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La tradició de l’Aplec de Sant Ramon, amb 
més de 80 anys d’història, va viure un nou 
capítol el passat dia 1 de setembre. La tro-
bada serveix cada any per posar el punt fi-
nal a l’estiu, iniciar el nou curs després de 
les vacances i enfilar un mes de setembre 
sempre especial per a la ciutat de Sant Boi, 
amb l’Altaveu i la Diada com a grans cites de 
l’agenda local. 

I ho fa sempre en un escenari privile-
giat, com és la muntanya de Sant Ramon. A 
l’esplanada de l’ermita, l’Ajuntament havia 
penjat enguany una pancarta amb un mis-
satge de conscienciació i orgull col·lectiu 
adreçat a les persones assistents: “La natu-
ra és el nostre tresor. Cuidem-la”. 

Un tresor que cal cuidar
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, en va fer esment 
durant la seva intervenció al cim de la 
muntanya. “L’entorn natural de Sant Boi”, 
va recalcar, “és un tresor que cal cuidar”. 
També va recordar que “les comunitats ne-
cessiten símbols i referents”, tot destacant 

que l’Aplec de Sant Ramon és sens dubte un 
dels més importants per a la nostra ciutat.

Moltes persones de Sant Boi -i dels mu-
nicipis del voltant- van sumar-se com cada 
any a la jornada festiva, caminant des del 
nucli urbà fins a l’ermita, pujant en compan-
yia del seu gos, gaudint de les activitats de 
cultura popular organitzades a l’esplanada 
de l’ermita (ball de gitanes, actuació caste-
llera, ball de bastons i sardanes) o partici-
pant en els diferents tallers proposats en 
aquesta ocasió. La trobada va comptar amb 
la presència de representants institucionals 
dels ajuntaments de Sant Boi, Viladecans i 
Sant Climent.

La natura, protagonista
A l’esplanada de l’ermita hi havia un espai 
especialment dedicat a la natura, on es va 
poder gaudir d’un planetari digital o ob-
servar el cel a través d’un telescopi, entre 
altres activitats. Al final de la trobada, les 
persones assistents van poder gaudir d’un 
aperitiu elaborat amb productes naturals.

El pregó del 83è Aplec de Sant Ramon va 
ser a càrrec de Marcos Pascual, professor 
d’Educació Física de l’institut Joaquim Ru-
bió i Ors, i un grup d’alumnes del centre, 
que enguany celebra el 50è aniversari.

Cursa a Sant Ramon
Un dia abans, el dissabte 31 d’agost, va 
tenir lloc la Cursa a Sant Ramon, la prova 
atlètica popular vinculada a l’Aplec. Unes 
400 persones van participar-hi. El recorre-
gut clàssic, de 5,5 km, anava de l’Estadi Mu-
nicipal d’Atletisme Constantí Miranda fins a 
l’esplanada de l’ermita. L’entitat Egoísmo 
Solidario hi va prendre part acompanyant 
al llarg del recorregut una persona amb dis-
capacitat. Com a novetat, es va córrer una 
cursa vertical de 2,5 km, amb un desnivell 
positiu de 220 m.

L’Aplec de Sant Ramon és una activitat 
organitzada per l’Ajuntament, el Consell 
Municipal de Medi Ambient, l’Agrupació 
Escolta i Guia Sant Ramon Nonat i el Club 
d’Atletisme Sant Boi n

Sant Boi inicia el nou curs amb l’Aplec 
i  la Cursa a Sant Ramon

L’institut 
Joaquim Rubió 
i Ors,
que enguany fa el 
50è aniversari, ha 
protagonitzat el 
pregó d’aquesta 
edició de l’Aplec de 
Sant Ramon

L’Aplec és un símbol i un referent per a Sant Boi La Cursa a Sant Ramon ha celebrat la 41a edició
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Sant Boi de Llobregat se situarà novament 
en el centre de la vida institucional catala-
na el pròxim 11 de setembre. Amb motiu de 
la celebració de la Diada, les principals au-
toritats del país s’aplegaran a l’església pa-
rroquial de Sant Baldiri, on dipositaran els 
coixins de flors durant la tradicional ofrena 
a la tomba de Rafael Casanova. 

L’acte començarà al voltant de les 10 ho-
res a l’exterior de l’església. En primer lloc, 
tindrà lloc la hissada de la senyera, que una 
entitat local lliurarà simbòlicament a les 
autoritats. Després, a l’interior de l’edifici 
religiós es dipositaran els rams al voltant 
de la sepultura de Rafael Casanova. Com 
és sabut, el conseller en cap de Barcelona 
durant el setge de les tropes borbòniques 
de 1714 va viure els darrers anys de la seva 
vida a Sant Boi, d’on era la família de la 
seva dona, Maria Bosch. 

L’Ajuntament invita cada any a aquest 
acte commemoratiu les principals institu-
cions del país, com la Generalitat de Ca-

talunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i  la Delegació 
del Govern a Catalunya, entre altres. Tam-
bé hi són convidades les alcaldesses i els 
alcaldes dels municipis del Baix Llobregat 
i representants dels grups del Parlament, 
els partits polítics, els sindicats, les orga-
nitzacions empresarials i més d’un centenar 
d’entitats ciutadanes. Després de l’ofrena 
floral, a partir de les 11.30 hores, hi haurà 
a la plaça de l’Ajuntament la tradicional ba-
llada de sardanes, amb la Cobla Sabadell.

Una vinculació històrica
Sant Boi és un dels punts de trobada ha-
bituals de l’Onze de Setembre a Catalun-
ya, a causa de la vinculació amb la figura 
històrica de Rafael Casanova i amb la mul-
titudinària Diada celebrada a la plaça de 
Catalunya l’any 1976. Sant Boi reivindica 
cada any l’esperit d’aquella multitudinària 
concentració ciutadana n

L’11 de 
setembre
està vinculat 
amb la història 
de Sant Boi per 
la presència de la 
tomba de Rafael 
Casanova i per 
la multitudinària 
manifestació que 
la ciutat va acollir 
l’any 1976.

L’ofrena floral se celebra cada any a la tomba de Rafael Casanova, a l’interior de l’església de Sant Baldiri; a fora, la hissada de la senyera dona inici a les activitats

La Diada tornarà a situar la ciutat en  
el centre de la vida institucional del país 
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FANGORIA

WILKO JOHNSON 
Dv. 6, 22.15 h
Plaça de l’Ajuntament

THE MANI-LAS
Dv. 6, 21 h
Plaça de l’Ajuntament

SOCKETS (Alt. Frontera) 
Dv. 6, 23.45 h
Can Massallera

MAREM LADSON
Ds. 7, 21.30 h
Cal Ninyo

JOHN PAUL KEITH 
Ds. 7, 01.45 h
Can Massallera

El Festival Altaveu (dies 6, 7 i 8 de setem-
bre) celebra la 31a edició com a certamen 
de descobertes i vol convidar totes les per-
sones amb curiositat a gaudir de la música 
en directe, amb propostes diverses de qua-
litat. En aquesta edició la veu torna a ser 
eix central com a instrument transmissor 
d’idees i motor de les relacions humanes. A 
més, el festival dedicarà una xerrada al pa-
per de la dona en la indústria de la música.

En aquesta edició, destaquen les gui-
tarres elèctriques dels artistes Wilko Jo-
hnson, The Mani-Las, Deltonos o John Paul 
Keith. Així com les actuacions de la gallega 
Marem Ladson i la basca Elena Setién. El 
cartell d’aquesta edició també presenta fu-
sions caribenyes de la mà del grup Delgres, 
i mediterrànies amb Trovadores de las 3 
Culturas. Gaudir d’un dels millors cantau-
tors en castellà de les darreres quatre dè-
cades: Javier Bergia, ens farà gaudir amb el 
power pop de Yawners i convidarà a pensar 
amb la profunditat d’Enric Montefusco.

Més que música
L’Altaveu programa també xerrades, les 
anomenades “converses”. Una d’elles estarà 
moderada per Reyes Torío (ex component 
del grup Dinamita pa los Pollos) i comptarà 
amb dones músiques de Sant Boi per parlar 
sobre el paper de la dona a la indústria de 
la música. A més, el festival inclou una fira 
del disc i el llibre musicals, i com a nove-
tat s’impartirà el taller gratuït de disseny 
‘Dissenyem la portada d’un disc’, a càrrec 
d’Ivan Castro. Durant el festival es faran 
també una sèrie d’activitats adreçades al 
públic familiar per apropar les famílies a la 
música i despertar la seva curiositat cap a 
estils musicals no convencionals. També es 
projectaran documentals musicals.

Premis Altaveu 
El festival ha fet públics els premis Alta-
veu 2019 de reconeixement als artistes 
i entitats que han enriquit la música ca-
talana durant el darrer any. Els premiats 

L’Altaveu aposta per la veu, la curiositat i  
el talent i la música locals

PUNT LILA 
Per segon any, el 
festival tindrà un 
punt d’Informació 
i atenció davant 
d’agressions 
sexistes. 

Entrades 
per a Cal Ninyo: 
ticketea.com
Més info: 
festivalaltaveu.cat
agendasb.cat
#AlçalaVeu
#Altaveu19

d’aquesta edició són Rosalía, Raynald Co-
lom, Hidrogenesse, Clara Peya i Colectivo 
Vozes. El premi Altaveu a la trajectòria és 
per a Gay Mercader i el premi Alça la Veu, 
per reivindicar la lluita a favor de la lliber-
tat d’expressió en el món cultural, és per al 
festival Esperanzah. 

Talent de Sant Boi 
L’Acadèmia Musical Altaveu (AMA) és un 
projecte formatiu per potenciar la profes-
sionalització de l’alumnat de les escoles 
de música de Sant Boi. Des de maig fins a 
setembre, s’ha treballat amb els i les alum-
nes en un procés de formació que s’ha es-
tructurat en dos blocs. Un primer dedicat a 
la composició que culmina amb la creació 
d’un repertori musical, i un segon centrat 
en la interpretació i que finalitza amb la 
presentació d’un espectacle professional 
dins de la programació del festival. Es trac-
ta d’impulsar el talent local i l’arribada de-
nous públics i joves de la ciutat.

ENRIC MONTEFUSCO
Dv. 6, 00.35 h
Can Massallera
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

NAquest és un bon mes  
per reprendre projectes  
i engegar amb il·lusió  
els nostres reptes

NEste es un buen mes  
para retomar proyectos 
y poner en marcha con 
ilusión nuestros retos

Setembre, un gran mes per a Sant Boi
Septiembre, un gran mes para Sant Boi

SS etembre. El mes en què tots i totes, d’alguna 
forma, comencem un nou curs. Un bon mes per re-
prendre projectes i engegar els nostres reptes. Un 
gran mes per a Sant Boi! 

Tot comença amb el tradicional Aplec de Sant 
Ramon, la fita que cada any ens marca el final de 
l’estiu i ens permet encarar una nova etapa. Ho fem 
admirant l’horitzó de la nostra ciutat, des del cim 
d’aquesta mítica muntanya. Així, ens carreguem 
d’energia i d’il·lusió per continuar treballant pel Sant 
Boi que estimem, al costat de les persones.

La ciutat també es carrega de música i ritme du-
rant aquests dies. Arriba la 31a edició de l’Altaveu, 
un referent de l’escena musical catalana i un dels 
únics festivals públics que es mantenen al país. Una 
cita ineludible per gaudir de bons concerts, bon am-
bient i, sobretot, bona gent!

Un esment especial sempre mereix l’ofrena floral 
per celebrar la Diada de Catalunya i per reivindicar 
l’esperit d’aquell 11 de setembre de 1976, quan Sant 
Boi es va convertir en l’epicentre polític català i es va 
omplir de persones que clamaven per la llibertat i la 
democràcia, després de 40 anys de dictadura. 

L’endemà de la Diada, molts i moltes santboia-
nes començaran les classes. El nou curs escolar els 
hi espera. Un pas més per construir el seu camí a 
través de la cultura i el coneixement. Com a Ciutat 
Educadora que som, creiem que un ensenyament 
de qualitat és la peça clau per continuar avançant 
i fer del futur de Sant Boi un projecte sòlid, soste-
nible i, sobretot, on tothom hi continuï tenint ca-
buda.

