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Plan de comercio 2020. Primeros resultados
Urbanismo comercial

Mejora de la oferta comercial

Consolidación del eje cívico y comercial

¬ Campaña de promoción de los municipios Delta

¬ Renovación del Mercat de la Muntanyeta y traslado
de la oficina de DNI y pasaporte
¬ Nueva iluminación LED en Francesc Macià

¬ Fòrum del comerç: nuevo formato de proximidad

¬ Zona azul junto al eje comercial (próximamente)

¬ Campaña de promoción de Navidad

¬ Programa Millora: 20.000 euros para modernizar
comercios (convocatoria en curso)

¬ Remodelación de Lluís Pascual Roca (2017)
¬ Ampliación de aceras en la pl. Generalitat (2017)

Simplificación de trámites

Fomento del asociacionismo

¬ Adhesión a la Finestreta Única Empresarial y inicio
de trámites ‘on line’

¬ Sant Boi Comerç: unificación de las asociaciones
de comerciantes
¬ Convenios de colaboración para la dinamización
comercial y para la iluminación navideña

¬ Concentración en Torre Figueres de los servicios
municipales para el comercio y la empresa
¬ Potenciación de la presencia del comercio local en
la Fira de la Puríssima

El comercio de Sant Boi mira al futuro
NSant Boi apuesta por una política comercial de proximidad que comienza a dar sus frutos

1 Desarrollo económico

El desarrollo económico de Sant Boi es la
principal prioridad del gobierno municipal.
El Ayuntamiento lleva a cabo medidas para
estimular la economía local y contribuir
así a generar nuevas oportunidades para
las personas y puestos de trabajo dignos y
de calidad. Sant Boi quiere ser reconocida
como una ciudad atractiva para la actividad
económica, un territorio competitivo
comprometido con la justicia social.

2 Un planteamiento global

El gobierno municipal está abordando el
futuro de la economía de la ciudad junto
a los agentes económicos locales de una
manera global y ordenada. A corto plazo,
Sant Boi contará con planes estratégicos
para su comercio (ya en marcha), su industria
y su actividad turística. En cada uno de
estos ámbitos se llevarán a cabo medidas
específicas, aunque siempre en el marco de
una política general de promoción económica
orientada en una misma dirección.

Los planes
de comercio,
política
industrial y
turismo

definirán
conjuntamente
las líneas
estratégicas de la
política económica
de la ciudad

3 Comercio del siglo XXI

El comercio, uno de los principales motores
económicos de Sant Boi, cuenta con un
plan estratégico que marca el camino a
seguir durante los próximos años. El Pla de
Comerç 2020 es fruto del consenso entre
el Ayuntamiento y los representantes del
sector comercial y plantea cómo avanzar
hacia un modelo de comercio urbano de
proximidad vivo y dinámico, innovador y de
calidad, que contribuya de manera decisiva
a dar un nuevo impulso a la economía local.
El Pla de Comerç 2020 comienza a ofrecer
ya resultados observables en todos sus
frentes de actuación: mejora del urbanismo
en las zonas comerciales, dinamización de
la oferta, refuerzo de las asociaciones y
simplificación de trámites. La renovación
del Mercat de la Muntanyeta, que desde
principios de diciembre funcionará ya
a pleno rendimiento, es el primer paso
importante dado para cumplir con los
compromisos adquiridos en el horizonte de
los próximos cuatro años.
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4 Un eje cívico y comercial

El objetivo principal del Pla de Comerç 2020
de Sant Boi es potenciar un entorno urbano
más atractivo para las compras, el paseo y
la convivencia. Se trabaja para consolidar
un gran eje cívico que conectaría los cuatro
mercados de alimentación del municipio
y los principales puntos de encuentro de
la ciudadanía (plazas públicas y centros
de ocio) mediante recorridos continuos
que concentrarían la mayor parte de la
oferta comercial. Las próximas actuaciones
previstas en el área de influencia de este
gran eje son la remodelación de la calle
Lluís Pascual Roca y la ampliación de las
aceras de la plaza Generalitat.

