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La secundària, etapa bàsica per a  
un futur amb oportunitats
L’Ajuntament vol que l’oferta formativa s’ajusti cada cop més a les necessitats del mercat laboral

6.000 nois i noies fan estudis d’ensenyament 
secundari a Sant Boi. Tenen majoritària-
ment entre 12 i 18 anys, una edat clau per 
a la seva formació acadèmica i humana.
Les competències dels ajuntaments en 
aquesta etapa de l’educació són força li-
mitades. Tot i així, el govern municipal de 
Sant Boi ha situat els ensenyaments de se-
cundària en un lloc prioritari de l’agenda 
política dels pròxims anys, ja que l’ESO, el 
Batxillerat i els cicles de FP són crucials 
perquè els joves i les joves puguin aspirar 
a un futur amb les màximes oportunitats.

Connexió amb el mercat de treball
La primera prioritat de l’Ajuntament en 
relació a aquesta etapa serà influir en la 
mesura de les seves possibilitats per re-
forçar la connexió dels estudis amb les 
necessitats reals del mercat de treball de 
l’entorn i augmentar així les possibilitats 
de l’alumnat de trobar feina i optar a llocs 
de treball de qualitat. 

Sant Boi compta amb una oferta de secun-
dària força completa i ben distribuïda terri-
torialment, que dona servei des de la proxi-
mitat a totes les àrees del municipi i que, 
en el cas de la FP, destaca especialment per 
l’àmplia gamma d’opcions disponibles. 

Reforçar la branca sociosanitària
Tot i així, sobre la base d’un diagnòstic 
previ, l’Ajuntament estudiarà la necessitat 
de proposar a la Generalitat una revisió 
del mapa de famílies professionals ofer-
tes als centres de Sant Boi i apostarà per 
reforçar l’oferta formativa en la branca so-
ciosanitària, considerada com un punt fort 
de l’economia santboiana i com un àmbit 
amb possibilitats d’ocupació. També es tre-
ballarà per fomentar la implicació activa 
de les empreses locals en la formació de 
l’alumnat, principalment mitjançant la mo-
dalitat de formació professional coneguda 
com a PF dual, que combina la formació 
amb les pràctiques i l’activitat productiva.

Suport a l’èxit escolar
L’altra gran prioritat municipal respecte 
als ensenyaments de secundària seguirà 
essent donar suport a l’èxit escolar, contri-
buir a reduir l’absentisme i l’abandonament 
prematur dels estudis i, en cas que aquest 
es produeixi, treballar pel retorn al siste-
ma educatiu mitjançant recursos de segona 
oportunitat. Diversos projectes estan en 
marxa amb aquests objectius.

Orientació acadèmica
L’orientació de l’alumnat també té un pes 
important en les polítiques municipals, 
amb l’objectiu d’adequar millor la tria dels 
estudis a les capacitats i expectatives de 
cada jove. L’Ajuntament vetlla, així mateix, 
perquè la planificació dels ensenyaments 
de secundària tingui en compte les neces-
sitats específiques de Sant Boi en un món 
tan canviant com l’actual i el creixement 
en el nombre de matrícules esperat per als 
pròxims anys per raons demogràfiques n

El govern municipal 
aposta perquè es 
reforci la formació 
per a professions 
vinculades amb el 
sector sociosanitari
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Batxillerat
El Batxillerat forma part de l’educació secundària 
postobligatòria i es distribueix en 2 cursos acadèmics. 
Es desenvolupa en 3 modalitats: Ciències i Tecnologia, 
Humanitats i Ciències Socials i Artístic. S’organitza 
de forma flexible i, si cal, en vies diferents dins de 
cada modalitat. Així, es pot oferir una preparació 
especialitzada en funció de les perspectives i els 
interessos formatius de cada alumne.

A Sant Boi hi ha matriculats 1.100 alumnes en 
aquesta etapa, en 7 centres. 5 de titularitat pública 
(Rafael Casanova, Marianao, Rubió i Ors, Ítaca i Camps 
Blancs) i 2 de titularitat privada (Llor i Sant Josep). Tots 
ofereixen les especialitats de Ciències i Tecnologia i 
Humanitats i Ciències Socials. L’opció de Batxillerat 
Artístic només es pot cursar a l’Institut Camps Blancs.

“Los medios audiovisuales y las 
redes sociales apartan a los alumnos 
de la cultura del esfuerzo. En una 
sociedad donde cada vez se lee menos, 

nuestra lucha 
diaria consiste 
en favorecer el 
amor a la lengua, 
el gusto por la 
lectura y el respeto 
por las normas 
de ortografía. Por 
fortuna, a partir 
de Bachillerato se 
produce un  

cambio positivo en la actitud de 
los alumnos respecto a la lengua. ” 
José Luis Vilaplana, Catedràtic de 
Llengua a l’Institut Ítaca

“Cal escoltar el teixit productiu  
a l’hora de definir l’oferta formativa.  

La societat 
occidental necessita 
gent formada en 
els diferents tipus 
d’estudi, però 
sobretot tècnics 
especialistes. Als 
cicles formatius, 
en especial els 
industrials, no 
tenim prou alumnes 

com per cobrir les places que ens 
demana el mercat. Com a societat, 
hem d’apostar per la FP.” Fina Garcia, 
directora de l’Institut Marianao

“No me iba bien en el insti. Me 
propusieron hacer un PFI de mecánica 
y me ayudó mucho. Simplemente, me 

gustaba. A raíz de 
eso hice las pruebas 
para entrar en 
ciclos. Estoy en 
1º de Carrocería y 
mi idea es hacer 
grado medio, grado 
superior y ponerme 
a trabajar. No creo 
que tenga problema: 
ahora estoy 

motivado.” Ismael Gómez, estudiant 
de Carrosseria a l’Ins Camps Blancs

Formació Professional
La Formació Professional capacita per a l’exercici qualificat 
de diverses professions i proporciona la formació 
necessària per adquirir la competència professional i els 
coneixements propis de cada sector. La FP s’organitza per 
famílies professionals que ordenen els ensenyaments en 
cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació 
dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació 
dels segons, el de tècnic superior.

1.400 alumnes han fet la matrícula aquest curs en els 
diversos graus d’aquesta etapa educativa en dos cen-
tres públics de Sant Boi: els instituts Marianao i Camps 
Blancs. Uns 750 alumnes cursen estudis de Grau Mitjà en 
un total de 10 graus diferents  i uns 650 alumnes ho fan 
en estudis de Grau Superior en 14 graus diferents.

Les opcions disponibles per a l’alumnat comprenen un 
total de 8 famílies professionals.

ES0
L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 
cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en 
què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els 
alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim 
ordinari fins als 18. Al finalitzar l’etapa els alumnes i les 
alumnes que acrediten els estudis obtenen el Graduat 
en Educació Secundària (GES), un títol imprescindible 
per poder continuar amb els estudis postobligatoris.

A Sant Boi de Llobregat hi ha escolaritzats, actual-
ment, al voltant de 3.500 alumnes en els 4 cursos 
d’ESO. Ofereixen aquests estudis 5 centres públics 
(57% de l’alumnat): Rafael Casanova, Marianao, Joa-
quim Rubió i Ors, Ítaca i Camps Blancs, i 5 centres pri-
vats concertats (43% d’alumnes): Joan Bardina, Peda-
gogium Cos, Llor, Sant Josep i Salesians.
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FP dual: experiència laboral 
que obre portes

El dret a una segona oportunitat
rricular, en els quals han participat també 
un total de 102 empreses. Des de l’any pas-
sat es desenvolupa, en conveni amb la UPC, 
l’innovador programa de suport a l’àmbit 
científic i tecnològic Mart XXI.

Formació per a la inserció (PFI)
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) 
s’adrecen a joves que no han obtingut el títol 
d’ESO amb l’objectiu que puguin continuar 
retornar al sistema educatiu i tenir d’aquesta 
manera millors opcions d’accedir després al 
mercat de treball. Les persones participants 
reben formació general, formació professio-
nal específica i orientació. Després de 1.000 
hores de formació, aconsegueixen un certifi-
cat que acredita les competències assolides 
i tenen més possibilitats de superar la prova 
d’accés a cicles formatius.

La FP en alternança o dual és la modali-
tat de la Formació Professional en què 
l’estudiant esdevé aprenent i combina la 
formació al centre educatiu amb l’activitat 
productiva en una empresa, preferiblement 
del seu entorn immediat.

L’FP dual, a Sant Boi
El curs que acaba de començar és el segon 
amb presència consolidada de modalitats 
d’FP dual en l’oferta de secundària a Sant 
Boi. L’any passat hi va haver un grau d’FP 
dual a l’Institut Marianao i un altre a l’Institut 
Camps Blancs; enguany s’hi han sumen 3 
nous graus (2 a Camps Blancs i 1 a Maria-
nao). Les especialitats ofertes són: Manteni-
ment electrònic, Integració social, Activitats 
comercials, Automoció i Mecanització. 

Del total de 2.000 hores de què consta un 
cicle formatiu, els alumnes passen gairebé 
la meitat a una empresa com a aprenents i 
la resta, al centre educatiu, tot combinant 
teoria i pràctica. 

En la modalitat de l’FP dual, s’estableixen 
interessants vincles entre els centres edu-
catius i les empreses, apropant el contingut 

El sistema educatiu actual considera in-
dispensable atendre les necessitats de 
l’alumnat per evitar l’abandonament pre-
matur dels estudis i, en cas necessari, ofe-
rir fórmules perquè es puguin reprendre i 
comptar amb una segona oportunitat.

Diversificació curricular
Els Programes de Diversificació Curricular 
són un exemple d’acció contra l’absentisme 
i l’abandonament dels estudis. Mitjançant 
una reorganització de matèries i de les 
hores de permanència al centre educatiu, 
es busca incrementar el grau de motivació 
d’alguns alumnes. Habitualment, s’inclou la 
realització d’activitats fora de l’institut.

A Sant Boi, en els darrers quatre cursos 
escolars, 131 alumnes de 3r i 4t d’ESO s’han 
inscrit als Programes de Diversificació Cu-

dels ensenyaments a les necessitats del 
mercat laboral, enriquint la formació de 
l’alumnat en un context real de feina i aug-
mentant les possibilitats futures de trobar 
un lloc de treball. 

Alhora, les empreses veuen millorades 
les possibilitats de captar personal amb ta-
lent i habilitats específiques i incorporar-lo 
com a personal qualificat. 

La participació en l’FP dual es regula  
mitjançant un conveni entre el centre edu-
catiu i l’empresa, on consten quines tasques 
farà l’alumne, el calendari i els horaris. Una 
persona tutora s’encarrega de la instrucció i 
el seguiment de l’aprenent i participa en la 
valoració de la seva feina. 

L’FP dual apropa 
el contingut dels 
ensenyaments  
a les necessitats del 
mercat laboral
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Més de 700 alumnes d’ESO i Batxillerat de 
Sant Boi han participat en els dos darrers 
cursos escolars en el projecte de suport a 
l’estudi Tu pots! Els resultats obtinguts han 
estat fins ara força satisfactoris. En l’última 
edició, el nombre mitjà de matèries suspe-
ses per l’alumnat participant va baixar de 
4,4 a 2,3 entre la primera i l’última avalua-
ció, mentre que la nota mitjana aconsegui-
da als seus butlletins es va incrementar en 
0,5 punts (de 4,9 a 5,4).