Amb tot, benvingut sigui el mes de setembre i 
benvingudes les ganes de gaudir-ho i compartir-ho 
amb tots i totes vosaltres.

eptiembre. El mes en que todos y todas, de algu-
na forma, comenzamos un nuevo curso. Un buen 
mes para retomar proyectos y poner en marcha 
nuestros retos. ¡Un gran mes para Sant Boi!

Todo comienza con el tradicional Aplec de Sant 
Ramon, el hito que cada año nos marca el final del 
verano y nos permite encarar una nueva etapa. Lo 
hacemos admirando el horizonte de la ciudad, des-
de la cima de esta mítica montaña. Así, nos carga-
mos de energía e ilusión para seguir trabajando por 
el Sant Boi que queremos, al lado de las personas.

La ciudad también se carga de música y ritmo du-
rante estos días. Llega la 31ª edición del Altaveu, un 
referente de la escena musical catalana y uno de los 
únicos festivales públicos que se mantienen en el 
país. Una cita ineludible para disfrutar de buenos 
conciertos, buen ambiente, buena gente.

Mención especial merece siempre la ofrenda flo-
ral para celebrar la Diada de Catalunya y para reivin-
dicar el espíritu de aquel 11 de septiembre de 1976, 
cuando Sant Boi se convirtió en el epicentro político 
catalán y se llenó de personas que clamaban por la 
libertad y la democracia, tras 40 años de dictadura.

El día después de la Diada, para muchos y muchas 
santboianas comenzarán las clases. El nuevo cur-
so escolar les espera. Un paso más para construir 
su camino a través de la cultura y el conocimiento. 
Como Ciudad Educadora, creemos que una ense-
ñanza de calidad es la pieza clave para seguir avan-
zando y hacer del futuro de Sant Boi un proyecto 
sólido, sostenible y, sobre todo, en el que todo el 
mundo siga teniendo cabida.

Con todo, bienvenido sea el mes de septiembre y 
bienvenidas las ganas de disfrutarlo y compartirlo 
con todos y todas vosotras.
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Sant Boi continua apostant per ser una ciu-
tat sostenible i innovadora. El dimecres 18 
de setembre tindrà lloc a la plaça de Mercè 
Rodoreda la festa de presentació del pro-
jecte Reciclos, una iniciativa que vol ser un 
exemple d’aquesta aposta. Es tracta d’una 
prova pilot dissenyada per incentivar d’una 
manera lúdica la recollida selectiva de resi-
dus, mitjançant l’ús del telèfon mòbil.

La festa començarà a les 18 hores. Hi ha 
previstes activitats familiars com un taller de 
cuina solar, jocs gegants, inflables o un taller 
d’energia solar fotovoltaica. L’Ajuntament i 
l’entitat impulsora del projecte, Ecoembes, 
hi donaran a conèixer aquesta experiència 
innovadora que introdueix fórmules de futur 
en la gestió dels residus i el reciclatge. La 
prova pilot es duu a terme als barris de Ma-
rianao i Ciutat Cooperativa i Molí Nou.

El projecte Reciclos integra els telèfons 
mòbils en la recollida selectiva connectant 
la ciutadania amb el contenidor groc dels 
envasos. Per participar cal registrar-se al we-
bapp santboi.reciclos.cat, fer una foto amb el 

mòbil a una llauna o una ampolla de beguda 
de plàstic buida on es vegi el codi de barres, 
dipositar aquest residu al contenidor groc i 
escanejar-hi un codi QR. Així s’aconsegueixen 
uns punts anomenats ‘reciclos’ que es poden 
bescanviar per interessants premis (a través 
d’un sorteig), per una donació a una ONG o 
per col·laborar al barri en la campanya ‘Cap 
nen sense joguina’. El projecte Reciclos està 
pensat per poder identificar les persones que 
realitzen una recollida correcta del seus resi-
dus i premiar el seu compromís. 

Innovació al servei de les persones
Sant Boi ha estat seleccionat per Ecoembes 
per participar en la prova pilot d’aquest pro-
jecte pels bons resultats que ha registrat 
els darrers anys en la recollida selectiva 
d’envasos. La ciutat segueix buscant fórmu-
les pioneres que incorporin la tecnologia al 
procés de reciclatge de manera còmoda per 
a la ciutadania i útil per afavorir l'augment 
dels índexs de recollida selectivan

santboi.reciclos.cat

Sant Boi segueix apostant per la 
innovació en la recollida de residus

Setmana Europea 
de la Mobilitat 
Sostenible
Sant Boi participarà el 29 de 
setembre en la setzena edició de la 
#BaixCicletada. Nou municipis del 
Baix Llobregat organitzen aquesta 
clàssica passejada ciclista orientada a 
les famílies i a les persones amants de 
la bicicleta. El punt de sortida des de la 
nostra ciutat serà la plaça de Catalunya 
(10.30 h) i el final del recorregut estarà 
situat, com és habitual, al parc de 
Torreblanca. La BaixCicletada forma 
part de les activitats de la Setmana 
Europea de la Mobilitat, que vol 
promoure el respecte al medi ambient 
en l’àmbit del transport, principal agent 
de contaminació atmosfèrica. 

labaixcicletada.wordpress.com 
mobilitat.gent.cat

En el marc de la Setmana de la Mobilitat, 
el 19 de setembre l’Ajuntament 
presentarà a empreses de Sant Boi el 
certificat Cycle Friendly Employer (CFE). 
Aquest segell europeu reconeixerà 
empreses que compleixin un seguit de 
requisits per facilitar al seu personal l’ús 
de la bicicleta com a mitjà de transport 
per anar a la feina. L’acte tindrà lloc a  
Sant Boi Centre de Serveis, que aviat 
esdevindrà el primer edifici públic 
d’Espanya en possessió del certificat. 
L’Ajuntament vol contribuir a estendre 
per diferents vies l’ús de la bici com a 
mitjà de transport habitual.

Una festa 
a la plaça 
de Mercè 
Rodoreda, 
dimecres 18 
de setembre,
donarà a conèixer 
el projecte 
mitjançant 
activitats per a  
les famílies 

Reciclos és 
un programa 
pioner que 
porta el 
reciclatge al 
telèfon mòbil.
Una iniciativa 
d’economia circular 
per avançar cap a 
un nou model de 
gestió dels residus
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Els nois i les noies que van guanyar la primera edició de 
Sant Boi Talent han gaudit dels seus premis
Els i les joves que van guanyar la prime-
ra edició del projecte Sant Boi Talent 
han viatjat aquest estiu a Silicon Valley i 
Brussel·les. També han pogut conèixer pro-
jectes emprenedors i empreses de primer 
nivell de Barcelona. Els premis es van lliu-
rar el passat mes d’abril a Can Massallera.

Silicon Valley   
L’alumne del Col·legi Sant Josep Marc Herni-
ca, guanyador del primer premi juntament 
amb Luis Chen, va poder visitar Silicon Va-
lley, San Francisco (EUA), per conèixer els 
centres universitaris i de tecnologia més 
avançats. Els joves han impulsat un projec-
te anomenat ‘Genetics’ consistent en una 
polsera amb xip per donar suport a perso-
nes amb malalties rares. 

Brussel·les
Judit Garcia i Isaac Espina, del 
Col·legi Sant Josep, van anar 
a Brussel·les on van conèixer 
centres d’emprenedoria, vivers 
d’empreses i seus d’empreses 
reconegudes. El seu projec-

Prova pilot per portar a les empreses 
l’estratègia de ‘ciutat saludable’
Cinc empreses de Sant Boi (Avant Grup, Lo-
trans, Diversus, Promaut i Premiumlab) parti-
ciparan durant un any en una prova pilot per 
estendre al sector empresarial l’estratègia 
de ciutat impulsada pel govern municipal. 
Es tracta del programa Empresa Saludable, 
impulsat pel Laboratori d’Innovació Social 
(CoboiLab) per avançar cap a un model em-
presarial de futur fonamentat en valors so-
cials i en una política de personal ‘saludable’.

Segons aquest model, cal fomentar que 
les treballadores i els treballadors tin-
guin hàbits saludables tant pel que fa a 
l’alimentació com a l’activitat física o, fins 
i tot, a la gestió de les emocions. Cal tam-
bé contribuir a millorar les condicions la-
borals en aspectes com la conciliació de la 

vida personal i professional i altres ‘bene-
ficis’ socials. Cal, per últim, demostrar que 
aquesta manera de fer contribueix a millo-
rar el clima laboral, incrementar la impli-
cació de les plantilles i reduir l’absentisme.

Una desena d’empreses, institucions, en-
titats i centres de coneixement formen part 
del grup de treball que orienta la posada en 
marxa d’aquest programa a Sant Boi, sota 
la guia de la consultoria Wellwo. En una de 
les reunions celebrades fins ara van conèi-
xer el testimoni de la multinacional farma-
cèutica Novartis, que aposta per aquest ti-
pus de fórmules. Aviat celebraran una nova 
trobada en què treballadors i treballadores 
de cadascuna de les empreses participants 
en la prova pilot coneixeran el projecte n

te, ‘Blindglass’, consisteix en unes ulleres 
intel·ligents amb funcions de GPS per a 
persones invidents. 

Barcelona
Els joves guanyadors del tercer premi, Ma-
ría Chicón i Marc Gabernet, de l’Institut Ma-
rianao, han visitat un sistema emprenedor 
de Barcelona. El seu projecte és una aplica-
ció per tenir geolocalitzat l’equipatge (‘Ba-
ggage Search’).  

Emprendre a les aules
Sant Boi Talent ha estat una iniciativa 
creada per Talent Factory i impulsada per 
l’Ajuntament amb l’objectiu principal de 
fomentar els valors de l’emprenedoria entre 

l’alumnat de les aules dels 
centres de secundària de la 
nostra ciutat. Hi van participar 
116 joves i va comptar amb la 
col·laboració de 16 empreses 
santboianes que van fer el 
paper de guies mentores 
dels nois i les noies que van 
presentar les propostes n

Marc Hernica (Foto 1), Judit Garcia i Isaac Espina (Foto 2) i Marc 
Gabernet i Maria Chicón (Foto 3, els primers de l’esquerra)

1

2
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El nou curs escolar per a l’alumnat del se-
gon cicle d’Educació Infantil, Primària, ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà 
començarà a Sant Boi el 12 de setembre. 
A la ciutat el procés de matriculació s’ha 
realitzat amb normalitat. 

En aquesta ocasió el 97% de les famílies 
han obtingut plaça en la primera o sego-
na opció sol·licitada. 750 alumnes de P3 
aniran a l’escola per primera vegada, 30 
menys que l’any passat a causa del des-
cens demogràfic. Per aquest mateix motiu 
les classes començaran amb prou vacants 
a totes les zones per poder absorbir pos-
sibles incorporacions al llarg del curs es-
colar. A més, per poder acollir l’alumnat 
nou a l’ESO s’ha obert una nova línia a 
l’Institut Ítaca. 

Pel que fa a les xifres globals d’aquest 
any, de l’etapa obligatòria començaran 
el nou curs 11.585 nens i nenes (7.736, 
a l’etapa d’Educació infantil i Primària, i 
3.849, a l’etapa de Secundària). 