5 Comercio en los barrios

Este gran eje de ciudad se extenderá a
todos los barrios (Ciutat Cooperativa i Molí
Nou, Casablanca-Torrelavila, sur de Vinyets
i Molí Vell, Marianao, etc) para consolidar
en ellos zonas de atracción comercial con

funciones diferenciadas y ejercer un papel
referente y vertebrador de sus respectivos
entornos inmediatos.

6 La proximidad, valor comercial

Los municipios del sur del delta del Llobregat
pondrán en marcha próximamente una
campaña de promoción conjunta en la que
se destacarán los valores del comercio de
proximidad y la importancia del trabajo
desarrollado por las personas con negocios
abiertos en los núcleos urbanos, auténticos
‘centros comerciales’ al aire libre. La
iniciativa se inscribe en un contexto de
difícil competencia como consecuencia de
la apertura en el Baix Llobregat, a lo largo
de las dos últimas décadas, de una larga
lista de grandes superficies comerciales a
las que acaba de sumarse recientemente el
nuevo ‘outlet’ de Viladecans.

7 La Fira, el mejor escaparate

El comercio urbano de proximidad
aprovechará la próxima edición de la Fira
de la Puríssima para abrir sus puertas,
salir a la calle, mostrar sus productos
y reivindicarse. Las personas visitantes
del recorrido ferial podrán visualizar los

comercios locales participantes con un
distintivo especial creado con motivo de
la 70a edición. Los establecimientos de
la calle General O’Donnell se sumarán
al certamen y, en la calle Baldiri Aleu,
el nuevo espacio ‘Made in Sant Boi’ será
un escaparate del talento, la innovación
y la creatividad artística y cultural, un
factor clave sin duda para el desarrollo
económico de las empresas y las ciudades
en la sociedad actual.

8 Un plan para la industria

Mientras el Pla de Comerç 2020 avanza
en sus diferentes ámbitos de actuación,
el Ayuntamiento diseña en paralelo su
política industrial para los próximos años.
A mediados de este mes de noviembre
se darán a conocer en un acto público
los resultados del diagnóstico sobre la
situación actual de la industria local,
elaborado con el apoyo profesional
de la escuela de negocios IESE. En su
formulación final, el plan propondrá
una ‘hoja de ruta’ para orientar el futuro
de la industria de Sant Boi, dinamizar la
actividad de los polígonos y facilitar la
instalación de empresas en el municipio.
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9 Un plan de promoción turística
El Ayuntamiento también ha iniciado la
elaboración de un ‘plan de turismo’ que
planteará objetivos y medidas concretas
para situar a Sant Boi como un destino
de turismo de proximidad que pueda
atraer visitantes hacia la ciudad y generar
así nueva actividad económica y nuevas
oportunidades de empleo y negocio. El
plan se basará en los valores singulares del
entorno natural y el patrimonio histórico y
cultural de Sant Boi.

10 Público y privado

La promoción económica de Sant Boi (en
los ámbitos del comercio, la industria o el
turismo) es un tema de interés colectivo.
El gobierno de la ciudad tiene la voluntad
de colaborar de manera permanente con
los agentes económicos y sociales del
municipio, que tienen y tendrán un papel
fundamental en el diseño y la puesta en
práctica de las políticas y los planes de
acción municipales para el desarrollo
económico de la ciudad. El sector público y
el sector privado han de seguir colaborando
para estimular la economia en beneficio de
los ciudadanos y las ciudadanas.