El programa municipal Tu pots! dona su-
port a l’èxit escolar amb la contractació du-
rant 9 mesos, mitjançant plans d’ocupació, 
de 10 docents de la ciutat. Els contractes 
s’han finançat fins ara amb el suport econò-
mic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Millors resultats acadèmics
L’ajuda oferta als alumnes se centra a re-
soldre dubtes i mostrar tècniques d’estudi i 
estratègies de millora dels resultats acadè-
mics (per superar el curs i reduir el nom-

bre de suspensos, preparar els exàmens de 
selectivitat...). Les sessions s’organitzen en 
grups de 10 alumnes que reben 2 hores de 
suport setmanal. També es fan tallers amb 
les famílies per compartir dubtes sobre 
l’educació de fills i filles i consells sobre 
com fer el seguiment acadèmic. 

La iniciativa tindrà continuïtat en l’actual 
curs escolar gràcies al suport de la Diputació 
de Barcelona. Es preveu la participació d’uns 
400 alumnes dels 5 instituts públics de la 
ciutat; cada centre tindrà assignats 2 do-
cents de reforç. Com en edicions anteriors, 
també hi participa un centre de primària.

Oportunitats de futur
El programa Tu pots! s’inscriu en l’aposta 
de l’Ajuntament per millorar els processos 
formatius i augmentar les capacitats de la 
ciutadania, en especial les persones joves, 
per millorar les seves possibilitats de des-
envolupament personal. És també una eina 
per a la igualtat d’oportunitats.

Tu pots!: suport per a l’èxit escolar 
amb professorat de reforç

Els cinc instituts 
públics de Sant 
Boi participen en 
aquesta iniciativa. 
En tres cursos 
escolars, més de 
1.000 alumnes 
hauran rebut 
suport per millorar 
els resultats 
acadèmics

El nombre 
de matèries 
suspeses ha 
baixat.
Les notes mitjanes 
de l’alumnat que 
va participar el 
curs passat en el 
programa Tu pots! 
va pujar 0,5 punts 
entre la primera 
i la darrera 
avaluació (de 
4,9 a 5,4 punts). 
El nombre de 
matèries suspeses 
es va reduir a 
gairebé la meitat 
(de 4,4 a 2,3)

“La figura de l’aprenent s’ha de 
recuperar. Som una de les primeres 
empreses de disseny d’il·luminació 
del món i necessitem treballadors ben 

formats en TIC i 
habilitats manuals. 
Acollir l’FP dual ens 
sembla una bona 
fórmula. Entre 6 
i 8 alumnes dels 
instituts Marianao i 
Camps Blancs faran 
pràctiques aquest 
curs a la nostra 
empresa. Volem que 

alguns puguin seguir treballant amb 
nosaltres.” Romà Ferrer, director 
industrial de l’empresa Vibia

“M’encanta ensenyar. Actualment, 
el més difícil es motivar els alumnes, 
perquè no veuen sortides fàcils.  A 

alguns, l’ESO se’ls 
fa molt llarga; 
potser caldria 
oferir-los abans 
matèries més 
manuals i properes 
al món laboral. El 
millor és trobar 
un alumne, passat 
un temps, i veure 
que ha seguit 

estudiant i ha millorat com a persona.” 
Teresa Salcedo, professora d’ESO 
(Matemàtiques) al Pedagogium Cos 

“Caldria un pacte per aportar 
tranquilitat al món de l’ensenyament i 
apartar-lo del debat ideològic. La nostra 
societat s’ha equivocat  abocant l’escola 

pública a treballar 
en condicions 
difícils. Amb la crisi, 
serveis públics 
com l’educació o 
la sanitat han patit 
molt. En altres llocs 
s’ha entès millor que 
l’educació és una 
inversió de futur.”  
José Luis 

Clemente, professor jubilat de 
l’INS Rafael Casanova
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“Vam proposar una APP 
que feia més eficient el 
treball d’una empresa” 
Samuel Bleda
Alumne de 2n de Comerç i Màrqueting  
(Cicle Formatiu de Grau Mitjà). Membre de l’equip 
de l’INS Marianao finalista de l’Innolab 2016

Com vas entrar en contacte amb Innolab?
A principi del curs ens van parlar d’Innolab 
com una molt bona oportunitat. És una 
plataforma que posa en comú els centres de 
FP amb empreses o ajuntaments. Intenten 
fomentar l’emprenedoria i la innovació en 
joves estudiants de comerç. Proposen reptes.

Quin va ser el vostre?
Els grups de la meva classe vam escollir 
el repte de l’empresa de vènding Selecta. 
Demanaven idees per millorar el rendiment 
del treball. Em va enamorar aquest repte;  i el 
meu equip va arribar a la final. 

Què vau proposar?
Vam idear una APP que, en contacte 
permanent amb les màquines de vènding, 
feia més eficients les tasques de transport i 
reposició de productes. 

Què vas aprendre, d’aquesta experiència?
A treballar en equip. Ens presentarem a la 
propera edició amb un nou projecte n

“Vaig poder mostrar el 
meu projecte al Premi 
Nobel de Química” 
Mireia Cruz de los Santos
Estudiant de Ciència Biomèdica a la Universitat de 
Barcelona (UB). Com a estudiant de Batxillerat al 
Llor, va participar al BCN Bio Pro Science Meeting

On vas fer el treball de recerca de Batxillerat?
Vaig tenir la sort de fer-lo a l’Institut de 
Recerca Biomèdica, amb grans especialistes i 
en laboratoris professionals.

Què vas investigar? El 1997, a Moçambic es 
va descobrir un bacteri que en condicions 

de perill produeix una 
substància protectora. 
Vam aïllar aquesta 
substància i la vam 
posar en contacte amb 
cèl·lules de diferents tipus 
de càncer. No parava 
de créixer. Vam fer la 
substància més soluble 
perquè fos aplicable a 
persones i animals. 

Un Premi Nobel va 
conèixer el teu treball...
Sí, Michael Levitt, Nobel 
de Química 2015. Jo 

m’havia presentat a un premi i el vaig poder 
mostrar en una jornada de divulgació 
científica on hi era ell. Després li vaig explicar 
en persona. Li va encantar.

Què fas actualment?
Estudio 3r de carrera i treballo per a un grup 
de laboratoris d’oncologia. Als estius, faig 
investigació. Ara estic al laboratori del dr. Manel 
Esteller, estudiant un tipus de tumor cerebral.

Què et motiva per fer aquesta feina?
Em causa dolor que hi hagi tanta gent amb 
problemes i que no es puguin solucionar. 
Vull aportar el meu gra de sorra. Un país que 
vulgui créixer necessita la investigació n

“Ahora sé que tengo la 
capacidad de estudiar y 
sacarme lo que quiera” 
Alicia Guerrero
Estudiant d’un grau mitjà d’Emergències 
Sanitàries, participant al programa educatiu de 
ciència per a secundària Mart XXI

¿Cómo participaste en el programa Mart XXI?
Yo hacía un PFI de Comercio en L’Olivera. A 3 
alumnos nos seleccionaron para participar 
en una simulación en la UPC de Castelldefels. 
Consistía en que nos íbamos todos a Marte.

¿Cuál era tu papel?
Conseguir oxígeno para que pudiéramos 
respirar. Otro compañero se encargaba de  
los robots y ordenadores, otro del agua...

¿Qué propusiste? 
Hicimos varios experimentos. Contamos 
las veces que respiraban varios peces en 
minipeceras. Cuanto más pequeño era el 
espacio, 
más crecía 
su ansiedad. 
Mezclamos 
dos productos 
para 
provocar una 
combustión y 
crear oxígeno.

¿Hacia dónde 
quieres 
enfocar tu 
futuro?
El PFI me 
vino bien en 
un momento personal difícil. Me di cuenta 
de que, aunque no me gusta encerrarme en 
un aula porque soy bastante hiperactiva, lo 
necesito para mi futuro. Ahora sé que tengo 
capacidad para sacarme lo que quiera. Estoy 
estudiando Emergencias Sanitarias. Ir en una 
ambulancia es movido y me gusta ayudar a 
los demás n

Experiències d’alumnes de Sant Boi a secundària
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Cal connectar millor 
la formació amb les 
oportunitats reals que 
ofereix mercat laboral 

N Hay que conectar mejor 
la formación con las 
oportunidades reales que 
ofrece el mercado laboral

Educació per guanyar el futur
Educación para ganar el futuro

S i queremos ganar el futuro, hemos de potenciar 
las capacidades de las personas, asegurar buenos 
niveles de formación y garantizar así un futuro con 
las mejores oportunidades para todos y todas. Estos 
objetivos, prioritarios para el gobierno municipal, son 
especialmente importantes en relación a los y las jó-
venes de nuestra ciudad. Ellas y ellos son el presente 
y el futuro de Sant Boi.

De ahí la importancia que debemos dar a una etapa 
tan crucial para la educación como son los estudios 
de secundaria (ESO, bachillerato y FP). En Sant Boi te-
nemos la suerte de contar con una oferta educativa 
amplia, diversa y de muy buena calidad. Sin embargo, 
conviene dedicar tantas energías como haga falta a 
conectar mejor las expectativas de la gente joven y 
la formación que reciben con las opciones reales que 
ofrece el mercado de trabajo.

Porque en un contexto de elevado paro juvenil, 
necesitamos personas motivadas, cualificadas y em-
prendedoras que puedan aprovechar al máximo sus 
condiciones. Como Ayuntamiento tenemos pocas 
competencias en el ámbito de la educación secun-
daria, pero haremos lo que haga falta para ayudar a 
hacer realidad este crucial objetivo. E intentaremos 
alinear la oferta formativa con la apuesta de Sant Boi  
como ciudad sociosanitaria.

Entretanto, seguiremos destinando los máximos 
esfuerzos a ayudar a todos los alumnos y alumnas a 
obtener un buen rendimiento académico, a finalizar 
sus estudios y hacer posible una trayectoria vital ade-
cuada a sus expectativas y capacidades. Porque cree-
mos en el futuro y en la igualdad de oportunidades.

   i volem guanyar el futur, hem de potenciar les 
capacitats de les persones, assegurar uns bons 
nivells de formació i garantir així un futur amb les 
millors oportunitats per a tots i totes. Aquests ob-
jectius, prioritaris per al govern municipal, són es-
pecialment importants en relació amb els i les joves 
de la nostra ciutat. Ells i elles són el present i el futur 
de Sant Boi.

D’aquí la importància que hem de donar a una 
etapa tan crucial per a l’educació como són els estu-
dis de secundària (ESO, batxillerat i FP). A Sant Boi 
tenim la sort de comptar amb una oferta educativa 
àmplia, diversa i de molt bona qualitat. Això no obs-
tant, convé dedicar tantes energies com calguin a 
connectar millor les expectatives de la gent jove i la 
formació que reben amb les opcions reals que ofe-
reix el mercat de treball.