Els alumnes de Cicles Formatius de grau 
superior començaran les classes el dia 18 

Tot a punt per a l’inici d’un nou curs 
escolar a partir del 12 de setembre

Xerrada de la 
professora de 
Filosofia  
Glòria Arbonès  
en l’acte d’inici 
del curs escolar 
2019-2020

Finalitza el ‘Curs de logística 
i indústria 4.0’ per millorar la 
competitivitat a la zona delta
L’Ajuntament ha lliurat els certificats 
d’assistència de les persones 
participants al curs ‘Logística i 
Indústria 4.0’, que es va dur a terme 
durant els mesos de juny i juliol dintre 
del projecte ‘Distribució i logística com 
a motor de la competitivitat de la zona 
Delta del Baix Llobregat”. Les 
16 persones seleccionades per fer el 
curs van rebre 200 hores de formació i 
7 d’aquestes persones han aconseguit 
un lloc de treball gràcies al projecte, 
una iniciativa de la Diputació de 
Barcelona gestionada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en 
col·laboració amb els ajuntaments de 
Sant Boi, El Prat, Viladecans, Gavà i 
Castelldefels.
(Inscripcions obertes per a nous 
cursos: tel. 93 635 12 46)

20 insercions laborals gràcies al 
programa municipal 30 Plus
El programa ocupacional 30 Plus 
de l’Ajuntament de Sant Boi ha 
aconseguit, en la darrera convocatòria 
finalitzada, la inserció laboral de 
20 persones que estaven a l’atur. 
Participar en aquesta iniciativa, 
adreçada a majors de 30 anys, els ha 
proporcionat també competències i 
coneixements tècnics per tenir més 
i millors possibilitats futures en el 
mercat de treball. El Programa 30+ 
s’esforça per aconseguir insercions 
laborals en condicions dignes, tot 
donant suport a contractacions per un 
període mínim de sis mesos i afavorint 
una subvenció de fins a nou mesos. 
Una nova convocatòria del programa 
s’ha posat en marxa durant l’agost i 
estarà en funcionament durant un any.

de setembre, una setmana més tard que la 
resta dels companys i companyes d’Infantil, 
Primària i la resta de Secundària.

Durant el curs escolar l’Ajuntament con-
tinuarà donant suport als centres educatius 
amb la finalitat principal de donar impuls 
a la innovació educativa, però també per 
potenciar les relacions entre les famílies i 
l’escola i contribuir a la millora dels resul-
tats educatius.

Acte d’inici del curs
Al tancament d’aquesta edició de Viure Sant 
Boi, per al dijous dia 5 de setembre estava 
prevista la celebració de l’acte d’inici del 
curs adreçat al personal docent dels cen-
tres educatius, organitzat per l’Ajuntament 
i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix 
Llobregat. 

Concretament, es tractava de la jorna-
da pedagògica “ComFluïm: la recerca dels 
tresors que ens envolten”, amb una xerrada 
inclosa de Glòria Arbonès, professora de Fi-
losofia a la Universidad Nacional de la Pla-
ta (Buenos Aires) n
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Sol·licituds (amb cita prèvia)
santboi.cat/promocioimpsol

Inscripció al Registre HPO
registresolicitants.cat

Informació i resolució de dubtes
impsol.amb.cat

tel. 93 506 95 95 i 671 54 29 02
impsolcomercial@amb.cat

Convocatòria oberta per als 
pisos de protecció oficial
Les obres de construcció dels pisos de pro-
tecció oficial promoguts per l’IMPSOL a la 
zona del Saló Central, al peu de la carrete-
ra comarcal C-245, avancen a bon ritme. Els 
elements exteriors estan gairebé finalitzats 
i ara els treballs continuen principalment a 
l’interior de l’edifici. 

Mentrestant, s’ha fet pública la convoca-
tòria per optar a aquesta promoció pública, 
que regula l’accés a un total de 75 habitat-
ges de venda en règim de protecció oficial 
(la majoria, qualificats com ‘de règim gene-
ral’, i la resta, ‘a preu concertat’).

Residents a Sant Boi
En tots els casos hi tindran preferència 
les persones que resideixen a Sant Boi al-
menys des de fa cinc anys. Els principals 
requisits d’accés determinen un mínim i un 
màxim d’ingressos bruts anuals i exigei-
xen no ser titular de cap altre habitatge, 
ni de preu lliure ni protegit (excepte casos 
molt específics). A més, les persones que 

vulguin  presentar la seva sol·licitud han 
d’estar inscrites prèviament al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció 
Oficial de Sant Boi de Llobregat.

Aquesta promoció d’habitatge reserva ha-
bitatges per a persones amb mobilitat reduï-
da (3), gent gran (2), famílies monoparentals 
(2), famílies nombroses (2) i persones amb 
discapacitat psíquica o malaltia mental amb 
possibilitats de vida autònoma (2). 

20 dels habitatges estan destinats a jo-
ves menors de 35 anys n

Les obres a l’edifici del Saló Central encaren ja la recta final

Actuacions al clavegueram per 
controlar plagues a l’estiu
Com cada any, l’Ajuntament ha dut a terme 
aquest estiu una intensa activitat per con-
trolar les plagues que es generen durant 
els mesos de més calor, quan proliferen 
les paneroles, els animals rosegadors i els 
mosquits. En aquesta època, per tant, s’han 
intensificat els tractaments que s’apliquen 
durant l’any a través de la xarxa de clave-
gueram. En total, s’han dut a terme més de 
240 actuacions.

Vespes
També s’ha intervingut puntualment da-
vant la presència de vespes de terra 
-una espècie poc agressiva que no forma 
eixams- en alguns parcs i altres indrets de 
l’espai públic de la ciutat. Per foragitar-les 
els serveis municipals han llaurat i regat 
les zones afectades.

A partir de setembre, amb la baixada de 
les temperatures, la incidència de les pla-
gues disminueix, en especial pel que fa a 
les paneroles. Tot i això, continuen essent 
útils els consells preventius per a les llars: 
revisar i reparar els desguassos i les cano-
nades que tinguin desperfectes; tapar totes 
les esquerdes i forats de l’interior i l’exterior 
dels edificis, tant als habitatges com a les 
zones comunes, i protegir els desguassos i 
les juntes de portes i finestres. En cas de 
dubte, sempre és aconsellable contactar 
amb alguna empresa especialitzada. 

En el cas de la via pública, l’Ajuntament 
demana a la ciutadania avisar els serveis mu-
nicipals si s’observa la presència de plagues.

santboi.cat/t’escoltem
tel. 93 635 12 00, ext. 382

OMAP (amb cita prèvia)Els tractaments contra les plagues s’apliquen al clavegueram
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Pl. Olivera (Casablanca).  
A principios de julio también finalizaron 
las obras de la zona de juegos infantiles de 
la plaza de l’Olivera, que se ha remodelado 
igualmente a partir de las opiniones 
recogidas en el Consell d’Infància. Cuenta 
con tres áreas de juego diferenciadas: dos 
para niños y niñas de diferentes tramos 
de edad (de 0 a 3 y de 3 a 11 años) y un 
espacio multifuncional para todas las 
edades. Un juego tiene forma de árbol, 
con pequeñas cabañas en la copa en forma 
de olivas (en la foto). Otro elemento de 
juego se parece a una tirolina y hay mesas 
de ping pong y, a petición del Consell 
d’Infància, juegos inclusivos, entre ellos 
un carrusel y un tobogán de uso exclusivo 
para niños y niñas con silla de ruedas.

Jardins de l’Astasieta (Ciutat Cooperativa). Este espacio público de la ciudad cuenta desde finales de 
julio con una nueva área de juegos infantiles. Su elemento más característico es un divertido tobogán de color 
rojo en forma de tirabuzón que inicia su recorrido en una zona de la plaza y sale por otra después de desaparecer 
brevemente bajo tierra. El tobogán es fruto de una idea recogida a través del Consell d’Infància de Sant Boi, que 
desde hace unos años está implicado en el diseño de este tipo de áreas. También se han colocado un columpio 
inclusivo y un juego que puede ser utilizado con silla de ruedas. Todo el entorno se ha reurbanizado. Las obras se 
han financiado en un 50% mediante fondos europeos FEDER.

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Las áreas de juego de la ciudad continúan  
su renovación incorporando la mirada infantil

Un plan de mejora de 
largo recorrido
La mejora y mantenimiento de las áreas 
de juego infantil de Sant Boi es una 
prioridad del gobierno municipal, que 
cuenta con un plan específico con esta 
finalidad. Este verano también se ha 
trabajado en la renovación de las áreas 
de juegos del parc de la Muntanyeta y  
de la plaza Joan Raventós. 
Desde 2017 se han llevado a cabo ya una 
veintena de actuaciones distribuidas 
por los diferentes barrios de la ciudad. 
Estos son los principales criterios que se 
tienen en cuenta:

Elementos de juego más vistosos
Juegos adecuados para niños y niñas 
de diferentes edades
Juegos inclusivos y juegos aptos para 
acceso con silla de ruedas
Mejora de la seguridad 
Juegos y vallas de protección más 
resistentes 



Viure Sant Boi
N  setembre 19

11

En julio y agosto 
se han continuado 
realizando obras 
para mejorar el 
aspecto, el estado 
de conservación, 
la accesibilidad 
y seguridad del 
espacio público, 
entre otros factores

El Ayuntamiento ha vuelto a aprovechar la época de vacaciones para realizar obras de mejora del espacio público ocasionando las 
mínimas molestias a la ciudadanía. La mejora de la seguridad en el cruce de la escuela Llor, la continuación de la reurbanización 
de Ciutat Cooperativa y la finalización de una pista reglamentaria de baloncesto al aire libre en la Muntanyeta son dos de las más 
significativas. También se han hecho actuaciones de mejora en los accesos e instalaciones de varios centros educativos.

En verano, Sant Boi se pone al día

Más seguridad en camí de Llor-Lluís Companys
Una actuación realizada entre julio y agosto ha mejorado la seguridad 
en este cruce situado en los alrededores del complejo Pau Gasol y la 
escuela Llor. Se han reordenado los pasos peatonales para mejorar la 
visibilidad, se ha ampliado la isleta central y se ha creado una platafor-
ma elevada en camí del Llor para reducir la velocidad de circulación. 
Los trabajos se han cofinanciado mediante fondos europeos FEDER. 
En la escuela se ha hecho una actuación para facilitar la espera de los 
vehículos a las horas de entrada y salida y evitar colas. (foto 1)

Nueva pista de baloncesto en La Muntanyeta
A finales de julio se abrió al público la nueva pista de baloncesto del 
parque de la Muntanyeta, frente a la Biblioteca Jordi Rubió i Bala-
guer. La actuación era una petición del colectivo Joves Street Basket 
y forma parte de las obras de mejora que realiza en el parque el Área 
Metropolitana de Barcelona. El proyecto incluye arreglos en el pa-
vimento, la renovación de los elementos de juego infantil y la colo-
cación de bancos y elementos gimnásticos ‘street work out’.  (foto 2)

Reforma del acceso a la Ciutat Cooperativa
En julio comenzó una nueva fase de las obras que se realizan en 
el barrio, financiadas en un 50% con fondos europeos FEDER. En 
este caso, la reurbanización del inicio de la calle Lluís Companys 
(fincas 1 a 4) y la reconstrucción del muro, que dará continuidad a la 
renovación de la fachada del barrio ejecutada hace unos meses en 
torno a la pasarela del ‘carrilet’. Unas nuevas escaleras potenciarán 
la conexión peatonal desde los edificios hacia la carretera. (foto 3)

Acceso a la escuela Massallera
A lo largo del verano se ha trabajado para ampliar la acera situa-
da delante del colegio y se ha colocado una valla para ampliar el 
espacio disponible y mejorar la seguridad a las horas de entrada y 
salida de las clases. Esta actuación forma parte de los Presupuestos 
Participativos 2019.

Más actuaciones en los centros educativos
También dentro de los Prespuestos Participativos 2019, este vera-
no se han realizado obras de mejora en varias escuelas públicas, 
como la colocación de umbráculos en los patios de Antoni Gaudí, 
Marianao y Casablanca. A la entrada de la escuela Massallera se 
construye una zona porticada donde resguardarse en caso de lluvia.

Obras de remodelación en el Palau de Marianao
El Ayuntamiento continúa remodelando en diferentes fases el edi-
ficio del Palau de Marianao. En mayo finalizó la reforma de las fa-
chadas y de junio a septiembre se trabaja en el refuerzo y consoli-
dación de la estructura y las cubiertas. Los trabajos se financian  en 
un 50% con fondos europeos FEDER. 

Pavimentación, alcantarillado, señalización..
Este verano también se han hecho trabajos de mantenimiento de la 
pavimentación en el camí de Can Soler, reparaciones puntuales del 
alcantarillado en las calles Albers y Castanyers, mantenimiento de la 
pintura en la calzada en diversos puntos de la población y colocación 
o sustitución de pararrayos en varios equipamientos municipales.