Renovació de
l’enllumenat
en carrers
comercials
L’Ajuntament va renovar durant el
passat estiu l’enllumenat públic
del carrer de Francesc Macià,
una de les principals artèries
comercials de la ciutat.
Les botigues reclamaven des de fa
temps una millora de l’enllumenat
de la zona per augmentar
la visibilitat i la sensació de
seguretat, entre altres motius.
Les làmpades
que hi havia
anteriorment
s’han substituït
per làmpades LED,
que proporcionen
una llum de més
intensitat, més
uniforme, de color
‘blanc comercial’,
menys contaminant
i amb un consum
mitjà sensiblement
més baix.
En l’actualitat hi ha
en aquest carrer
33 punts de llum
individuals, tots
nous. També s’han renovat dos
punts múltiples i l’enllumenat
de la pèrgola de la plaça de
Catalunya.
En els dos darrers mesos de
l’any es faran actuacions de
millora de l’enllumenat públic
a altres zones de la ciutat amb
gran afluència de persones,
com ara diversos carrers de
la zona per a vianants del
nucli històric o a la plaça de la
Generalitat. L’Ajuntament renova
progressivament l’enllumenat
públic amb tecnologia LED per
guanyar eficiència, minimitzar les
emissions de CO2 a l’atmosfera i
reduir la factura energètica.

El Mercat
de la
Muntanyeta
inicia una
nova etapa
La remodelació del Mercat de la
Muntanyeta és ja una realitat. El dia
1 de desembre hi obrirà les portes la
botiga Ametller Origen i, durant tres
dies, el mercat organitzarà activitats
extraordinàries per donar a conèixer
les instal·lacions i iniciar formalment
aquesta nova etapa.
Després de les obres realitzades
a l’edifici, l’oferta que hi pot trobar
la clientela consta de 19 parades a
l’interior de l’edifici, 5 locals exteriors
i un supermercat de la marca Lidl
(amb la superfície ampliada).
Els establiments d’Ametller Origen i
Singlu10, una botiga de productes sense gluten, són les botigues que s’han
sumat ara a les parades de l’anterior
etapa, que en molts casos han aprofitat les obres per reformar els espais
de venda i oferir així un millor servei.
Des del dia 2 de novembre, l’edifici
del mercat acull també les noves

URBANISME COMERCIAL

L’interior del mercat s’ha renovat. En l’actualitat hi ha 19 parades

oficines del DNI i el passaport de la
Policia Nacional (vegeu la pàgina 11),
que s’han traslladat des del Palau de
Marianao a una ubicació més cèntrica
i més còmoda per a la ciutadania.
El mateix dia 2 de novembre va
entrar en servei l’aparcament públic construït al soterrani del mercat
municipal, que ofereix 60 places de
rotació per facilitar les compres a la
clientela del mercat i de l’entorn.

Reforç de l’eix comercial

La remodelació del Mercat de la
Muntanyeta és el primer pas cap a
la modernització global del principal eix comercial i cívic de Sant Boi,
que en la seva àrea central connecta
aquest mercat amb el de Sant Jordi a
través dels carrers Lluís Pascual Roca
i Francesc Macià. La renovació del
mercat pretén servir com a motor per
a la consolidació d’aquest eix.

Noves places d’aparcament de
rotació a l’entorn de l’eix comercial
Durant el novembre, l’Ajuntament
posarà en servei 81 noves places de
zona blava en carrers adjacents a l’eix
comercial del carrer de Lluís Pascual
Roca. Aquesta mesura té la intenció
de facilitar la rotació de l’aparcament
en aquest entorn.
La remodelació del carrer de Lluís
Pascual Roca, que s’iniciarà durant
el primer trimestre de l’any vinent,
preveu la supressió de l’aparcament
al lateral de la via pública, per poder
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ampliar les voreres i reforçar el paper
de gran eix cívic i comercial del carrer
de Sant Boi per on passen més vianants cada dia.
Les noves places de zona blava estaran, entre altres, als carrers de Víctor
Balaguer, Cardenal Vidal i Barraquer,
Montclar, Pi i Margall i Pare Pere de
Piera. Una altra alternativa per aparcar a la zona serà el pàrquing soterrani del Mercat de la Muntanyeta, amb
60 places de rotació (a la fotografia).