Perquè en un context d’atur juvenil elevat, ne-
cessitem persones motivades, qualificades i em-
prenedores que puguin aprofitar al màxim les se-
ves condicions. Com a Ajuntament tenim poques 
competències en l’àmbit de l’educació secundària, 
però farem el que faci falta per ajudar a fer realitat 
aquest crucial objectiu. I intentarem alinear l’oferta 
formativa amb l’aposta de Sant Boi com a ciutat so-
ciosanitària.

Mentrestant, seguirem destinant els màxims es-
forços a ajudar tots i totes els alumnes a obtenir un 
bon rendiment acadèmic, a finalitzar els estudis i a 
fer possible una trajectòria vital adequada a les se-
ves expectatives i capacitats. Perquè creiem en el 
futur i en la igualtat d’oportunitats.

S 
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La alcaldesa, Lluïsa Moret, y la regidora de Ocupació, Laura Solís, con el equipo de intervención inmediata

El Ayuntamiento ha creado un equipo de 
acción inmediata en los barrios que se dedi-
cará, de forma exclusiva, al mantenimiento 
de las vías públicas y el mobiliario urbano. 
Las personas contratadas durante un año, 
mediante un plan de empleo, pertenecen 
a colectivos con dificultades de integra-
ción laboral (mayores de 45 años, parados 
de larga duración o en riesgo de exclusión 
social). El Ayuntamiento y la Diputación de 
Barcelona colaboran en este proyecto que 
tiene un coste de 230.000 euros.

El objetivo es mejorar el espacio públi-
co mediante un servicio de proximidad que 
dé respuesta a las necesidades de forma 
urgente y que haga los espacios públicos 
más amables para los vecinos y vecinas. El 
equipo de acción inmediata en los barrios 
está formado por 9 personas que realiza-
rán tareas de reparación de los pequeños 

desperfectos localizados en las plazas y en 
las calles y también en el mobiliario urbano 
de los diferentes barrios de la ciudad. Este 
equipo complementará las tareas de man-
tenimiento y conservación del espacio pú-
blico previstas en los planes generales de 
actuación que desarrolla el Ayuntamiento. 
Las actuaciones serán supervisadas por el 
personal de los servicios municipales en 
coordinación con los técnicos de participa-
ción de los barrios.

Este proyecto municipal tendrá un año 
de duración (de septiembre de 2017 a sep-
tiembre de 2018). Las personas contrata-
das participaran en acciones formativas 
que mejoraran su perfil profesional. Con la 
creación de este equipo, la ciudad se be-
neficiará de una respuesta rápida en la re-
solución de los pequeños desperfectos que 
precisan una reparación inmediata.

Nuevo equipo de intervención 
inmediata en los barrios

Espacio 
público
Las personas 
contratadas 
mediante un plan 
de empleo se 
encargarán del 
mantenimiento 
del espacio 
público  

Se reanudan 
las sesiones de 
participación de 
Cosint Barris
El mes de septiembre se reanudaron  
las sesiones de participación del 
proyecto “Cosint Barris” con los vecinos 
y vecinas de los barrios de Can Paulet, 
Canons i Les Orioles.
Este proyecto plantea la modificación 
del Plan General Metropolitano (PGM) 
con la finalidad de reordenar la forma y 
la ubicación de las zonas verdes de  
estos barrios.
Los tres talleres que se han realizado 
tenían como objetivo presentar  
el proyecto a todos los vecinos 
y vecinas, así como recoger sus 
propuestas de mejora.
En este sentido,  la propuesta actual ya 
ha cambiado porque recoge muchos 
de los criterios y propuestas que 
expresaron los vecinos en las sesiones 
de participación del mes de junio 
y todavía podrá mejorar gracias al 
trabajo y las aportaciones ciudadanas 
realizadas en estos talleres.
Se ha elaborado una maqueta a escala 
de los tres barrios sobre la que se han 
podido visualizar y plantear diferentes 
alternativas del proyecto. De esta 
manera se ha facilitado la comprensión 
y el trabajo de todas las personas 
participantes en los talleres.
La voluntad del equipo de gobierno 
es seguir trabajando con los vecinos y 
vecinas para alcanzar una propuesta 
que tenga el mayor consenso posible.
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Remodelación de la zona de juegos 
infantiles en la plaza de Catalunya
Las obras de remodelación del área de 
juegos infantiles de la plaza Catalunya 
finalizarán en octubre. Los trabajos, ini-
ciados a final de septiembre, responden a 
una demanda de los vecinos y las vecinas 
para mejorar las instalaciones de juego y 
la seguridad. La renovación de esta área de 
juego ha tenido un coste de 60.000 euros. 
Posteriormente, en el mes de febrero, se 
instalará una nueva estructura infantil que 
sustituirá a la grada existente (60.000 eu-
ros de presupuesto).

Los trabajos han consistido en la retirada 
de los elementos de juego y el pavimento 
existentes, así como la colocación de alcor-
ques en los árboles para prevenir que las 
raíces levanten el pavimento e instalación 

de pavimento nuevo. También se ha colo-
cado un suelo de seguridad de caucho, tal 
y como exige la normativa en este tipo de 
áreas de recreo. El 60% de los elementos de 
juego son inclusivos. 

Nuevas zonas infantiles
Otras zonas infantiles que serán remodela-
das o ampliadas están situadas en Frederic 
Mompou, Parc de Marianao y la confluencia 
entre Auger y Girona (a propuesta del Con-
sell de la Infància i l’Adolescència de Sant 
Boi). Estas obras tendrán un coste aproxi-
mado de 250.000 euros.

Finalmente, se arreglaran vallas y are-
nales en diversos puntos de la ciudad, que 
tendrán un coste de 90.000 euros.

Semana de la Movilidad: 
la bici, protagonista
La bicicleta ha sido la gran protagonista 
de la Semana de la Movilidad Sostenible y 
Segura en Sant Boi. El objetivo de las acti-
vidades lúdicas y formativas programadas 
era conseguir que cada vez más personas 
utilicen la bici en sus desplazamientos coti-
dianos por la ciudad.

Del 16 al 22 de septiembre, el programa 
de actividades ha incluido una muestra de 
bicicletas, clases para enseñar a montar en 
bici, talleres de puesta a punto de los ve-
hículos o un paseo urbana hasta el parque 
ciclista. Entre las actividades lúdicas pre-
vistas se realizó una salida a la playa des-
de Sant Boi en tren, metro y bicicleta, un 
paseo urbano hasta el Parque Ciclista Can 
Dubler, donde se pudo circular libremente y 
ver una demostración de ciclismo de carre-
tera. Varias tiendas de la ciudad participa-
rán en una muestra y prueba de bicicletas.

Actividades formativas
También se han organizado actividades 
formativas como una ‘Biciescuela’ donde 
se podía aprender a montar en bicicleta, 
conocer las normas básicas de circulación 

y participar en un breve recorrido urbano 
guiado. Por otro lado, la iniciativa de em-
prendimiento local Biking Bad, destinada a 
recuperar bicicletas antiguas o rotas para 
devolverlas a la circulación, aprovechó para 
darse a conocer ofreciendo consejos para 
garantizar un buen estado de la bici.

Además, el Área Metropolitana de Barce-
lona y la Red de Ciudades por la Bicicleta 
dispusieron de un stand para informar de 
subvenciones para la adquisición de bici-
cletas eléctricas y del servicio de registro 
voluntario de bicicletas, respectivamen-
te. Las nuevas bicicletas adquiridas por el 
Ayuntamiento para sus trabajadores y tra-
bajadoras se registraron a través del pro-
grama Biciregistro.

Las actividades han sido organizadas por 
el Ayuntamiento en colaboración con Bike-
friendly, l cooperativa SomBici, el Club Ci-
clista Sant Boi, Biking Bad y varias tiendas 
de bicicletas de la ciudad.

Baixcicletada
La Semana de la Movilidad Sostenible y 
Segura vivirá un último capítulo el día 8 

de octubre con la celebración de la Baixci-
cletada. Siete municipios de la comarca del 
Baix Llobregat colaboran, un año más, para 
organizar esta concentración ciclista que fi-
naliza en el parque de Torreblanca, en Sant 
Feliu de Llobregat. f

Los niños y niñas 
más pequeños 
encabezaron el 
paseo urbano hasta 
Can Dubler.
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Pau i Marc Gasol van inaugurar el 19 de 
setembre a Sant Boi la nova seu mundi-
al de la Gasol Foundation. L’Ajuntament 
col·laborarà amb aquesta fundació per 
promoure hàbits saludables i lluitar contra 
l’obesitat infantil.

L’acte inaugural, que va comptar amb 
el periodista Manel Fuentes com a mes-
tre de cerimònies, va començar amb els 
parlaments dels germans Gasol (pocs dies 
després de recollir la medalla de bronze a 
l’Eurobasket), que van reunir amics, infants 
i col·laboradors de la seva fundació a Sant 
Boi de Llobregat.

“Ens fa especial il·lusió portar la seu 
mundial a Sant Boi”, va dir Pau Gasol, “des 
d’on volem esdevenir un referent nacional i 
mundial en la lluita contra l’obesitat infantil 
i contribuir a evitar els problemes que se’n 
deriven”. “Estic molt content de ser aquí” 

va afegir Marc Gasol, “envoltat de família 
i amics a la ciutat que ens ha vist créixer”.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, que va agrair a 
Pau i Marc el seu “santboianisme”, va salu-
dar l’obertura de la seu europea de la Gasol 
Foundation (l’altra seu és a Los Angeles) 
com un “orgull i un privilegi que connecten 
amb la voluntat de l’Ajuntament de Sant 
Boi de treballar per la salut i per promoure 
hàbits saludables d’alimentació i activitat 
física regular en els nostres nens, nenes i 
adolescents”.

Zero Obesitat Infantil
Sota el lema “Zero Obesitat Infantil”, Pau i 
Marc Gasol van protagonitzar un taller de 
cuina saludable amb el reconegut xef gironí 
Joan Roca, d’El Celler de Can Roca. Una se-
tantena d’infants de les escoles Llor, Ben-
viure i l’IES Rafael Casanova de Sant Boi 

van gaudir i participar en la preparació de 
receptes saludables i divertides.

Com a colofó, els infants, acompanyats 
de Pau i Marc Gasol van fer una sessió d’ac-
tivitat física lúdica que va posar de mani-
fest la fórmula de la Gasol Foundation: hà-
bits saludables, infants i diversió.

Conveni
El nou centre de la Gasol Foundation for-
ma part del conveni de col·laboració que ha 
signat l’entitat amb l’Ajuntament de Sant 

Pau i Marc 
inauguraron 
la nueva sede 
mundial de la
Fundació Gasol

L’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va 
acompanyar els 
germans Gasol a 
l’acte inaugural.
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Boi i que permetrà posar en marxa un pro-
jecte pilot de promoció d’hàbits saludables 
a la ciutat.

Seu central
La seu, amb 400 m2 de superfície i situada 
al centre de la ciutat, acollirà les oficines 
centrals de la Fundació, on l’equip tècnic 
desenvoluparà programes pioners per llui-
tar contra l’obesitat infantil. Però sobretot, 
serà un espai comunitari per dur a terme 
xerrades, presentacions d’estudis, formaci-

ons així com tallers de cuina saludable, ja 
que compta amb una sala polivalent de 100 
m2 i una cuina que permetrà a la Fundació 
ampliar les seves activitats nutricionals.