1 2 3
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Elecciones europeas. A finales del pasa-
do mes de mayo se celebraron las Eleccio-
nes al Parlamento Europeo. Sus resultados 
son determinantes para orientar las polí-
ticas que durante los próximos 5 años se 
aplicarán en los 28 países miembros de la 
UE. Pese a tratarse de unas elecciones que 
tradicionalmente habían registrado bajos 
índices de participación, esta vez el número 
de votantes se incrementó de forma nota-
ble en nuestro entorno. En Sant Boi, el índi-
ce de participación rozó por primera vez el 
60% (15 puntos más que en 2014). Resulta 
pertinente preguntarse, en cualquier caso, 
cuál es la contribución de Europa y de sus 
políticas e inversiones a la vida y el desa-
rrollo de un municipio como Sant Boi.

Ayudas a los estados. Europa concede 
fondos a los estados miembros para desa-
rrollar políticas guiadas por el interés co-
mún y por la voluntad de reducir las des-
igualdades entre territorios. Hasta hace 
unos años, España se benefició principal-
mente de ayudas que permitieron mejorar 
sus infraestructuras y aproximarse al nivel 
de vida y desarrollo de sus principales so-
cios europeos. Desde la última ampliación 
de la UE, las aportaciones que se reciben 
se han orientado prioritariamente hacia 
nuevos objetivos, como la eficiencia ener-
gética, la innovación y el uso de las nuevas 
tecnologías. Los nuevos criterios se han de-
finido en ocasiones con una gráfica expre-
sión: ‘Menos cemento y más conocimiento’.

Europa, con los municipios. En la ac-
tualidad, España continúa recibiendo im-
portantes aportaciones económicas de 
la Unión Europea. Una parte importante 
repercute de forma directa en los presu-
puestos de municipios como Sant Boi. Las 
principales fuentes de transferencia econó-
mica son el Fondo Social Europeo (FSE) y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Fondos FEDER para Sant Boi. Sant Boi 
dispone actualmente de una cuantiosa sub-
vención (8,1 millones de euros) en forma 
de fondos FEDER, es decir, aportaciones de 
Europa al desarrollo regional. Solo cuatro 
municipios catalanes han conseguido esta 
ayuda en las convocatorias actualmente 
vigentes (Barcelona, Santa Coloma de Gra-
manet, Sant Boi y Sabadell). Nuestra ciu-
dad fue seleccionada por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública tras valorar la 
estrategia presentada por el Ayuntamiento, 
pues los fondos FEDER están concebidos 
como apoyos a las Estrategias de Desarro-
llo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de 
las administraciones locales. La de Sant Boi 
lleva el nombre específico de Capaci[u]tat, 
porque pone el énfasis en la mejora de las 
capacidades de las personas.

Acelerar proyectos. Estos fondos euro-
peos ya están permitiendo acelerar la pues-
ta en práctica de proyectos importantes 
para el futuro de Sant Boi y para generar 
nuevas oportunidades a la ciudadanía. La 
UE aporta el 50% del gasto que generan y 
el Ayuntamiento, la otra mitad. En términos 
generales, estos proyectos están relaciona-
dos con la transición hacia una economía 
baja en carbono, la protección del medio 
ambiente y la promoción de la eficiencia 
energética, la lucha contra la pobreza y 
las discriminaciones y la generalización del 
uso de nuevas tecnologías por parte de la 
ciudadanía y de la propia Administración 
como herramienta para gestionar la ciudad 
con parámetros de ‘smart city’.

Europa, implicada en el futuro de Sant Boi

Los municipios 
reciben una parte 
importante de 
los recursos que 
Europa aporta a 
España, que en 
el período 2014-
2020 ascenderán 
globalmente a más 
de 30.000 millones 
de euros

NLos fondos FEDER que concedió la Unión Europea por valor de 8 millones € permitirán acelerar 
durante los próximos tres años el desarrollo de proyectos trascendentales para la ciudad
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Las primeras 
actuaciones, en 
marcha
Algunos de los proyectos financiados en 
Sant Boi por los fondos FEDER de la Unión 
Europea ya han comenzado a ejecutarse. Es 
el caso del proyecto de dinamización so-
ciocultural para jóvenes, en marcha desde 
marzo, o la remodelación de los espacios 
interbloques de la Ciutat Cooperativa, que 
se va llevando a cabo en diferentes tramos 
y momentos. La rehabilitación del CAP de 
este mismo barrio como nuevo ‘casal de 
gent gran’ se halla incluso en la recta final.

En la ronda de Sant Ramon se han reali-
zado obras de canalización para fibra óptica 
en un tramo de 3 km para facilitar futuros 
servicios y en breve se ejecutará una se-
gunda fase del mismo proyecto. 

Sin embargo, la mayoría de las actuacio-
nes están por comenzar e irán concretán-
dose a lo largo de los próximos tres años. 
Serán una de las contribuciones de Europa 
a la vida y el desarrollo de un municipio 
como Sant Boi n

Los fondos 
FEDER 
financian la 
mitad del 
coste de los 
proyectos 
priorizados en 
la Estrategia de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible 
Integral de  
Sant Boi (EDUSI). 
El Ayuntamiento 
aporta la mitad 
restante. Se 
invertirá en total 
más de 16,2 
millones de euros 
de ahora a 2022

El Fondo Social Europeo, un 
apoyo para el empleo local
• El Fondo Social Europeo (FSE) 

es, junto al FEDER, una de las 
principales vías de financiación 
europea de proyectos en los 
municipios. En los últimos 4 años, 
Sant Boi ha recibido una importante 
cantidad de recursos procedentes 
de otras administraciones que 
estaban financiados o cofinanciados 
por el FSE. Estas aportaciones han 
permitido proporcionar un puesto 
de trabajo temporal a 700 personas 
-en un período de alta incidencia del 
desempleo- y han ayudado a 12.000 
personas a mejorar sus capacidades 
y posibilidades laborales. Uno de 
los proyectos más relevantes fue 
el Programa de Orientación del 
Empleo Juvenil (POEJ), que supuso 
una aportación de 1,2 millones.

La mejora 
urbana y social 
del barrio 
de Ciutat 
Cooperativa i 
Molí Nou es uno 
de los grandes 
proyectos de la 
estrategia EDUSI 
de Sant Boi. 
También está 
prevista la mejora 
de la eficiencia 
energética en 
todos los edificios 
de Camps Blancs
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L’Ajuntament impulsa des de fa anys a Sant 
Boi els Pressupostos Participatius. Aques-
ta fórmula de participació convida els 
ciutadans i les ciutadanes a fer propostes 
d’inversió per millorar la ciutat i a escollir 
mitjançant una votació quines es duen a 
terme. Fins ara, les inversions s’han desti-
nat sobretot a la millora i transformació de 
l’espai públic als barris.

El Pressupost Participatiu de 2019, però, 
destina també una part important a projec-
tes de caràcter social, cultural i educatiu 
prioritzats per la ciutadania. L’Ajuntament 
ha reservat per a aquesta finalitat 50.000 
euros, que permetran desenvolupar al llarg 
d’aquest any 7 projectes amb dimensió so-
cial. La majoria d’aquests projectes seran 
gestionats per entitats de Sant Boi. Tres de 
les iniciatives ja s’han posat en marxa. 

Projectes en marxa
Per exemple, gràcies a un projecte del 
Pressupost Participatiu 2019, els jardins de 
la Torre del Sol s’han estrenat aquest estiu 
com a seu d’una programació d’activitats 
lúdiques i culturals (cinema a la fresca, 
swing, teatre, concerts...). L’Ajuntament ha 
dissenyat aquesta programació d’activitats 
en col·laboració amb l’Associació de Veïns 
La Unió del barri Centre

Espai Kiosc, un altre dels projectes ja ini-
ciats, proposa activitats artístiques i cultu-
rals a la plaça de la Generalitat per promou-
re la participació veïnal. L’entitat Circula 
Cultura s’encarrega de dur-les a terme.

També s’està desenvolupant una campan-
ya per fomentar l’ús cívic de l’espai públic 
amb la col·laboració dels instituts Rafael 
Casanova i Marianao, en el marc del projec-
te Reciclos de recollida selectiva d’envasos. 

En fase de preparació
Per al mes d’octubre està previst l’inici 
d’altres tres projectes: un programa de te-
levisió en línia sobre actualitat social (a 
càrrec de l’entitat Bombilla Media); la posa-
da en marxa racons de lectura als centres 
d’atenció primària (amb la col·laboració de 
la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer) i un 
projecte d’acompanyament per a la cerca 
de feina destinat a joves i majors de 45 anys 
del barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou 
(a càrrec de la fundació Iniciativas Solida-
rias). També es treballa per crear una xarxa 
de camins segurs al voltant de les escoles.

Tots aquests projectes se sumen a les 21 
actuacions previstes per millorar l’espai pú-
blic i els equipaments municipals. Aquestes 
altres actuacions compten amb una dotació 
pressupostària de 500.000 euros n

El Pressupost Participatiu de l’any 2019 
incorpora 7 projectes amb dimensió social

La majoria dels 
projectes socials 
del Pressupost 
Participatiu són 
gestionats per 
entitats ciutadanes
.

Llum verda al  
nou Reglament de  
Participació  
Ciutadana
El Ple municipal ha aprovat amb caràc-
ter definitiu el Reglament de Participa-
ció Ciutadana de Sant Boi. El document, 
fruit d’un intens treball de debat i con-
sens entre totes les forces polítiques lo-
cals, defineix formalment la participació 
ciutadana com ‘el dret de la ciutadania a 
prendre part en els assumptes públics’.
El seu contingut detalla quins són els 
instruments de participació existents a 
l’abast de la ciutadania, facilita la inicia-
tiva ciutadana per promoure espais pú-
blics de participació i reconeix el dret de 
participació als col·lectius no constituïts 
jurídicament com a entitats. També 
posa especial èmfasi en el retiment de 
comptes i en el seguiment i l’avaluació 
dels projectes participatius.
Una altra de les novetats del Reglament 
de Participació Ciutadana és la creació 
d’una Comissió de Garanties, forma-
da per 3 persones independents, que 
vetllarà per la transparència i la correcta 
aplicació d’aquest text normatiu.

Redefinició de polítiques
El document aprovat pel Ple municipal 
és la culminació del procés de redefi-
nició de les polítiques de participació 
ciutadana que s’ha dut a terme a Sant 
Boi durant els últims anys amb el títol 
de ‘particiPASSIÓ’. Aquest procés s’ha 
realitzat de forma consensuada amb la 
ciutadania, que ha demanat  una partici-
pació ‘amb tothom i per a tothom, més 
fàcil, més flexible, útil i amb impacte’.
Durant els mesos vinents es faran les 
diferents accions necessàries per des-
plegar el nou Reglament de Participació 
Ciutadana.
Un dels principals instruments per fer-
ho serà la plataforma digital que ja ha 
servit per gestionar projectes com els 
Pressupostos Participatius. 

participa.santboi.cat

El projecte Espai Kiosc contribueix a promoure la participació veïnal i familiar mitjançant l’art i la cultura
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El 23 de setembre, 
Sant Boi celebrarà el 
Dia Internacional de la 
Bisexualitat
La ciutat de Sant Boi se sumarà 
el pròxim 23 de setembre a 
la commemoració del Dia 
Internacional de la Bisexualitat. 
L’objectiu és donar visibilitat 
un cop més a la diversitat 
d’orientacions sexuals i seguir 
fent costat a la lluita contra 
la discriminació del col·lectiu 
LGTBI+. La bandera de l’orgull 
bisexual penjarà durant tota la 
jornada al balcó de l’Ajuntament i, 
al vespre, a la façana de la Casa  
de la Vila es projectaran de 
manera simbòlica llums de 
diversos colors. 
Més informació a Instagram: @
santboiesdiversa.

L’Ajuntament destina 
l’estalvi generat per les dues 
darreres vagues laborals a 
atendre necessitats bàsiques
Els dies 21 de febrer i 8 de març 
es van celebrar a Catalunya 
dues jornades de vaga laboral. 
L’Ajuntament, de comú acord 
amb la representació sindical 
municipal, ha decidit destinar 
a despeses de caràcter social 
l’estalvi generat pels descomptes 
aplicats a les nòmines dels 
treballadors i les treballadores 
que van decidir secundar 
aquestes jornades. Són en 
total prop de 15.000 euros, que 
s’utilitzaran per incrementar el 
pressupost assignat per concedir 
ajuts econòmics per a famílies 
vulnerables.