Ampliació de les voreres
a la plaça de la Generalitat
Durant el primer trimestre de
l’any vinent començaran les obres
d’ampliació de les voreres de la plaça
de la Generalitat. Els treballs, que duraran set mesos, s’aprofitaran per millorar l’accessibilitat en els encreuaments de la plaça amb els quatre
carrers adjacents. L’objectiu principal
és reforçar el caràcter comercial i per
a vianants d’aquest espai públic del
barri de Marianao, un dels punts de
referència del mapa comercial de Sant
Boi previst al Pla de comerç 2020.
En aquesta fase, les obres afectaran bàsicament el perímetre de la
plaça, ja que la reforma de l’interior
s’abordarà en un futur projecte de

“Tenim un eix comercial molt ben definit

i l’ajuda de l’Ajuntament per millorar el carrer
de Lluís
Pascual
Roca serà
fonamental
si es troben
les fórmules
perquè la
gent pugui
aparcar. Els
comerciants
de Sant Boi,
però, estem preocupats per l’obertura de
l’outlet de Viladecans i per la possibilitat que
s’instal·lin grans naus a la C-245”
Carles Lombarte, Sabateria Rosa Mari

reurbanització que tindrà en compte
les aportacions dels veïns i les veïnes
de la zona.

Voreres més amples

Les noves voreres faran 4 metres
d’amplada. Durant les obres es renovaran la pavimentació i el clavegueram al perímetre de la plaça i es posaran làmpades LED a l’enllumenat
públic. Es plantaran arbres i els aparcaments en semibateria passaran a
ser en filera. Les obres tenen un cost
previst de més de 700.000 euros. Com
a resultat d’aquesta inversió, serà més
fàcil i més segur passejar-hi i els comerços tindran més visibilitat.

“M’agrada molt la rebosteria i tinc
familiars que són celíacs. Les necessitats
d’aquestes
persones
no estan
ben ateses.
Vam decidir
muntar
un negoci
per cobrir
aquesta
mancança.
Després
d’un mes, la parada al mercat ens està
donant bons resultats. Millor que un local al
carrer.” Estefanía Díaz, Singlu10
(Mercat de la Muntanyeta)

El nou carrer
Lluís Pascual
Roca facilitarà
el passeig i les
compres
L’Ajuntament remodelarà el carrer
de Lluís Pascual Roca perquè esdevingui un gran eix cívic i comercial
amb menys trànsit, més espai per a
vianants i una configuració urbanística que convidi al passeig i les compres. Durant mesos, l’Ajuntament ha
mantingut reunions amb comerciants
i veïns de la zona per donar a conèixer el projecte i rebre aportacions de
millora abans de l’inici de les obres.
D’acord amb el projecte, les voreres del carrer passaran a tenir 4 i 2,5
metres d’amplada. Es posaran noves
làmpades LED, es plantaran arbres i
es renovarà el mobiliari urbà.

Menys densitat del trànsit

S’espera que l’actuació urbanística
ajudi a reduir sensiblement la den-

“Estem fora de la zona comercial més

Les obres començaran durant el
primer trimestre de l’any vinent i duraran nou mesos. En el futur, aquesta
actuació es completarà amb la reforma de la intersecció amb el carrer de
la Riera Basté, que esdevindrà una
plaça que ja ha estat batejada com
a plaça de la República. Tot plegat
per seguir reforçant el principal eix
comercial de la ciutat i continuar
avançant en el camí per configurar
una ‘ciutat per a les persones’.

sitat del trànsit que suporta aquest
carrer (hi passen 6.000 vehicles cada
dia), que es pretén canalitzar a través
del carrer de Pau Claris.
El projecte de remodelació també
preveu la col·locació d’un fitó mòbil a
la confluència amb els carrers de Jaume I i Francesc Macià per poder tancar la circulació de vehicles en moments puntuals per acollir activitats
de convivència ciutadana i promoció
comercial.
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dinàmica, on els lloguers són cars, però vam
trobar un lloc per a la botiga que ens ha anat
molt bé,
a prop de
Sant Ramon.
El nostres
forts són el
‘running’ i el
‘trail’. El
negoci ens
funciona
perquè fem
un servei de
proximitat i assessorem la gent que corre,
més enllà de vendre els nostres productes.
Col·laborem amb totes les curses que es fan a
la ciutat”. Carlos Patarro, Botiga RunnAir

“El casco antiguo de Sant Boi me gusta.