El centre de la Gasol Foundation, al car-
rer Jaume I núm. 26-28 (a sobre dels cine-
mes Can Castellet), forma part del conve-
ni de col·laboració que ha signat l’entitat 
amb l’Ajuntament de Sant Boi per col·la-
borar amb activitats sobre benestar físic i  
emocional així com tallers nutricionals per 
a les persones participants.

La Fundació Gasol 
està ubicada al 
centre de la ciutat.

I també, SantboiSà
L’Ajuntament ha impulsat també 
SantboiSà, un programa d’intervenció 
comunitària de promoció de la salut 
mitjançant l’adquisició i potenciació 
dels hàbits saludables. Amb aquest 
objectiu, el programa desenvolupa 
tota una sèrie d’accions. Una de les 
que s’està portant a terme des de fa un 
temps és intentar minvar els efectes 
de l’obesitat infantil i millorar l’estat 
de salut en general dels infants i de les 
seves famílies.
Aquest programa es desenvolupa del 
2015 al 2018 i s’en farà una avaluació 
constant per definir-ne la continuïtat a 
d’altres franges d’edat.
Les accions van adreçades als nens i 
nenes de 0 a 12 anys, als seus pares 
i mares i a les seves famílies i a les 
persones implicades en l’educació 
integral de l’infant.
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Sant Boi realizará durante una semana una 
serie de actividades para sensibilizar a su 
ciudadanía de la importancia de la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares. 
Las actividades comienzan el 29 de sep-
tiembre, Día Mundial del Corazón, en los 
centros de salud y en los mercados muni-
cipales, y finalizan el 6 de octubre con la 
presentación del Proyecto de ciudad: “Sant 
Boi ciutat cardioprotegida, Sant Boi boig 
pel teu cor”.

El acto central tendrá lugar el día 6 de 
octubre en Can Massallera, a partir de las 
17 h. La sesión comenzará con una confe-
rencia a cargo del jefe del Servicio de Car-
diología del Parc Sanitari de Sant Boi, César 
Romero, que hablará de la relación entre 
obesidad infantil y riesgo de mortalidad 
cardiovascular. Por su parte, la tenienta 
de alcaldía de Igualdad y derechos socia-
les, Salut González, presentará el proyecto 
que convertirá Sant Boi en una ciudad car-
dioprotegida. La jornada acabará con una 

demostración de técnicas de reanimación y 
un taller de  utilización de un desfibrilador.
El proyecto “Sant Boi boig pel teu cor” sur-
ge por la necesidad de facilitar una rápida 
intervención en los casos de paro cardíaco 
extra hospitalaria que puedan sufrir los ciu-
dadanos de nuestro municipio, y reducir así 
la mortalidad por esta causa. 

El Ayuntamiento, sensibilizado por la 
problemática que representa la muerte sú-
bita de una persona, quiere ir más allá y se 
plantea ampliar la cobertura de prevención 
y protección de la salud de la su ciudada-
nía, intentando convertir de forma gradual 
el espacio municipal como una ciudad car-
dioprotegida. También se promoverán esti-
los de vida saludables para la ciudadanía a 
través de la aplicación de programas con-
juntos de promoción de los hábitos saluda-
bles y de la práctica deportiva como herra-
mienta de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares que mayoritariamente son 
las causantes de la muerte súbita n

Sant Boi ciudad cardioprotegida, 
en la semana dedicada al corazón

Red de DEAS
Sant Boi 
dispone de una 
red de DEAS 
(desfibriladores) 
que se han 
instalado 
en puntos 
estratégicos  
de la ciudad.

El CAP de Camps 
Blancs celebra su 
30 aniversario
El próximo 18 de octubre tendrá lugar el 
acto conmemorativo del  
30 aniversario del CAP de Camps 
Blancs. La celebración comenzará a 
las 17 h. con un  cercavila, a cargo del 
Esplai Eixida, que transcurrirá entre la 
Escola Montbaig y el centro de salud. A 
las 17.30 h. tendrá lugar una recepción 
en la que está prevista la asistencia 
de  las autoridades municipales y 
sanitarias invitadas al acto, entre ellas 
la alcaldesa, Lluïsa Moret, junto con 
entidades y recursos sociales del barrio.

El centro de salud Camps Blancs se 
inauguró como centro de atención 
primaria en el año 1987. Desde 1998 está 
acreditado por la docencia de posgrado 
para residentes de Medicina Familiar 
y Comunitaria, y por la docencia de 
pregrado de estudiantes de enfermería 
de la Escuela de Enfermería del Hospital 
Universitario Bellvitge.

El Centro de Salud da cobertura 
asistencial a una población 10.150 
habitantes con una elevada proporción 
de personas con enfermedades 
cardiovasculares, patología 
osteomuscular, problemas relacionados 
con la salud mental y obesidad infantil.

La plantilla está formada por 7 
doctores y doctoras de familia, 3 
pediatras, 1 odontólogo, 8 personas 
diplomadas en enfermería,  
7 responsables de gestión y servicios 
y 1 auxiliar de clínica. También hay 
residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria y estudiantes del Hospital 
Universitari de Bellvitge. 
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Gastronomía y ocio se dan cita  
en la Rambla a partir de octubre
“Rambleja els divendres” es el lema de la 
iniciativa municipal surgida para dinamizar 
la Rambla de Rafael Casanova los viernes 
por la tarde. El objetivo es construir una 
propuesta que combine la actividad del 
Mercat de Pagès con propuestas gastronó-
micas, saludables y de ocio, así como del 
calendario festivo tradicional (Navidad, 
Carnaval, Sant Jordi, etc.). 

Inicio de la campaña
La campaña arrancará el 6 de octubre con 
una demostración de cocina en la calle y 
degustación de “pisto” elaborado por la 
Casa de Sevilla. También habrá cuadros de 
baile de la entidad. La preparación se hará 
a partir de las 17 horas y la degustación y 

cuadros de baile tendrá lugar de 19 a 20 h. 
La siguiente actividad se hará el 3 de no-
viembre en colaboración con la asociación 
Menja Salut Sant Boi que hará un  “come-
cuentos” basado en la alimentación salu-
dable. También se llevará a cabo una de-
gustación de preparaciones de otoño para 
pequeños y grandes, de 17.30 a 19.30 h.

Nuevas paradas
Coincidiendo con la propuesta “Rambleja 
els divendres”, el Mercat de Pagès manten-
drá los nueve puestos de venta (8 de frutas 
y verduras y 1 de quesos). Además se am-
pliará la oferta comercial con seis nuevas 
paradas: 1 de cítricos, 2 floristerías, 1 de le-
gumbres, 1 de olivas y 1 herboristería.

La ciudad celebra el Día 
Mundial de la Salud Mental 
El 10 de octubre se celebra el Día Mundial 
de la Salut Mental. Por segundo año, las 
entidades que forman parte de la Taula de 
salut mental de Sant Boi organizan, del 30 
de septiembre al 22 de octubre, una serie 
de actividades para celebrar el Día Mun-
dial de la Salud Mental intentando sensi-
bilizar a la comunidad de la importancia de 
hacer visibles a las personas que padecen 
una enfermedad mental y los profesionales 
y familias que siempre están a su lado. El 
lema de este año es La salud mental en la 
comunidad, el trabajo y el ocio.

Acto central
El acto central tendrá lugar el mismo 10 de 
octubre en la plaza de Catalunya. De 18.30 
a 20 h. tendrá lugar un Festival de Música 
per la Salut Mental (ver este y otros actos 
de la celebración en la Agenda).

Otra de las actividades que coincidirán 
con el Día Mundial de la Salud Mental será 
la Fira d’Entitats que tendrá lugar en Can 
Massallera. Se trata de una muestra de lo 
que hacen algunas de las entidades, servi-
cios y recursos que trabajan en el ámbito 

de la salud mental y el bienestar emocional 
en nuestro municipio nuestro municipio. La 
entrega de premios del 3er. Concurso de di-
bujo y pintura de la Fundación Orienta, una 
charla coloquio sobre el proceso de recu-
peración en salud mental a cargo del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, y una actividad 
artística a cargo de Torrents d’Art, son otras 
de las actividades. 

XII Cros solidari
El parque de La Muntanyeta acogerá el día 
22 de octubre, de 10 a 13 h., el Cros solidari 
per la salut mental (más información en el 
Tauler y la Agenda). Esta prueba deportiva, 
organizada por el Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu y el Ayuntamiento, está dedicada a 
recaudar fondos en beneficio de la investi-
gación en salud mental. 

Por otro lado, el 30 de septiembre tuvo 
lugar Compartim ritmes, II Jornada de Por-
tes Obertes en el Complex Assistencial en 
Salut Mental Benito Menni. Las personas 
asistentes pudieron disfrutar de numerosas 
actividades musicales y de ocio para toda la 
familia (ver foto). 

Compromiso con la salud mental
Sant Boi mantiene desde hace años un 
compromiso con la salud mental. La crea-
ción del Clúster de Salut Mental de Cata-
lunya ha sido una de estas iniciativas n

El Complex 
Assistencial Benito 
Menni celebró su 
jornada de puertas 
abiertas .

Dinamizar la Rambla, nueva propuesta municipal  
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Esport i hàbits 
saludables per 
a nois i noies 
adolescents

El mes de novembre l’Ajuntament 
posarà en marxa una oferta de 
lleure esportiu per promoure 
l’activitat física i els hàbits de 
vida saludables entre els nois i 
les noies de 12 a 16 anys. Amb 
aquesta iniciativa, el consistori vol  
contribuir a reduir els índexs de 
sedentarisme i obesitat detectats 
en les persones joves d’aquestes 
edats.  La nova oferta consisteix 
a oferir l’ús de les instal·lacions 
i diverses activitats dirigides, 
en horari de tarda (de 15.15 a 
17 h) fora de l’horari escolar, 
als poliesportius municipals de 
Can Massallera i La Parellada i al 
Complex Esportiu Pau Gasol. La 
inscripció tindrà un cost de 10 € 
mensuals. En el marc del projecte 
es recomanaran una bona 
alimentació als adolescents i els 
menús adequats de carmanyola 
o tupper per a l’escola o després 
de l’esport. Més endavant la Gasol 
Foundation, que va inaugurar la 
seu mundial a Sant Boi el passat 
19 de setembre, col·laborarà amb 
la iniciativa amb activitats sobre 
benestar físic i emocional així com 
amb tallers nutricionals per a les 
persones participants. 

29è Festival 
Altaveu
En aquesta edició 
del certamen es va 
renovar el concepte 
de programació per 
orientar-la cap a la 
descoberta de bandes 
i intèrprets amb una 
gran força creativa. 
Los Enemigos i The 
Flamin’Groovies 
van protagonitzar 
els concerts més 
multitudinaris. El 
festival va saber 
recollir a l’espectacle 
Regira! (foto) la 
feina de 80 músics i 
creadors santboians 
i va estrenar noves 
seccions paral·leles. 