Els jardins de la Torre del Sol, la Torre de Benviure, Cal Ninyo i  el ‘casino’ de Marianao han estat escenaris de 
programacions d’activitats aquest estiu. Els divendres i diumenges de juliol i setembre els jardins de la Torre 
del Sol s’han estrenat amb molt bona acollida com a nou escenari per a propostes culturals: cinema a la fresca, 
ballades de swing i teatre. La 9a Música a la Fresca, en el marc del 60è aniversari de la Unión Extremeña, ha 
omplert la Torre de Benviure de música els dissabtes de juliol.  L’associació Qui hi ha?, i l’espai Weller han portat a 
Cal Ninyo l’ambient d’una “cala” mediterrània i el Casal de Marianao ha ofert activitats a les Nits d’Estiu al Casino.

Sant Boi s’omple d’activitat a l’estiu

La segona edició del projecte Art Taboo lluita 
contra els prejudicis de la salut mental
32 joves de Sant Boi, Holanda, Romania, Suècia i Xipre van pintar 
el mur de Benito Menni CASM al juliol per combatre els prejudicis 
relacionats amb la salut mental. L’acció formava part del projecte 
europeu ARTaboo II (Erasmus +), que treballa l’art com a eina 
d’inclusió i millora del benestar personal i social. L’actuació, que es 
va fer al carrer Benito Menni, imita les rajoles de les cases dels països 
participants per mostrar el recinte psiquiàtric com una llar i no com 
un lloc estigmatitzat. Dies abans s’havia pintat el mur de Cal Perruca, 
al costat de l’Ajuntament, amb la frase Aspirem els prejudicis. Artistes 
joves de Sant Boi  (Daniel ‘Tutti’ Fernández, Hugo Sepúlveda, Olga 
Alfonso, Alejandro Mengual, Andrea Linares, Edgar Ajenjo, Marta 
Pagès, José Huertas i Nien Boots) van fer d’amfitrions del grup 
europeu de joves. A l’acció artística van participar també veïns i 
veïnes i persones usuàries del centre hospitalari.
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Sant Boi dedica el Dia de la Pau a 
Colòmbia i el Barrejant, a la solidaritat 
Sant Boi vol commemorar el Dia In-
ternacional de la Pau amb una aten-
ció especial al procés de pau de Co-
lòmbia. En aquest sentit, el dia 21 de 
setembre tindrà lloc una jornada a 
Can Castells Centre d’Art per donar a 
conèixer els drets que tenen les víc-
times del conflicte armat colombià 
arran dels acords de pau que es van 
establir en aquest país el novembre 
de 2016. Durant tot el dia hi haurà ta-
llers infantils de plàstica, de música i 
dansa, sancocho (un plat típic colom-
bià que consisteix en una sopa ela-
borada col·lectivament amb verdures 
i carn que aporten cadascun dels 
participants) i l’actuació dels grups 
musicals Las amigas de Yoli, La Niña 
Mai i Pitajaya. Prèviament a aquesta 
jornada commemorativa, el dia 19  de 
setembre, als cinemes Can Castellet, 
hi haurà una sessió de cinefòrum amb 
diversos documentals.

El Barrejant més solidari  
El Barrejant se celebrarà entre el 4 
i el 6 d’octubre sota el lema Per la 
solidaritat, tot tancant la trilogia de 
les dues edicions anteriors, dedica-
des a la llibertat i la igualtat. L’edició 
2019 comptarà amb els defensors ni-
caragüencs dels Drets Humans Ama-
ru Ruíz i Magaly Castillo, l’activista 
brasiler pels drets mediambientals 
Danilo Chammas, i l’activista social 
i artístic colombià Leonard Renteria. 
Pel que fa a l’apartat musical actua-
ran la cantant de Costa d’Ivori Dobet 
Gnahoré (premi Grammy 2010 a la 
millor intèrpret urban/alternative) i 
Marc Parrot i Eva Armisén, entre al-
tres artistes convidats. No faltaran la 
tradicional fira d’entitats i el Bar Re-
jant (sucs i productes natuals). A més, 
es podran adquirir wraps (embolcalls) 
fets amb teles africanes, una bona al-
ternativa al plàstic.  

Teatre de producció pròpia i humor del bo
Aquesta tardor la Temporada de les 
Arts Escèniques presenta propostes 
de primer nivell amb produccions 
santboianes, comèdies imperdibles i 
espectacles per a tota la família. 

La temporada començarà amb la 
representació d’Esguerrades, de la 
companyia de teatre et Alia, (Dg. 22 
set.), una mirada sobre la guerra ci-
vil que ja es va poder veure el passat 
mes de març amb motiu del Dia Inter-
nacional de les dones. Jazz per tu, de 
l’orquestra de cambra A4 Cordes (Dv. 
11 oct.), és l’altra producció local de 
la temporada. L’espectacle obrirà la 
XXVIII Mostra de Jazz. 

La comèdia és una altra de les apos-
tes de la temporada: Lapònia (Dg. 24 
nov., a la foto), amb Roger Coma, so-
bre les mentides benintencionades, 
les il·lusions i l’educació que rebem 
des de petits, i Yo sobreviví a la EGB, 

de Jordi Merca (Dg. 6 d’oct.), un tras-
llat divertit a la infantesa. La progra-
mació inclou espectacles adreçats 
a un públic familiar. Titelles, colors 
i música per viatjar al món de les 
emocions: El monstre de colors (Dg. 
29 set.), adaptació de l’obra d’Anna 
Llenas traduïda a 16 idiomes, i teatre 
musical: La Ventafocs (Dg. 17 nov.), 
una actualització del conte clàssic 
amb ritmes dels anys 50. I el punt fi-

nal el posarà la cita tradicional amb 
el Festival de Valsos (Dg. 15 des.). 
L’Orquestra Simfònica del Vallès tor-
narà a Sant Boi amb un nou especta-
cle intens, farcit de danses de tot el 
planeta i amb els valsos clàssics com 
a fil conductor. Les entrades anticipa-
des als espectacles es poden adquirir 
a entrapolis.com, sense comissions. 
                                    agendasb.info
                               culturasantboi.cat

Setembre 
estrena 
novetats de 
cine
Aquest mes els cinemes Can 
Castellet presenten un seguit 
de novetats. L’obertura d’un 
nou bar/sala d’esdeveniments, 
constarà d’un petit escenari on 
es duran a terme esdeveniments 
relacionats amb la cartellera 
cinematogràfica, com cinefòrums 
o petits espectacles. Altres 
novetats que cal destacar seran 
les sessions matinals de diumenge 
dedicades al públic infantil i 
familiar  (començaran el 15 de 
setembre), un nou cicle de grans 
òperes en directe, la programació 
continuada de cinefòrums amb 
presentació de directors de 
cinema i la presència de festivals 
com és FILMETS. Una altra 
oferta interessant serà les visites 
guiades a la cabina de projecció 
on es podran descobrir els 
espais més amagats del cinema 
posant especial èmfasi en els 
projectors de 35 mm, que encara 
es conserven a Sant Boi quan 
quasi no queden sales en què es 
projecta en format analògic. 
A més dels canvis als Cinemes Can 
Castellet, a partir del dia 19, entra 
en escena Rebobinats, un club de 
cinema mensual a la Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer, moderat 
pels santboians Pere Koniec i Raul 
Garcia.
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Judit Corachán fa història  
a la mítica Enbrunman 
El 15 d’agost, l’esportista 
santboiana Judit Corachán 
va assolir el triomf en una 
cursa mítica del calendari 
internacional de triatló. 
L’Enbrunman, als Alps, és 
una duríssima prova de llarga 
distància: 3,8 km de natació, 
188 km sobre la bicicleta i 42 km 
a peu. Judit Corachán va ser la 
primera a creuar la línia de meta, 
després de gairebé 11 hores 
d’esforç.

Pau Capell es corona a la 
‘catedral’ del trailrunning 
Pau Capell va guanyar el 31 
d’agost la UTMB Montblanc, 
considerada la prova més 
important del calendari mundial 
de curses de muntanya. El 
santboià va dominar des de bon 
començament i, després de més 
de 20 hores de cursa, 170 km de 
recorregut i 9.100 m de desnivell 
positiu, va creuar la meta en una 
destacada primera posició. Era el 
gran objectiu de la temporada.

L’estadi de beisbol i softbol de Sant 
Boi ja du el nom d’una de les figures 
més rellevants en la història d’aquest 
esport a la ciutat. Antonio Hervás Gi-
ménez va ser un dels fundadors del 
Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i 
va tenir un paper protagonista -com a 
jugador, com a tècnic i com a gerent- 
en el creixement d’una entitat que ha 
esdevingut un emblema del barri de 
Camps Blancs i de la ciutat.

La nova denominació és oficial des 
del diumenge dia 1 de setembre, 
quan es va descobrir una placa com-
memorativa en el decurs de l’acte que 
Sant Boi va acollir per celebrar el 75è 
aniversari de la Real Federación Es-
pañola de Béisbol y Softbol (RFEBS). 

Hi van assistir el president del 
club santboià, Antonio Burgos; 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el presi-
dent de la RFEBS, Julio Pernas, que 
van destacar la contribució d’Antonio 
Hervás a aquest esport minoritari 
però amb una gran tradició a la nos-

tra ciutat.  Abans, l’estadi havia acollit 
un partit entre les seleccions sènior 
masculines d’Espanya i Itàlia, prepa-

El camp de 
beisbol ja duu el 
nom d’Antonio 
Hervás

ratori per al Campionat d’Europa que 
se celebrarà aquest mateix mes de 
setembre a Alemanya n

El Club Gimnàstic Sant Boi, 
campió d’Espanya per equips
Gran collita d’èxits del Club Gimnàstic 
Sant Boi en el Campionat d’Espanya 
de Gimnàstica, celebrat a principis de 
juliol al pavelló Fuente de San Luis, 
a València. 

L’equip sènior masculí (format per 
Joel Plata, Rubén López, Jordi Ribes, 
Rubén Galán i Franco Sánchez) es va 
proclamar campió d’Espanya després 
d’una magnífica actuació. 

En categoria individual, Joel Plata 
va aconseguir el subcampionat en 
el concurs general sènior i medalles 

d’argent en les disciplines de sòl, 
cavall amb arcs, paral·leles i barra 
d’equilibris. 

A més, Rubén López va classificar-
se quart en el concurs general i va 
penjar-se la medalla d’argent en ane-
lles i la de bronze en paral·leles. 

68 medalles
Globalment, els gimnastes i les gim-
nastes de les diferents categories del 
club van assolir un total de 68 meda-
lles (8 d’elles, d’or).

Moltes persones van seguir l’acte en què es va fer oficial la nova denominació del 
camp, on es va jugar un partit entre les seleccions d’Espanya i Itàlia. 

Joel Plata, subcampió en categoria 
individual (foto d’arxiu)
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E l setembre de l’any passat escrivia en aques-
ta columna que encetàvem el curs del Judici a 
la Democràcia. Durant mesos hem vist com les 
acusacions assenyalaven a persones demòcra-
tes de delictes que no han comès i com no es 
deixava a les seves defenses exercir els seus 
drets amb totes la garanties que un procés 
judicial (qualsevol, però un d’aquesta enver-
gadura política encara més) requereix. Durant 
mesos hem vist com, mentre el govern espa-
nyol parlava de diàleg, la seva fiscalia i la seva 
advocacia compartien argumentari amb el 
feixisme inventant delictes que no van existir i 
posant al punt de mira drets fonamentals com 
la llibertat d’expressió, reunió o manifestació. 
Drets que, si són sentenciats, no afectaran no-
més l’independentisme, sinó a totes aquelles 
persones que, en algun moment determinat, 
es considerin dissidents respecte el govern de 
torn.

