultes 'online': serveissocials@santboi.cat

Servei de Primera Acollida
Atenció telefònica i atenció presencial
amb CITA PRÈVIA
Cal Ninyo: 93 635 12 20 i 93 635 12 00 ext. 363
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Voluntariat social
voluntariatsocial@santboi.cat

Compres a domicili: alimentació i farmàcia
(majors de 70 anys i persones dependents)
607 021 576, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Violència masclista
900 900 120
Policia Local: 93 640 01 23
Mossos d'Esquadra: 93 567 58 45

Foment de l'ocupació
ocupacio@santboi.cat
93 635 12 46

Seguretat Ciutadana
93 640 01 23 (Policia Local) i 092

Neteja viària i recollida de residus
Telèfon Net: 900 108 830
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h

Control de plagues
93 635 40 08
De dilluns a divendres, de 12 a 14 h

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
Sol·licitar cita prèvia:
 L'Olivera, de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, 
 presencialment, o al 93 652 98 40
 93 654 82 23 i 93 635 12 12, en horari de l'OMAP

Oficina Local d'Habitatge
olhsantboi@santboi.cat
Seguretat Social: 93 640 06 87 i 93 640 67 45

Gestió Tributària (ORGT): 93 472 92 45



a petites empreses audiovisuals perquè puguin 
treballar els seus projectes amb la condició que 
els estrenin als Cinemes Can Castellet. D'aquesta 
manera, els cinemes ampliaran l'oferta actual de 
cinc sales presencials amb una de virtual.”  

Està clar que és important donar suport als 
creadors audiovisuals de la ciutat.
“Tenim molt clar que tenen els cinemes oberts per 
promocionar i difondre les seves obres. A més, és 
un encàrrec municipal que, per a mi, és prioritari.  
M'agradaria que els cinemes fessin el paper de 
mecenes de la creació local. Voldria que Sant Boi 
fos també un exemple de com treballa un cinema 
de proximitat, acollint festivals i altres projectes 
amb l'ajuda del món cultural més proper.”

Tens una llarga i profitosa trajectòria en el 
món de la producció cinematogràfica. El risc, 
la innovació i l'aposta per projectes d'autor en 
formen part?
“Sempre m'han interessat projectes que 
obrissin nous camins al món de la producció 
cinematogràfica. Benecé va néixer l'any 1986 per 
cobrir un espai nou, fora dels circuits comercials. 
I els Cinemes Can Castellet  em permeten fer les 
coses que m'interessen i en les que crec.”

6, un espai per prendre alguna cosa mentre veus 
un espectacle en directe. Ja hi hem organitzat 
algunes presentacions (Festival Filmets i altres 
actes).  A principi d'any, si la situació sanitària ho 
permet, començaren una programació estable per 
a persones consumidores de cultura a la ciutat.”

A més, esteu preparant la posada en marxa d'una 
sala virtual, en què consisteix?
“Serà una sala polivalent. Hi farem masterclasses 
que es podran veure en streaming i obrirem l'espai  

Els Cinemes Can Castellet van reobrir el passat 
27 de novembre, després d'unes obres de 
remodelació. En aquest moment complicat, com 
es presenta el present i el futur de les sales de 
cinema de Sant Boi?
“Bé, hem fet un esforç important per reformar 
i adequar els espais i adaptar-los a la situació 
sanitària que estem vivint. La pandèmia ens 
ha obligat a treballar per reconstruir "la casa" i 
sotmetre'ns a condicions molt estrictes, però crec 
que ens en sortirem. Tenim uns cinemes excel·lents,  
segurs i molts projectes per endavant. ”

Quins són alguns d'aquests projectes?
“Els Cinemes Can Castellet són molt familiars i 
per a tots els públics. Però hem d'intentar també 
respectar un públic minoritari que cerca altres 
ofertes. Per això continuarem oferint pel·lícules 
en versió original i que Sant Boi sigui un referent 
en aquest sentit.  Amb una oferta més peculiar, a 
més de la cartellera comercial, podem començar a 
educar un públic que no ha tingut oportunitat de 
conèixer l’últim en el gènere documental, d'autor 
o d'animació. En definitiva volem uns cinemes 
compromesos amb la ciutat, transversals i que 
reflecteixin el seu esperit.”

Una de les incorporacions més interessants als 
cinemes ha estat la Sala 6.
“Sí. Quan ens vam fer càrrec dels cinemes, ens 
vam plantejar de seguida que el vestíbul s'havia 
d'aprofitar per crear sinergies i el vam batejar Sala 

N “Els cinemes de la 
ciutat han de ser els 
mecenes dels creadors 
de Sant Boi”

N “A Sant Boi puc 
treballar els projectes 
que m'interessen i  
en els que crec”

XAVIER ATANCE és productor i gerent de Benecé Produccions SL, empresa gestora dels Cinemes 
Can Castellet de Sant Boi des de fa gairebé dos anys. Té 60 anys i porta bona part de la vida 
professional produint pel·lícules i documentals, recuperant espais d'exhibició i treballant propostes 
cinematogràfiques valentes i trencadores, més enllà dels circuits comercials.

“Després de 
la pandèmia, 
haurem de 
tornar a 
començar”