L’11 de setembre la ciutat va acollir l’ofrena 
floral institucional a la tomba de Rafael Ca-
sanova. L’acte va començar a l’exterior de 
l’església amb la protocolària hissada de la 
senyera, lliurada enguany per una repre-
sentació de les corals infantils de la Coral 
Renaixença. A continuació, ja a l’interior del 
temple, va tenir lloc l’ofrena de rams de 
flors. L’Ajuntament va convidar, com cada 
any, les principals institucions catalanes i 
els alcaldes i les alcaldesses dels 30 muni-
cipis del Baix Llobregat, a més dels grups 
parlamentaris, partits polítics, sindicats, 
les organitzacions empresarials i més d’un 
centenar d’entitats de Sant Boi i l’entorn. 
Després de l’ofrena hi va haver una ballada 
de sardanes a la plaça de l’Ajuntament. 

La nostra ciutat és un dels punts de tro-
bada habituals de l’Onze de Setembre a Ca-
talunya, per la vinculació amb la figura de 
Rafael Casanova i per haver estat escenari 
de la multitudinària Diada de 1976.  

Sant Boi, un 
referent de 
la Diada 

Final de l’ofrena a  
l’Església de Sant  

Baldiri el passat 11 de 
setembre 
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Amb un homenatge a la veu i al saxòfon, 
la 26a edició de la Mostra de Jazz de Sant 
Boi protagonitzarà les activitatats cultu-
rals d’aquesta tardor. Enguany la mostra 
es fa gran i amplia l’oferta. A banda dels 
6 concerts als casals de la ciutat, inclou 
dos espectacles musicals en el marc de la 
Temporada d’Arts Escèniques del mes de 
novembre -There was a fiesta! at Carnegie 
Hall (dia 12) i Històries del Jazz (dia 26), al 
Casal de Casablanca. En aquesta ocasió el 
certamen tornarà a comptar amb la mag-
nífica veu de Charmin Michelle -17 de no-
vembre, a Cal Ninyo-, acompanyada   del 
músic i saxofonista santboià Toni Solà. Com 
a convidat internacional, el saxo tenor de 
Harry Allen Quartet delectarà el públic el 
10 de novembre, Casal de Camps Blancs-. 
La programació es completa amb activitats 

paral·leles amb l’objectiu que el jazz surti al 
carrer: cercaviles dixieland al Mercat de la 
Muntanyeta i al de Ciutat Cooperativa -14 
d’octubre- i al de Torrelavila -2 de novem-
bre- i bossa-jazz a la plaça del Mercat Vell 
-21 d’octubre, organitzat pel santboià Spai 
Carioca. Tancarà la mostra un concert de 
gòspel a Can Massallera -24 de novembre.
                                         culturasantboi.cat   
                                                    santboi.cat

Una Mostra 
de Jazz 
dedicada a la 
veu i el saxo

Detall del 
cartell, dedicat a la 
veu i el saxo

Entrades: 
ticketea.com
(sense comissions)

mostradejazzsantboi

Fins al 30 de desembre estaran exposats 
els treballs realitzats en el marc del La-
boratori d’Art Comunitari (LAC) durant els 
darrers mesos. Els col·lectius i artistes par-
ticipants en el projecte ens volen convidar 
a ser crítics amb el territori que ens envolta 
des de la perspectiva de l’art contempora-
ni. Enguany l’artista santboià Eduardo Ruíz 
s’estrena com a comissari de la mostra.  El 
resultat és “Espais de carn i ossos” i es pot 
veure a Can Castells Centre d’Art (CCCA) i 
altres espais de la ciutat. 

Les propostes creatives són La catifa 
vermella (símbol de les cultures occiden-
tal i oriental), Jugar expropiant (les conse-
qüències de la manca d’espais a la ciutat), 

Positive Speculation (al voltant de la soste-
nibilitat), Fang i terra (valors, natura i apre-
nentatge), Paisaje invertido (intervenció so-
bre la realitat social), Pati de llums (tallers 
de llum i colors al Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu), Santboi Transmèdia (inclusió i par-
ticipació a Internet) i Estigma presente (una 
proposta de fotografia educativa). 

Participants: Centre Obert Ginkgo Iniciatives 
Solidàries, Fundació Cassià Just, Llar d’Avis 
SantJosep, Benito Menni CASM, Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu, Taller d’Arts Plàstiques, 
Tallers de Manualitat per a la Gent Gran i Taller 
d’Alfabetització. Artistes col·laboradors: Cris-
tian Alonso, Javier Salas, Zita Rodrigues, Diego 
Tampanelli, Laura del Valle i Albert Llobet.

El LAC proposa una mirada al 
territori des de l’art contemporani

L’entitat LGTBI Violeta 
s’instal·la a la ciutat

Violeta, una entitat que treballa 
a localitats mitjanes i petites per 
fer visible i demanar respecte per 
al col·lectiu LGTBI i per a totes les 
orientacions sexuals, es va presentar 
a Sant Boi el passat 23 de setembre. 
L’acte va tenir lloc a Can Massallera 
en el marc de la commemoració del 
Dia Internacional de la Bisexualitat 
i va comptar amb l’assistència de 
la regidora d’Igualtat de Gènere, 
Feminisme i LGTBI, Laura Solís. 

Mor Jaume Ramoneda Rabassa  
El 22 de setembre moria Jaume 
Ramoneda Rabassa als 72 anys. 
Santboià de cap a peus, va ser uns 
dels fundadors de l’Assemblea de 
Catalunya i, durant molts anys, un gran 
impulsor de la vida social i cultural 
de la ciutat des de l’Ateneu Santboià 
i des de la seva feina com a tècnic de 
dinamització cultural de l’Ajuntament. 
Va aconseguir que artistes com 
Ovidi Montllor, Pepe Rubianes, La 
Fura dels Baus, La Cubana i molts 
altres actuessin a Sant Boi. També va 
promoure l’associació Amics de Gorky, 
d’intercanvi cultural amb la ciutat 
russa de Nijni Nóvgorod.
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Ens trobem en un moment on les 
persones prenen -recuperen- el pro-
tagonisme de l’espai públic a les seves 
ciutats. L’alt índex de contaminació de 
l’aire i la necessitat d’afavorir els hà-
bits saludables entre la població fan 
que les principals capitals europees 
treballin per construir un nou model 
de ciutat que aposti per la mobilitat 
lliure de fums.

A Sant Boi som conscients de la im-
portància del treball de tothom. Com 
administració assumim la responsa-
bilitat d’avançar cap a la reducció del 
trànsit rodat, que ha d’anar acompa-
nyat de la progressiva transformació 
de l’espai públic i les infraestructures 
que permetin facilitar a la ciutadania 
poder prescindir del transport privat. 
És del tot insostenible el gran nombre 
de cotxes que conviuen a les nostres 
ciutat i, per tant, una obligació de to-
tes treballar en aquesta línia com a ob-
jectiu comú a mitjà termini.

L’aposta del govern per anar conver-
tint els nostres carrers i places en es-
pais més pacificats i amables amb els 
vianants i les bicicletes es veu reflec-
tida en les diferents actuacions que 
es venen fent en els darrers anys i, en 
concret, en els últims mesos. La pacifi-
cació del trànsit als carrers, les obres 
de plaça de la Generalitat, Lluís Pascual 
Roca o la millora de l’entorn de la Pa-
rellada són alguns dels exemples on el 
disseny d’espais més cívics ens va mo-
dulant una ciutat per a les persones.

Daniel Martínez, 
regidor

N Ciutats per a les 
persones

E n 1974 se creó por el dúo de técni-
cos Solans-Serratosa el Parc Agrari. 
Con 43 años y, a pesar de ataques, se 
mantiene.  Era una buena idea, que 
descongestionó la zona metropolita-
na. Existe una línea roja e invisible de 
todos, incluidos alcaldes, por mante-
nerlo. Salvo excepciones, es en Sant 
Boi donde existe la zona más exten-
sa, donde hubo y hay intentos de 
ajuste. Existen problemas internos 
en el Parc: huertos ilegales, régimen 
de riegos, abonado contaminante 
y ausencia de cultivos ecológicos. 
Pero con reformas, el Parc Agrari 
será más que una zona de paso de 
trenes y tuberías, al librarnos de la 
contaminación y contribuir a la auto-
suficiencia alimentaria.

Llevamos en un país de historia 
agitada 40 años democráticos y en 
paz; dos Estatutos en Cataluña nos 
han dotado de un nivel competen-
cial sin parangón con el pasado. He-
mos votado legalmente en Cataluña 
35 veces en 40 años, sin incidentes.

Reformemos lo preciso de ma-
nera legal y en paz. El grupo Cs (32 
escaños) ha logrado concreciones: 
permisos paternidad, régimen autó-
nomos y la supresión del impuesto 
de sucesiones andaluz y más…son 
pocos pero mejoran leyes. Es un ca-
mino esforzado y eficaz.

En 1936, con 2 ha en Sant Boi un “pa-
gès” vivía bien, hoy necesita 20 ha. 
Todo cambia y permanece lo esencial.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Líneas rojas  
e invisibles

El mes passat escrivíem l’article 
sense saber si l’Ajuntament donaria 
suport al Referèndum de l’1 d’octu-
bre, ni si a Sant Boi es podria votar 
als col·legis electorals de sempre. 
Avui ho fem sense saber què haurà 
passat el dia 1, en quines condicions 
s’haurà desenvolupat la jornada i en 
quina situació es trobarà el País. Sí 
que sabem que l’Estat s’ha situat en 
una onada repressiva sense prece-
dents. Sabem que s’està saltant les 
seves pròpies lleis per tal d’impedir 
que exercim un dret fonamental 
com és el Dret a l’Autodetermi-
nació. I també sabem que la gent 
no estem disposats que ens robin 
aquest dret. 

També sabem que tenim -i queda-
rà als llibres d’història- un govern lo-
cal, format pel PSC i ICV-EUiA-MES, 
que en uns moments transcendents 
va decidir donar l’esquena a la ciu-
tadania i al conjunt del País. Tenim 
dos partits que, actuant de manera 
covarda, van deixar una decisió polí-
tica a mans d’un informe jurídic. 

Actuant de manera insolidària 
amb els santboians que volem votar 
i, també, insolidària amb els prop de 
800 alcaldes i alcaldesses del País 
que estan passant pels jutjats per, 
simplement, voler facilitar la partici-
pació política als seus conciutadans.

Finalment. També sabem que ni 
nosaltres com a grup, ni una gran 
part de la ciutadania de Sant Boi, 
oblidarem aquesta actitud en el fu-
tur. N’estem convençuts.

Miquel Salip, 
regidor

N Donar l’esquena  
no s’oblida

uando se publique este artículo, 
habrá pasado el día 1-O. Lo he redac-
tado el 21 de Septiembre, es decir el 
día después de los registros y deten-
ciones en las diferentes Conselleries. 

El espectáculo vivido ese día por 
los ciudadanos de Catalunya y de Es-
paña fue muy triste, absolutamente 
lamentable. El previsto choque de 
trenes entre la Generalitat y el Esta-
do puso de manifiesto la total inca-
pacidad de uno y otro gobierno para 
garantizar la convivencia en nuestro 
país. La sobreactuación de unos y 
otros hizo que muchos ciudadanos 
tuviesen la percepción de que la si-
tuación se les podía ir de las manos y 
acabar en un desastre. 