Així doncs, aquest setembre encetem un 
curs que vindrà marcat per la sentència. Per-
què es pot voler parlar de tot. Perquè pot ha-
ver-hi voluntat de diàleg, negociació i acord. 
Però és evident que és diferent dialogar amb 
una absolució o amb una condemna, sigui de 
les dimensions que sigui. Cap sentència que 
no sigui l’absolució serà justa. Cap més dia a la 
presó és tolerable.

Tothom sap que serà una sentència dura 
i que caldran respostes institucionals, però 
també (sobretot) respostes fermes des del 
carrer. Perquè si es sentencien drets fonamen-
tals, el millor que podem fer per a defensar-los 
serà exercir-los de nou i tantes vegades com 
calgui.

N L’única solució, 
l’absolució

A  sistimos por segunda vez a la amenaza de 
una segunda vuelta electoral en las Generales 
y a un más que presumible fin de legislatura en 
Cataluña, lo que convierte a nuestra Comunidad 
de nuevo en la autonomía que más veces vota, a 
pesar de la “inmensa mayoría social” que avala 
el proyecto secesionista, esa mayoría (solo par-
lamentaria y con una ley electoral española que 
adoran porque les beneficia) que está dividida y 
presta a romperse en cuanto los estrategas elec-
torales así lo determinen. Lo mismo que en las 
Cortes Generales, donde el candidato ganador, 
Pedro Sánchez, quiere gobernar solo, sin oposi-
ción, sin control parlamentario, sin aliados, más 
allá de sus habituales indepes, proetarras y co-
munistas.

Desde Ciudadanos hemos puesto fin a muchos 
de los conflictos generados por falta de actitud 
de ciertos dirigentes políticos, con pactos de 
gobierno en numerosas poblaciones y comuni-
dades autónomas, allí donde el sectarismo de 
Sánchez no llega con la misma intensidad que lo 
hace en Moncloa. Y nos preguntarán ¿por qué no 
hacemos lo mismo en el Gobierno de España? En 
primer lugar porque nadie nos ha ofrecido nada 
al respecto; porque los pactos de la vergüenza de 
PSOE en Navarra con nacionalistas y filoetarras, 
o el PSC en Catalunya con el ultranacionalismo 
de JuntsXCat, lo imposibilitan y, especialmente, 
porque más de cuatro millones de votantes así 
lo exigieron y no podemos defraudarles. Ser in-
coherente se paga en este país, el PSC sabe del 
coste real de sus aventuras con el nacionalismo. 
Pero también se paga la coherencia, con el reco-
nocimiento de quien ha preferido tener palabra 
ante los españoles a buscar acomodo en los sillo-
nes del Consejo de Ministros.

N La (in)coherencia 
se paga

E

José M. González
regidor

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

N Setembre, 
Sant Boi i cultura

 l mes de setembre i la ciutat de Sant Boi 
mantenen una relació especial de la mà de 
la cultura. És durant aquest mes que trobem 
esdeveniments singulars que donen la dimen-
sió cultural de la comunitat de la qual formen 
part. 

L’Aplec de Sant Ramon és la primera cita 
amb què ens trobem tot just arribar setem-
bre. Una trobada, barreja de tradició, natura 
i participació cívica, plena de sentiment sant-
boià. 

Uns dies més tard podem gaudir del nostre 
festival de música, el Festival Altaveu, amb 
més de 30 edicions i que presenta un progra-
ma ple de propostes musicals atractives per 
descobrir nous sons, noves veus, noves emo-
cions. Mirant cap a la ciutat però també pro-
jectant Sant Boi cap a l’exterior i connectant-
nos  amb gent d’altres indrets. Art, innovació i 
universalitat al servei de les persones. 

I sortint de l’Altaveu ens donem de cap amb 
la història: la celebració de l’11 de setembre 
amb l’ofrena floral a la tomba de Rafael Casa-
nova és un acte de respecte al nostre passat, 
del nostre passat més llunyà però també del 
més recent, evocant aquella primera Diada de 
Catalunya celebrada a la plaça de Catalunya 
on Sant Boi es va convertir en el centre de la 
catalanitat, la unitat i la democràcia. 

Sant Boi és cultura, gaudim-la cadascú a la 
nostra manera però fent d’aquesta ciutat 
un símbol de creixement i desenvolupament 
d’una comunitat que vol conviure amb res-
pecte i tolerància.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor 
regidor

lltejedor@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat
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C omença un nou curs amb noves configu-
racions de govern als Ajuntaments i a Sant 
Boi, la voluntat de sumar mirades diverses 
i crear un govern ampli ens ha permès se-
guir aportant la nostra visió de ciutat de 
manera directa. Des de Sant Boi en Comú, 
ens sentim hereus de l’acció de govern dels 
anteriors grups municipals d’ICV; avui som 
la ciutat que som gràcies, també, a la feina 
feta pels regidors i regidores que ens han 
precedit. 

Així doncs, davant la possibilitat de for-
mar part del govern amb el PSC, a qui agra-
ïm la seva voluntat de suma, la nostra res-
posta ha estat sí. Sí a un acord que respecta 
i reconeix la pluralitat. Sí a seguir treballant 
per una ciutat més sostenible, educadora 
i democràtica. Tant l’Alba, al capdavant de 
Ciutat Educadora, com jo mateix, a Partici-
pació i Transparència, Tinença Responsable 
i Benestar dels Animals i Transició Energèti-
ca i Hídrica, posarem tots els esforços per 
portar a terme el nostre programa polític 
en aquests i molts altres àmbits.

Ha estat una decisió meditada amb per-
sones inscrites i membres de la candidatura 
de Sant Boi en Comú, però també copsant 
l’opinió de persones del teixit associatiu i 
veïns i veïnes de la nostra ciutat. Totes elles 
valoren positivament la feina feta fins ara 
i ens encoratgen a seguir treballant amb 
la dedicació i la responsabilitat que hem 
demostrat sempre. La nostra decisió i el 
nostre treball diari respon sempre a la pre-
gunta “com podem ser més útils a la nostra 
ciutat?”. Nosaltres ho tenim clar.

N Treballar per Sant Boi

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat

Daniel Martínez
regidor

En el passat Ple ordinari del 18 de juliol de 2019 
van presentar les primeres mocions del nostre 
grup municipal. Una reivindicava el diàleg com a 
forma de solucionar el problema territorial cata-
là, l’altre recollia una de les propostes del nostre 
programa electoral: la creació d’una Escola Oficial 
d’Idiomes a Sant Boi.

Les dues van ser aprovades pel Ple, evident-
ment la primera encara que era propositiva és 
també testimonial, donat que els interlocutors 
sobrepassen l’àmbit municipal, però la de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes té un caràcter pràctic envers 
la nostra ciutat i té voluntat de tirar endavant 
aquest projecte.

Es demana a la Generalitat la instal·lació d’una 
Escola Oficial d’Idiomes a la nostra ciutat, i l’Ajun-
tament que estudiés les possibles ubicacions de 
l’escola i facilités els equipaments necessaris per 
a la seva instal·lació.

L’aprenentatge d’idiomes cada cop és més ne-
cessari per a accedir al món laboral (al voltant 
d’un 40% de les ofertes de feina requereixen el 
domini d’una llengua estrangera) i és imprescin-
dible acreditar el seu coneixement (nivell B2), a 
partir del curs 18/19 per a titular-se en qualsevol 
grau universitari.

Davant la demanda creixent és necessari ga-
rantir una oferta pública i de qualitat dels ense-
nyaments d’idiomes per a evitar l’elitització en 
l’accés al sistema universitari així com en l’accés 
i promoció al món laboral. 

Vam presentar-nos a les eleccions municipals 
amb un programa per un Sant Boi en lluita i amb 
futur vertebrat per les polítiques socials i educati-
ves, i la nostra acció política municipal anirà enca-
minada a implementar-lo punt per punt. Seguim!

N  Les primeres mocions

Xavier Alejandre
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi 
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:  

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

xarxes
socials
ajuntament
de sant boi

@AjSantBoi

Canal Ajuntament Sant Boi

Ajuntament Sant Boi

Ajuntament Sant Boi

@ajsantboi

Edició 
Ajuntament de Sant Boi
Cap de comunicació 
Francesc Gutiérrez
Redacció 
Vicente Aparicio, Laura Flores,  
Javier Fuentes i Mercè Sas 
Fotografia  
Esther Coscojuela, Cristina Diestro,  
Pepa Álvarez i baiximagenes.es  
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Rotimpres
Distribució Igualssom
Tiratge 35.000 exemplars, en paper ecològic
Cost mensual  Impressió: 5.345 €  
/ Distribució: 2.231 €
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16  
o santboi.cat/tescoltem

Setembre 2019

viure
Sant Boi



Viure Sant Boi
N setembre 19

20

 

Ajuts a l‘emancipació 
L’Ajuntament obre una nova convocatòria de 
beques per promoure i facilitar els processos 
d’emancipació juvenil i garantir la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social entre la 
població jove.  
Sol·licituds i bases: del 6 de setembre al 
d’4 d’octubre, https://joventutsantboi.files.
wordpress com/2019/06/bases-beques-per-a-
joves-2019.pdf. 
 

Com buscar feina?  
El programa Eskala va adreçat a les persones 
joves, entre 18 i 30 anys. Ofereix sessions 
informatives sobre què han de tenir en compte 
a l’hora de buscar feina. Les sessions estan 
programades pel 19 de setembre, a les 12 h, i 
el 23 de setembre, a les 18 h. 
Informació i lloc: Servei d’Informació Juvenil 
El Punt (c/Mallorca, 30), tel. 93 6529843, 
eskalasantboi@gmail.com.
 

Setembre’19

Cartells 
Mercat Jove  
Del 5 al 27 de 
setembre es poden 
presentar els originals 
al concurs per elegir la 
imatge del Mercat d’Art 
Jove que tindrà lloc la 
pròxima edició de la 
Fira de la Puríssima. Per participar cal tenir 
entre 16 i 35 anys i viure a Catalunya, tot i que 
tindran prioritat les persones empadronades a 
Sant Boi. A la foto, el cartell de l’edició 2018.   
Sol·licituds: Servei d’Informació Juvenil El Punt 
(c/Mallorca, 30), tel. 93 6529843. 
 

Oferta als poliesportius  
Les persones que vulguin apuntar-se a fer 
esport, en acabar la temporada estiuenca, 
tenen una matrícula 
de només 10 euros als 
poliesportius municipals 
tot el setembre.  
Inscripcions: L’Olivera (c/
Antonio Machado, 1-3, 
tel. 93 6545000), Can 
Massallera (c/Mallorca, 
30, tel. 93 6617019) i La 
Parellada (c/Mn. Pere 
Tarrés, 35, tel. 93 6541003).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació per a joves
La Formació t’obre portes inicia nova 
convocatòria a partir del dia 12 amb 
els cursos següents: Iniciació a la 
llengua de signes en català (del 30 de 
set.al 4 de des.), Iniciació a la llengua 
xinesa -mandarí- (del 2 d’oct. al 5 
de des.) i Cuida’t, naturalment: curs 
de cosmètics i productes d’higiene 
natural (del 30 de set. al 9 de des.).  
Les sessions són gratuïtes amb el 
carnet SB Jove activat.
 
Inscripcions: Servei d’Informació 
Juvenil El Punt (Mallorca, 30), tel. 93 
6529843, elpunt@santboi.cat.

Emprenedoria
Al novembre, nous cursos gratuïts per 
a persones emprenedores: Esprem 
Instagram i Twitter al teu negoci (4, 
6 i 8 de novembre), Esprem Youtube i 
vídeomarqueting al teu negoci (19, 21 
i 22 de novembre) i Ja tinc web. I ara, 
què? Coneix el #marquetingdigital (26 
i de 28 novembre i 3 i 5 de desembre).
 
Distribució i logística 
Al mes d’octubre es reprendrà 
Logística i Indústria 4.0, un curs del 
projecte Distribució i logística com a 
motor de la competitivitat de la zona 
Delta. Aquesta formació va adreçada 
a les persones que estiguin inscrites 
al SOC.
 
Informació: Masia de Torre Figueres 
(Pau Claris, 14), tel. 93 6351245 i 
ocupacioiempresa.santboi.cat.