Si hemos llegado hasta aquí es por-
que a los dos gobiernos les ha inte-
resado. Cada uno ha cuidado y ha ja-
leado a “los suyos”, despreciando al 
resto de los ciudadanos, ignorando 
los argumentos de los que hemos lu-
chado por el dialogo y el acuerdo. De-
legar la solución en  policías y jueces 
es una grave irresponsabilidad, utili-
zar  la administración para promover  
que los ciudadanos incumplan las le-
yes, también. 

La imagen  de Cataluña y de Espa-
ña en Europa será penosa durante 
mucho tiempo. Que la Unión Euro-
pea  acabe llamando la atención a 
Rajoy y Puigdemont y los obligue a 
sentarse a dialogar  sería  una ver-
güenza internacional. ¡Hablen ya! 
¡No esperen a que las cosas estén 
peor! ¡Es su obligación!

C

Juan A. Tamayo, 
regidor

iniciativa.cat/santboi | twitter: @ICVSantBoi 
facebook.com/santboians.iniciativa

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

N ¡Que hablen ya!
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Avegades és necessari i forçós que 
un home mori per un poble, però 
mai no ha de morir tot un poble per 
un home sol: recorda sempre això, 
Sepharad.

Fes que siguin segurs els ponts del 
diàleg i mira de comprendre i estimar 
les raons i les parles diverses dels 
teus fills.

Que la pluja caigui a poc a poc en 
els sembrats i l’aire passi com una es-
tesa mà suau i molt benigna damunt 
els amples camps.

Que Sepharad visqui eternament 
en l’ordre i en la pau, en el treball, en 
la difícil i merescuda llibertat.

Escolta, Sepharad: els homes no 
poden ser si no són lliures.

Que sàpiga Sepharad que no po-
drem mai ser si no som lliures.

Oh, que cansat estic de la meva co-
varda, vella, tan salvatge terra, i com 
m’agradaria d’allunyar-me’n, nord 
enllà, on diuen que la gent és neta i 
noble, culta, rica, lliure, desvetllada i 
feliç!

Aleshores, a la congregació, els 
germans dirien desaprovant: “Com 
l’ocell que deixa el niu, així l’home 
que se’n va del seu indret”, mentre 
jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de 
l’antiga saviesa d’aquest meu àrid 
poble. Però no he de seguir mai el 
meu somni i em quedaré aquí fins a 
la mort.

Car soc també molt covard i salvat-
ge i estimo a més amb un desesperat 
dolor aquesta meva pobra, bruta, 
trista, dissortada pàtria.

Andrés Castro, 
regidor

N Salvador Espriu  
(1913-1985)

Desde hace 25 años el independen-
tismo catalán se sustenta en toda 
una serie de afirmaciones y mentiras 
repetidas. 

La línea de trabajo de lavado de ce-
rebro de la sociedad se inicia crean-
do una falsa historia, la guerra de 
1714 que llaman de independencia y 
que en realidad fue una guerra de 
sucesión entre monarquías euro-
peas; luego, uns països catalans que 
nunca han existido, la autonomía 
ha fracasado, las balanzas fiscales 
y el España nos roba con los 16.000 
millones de déficit fiscal cuando la 
contabilidad de la Generalitat refleja 
una diferencia de 2.400/2.800 millo-
nes según el año, el sólo seremos 
más ricos, el derecho a decidir, el no 
saldremos de la Unión Europea, el 
1-0 es legal y el votar es siempre de-
mocrático.

Se prioriza el adoctrinamiento de 
los alumnos en las escuelas, los ins-
titutos y las universidades. Se aplica 
una política de submersión lingüísti-
ca (que no de inmersión) y la televi-
sión y radio públicas catalanas giran 
entorno al discurso independentis-
ta, mientras que los medios privados 
son subvencionados para acallar vo-
ces discordantes.

El referéndum es el paso siguien-
te (jugando con el sentimiento del 
derecho a decidir y de que votar es 
democrático) ha llegado la hora de 
romper con España y plantear un 
golpe de estado político contra la 
democracia y nuestro bienestar.

Marina Lozano, 
regidora

N Golpe de Estado

Jordi Garcia, 
regidor

N Setge a Catalunya

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

La guerra del govern espanyol va 
tenir el seu punt àlgid el passat di-
mecres 20 de setembre, quan va sus-
pendre l’autonomia de la Generalitat 
de Catalunya.

En aquesta Espanya del No perma-
nent, la democràcia és una disfressa 
de carnaval on tot té la virtut inten-
sament de prehistòria. El franquisme 
mai ha marxat, tan sols era un mirat-
ge. L’Estat s’ha tornat boig per haver 
impedit amb totes les seves forces el 
dret a decidir del poble català; a més 
ha estat violant la llibertat d’expres-
sió, perseguint més de 750 alcaldes i 
alcaldesses que  volien donar veu als 
ciutadans, intervenint les finances 
de la Generalitat i detenint membres 
del govern a casa seva amb el delicte 
de lluitar pels drets dels catalans a 
poder votar.

 L’Estat ens ha volgut intimidar i 
ha fet tots els possibles per  acovar-
dir-nos i perquè renunciéssim a deci-
dir el nostre futur.  Més del 75% de les 
forces de l’Estat han estan aquests 
dies  a Catalunya, de què tenien por? 

El poble català ha tingut una res-
posta immillorable: concentracions i 
manifestacions pacífiques i festives, 
petits i grans reclamant  plegats la 
llibertat i la sobirania del poble ca-
talà.  I malgrat la voluntat de l’Estat 
i d’alguns mitjans de comunicació 
espanyols en voler mostrar una Ca-
talunya violenta i fosca, no ho han 
aconseguit! El PdCAT de Sant Boi, 
sempre al costat del poble, sempre 
escoltant-te.

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

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 635 12 46).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Beques joves 
L’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la 
nova convocatòria d’ajuts per a joves de la 
ciutat. L’objectiu principal és col·laborar en el 
finançament de projectes de joves de Sant Boi.  
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt 
(presencial) i a joventutsantboi.cat 
Inscripcions:  fins al 6 d’octubre de 2017. 

 
Universitat 
Fins al 20 
d’octubre, 
tindrà lloc el 
període de  
matrícula pel 
curs 2017-18 
de la UNED 
a graus i al 
Curs d’Accés 
Directe. La 
matrícula 
al CUID 
(idiomes) 
es podrà 
fer del 7 de 
setembre al 7 de novembre.  
Més informació: UNED Sant Boi-Edifici 
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 936 
545 333, unedbarcelona.es.

Tauler Octubre’17

Poliesportius municipals 
La matrícula dels 
poliesportius 
L’Olivera, Can 
Massallera i La 
Parellada és 
gratuïta fins al 18 
d’octubre (inclou 
una entrada 
gratuïta d’un dia 
per a una persona 
acompanyant).  
Informació i inscripcions: L’Olivera (c/ 
Antonio Machado, 1-3, tel. 93 654 50 00), Can 
Massallera (c/ Mallorca, 30, tel. 93 661 70 19) 
i La Parellada (Mossèn Pere Tarrés, 35, tel. 93 
654 10 03). 
Preus: variables segons modalitat.

 
Programa Millora 2017 
L’Ajuntament de Sant Boi convoca una nova 
edició del Programa Millora, adreçat al  
comerç local amb la finalitat d’ incentivar la 
millora de la imatge externa dels  
establiments, la modernització interior dels 
locals, la millora de l’accessibilitat o la gestió 
dels negocis per adequar-los a les noves 
necessitats del mercat. 
Més informació: santboi.cat/millora

Nou web Sant Boi Ciutat Educadora. Aquest espai vol fer visibles les experiències 
educadores que es desenvolupen a la nostra ciutat, entenent com a experiències educadores totes 
aquelles que tenen a veure amb l’educació reglada però també amb aquelles que transcendeixen 
de les aules i generen lligams de convivència, solidaritat, cooperació, i respecte a la diversitat i els 
drets de les persones. A sbciutateducadora.cat trobareu informació actualitzada de les activitats i 
projectes plantejats sota la filosofia i el lema de “Ciutat Educadora”. 

Formació ocupacional
L’Ajuntament ha obert el procés de 
preinscripció de formació ocupacional 
2017-18. Aquesta formació s’adreça, 
prioritàriament, a persones aturades, 
inscrites a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) com a demandants 
d’ocupació (podran optar persones 
en actiu, sempre i quan estiguin 
inscrites a l’OTG). Són cursos 
subvencionats que promou el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i que 
es desenvoluparan des de desembre 
de 2017 fins a octubre de 2018.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Formació en emprenedoria
Les persones emprenedores que 
vulguin iniciar o consolidar un negoci 
es poden inscriure a tres cursos de 
formació: E-commerce, canal de 
venda online (20 hores, octubre), 

La teva empresa a 
la xarxa (16 hores, 
novembre) i Coaching 
per a persones 
emprenedores 2a ed. 
(8 hores, novembre).
Informació i 
inscripcions: 
Masia Torre Figueres 
(c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / 

ocupacioiempresa.santboi.cat

Ateneu Cooperatiu
CoBoi i l’Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat organitzen la jornada 
“Construint vincles”, una proposta 
per fomentar els lligams entre 
l’empresa convencional i l’economia 
social. L’acte tindrà lloc el dia 10 
d’octubre a les 13.30 h a La Gralla 
(plaça dels Gegants, 1). L’assistència 
és gratuïta però les places són 
limitades i requereix inscripció prèvia.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat
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Tauler Octubre’17

Mercat d’Art Jove 
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 
2017 es celebrarà el Mercat d’Art Jove, en el 
marc de la Fira de la Puríssima de Sant Boi 
de Llobregat. El mercat té com a activitat 
protagonista l’espai de venda i exposició per a 
joves artistes. Poden participar persones joves 
de 16 i 35 anys.  
Informació: El Punt (c/Mallorca, 30,  
tel. 93 652 98 43) i joventutsantboi.cat 
Inscripcions: fins el 31 d’octubre.
 