Tauler Tauler 

Les piles, al seu lloc. Des del passat mes de juny, més de 120 comerços de la ciutat ja tenen 
contenidors per a la recollida selectiva de piles usades. Són establiments que habitualment venen 
aquest tipus de productes i que disposen d’un distintiu a l’aparador. També trobareu contenidors per 
a piles a la Deixalleria Municipal de Sant Boi (carrer de Josep Castells, 28 B), la Deixalleria Mòbil i 
els “Punts Verds”.
Informació: Telèfon Net, gratuït, 900 108 830 i http://bit.ly/reciclatgepiles 

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

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).
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Setembre’19

Professorat de suport 
Al setembre, nova convocatòria de “Suport 
a l’estudi. Tu pots” per treballar durant 9 
mesos com a professor o professora de 
reforç d’educació secundària. Es necessiten 
5 persones graduades en especialitats de 
Ciències i 4 d’Humanitats.  
Informació: https://bit.ly/2LJC040 i 
joventutsantboi.cat. Inscripció: fins al 10 de 
set., Masia Torre Figueres (Pau Claris, 14).
 

Educació de persones adultes 
Les persones admeses han de formalitzar la 
matrícula del 2 al 9 de setembre. Si queden 
vacants, del 12 al 16, es podran matricular les 
persones en llista d’espera i les que no van fer 
la preinscripció al juny. El Centre de Formació 
d’Adults (a L’Olivera) ofereix titulacions de 
Graduat en Secundària i accessos a Grau Mitjà 
i Superior i a la universitat per a majors de 25 
anys, entre altres.  
Més informació:  https://agora.xtec.cat/
cfasantboi/general/matricula-curs19-20/
 

Universitat a distància 
La matrícula per als Graus i l’accés per a majors 
de 25 i 45 anys de la UNED finalitza el 23 
d’octubre. La matrícula dels cursos d’idiomes a 
distància es pot fer fins al 8 de novembre.  
Més informació:  unedbarcelona.es
 

Aplicació per seguir les obres  
L’Ajuntament disposa d’una aplicació mòbil 
que ofereix informació a través del web 
municipal per seguir les obres que es fan a 
l’espai públic urbà i a l’entorn natural, mostrar 
on són, les dates d’inici i finalització, l’estat 
d’execució i el pressupost. L’eina es veu al 
telèfon mòbil i la tauleta amb el sistema 
Android (més endavant, també amb iOS).  Vol 
ser un instrument d’informació i transparència 
de la gestió municipal. 
Per accedir al visor d’obres: bit.ly/visorobres
 

Nens i nenes hi diuen la seva 
El Consell d’Infància ha dissenyat unes bústies 
perquè els nens i les nenes de la ciutat puguin 
fer arribar al Consell d’Infants idees sobre la 
millora de la ciutat. Al costat de cada bústia 
hi ha un cartell explicatiu i les butlletes que 
s’han d’emplenar.  
On estan les bústies? Ajuntament, Can 
Massallera, L’Olivera, biblioteques i casals.
 

Atenció al públic 
Fins al dia 12 de setembre l’OMAP obrirà de 
8.30 a 14 hores. Cal demanar cita prèvia.  
Informació i tràmit: santboi.cat/tramitsdigitals 
i santboi.cat/citaprevia
 

Subvencions al comerç 
Fins al 31 de desembre els comerços poden 
demanar, en el marc del Programa Millora, 
ajuts per canviar la imatge externa i interna 
de l’establiment, millorar-ne l’accessibilitat i 
adequar-lo a les exigències del mercat.  
Informació i tràmits: santboi.cat/millora
 

Premi literari  Delta 
El Premi Literari Delta de narrativa escrita 
per dones arriba a la 10a edició. Les bases 
del concurs ja estan publicades. Es poden 
presentar obres fins al divendres 20 de 
setembre, a les 14 h.  
Informació i bases: igualtatsantboi.cat/premi-
literari-delta i https://www.elbaixllobregat.cat/
premiliteraridelta/ 

Borsa de lloguer social. L’Ajuntament gestiona una borsa de lloguer 
social per allotjar famílies que no troben habitatge en el mercat lliure. Per a 
les persones propietàries, cedir un habitatge a la borsa comporta renda as-
segurada, assegurança gratuïta per a rendes impagades, tramitació gratuïta 
dels contractes i un seguiment de l’ús de l’habitatge, entre altres avantatges.  
Informació: telèfon 93 6351223 i olhsantboi@santboi.cat.

 

Ajuts al lloguer 
L’Ajuntament llança una nova 
convocatòria de subvencions al lloguer 
d’habitatges que romandrà oberta 
durant el mes de setembre. 
Estan previstes dues línies d’ajuts. 
La primera està dedicada a 
subvencionar les despeses de la fiança 
de gestoria i altres tràmits relacionats 
amb el contracte de lloguer que ha 
d’haver-se formalitzat aquest any. 
La segona línia d’ajut és la que va 
destinada a ajudar a complementar el 
pagament de la renda de lloguer, fins a 
un màxim de 100 euros al mes. 
Aquesta nova convocatòria va adreçada 
a les persones que no hagin sol·licitat la 
subvenció que concedeix la Generalitat 
o a aquelles altres que l’han demanat 
però els ha estat denegada.
 
Rehabilitació d’habitatges 
També durant el mes de setembre 
l’Ajuntament posarà a l’abast de la 
ciutadania una nova convocatòria 
de subvencions per a la rehabilitació 
d’habitatges, tant de les zones comunes 
dels edificis com les dels habitatges. 
En aquest cas, són subvencionables les 
millores a l’habitabilitat, l’adaptació de 
l’espai per a persones amb mobilitat 
reduïda i les obres per a millorar 
l’eficiència energètica. En el cas de 
l’arranjament d’habitatges desocupats 
que es volen destinar a la borsa de 
lloguer municipal les ajudes poden 
arribar al 100% del cost. 
Per poder optar a les subvencions és 
necessari haver finalitzat les obres en la 
seva totalitat el dia de presentació de la 
sol·licitud. 

Informació i tràmits: santboi.cat/
tramitsdigitals.
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Agenda Setembre ’19

Del 5 de setembre al 19 d’octubre 
Art. ¡Que me cuent@s! Nien Boots, artista holandesa resident a Sant Boi, presenta 
contes de fades, forma de compartir valors. Lloc: Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Del 7 de set. al 28 de des. 
Art comunitari. LAC: Cosmocasa. Nova 
proposta realitzada des del Laboratori 
d’Art Comunitari (LAC), aquesta vegada 
dedicada a les mares, les àvies i les 
cuidadores de les persones a la llar. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: 
Ajuntament

Del 9 de set. al 3 d’oct. 
Fotografia. El Palau dels Artesans. Mostra de fotografies singulars del Palau Güell de 
fotògraf Ramon Manent. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 

Del 9 de set. al 18 d’oct.  
Fotografia. Les veus de l’aigua. Imatges 
del llibre del mateix nom, del fotògraf Pepe 
Navarro, realitzades a Burkina Faso, en 
col·laboració amb l’ONG Aigua per al Sahel. 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: 
biblioteques de Sant Boi
 

Fins al 30 de setembre 
Poesia. Centenari Joan Brossa. Amb obres de Laia Masó. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 
Història. La fi de la Gran Guerra i els tractats de pau. Commemoració del centenari del 
Tractat de Versalles. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Exposicions

Diumenge 8 de setembre
De 9 a 11.30 h I Esport. Copa Catalunya Infantil de 
Ciclisme. 2n GP Pulperia Celta. Lloc: Sortida i arribada 
al carrer de la Joventut. Organització: Club Ciclista Sant 
Boi amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació
 
D’11.30 a 13 h I Esport. 30è 
Campionat Comarcal Cadet de 
Ciclisme del Baix Llobregat. 
Lloc: Sortida i arribada al carrer 
de la Joventut. Organització: 
Club Ciclista Sant Boi amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Dimecres 11 de setembre
10 h I Diada. Jornada 
commemorativa de 
la Diada Nacional 
de Catalunya amb la 
tradicional ofrena floral 
institucional a la tomba 
de Rafael Casanova. 
11.30 h Ballada de 
sardanes amb la Cobla 
Sabadell. Lloc: Església 
de Sant Baldiri, plaça de 
Mossèn Jaume Oliveras 
i plaça de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament
 

Dijous 12 de setembre 
20.30 h I Música. Far. 
Actuació d’aquest grup en 
el marc de la programació 
La Platja. Preu: 4 €, Lloc: 
Cal Ninyo. Organització. 
: Qui hi ha?, Weller i Cal 
Ninyo
 

Dissabte 14 de setembre 
12.30 h I Música. The 
Strange Revenant. 
Actuació en el marc 
de l’Aperitiu de l’Espai 
Weller. Gratuït. Lloc: 
Cal Ninyo. Organització: 
Weller

Diumenge 15 de setembre
11.30 h Visita teatralitzada. M. Lluïsa Casanova, 
“besneta” de Rafael Casanova 
explica la vida quotidiana del 
Sant Boi dels segles XVIII i 
XIX. Gratuït amb inscripció 
prèvia. Lloc: Museu-Can 
Barraquer. Org.: Ajuntament     
 
12.15 h I Visites a la cabina de projecció dels cinemes. 
Primera de les visites 
guiades als cinemes que es 
faran els diumenges amb 
la projecció d’un film amb 
projector de 35 mm. Preu: 
10 € (7 €, nens i nenes 
fins a 12 anys). Informació 
i reserva: editorial@
cinemescancastellet.com i 
tel. 93 6616112. Lloc i org.: 
Cinemes Can Castellet
 

Dimarts 17 de setembre 
19.30 h I Cinema. 
Womanhood. Documental 
dirigit per Beryl Magoko 
(foto), víctima d’ablació 
femenina. En el marc de la 
programació El Documental 
del Mes. Lloc o org.: 
Cinemes Can Castellet

Dimecres 18 de setembre
18 h I Jornada. Presentació del programa Reciclos, 
projecte innovador per millorar la recollida d’envasos 
als contenidors grocs. Lloc: a determinar. Organització: 
Ajuntament
 
19 h I Tertúlia literària en anglès. Reading Club. 
Amb Room 13 and other ghost stories, d’M. R. James. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques
 

Dijous 19 de setembre 
19 h I Club de cinema: 
Rebobinats. Estrena 
del club tot comentant 
Victòria, dirigida per 
Sebastian Schipper. 
Tertúlia moderada pels 
santboians Pere Koniec i Raül García. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques
 
20.30 h I Música. Ramon 
Aragall. Fill del tenor Jaume 
Aragall, ha treballat amb 
grups com Els amics de les 
Arts i Dorian. En el marc de 
la programació La Platja. 
Preu: 4 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Qui hi ha?, 
Weller i Cal Ninyo
 

Diumenge 22 de setembre 
10 h I Esport solidari. 
Rett Race 2019. Cursa 
i caminada solidària 
contra la síndrome de 
Rett. 10 h I Sortida de 
les curses de 5 i 10 km 
per a majors de 10 anys. 
12 h I Sortida de la 
caminada familiar per a 
totes les edats. A més, 
durant tot el matí hi 
haurà activitats lúdiques 
per a tothom: jocs infantils; activitats dirigides pel Club 
Atletisme Sant Boi i Tots som Santboians; masterclass 
de zumba; capgrossos de Sant Boi i batucada que 
acompanyarà la caminada solidària; jocs esportius 
amb mini porteries, cistelles de bàsquet, pals d’hoquei 
i ping-pong i actuació d’un grup de ball. Lloc: Parc 
Comercial Sant Boi. Organització: Associació Catalana 
de la Síndrome de Rett, Ajuntament, Decathlon Sant 
Boi i Runn Air
 
19 h Teatre. Esguerrades. 
Espectacle que dona nom i 
visió als patiments reals de 
les dones durant la guerra 
civil. A càrrec de la cia 
santboiana Teatre et Alia. 
Preu: entrada anticipada, 4 € 
(entrapolis.com), a  taquilla, 
5 €. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament
 

Diumenge 15 de setembre
11.45 h I Cinema. El Grúfal. Primer títol del nou cicle de cinema infantil d’autor en 
català.  Preu: 4,5 €. Lloc i org.: Cinemes Can Castellet
 