Festa dels 18 
Les persones que facin enguany 18 anys estan 
convidades a la Festa dels 18 anys per celebrar 
la seva  majoria d’edat. En breu rebran una 
invitació a casa seva que els permetrà anar 
acompanyats d’una altra persona jove. La Festa 
dels 18 tindrà lloc el dissabte 17 de novembre,  
a partir de les 21 h, a Can Massallera. Es podrà 
gaudir de musica,  sortejos  i més sorpreses.  
Informació: El Punt (c/Mallorca, 30,  
tel. 93 652 98 43) i joventutsantboi.cat 
 

Tallers d’escriptura 
La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer acollirà 
tres tallers d’escriptura de records. Els tallers 
es faran els dies 17, 24 i 31 d’octubre, de 18.30 
a 20.30 h. Les places són limitades. Cal fer 

inscripció prèvia. Els tallers aniran a càrrec  del 
Laboratori de Lletres Writing School Barcelona.
Informació: facebook.com/clickfactoryfest 
Preu: gratuït
 

Voluntariat per la llengua 
El 16 d’octubre de 2017 començarà la 24a 
edició del Voluntariat per la llengua de Sant 
Boi. Aquesta nova edició acabarà el dia 19 de 
febrer de 2018 i comptarà amb la participació 
de la majoria de parelles de l’edició anterior i 
de noves incorporacions.   
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya
 

Igualtat 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes d’octubre pel  Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones: Mindfulness (dies 
4, 18 i 25 al Casal de Camps Blancs, de 18.30 
a 20h) i Millorem la gestió del nostre temps 
personal (dies 6 10 i 24 a Can Jordana, de  17 
a 18.30 h). Activitats del mes de novembre 
(inscripcions a partir del 17 d’octubre).  
Informació:  Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat) 
 

Click Factory Fest 
Sant Boi acollirà per primer cop, els dies 11 
i 12 de novembre, una Click Factory Fest. La 
trobada tindrà lloc al poliesportiu La Parellada 
i oferirà activitats per al públic familiar 
relacionades amb la popular joguina. Click 
Factory Fest és una Fira familiar al voltant del 
món del Playmobil. Una part de la recaptació 
anirà destinada a la Federació Catalana de 
Paràlisi Cerebral-FEPCCAT.   
Informació: facebook.com/clickfactoryfest

XII Cros Solidari. Enguany, el Cros Solidari per la Salut Mental del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu ofereix (al marge del tradicional Open Po-
pular de 8K i del nou Open de 4K) la possibilitat de córrer en la “Volta So-
lidària per la Salut Mental.” Seran 500 metres de recorregut d’un tram del 
cros oficial per participar-hi sense dorsal i sense cronometrar, caminant o 
corrents, sense pressió de cap tipus i amb un petit obsequi d’agraïment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres habitatges de lloguer per a 
persones joves de Sant Boi
L’Ajuntament ha publicat les bases 
per a la adjudicació de 3 habitatges 
de lloguer adscrits al programa 
d’emancipació juvenil ‘Lloguer jove’.
Es tracta de un projecte adreçat a 
joves que vulguin emancipar-se amb 
un primer habitatge de lloguer. Els 
requisits per a poder sol·licitar un dels 
pisos són: tenir entre 18 i 35 anys, ser 
residents a Sant Boi, estar registrat/
da com a sol·licitant d’habitatge de 
Protecció Oficial a l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya, no ser propietari 
d’habitatges o terrenys residencials i 
estar dintre d’els ingressos mínims i 
màxims fixats a la convocatòria. 
Sol·licituds:  presentació de sol·licituds del 9 
al 25 d’octubre.  
Informació: Claus SA (c. Pau Claris, 14) de 
dilluns a divendres de 8 a 14h.
 
Competències ACTIC 
Tallers gratuïts per a la preparació de 
les proves d’ACTIC. Cal inscripció prèvia. 
Cal portar ordinador.  
Llocs i dates: a la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Test de nivell: 30 d’octubre de 
2017. Curs: 6, 13, 20 i 27 de novembre i 11 
i 18 de desembre de 2017. 
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Del 8 d’octubre al 10 de desembre
Història. La Marca Hispànica. La Catalunya Carolíngia 
(711-1000). Els comtats carolingis de terres catalanes 
són l’origen de Catalunya. Lloc: Can Barraquer
  

Fins el 31 d’octubre 
Fotografia. 20 anys del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, 
de Médicos del Mundo, en què han participat 4.000 fotògrafs. Lloc: Can Barraquer
 
Fotografia. Raíces y puntas, de Joana Casas. Les verdures i fruites abans de ser cuinades. 
En el marc de De l’Hort a la Biblioteca. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Exposicions

Divendres 6 d’octubre 

De 15 a 21 h I Rambleja els divendres a la tarda. Inici 
d’una nova oferta que amplia el mercat de pagès i 
programa activitats. A les 19 h, pisto de La Casa de 
Sevilla i actuació dels quadres de ball de l’entitat. Lloc: 
rbla. Rafael Casanova. Organització: Ajuntament
 
17 a 19 h I Jornada. Presentació de Sant Boi Ciutat 
Cardioprotegida. En el marc de la Setmana del Cor. 
Taules informatives amb personal dels quatre EAP de 
Sant Boi. Conferència: Prevenció del risc cardiovascular 
a tota la vida, amb Cèsar Romero, cap del Servei de 
Cardiologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Tallers 
de tècniques de reanimació i ús de desfibril·ladors. Lloc: 
Can Massallera. Org.: Ajuntament
 
18 h I Conferència. Autoritat i límits. Criança amb 
respecte, amb el pediatre Carlos González. Preu: 2 €. 
Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses

Dissabte 7 d’octubre
De 12 a 21 h I Festa de tardor. Amb tallers i balls. Lloc: 
plaça de Catalunya. Organització: Spai Carioca
 
21 h I Concert. Hard Rock Covers. Gratuït. Lloc: Casal 
de Casablanca Organització: Les Muses

Diumenge 8 d’octubre
De 10 a 21.30 h I Fira. El comerç surt a 
la rambla. Amb la 4a Mostra de Cervesa 
Artesanal. Lloc: rbla. Rafael Casanova. 
Organització: Sant Boi Comerç
 
De 10.30 h I Mobilitat. 14a #LaBaixCicletada. 
Pedalada en bicicleta. Des de la pl. Catalunya al parc de 
Torreblanca. Org.: Ajuntaments de Cornellà, Sant Joan, 
Esplugues, Sant Just, L’Hospitalet, Sant Feliu i Sant Boi
 
19 h I Il·lusionisme. 
Lucis et umbrae. Sergi 
Buka treballa amb 
la llanterna màgica 
acompanyat del pianista 
Jordi Sabatés. En el 
marc de la Temporada 
d’Arts Escèniques.            
Entrada anticipada: 14€ 
a ticketea.com. Lloc: 
Can Massallera

Dissabte 14 d’octubre 
21 h I Música. Rock & Boi. Festival que dona a conèixer 
bandes santboianes: Adegüello, El hombre más triste  i 
Brote. Preu: 5 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: AidaR & Rock

Diumenge 15 d’octubre
D’11 a 13 h I Esport solidari. II Zumba Pas a Pas amb 
el Càncer de Mama. Inscripcions: 
www.pasapascm.cat. La recaptació  
es destinarà a la lluita contra els 
tumors HER2+ a  l’Hospital Clínic. 
Organització: Pas a Pas amb el càncer 
de mama, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, Turycar Peugeot, 
Mas Corominola, Alma & Baile i 
Descentrats. Lloc: parc de la Muntanyeta
 
11.30 h I Visita teatralitzada. M. Lluïsa Casanova, 
besneta de Rafael Casanova, ens explicarà coses del 
seu besavi, del Sant Boi del segle XVIII. I coses del segle 
XIX, el segle que a ella li ha tocat viure. Gratuït. Cal 
inscripció al 93 6309642. Lloc: Museu de Can Barraquer

Dimarts 17 d’octubre
19 h I Literatura. Fugaces. Homenatge a dones 
escriptores amb un recital de poemes de les poetes 
suïcides. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Espiral Literària 

Dimecres 18 d’octubre
19 h I Xerrada. Presentació associació Sant Boi en 
Positiu, orientada a persones amb risc d’exclusió, 
col.lectiu LGTBI, seropositus o qualsevol persona 
que pateixi discriminació. Lloc: Casal de Casablanca. 
Organització: Les Muses

Dijous 19 d’octubre
19 h. I Xerrada-col·loqui. Els atemptats terroristes de 
Barcelona. Lloc i organització: Parròquia Montserrat

Divendres 20 d’octubre
19.30 h I Taula Rodona. Krea Sant Boi, sobre la 
comunicació cultural i creativa feta a Sant Boi. Lloc: 
Casal de Casablanca. Organització: Les Muses
 
22 h I Concert. Atentoesquivo i grup convidat. Preu: 8 
€. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament

Diumenge 22 d’octubre
10 h I Esport solidari. 
12è Cros Solidari per 
la Salut Mental. Open 
Promoció, Volta Solidària 
per la Salut Mental i 
Open Popular 4k i 8k, a 
les 12 hores. Informació 
i inscripcions: www.
crosolidarisalutmental. 
Lloc: Parc de la 
Muntanyeta. Organització: 
Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Ajuntament i Club Atletisme 
 
19 h I Teatre. Les dones sàvies. Una versió esbojarrada  
de la peça teatral de 
Molière que denuncia la 
hipocresia i les mentides 
de la nostra societat. En 
el marc de la Temporada 
d’Arts Escèniques. 
Entrades anticipades: 14€, 
a ticketea.com. Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Ajuntament

Divendres 6 i 27 d’octubre
18 h I L’Hora del conte. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (dia 6: Contes d’un altre 
planeta). Biblioteca M. Aurèlia Capmany (dia 27: Contes salvatges)

Jugateca ambiental
11.30 h I Dia 7: Boscos de ciutat? L’ecologia del parc a la tardor. Dia 14: Les 4 
estacions. Dia 21: Sembrar la llavor. Dia 28: Joc, Els Guardawatts. Dia 4 de nov.: Qui 
viu a l’estany? Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.: AMB, Fund. Marianao i Ajuntament

Dissabte 7 d’octubre
11.30 h I Literatura. Laboratori de lectura: Avui és un bon dia per canviar el món. Per 
a famílies amb nens i nenes de 4 a 9 anys. Cal inscripció. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Diumenge 8 d’octubre
12 h I Espectacle familiar. Contes del món de les Germanes Baldufa. De Tanaka 
Teatre. Durada: 45 minuts. Preu: 4 €, a ticketea.com Lloc: Casal de Marianao

Dimarts 10 d’octubre
19.30 h I Música. Granados i l’espurna de la felicitat, a càrrec de la Cia El Nen Infinit. 
Preu: 3 €. Lloc: Escola de Música Blai Net. Org.: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Dissabte 14 d’octubre
9.30 h I Agricultura. Sortida a espigolar a un camp del Baix Llobregat, amb Espigoladors. 
Els productes recollits es destinaran a entitats socials. Inscripció: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 

Divendres 20 d’octubre 
18 h I Teatre. ¿Qué pasa con las zapatillas amarillas?  Amb Grup Teatre Imagina. Obra 
sobre el respecte a les persones amb capacitats diverses. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dissabte 21 d’octubre
12 h I Contes en anglès. Story time. The World’s worst witch!, amb Kids&Us. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 27 d’octubre
18 h I Taller familiar. És Im-Perfecte. Per sensibilitzar sobre el malbaratament 
alimentari. Inscripció, a partir de l’1 d’octubre. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 28 d’octubre
12 h I Taller infantil. Dibuixa emocions amb música. A partir de Més que mascotes, de 
Raquel Gu, que assistirà a la sessió. Cal inscripció. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 
17 h I Literatura. Club de lectura infantil. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
17 h I Taller. Una Castanyada de por. Activitats de la Castanyada i Halloween al barri 
de Marianao. Lloc: pl. Assemblea de Catalunya

 

Diumenge 29 d’octubre 
12 h I Teatre musical familiar. Alícia al País de les Meravelles. A càrrec 
de Marta Buchaca. A partir de 4 anys. Durada: 70 minuts. Preu: 8 €, a 
ticketea.com. Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament

Oci familiar
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Dia Mundial de la Salut Mental 
Dt. 10. De 10 a 19 h I Acte central. Fira d’Entitats de 
la Taula de Salut Mental, 
tallers de dansa, música, 
teatre, col·loqui: El procés 
de recuperació en salut 
mental. És possible la 
desmedicalització? i 3r 
concurs de dibuix Orienta. 
De 18.30 a 20 h I Festival 
de Música per la Salut 
Mental, amb Beat Vox, Rap 
del Til·lers i Orquestra de 
la Bona Sort. Llocs: Can 
Massallera i pl. Catalunya 
Dc. 11. 16 h I Recital-concert poètic i musical: Con el 
verso al traste, a càrrec de Cysko Muñoz. En acabar es 
donarà a conèixer la persona guanyadora del concurs 
de poesia Perfecto esperpento. En el marc del desè 
aniversari del Centre d’Informació de la Discapacitat. 
Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer 
De 17.30 a 19 h I Música i moviment per als més petits. 
Lloc: Escola de Música 
Dc. 18. 18 h I Cinefòrum: Locas de alegría, a càrrec de 
l’Associació Equilibri. Lloc: Cal Ninyo. 19 h I Presentació 
de llibre: Construyendo mundos, Autismo, atención 
precoz y psicoanalisis: el caso Dídac de Cecília Hoffman. 
Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 
Dv. 20. 18 h I Teatre: ¿Qué pasa con las zapatillas 
amarillas? Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 
Dg. 22. De 10 a 13 h. 12è Cros Solidari per la Salut 
Mental. Lloc: parc de la Muntanyeta 
Organització: Ajuntament, Benito Menni CASM, Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, Associació Equilibri, Fundació 
Orienta, CDIAP Sant Boi, Grupo Teatro IMAGINA

Torneig de beisbol 4 Estrelles
Dies 27, 28 i 29. De 
9 a 19 h. Torneig 
internacional en 
record a l’expresident 
de club, Pedro García i 
les 4 Estrelles (Mario, 
Xavi, Joel i Eric). Més 
informació. www.
beisbolsantboi.com. 
Lloc: Estadi de Beisbol i Softbol. Organització: CBS Sant 
Boi amb la col·laboració de les federacions catalana i 
espanyola de beisbol i softbol

En veu alta tots llegim
Els dijous. 11 h I Amb El ossos soterrats, de Silvestre 
Vilaplana. Lloc:  Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Club de lectura fàcil
Tots els dijous. De 17.30 a 19 h I Amb El perro de los 
Baskerville, d’Arthur Connan Doyle. Per a persones amb 
capacitats diverses  
Dj 26. Taller d’investigació a càrrec de l’escriptor 
i detectiu Vicente Corachán, en el marc del 10è 
aniversari del Centre d’Informació de la Discapacitat. Es 
recomana inscripció 
Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dimecres 25 d’octubre
18.30 h I Presentació del llibre No somos refugiados, 
d’Agustín Morales. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques

Dijous 26 d’octubre
18.30 h I Taller. Tast de filosofia. Amb La nàusea, de 
Jean Paul Sartre. Amb Humbert Ruiz. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 27 d’octubre
20 h I Art. Contorns. Mural participatiu realitzat per 
l’acadèmia Forma, durant les Festes de Barri Marianao. 
Lloc: Casal de Marianao. Organització: Acadèmia Forma
 
22 h I Espectacle. Sicomoro. 
Fusió de flamenc clàssic 
amb noves tecnologies. 
Flamenco Chill , vídeo art 
i Contemporary Flamenco 
Dance. Organització: 
Ajuntament. Lloc: Cal Ninyo

Dissabte 28 d’octubre
19 h I Concert solidari. 
III Cap joguina sense 
nen. Amics del Damià 
Grima. Amb l’actuació 
de Paul Shellooe, Kerry 
Pastine i Nando Picó 
Quartet. La recaptació 
serà per a la campanya 
d’apadrinament de cartes 
als reis. Preu: 5 €. Fins a 
12 anys, gratuït. Lloc: Cal 
Ninyo. Org.: Manel Marín 
(Born to Bad, de Ràdio 
Sant Boi) i Amics del 
Damià Grima amb la col·laboració de l’ONG Fallou
 
22 h I Concert. Cada mes, més blues. Tres referents de 
la escena internacional junts per primer cop a l’escenari: 
Keith Dunn (Boston), Christian Dozzler (Viena) i Balta 
Bordoy (Palma de Mallorca). Preu 6 € amb consumició 
inclosa. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Rock in Ninyo
20 h I Dv. 6 I Concerts: Degraey, Trees Will Tell, Vidus 
i Perrete Chico. Ds. 7 I Concerts: de Black Islands, 
Aloha Bennets, White Hounds i Horacio Punxadiscos 
(dj). Preu: 5 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: La Cápsula 
del Tiempo amb la col·laboració de l’Espai Weller, Bar 
K-Naya i Ajuntament

Jornades Europees de Patrimoni 
Dv. 6. 21 h I Música i poesia 
a càrrec d’Almudena Vega 
(foto) & Sun Color. Aforament 
limitat. Lloc: Termes 
romanes. Dg. 8. De 10 a 14 h I 
Vermut medieval. Tallers de 
cultura medieval amb el grup 
de reconstrucció històrica Gesta Regnorum, la Fàtima 
d’Almafar i el Roc Benviure, Kuanum i la joglaressa 
Laura Castellet. Servei de bar a càrrec de Les Muses. 
Entrada lliure a totes les activitats. Lloc: Can Barraquer. 
Organització: Ajuntament 

Microteatre
20, 20.30 i 21 h I Dj. 6. El Tato, d’Hangar 10. Dj. 19. 
L’òpera Tannhausser, de Xana Souza Gómez. Dj. 
26. Curiosa coincidència. Preu: 3 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Espai Weller

Comença la Mostra! 
 

Dissabte 14 d’octubre i dijous 2 de 
novembre. Cercaviles dixieland pels carrers 
de la ciutat amb Gumbo Jazz Band. Gratuït. 
Llocs: Mercat de la Muntanyeta i Mercat de 
Cooperativa (dia 14 d’octubre, 11 i 12.30 h, 
respectivament) i Mercat de Torre de la Vila 
(dijous 2 de novembre, 11.30 h)

 
Divendres 20 d’octubre. 22 h I Concert: 
Albert Bello & Oriol Saña Quartet. Jazz 
manouche, un estil que ve del swing creat a 
principis dels anys 30 del segle passat per un 
grups de guitarristes gitanos de París. Preu: 8 
€. Lloc: Casal de Marianao

 
Dissabte 21 d’octubre. 20 h I Concert: Nu-Balanço amb Bossa-Jazz Quartet.  
Lloc: plaça del Mercat Vell. Gratuït. Organització: Spai Carioca
 
Divendres 27 d’octubre. 22 h I Concert: 
Victor de Diego Organ Trio. Músics 
experimentals i amb una llarga i sòlida 
trajectòria interpretaran temes de grans 
autors de la història del jazz i temes propis. 
Preu: 8 €. Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa
 
Divendres 3 de novembre. 22 h I Concert: 
Blas Picon & The Junk Express. Concert 
de blues, especialitat que no falta mai a la 
mostra, amb un grup fidel a l’estil i amb una 
posada en escena enèrgica. Gratuït. Lloc: 
Casal de Casablanca

 
Consulteu la programació completa a santboi.cat/mostrajazz 

 
              www.facebook.com/MostraJazzSantBoi

 
Aquesta agenda podria ser modificada 
Consulteu:  
santboi.cat 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat i barrejant.cat 



es van incorporant joves de diferent sexe 
a les especialitats on hi ha predomini d’un 
determinat gènere.

I pel que fa als perfils de l’alumnat més gran?
Tenim un perfil d’alumnes provinents del sector 
professional que s’han vist obligats a reciclar-se 
per poder canviar d’activitat al mercat laboral. 
D’altra banda, també hi han alumnes interessats 
en una formació contínua que es matriculen en 
mòduls formatius que els interessen n

També esteu introduint la formació dual?
El curs passat van començar a introduir la 
formació dual a l’especialitat d’automoció amb la 
intenció d’anar-hi afegint la resta de disciplines de 
formació professional. Enguany hem incorporat 
els cicles de manteniment electrònic i integració 
social. La formació dual és un mètode  que 
afavoreix la inserció laboral de l’alumnat perquè 
una part dels continguts es fa directament a les 
empreses que col·laboren i les pràctiques dels 
alumnes són remunerades. 

Com ha evolucionat la formació professional?
La formació professional està més valorada 
socialment que fa uns anys. L’alumnat considera 
un avenç que es pugui accedir a la formació 
universitària des d’un perfil més tècnic, degut a 
l’especialització. També es té en consideració la 
facilitat de convalidació d’algunes matèries (al 
voltant d’un 25 %). Ara l’FP té entitat pròpia, no és 
una opció residual.
  
Hi ha cap “assignatura pendent”?
Encara existeix  la tendència a triar especialitats 
de formació professional en funció del gènere. 
En aquest sentit hi ha una sectorització que 
és difícil trencar tot i que, any darrere any, 

Satisfet de la tasca desenvolupada?
L’Institut Camps Blancs és ara un referent 
en educació de qualitat. El nostre centre ha 
guanyat prestigi a la ciutat i arreu gràcies a la 
tasca desenvolupada en tots aquests anys. Hem 
crescut molt en qualitat de l’educació i ens ho han 
reconegut amb una certificació de qualitat ISO 
9001 i d’excel·lència educativa e2cat. També ha 
crescut el nombre d’alumnes matriculats.

Quins estudis oferiu?
Impartim ESO, batxillerat (artístic, humanístic i 
científic), cicles formatius de grau mitjà i superior, 
i  un programa de formació inicial (PFI) destinat 
als escolars que no han aconseguit l’ESO. Tenim 
més de 1.500 alumnes, entre totes les disciplines, 
i 120 professors, , 70 dels quals es dediquen a la 
formació professional.

Bona part del vostre alumnat ve de fora...
Efectivament. Això es degut al fet que l’oferta de 
cicles formatius de formació professional és molt 
àmplia i ens arriba gent de la comarca i també 
d’arreu. Impartim especialitats que no tenen 
altres centres escolars i ens hem anat ajustant a 
les demandes del mercat laboral.

Teniu previst ampliar aquesta oferta formativa?
La capacitat de créixer és molt limitada perquè ja 
no disposem de prou espai. Malgrat tot, enguany 
hem creat una nova línia dedicada als estudis 
d’integració social, que estan molt demanats.

N Tenim 1.500 alumnes, 
entre totes les 
disciplines,  
i 120 professors

N La formació 
professional està més 
valorada socialment  
que fa uns anys

ALBERT RAUSA és el cap d’estudis de formació professional de l’Institut Camps Blancs. Amb 35 
anys d’exercici com a docent (31 anys al centre escolar de Sant Boi), valora positivament l’evolució 
experimentada per la formació professional els darrers anys i aposta pel seu futur.

“L’Institut 
Camps Blancs 
ha guanyat 
prestigi a la 
ciutat i arreu”