12 h I Òpera per a nens. La ventafocs. En el cicle Altres finestres de la mà dels 
Comediants i el Gran Teatre del Liceu. Preu: 4,5 €. Lloc i org.: Cinemes Can Castellet

L’Hora del conte
18 h I Dv. 20. Contes d’animals, amb Blai Senabre. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Dv. 
27. Contes blaus del fons del mar, amb Sara Genovart. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Dissabte 21 de setembre
17 h I Club de lectura infantil. Primera trobada del club després de l’estiu amb Com 
adormim un lleó i altres cròniques verídiques, de Mar Benegas. Per a nens i nenes, de 8 
a 11 anys. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 

Dissabte 28 de setembre 
12 h I Espectacle familiar. Fili Busters. Una 
proposta de circ i pallasso a càrrec de la cia 
Mortadelo & Manzani. Primer dels Espectacles 
Familiars de la Temporada d’Arts Escèniques. 
Gratuït. Lloc: pl. Ramon Mas i Campdarrós. 
Org.: Ajuntament

Diumenge 29 de setembre
19.30 h I Espectacle familiar de titelles. El 
monstre de colors. Adaptació de l’obra d’Anna 
Llenas. Titelles, música i color en un món 
d’emocions. Preu: anticipada, 8 € (entrapolis.
com), a taquilla, 10 €. Per a nens i nenes 
de 2 a 7 anys. Lloc: Can Massallera. Org.: 
Ajuntament

Oci familiar

agendasb
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Agenda Setembre ’19
Setmana del Cor
Del 23 al 27 de setembre. 
Div. 27. 17.30 h. Acte 
central commemoratiu de 
la Setmana del Cor a Sant 
Boi. Lloc: pl. Ajuntament 
(en cas de pluja, a Can 
Massallera). Organització: 
Ajuntament i Institut 
Català de la Salut amb 
la col·laboració de 
Cardiopas, Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, Creu 
Roja, Mercats Municipals i 
Sant Boi Comerç, entre altres entitats i institucions.
 

La carxofa, flor d’hivern 
Concurs fotogràfic. Segona edició del concurs fotogràfic 
dedicat al producte 
estrella de la nostra 
ciutat. El termini 
per presentar els 
originals finalitza 
el 15 d’octubre. 
Més informació: 
http://www.dphotosb.com/cif-lacarxofa-flordhivern/. 
Organització: DephotoSB, Grup Fotogràfic Santboià.
 

En veu alta, tots llegim 
11 h I Els dijous. Lectura literària en veu alta. El 19 de 
setembre, represa de l’activitat amb la lectura del llibre 
La llibreria ambulant, de Christopher Morley. Gratuït 
amb inscripció. Lloc Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb 
capacitats diverses
18 h I Els dijous. Aquesta activitat està adreçada a 
aquelles persones  que tenen capacitats intel·lectuals 
diverses i diferents capacitats lectores. El dia 19  torna 
el club amb la lectura de la novel·la La isla del tesoro, 
de Robert L. Stevenson. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

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

Roc de Benviure
11.30 h I Primers diumenges de mes. Visita guiada 
amb el personatge Roc de Benviure, un soldat “atrapat” 
en el temps, per conèixer millor la història de la torre 
i els seus secrets. Inscripció prèvia, al telèfon 93 
6309642. Gratuït. Lloc: Torre de Benviure. Organització: 
Ajuntament

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’octubre
BARREJANT’19 
Dies 4, 5 i 6 d’octubre. Nova edició de la tradicional trobada solidària de Sant Boi. El 
lema d’enguany és Per la solidaritat. En aquesta ocasió l’edició comptarà amb la visita 
de diversos defensors i defensores dels drets humans i xerrades i tallers. A més, entre 
altres, estan programades les actuacions musicals de la cantant de Costa d’Ivori, Dobet 
Gnahoré (Foto 1), i el cantant i músic Marc Parrot acompanyat de la il·lustradora Eva 
Armisén (Foto 2). Aquests últims presentaran Tinc un paper, un espectacle que, a través 
de la música i la pintura, ens acosta els resultats que podem aconseguir tot treballant 
en equip  
 
Més info: página 16

18 h Teatre. La Corda. A càrrec dels alumnes del taller 
de teatre de l’Associació de Veïns La Unió, amb seu a 
Cal Ninyo. En el marc de les Activitats Culturals a la 
Torre del Sol.  Gratuït. Lloc: Jardins de la Torre del Sol. 
Organització: AV La Unió del Barri Centre i Ajuntament
 

Dissabte 28 de setembre 
12 h I Concert coral. Blaikorus. A càrrec del cor 
d’adults de l’Escola de Música Blai Net. En el marc de 
les Activitats Culturals a la Torre del Sol. Gratuït. Lloc: 
Jardins de la Torre del Sol. Organització: Ajuntament
 

Diumenge 29 de setembre 

10.30 h I Mobilitat. La Baixcicletada. Pedalada en 
bicicleta a la Setmana Europea de la Mobilitat. Lloc de 
sortida: plaça de Catalunya. Inscripció: labaixcicletada.
wordpress.com. Org.: Ajuntaments de Sant Boi, 
Esplugues, Sant Just, Sant Joan, Cornellà, Sant Feliu, 
Sant Vicenç, L’Hospitalet i Santa Coloma de Cervelló

Mostres de balls llatins
Dj. 12 i dc. 25 de 
setembre. Exhibicions 
de salsa i bossa nova. 
Llocs: de 19 a 20 h, pl. 
Catalunya/av. Onze de 
Setembre, i de 20 a 21 
h, pl. Ajuntament. Dg. 
29. De 12 a 19.30 h I 
Festa final de les ballades. Amb tasts de vins i tapes i 
mostres de ball. Totes les tapes i begudes, al preu d’1,5 
€. També hi haurà platets de cortesia gratuïts. Lloc: 
Ateneu Santboià. Org.: Spai Carioca.

Ballades de swing
Dg. 15, 22 i 29 de setembre. 
19 h I Ballades per a tothom 
a càrrec de Swing Boi. El dia 
29, amb música en directe de 
l’Escola de Música Cultura F. 
En el marc de les Activitats 
Culturals a la Torre del Sol. 
Lloc: Jardins de la Torre del 
sol. Org.: Swing Boi
 

Dia Internacional de la Pau 2019 
El procés de pau a Colòmbia. Dj. 19. 19 h I Projecció de 
documentals. La Flor de la lengua de Vaca i Cocaleras 
Colombianas. Col·loqui amb Javier Sulé, autor del segon 
documental, i Betty Puerto, del Foro Internacional 
de Víctimas i la Colectiva de Mujeres Refugiadas 
y Exiliadas de Colombia en España. Gratuït. Lloc:  
Cinemes Can Castellet.  
Ds. 21. D’11 a les 18.30 
h I Jornada per la pau 
a Colòmbia. Taller 
infantil de plàstica, 
elaboració de sancocho 
colombià, dinar popular 
gratuït, taller de música 
colombiana i actuacions 
musicals. Gratuït. Lloc: 
Can Castells Centre 
d’Art. Org.: Ajuntament

31è FESTIVAL ALTAVEU
Dies 6, 7 i 8 de setembre. El certamen vol despertar la curiositat pels estils musicals del 
moment i continua reivindicant la veu com a instrument transmissor d’idees i missatges 
que són el motor de les relacions humanes. Actuacions de Wilko Johnson, The Mani-las, 
Derltonos, Eric Montefusco i John Paul Keith, entre altres artistes.   
La programació també inclou el projecte Acadèmia Musical Altaveu, per professionalitzar 
l’alumnat de les escoles musicals de la ciutat, diverses taules rodones, activitats 
familiars, actuacions dels grups guanyadors de l’Altaveu Frontera, fira del disc i el 
llibre musical, un taller de portades de discos i la projecció de documentals. Llocs: Can 
Massallera, Cal Ninyo, plaça de l’Ajuntament i Cinemes Can Castellet. Organització: 
Ajuntament  
 
Més info: pàgina 4 , festivalaltaveu.cat, agendasb.info i culturasantboi.cat 
                      
                     @festivalaltaveu  #AlçalaVeu #Altaveu18

+ Info: 
agendasb.info 
culturasantboi.cat 
festivalalktaveu.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 
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A qui portaries a l’Altaveu?
Del panorama musical internacional portaria John 
Fogerty, que va ser el cantant del grup Creedence 
Clearwather Revival. I de grups nacionals portaria 
a The Bo-Derek’s. Cal agrair al nou director del 
festival, Jordi Turtós, que hagi recuperat de mica 
en mica la relació de l’Altaveu amb el rock. Fa dos 
anys vam comptar amb la presència de Flamin’ 
Groovies i en aquesta edició podrem sentir Wilko 
Johnson. Altaveu és un festival de descobriment, 
com diu el seu director n

I dones en concert....
En aquesta edició comptarem amb la participació 
del grup The Mani-Las format per tres dones, 
entre les quals es troba Maika Makovski que ja 
havia actuat a l’Altaveu. Fan un powerpop amb 
inspiració rockera. Cal no oblidar els concerts 
que oferiran Elena Setién, Marem Ladson i altres 
dones que actuaran a Altaveu Frontera i a la resta 
de seccions del festival. 

Música i disseny, units a l’Altaveu +...
Si, és una proposta que fem en col·laboració amb el 
dissenyador santboià Ivan Castro. És una activitat 
de petit format adreçada a un públic familiar que 
prima més la qualitat que el nombre d’assistents. 
Les persones assistents faran el disseny d’una 
portada d’un disc.

Quan vas començar a interessar-te per la música?
Vaig començar la meva relació amb el món de 
la música coincidint amb l’esclat de la música 
dels 80. Soc militant del corrent de rock dels 
anys 50 i segueixo aquesta “tribu” fins i tot amb 
l’estètica. Els meus ídols són Elvis Presley i tots 
els seus contemporanis. Tot i això, la música és un 
llenguatge universal que no entén de fronteres, 
les sobrepassa.

Des de quan estàs vinculat al festival? 
Vaig incorporar-me l’any 2015. L’Ajuntament ens va 
convocar fa 4 anys a un grup de persones del món 
de la cultura musical per repensar la proposta 
del festival Altaveu. La conclusió va ser que calia 
incorporar noves propostes a la programació de 
música en directe. Així va sorgir l’Altaveu +, que va 
començar amb una fira del disc i la projecció de 
documentals musicals.

Com ha evolucionat la fira del disc? 
La primera edició va estar marcada per la pluja i 
no va funcionar gaire. Amb el temps hem anat 
guanyant participants i cada any hi ha més interès. 
Ara disposem de més espai firal i hem guanyat en 
qualitat. Aquesta bona resposta ens anima i volem 
organitzar alguna fira més durant l’any. 

Altaveu + ha donat més visibilitat a les dones?
La veu femenina s’escolta cada cop més al 
festival Altaveu. La veu de les dones cantant i 
contant és la proposta de l’sepai de converses de 
l’Altaveu. L’any passat va tenir lloc la presentació 
del llibre Ellas cantan, ellas hablan i en aquesta 
edició convoquem 4 dones músiques de Sant Boi 
perquè reflexionin sobre el seu paper més enllà 
de l’escenari. L’objectiu és donar veu al talent 
local femení. La presència femenina en el món 
de la música també es podrà visibilitzar en el 
documental dedicat a la cantant Janis Joplin que 
anirà acompanyat d’un altre documental de Wilko 
Johnson (Doctor Feelgood), que actua al festival. 

N “La veu de les dones, 
cantant i contant, és la 
proposta de l’espai de 
converses de l’Altaveu”

N “La música és un 
llenguatge universal que 
no entén de fronteres; 
les sobrepassa”

ERNESTO BARBA coordina la secció Altaveu + que enguany es concreta en una fira del disc i del 
llibre musical, un espai de converses Altaveu i altres activitats, com el disseny d’una portada de disc 
i els documentals cinematogràfics relacionats amb la música. Ernesto ha treballat en botigues de 
discos, a Virgin  Megastore, i, des de fa 25 anys, és periodista musical a la revista Ruta 66.

“La veu femenina 
s’escolta cada cop més 
al festival Altaveu”