Por eso monté aquí mi negocio. Pero la calle
O’Donnell era
fría. En cierto
momento
surgió la idea
de poner
plantas en las
fachadas y nos
hemos sumado
casi todos.
Ahora es una
calle cálida y
creo que pasa más gente. Ojalá sea cada vez
más una calle peculiar, bonita, con colorido.”
Nereida Sardà, Color Q

“Els mercats municipals tenen un
paper fonamental en l’oferta local de
producte fresc. Hem apostat pel Mercat de
la Muntanyeta
perquè
compartim
els valors del
comerç de
proximitat.
El gran repte
és oferir valor
diferencial
al client per
defensar la
nostra presència davant dels grans formats
i les grans cadenes.” Josep Ametller,
director general de Casa Ametller
“Estem definint el futur econòmic

de Sant Boi d’aquí a 20 anys. Amb el Pla
de reindustrialització cal treballar una
estratègia de ciutat per fer front al període
d’inestabilitat
que es presenta
després dels
anys de crisi.
La ciutat ha de
saber aprofitar
l’oportunitat
per definir
un model
econòmic
propi, amb
l’objectiu de crear treball de qualitat i i una
millor qualitat de vida per a la ciutadania.”
Miquel Rodríguez, Gerent del PublicPrivate Sector Research Center d’IESE

El comerç local s’uneix en
una única associació
L’Ajuntament i Sant Boi Comerç
han signat recentment dos convenis
de col·laboració. El primer servirà per
ajudar l’associació a millorar i professionalitzar la gestió i per subvencionar campanyes de dinamització
comercial, gràcies a una aportació
global de 25.000 euros.

Sant Boi Comerç és la marca de la
nova associació que des de l’abril
aplega els esforços de Sant Boi una
gran botiga i El Carrer. La integració
en una única associació era el principal objectiu plantejat pel Pla de
Comerç 2020 per professionalitzar
la tasca de representació del sector
i facilitar la col·laboració amb les administracions públiques per millorar
conjuntament el comerç de Sant Boi.
Més d’un centenar de comerços
formen part d’aquest associació, que
en els darrers mesos ha organitzat
la campanya de promoció comercial
‘Shopping and cinema’ i una fira de comerç a la rambla de Rafael Casanova.

Decoració nadalenca

Mitjançant el segon conveni es destinaran 30.000 euros a finançar la
decoració nadalenca dels principals
carrers comercials. L’Ajuntament assumeix el 80% del cost d’instal·lació
i el lloguer de les arcades i el 100%
del consum elèctric.

Els tràmits
per obrir un
negoci, més
centralitzats i
més senzills
La masia Torre Figueres és el punt
de referència de tots els serveis municipals relacionats amb el comerç i
la promoció econòmica de la ciutat.
De forma recent, l’Ajuntament hi ha
centralitzat la major part de la seva
activitat relacionada amb aquests
àmbits, tot traslladant a les dependències municipals del carrer de
Pau Claris els serveis de llicències
d’activitat i d’atenció a l’empresa i a
persones emprenedores.
Els canvis realitzats pretenen reforçar l’atenció a les necessitats del
teixit comercial i empresarial de la
ciutat i facilitar la creació de nous
negocis. El Pla de Comerç 2020 planteja, de fet, la progressiva configuració d’una finestreta única de serveis
(pla de negoci, obtenció de llicències,

TRÀMITS I ASSOCIACIONS

ajudes i subvencions, formació especialitzada...).

Finestreta única

L’Ajuntament es va adherir formalment el passsat mes de juliol a la
Finestreta Única Empresarial, un nou
sistema de gestió que permet fer di-
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gitalment els tràmits necessaris per
dur a terme una activitat empresarial,
tant a la pàgina web municipal (santboi.cat) com al Canal Empresa de la
Generalitat de Catalunya (canalempresaweb.gencat/es). Es tracta d’una
bona eina per simplificar i modernitzar la tramitació administrativa.

Més
presència
del comerç
local a la Fira
La 70a Fira de la Puríssima reforçarà
la presència i la visibilitat del comerç
local. Tots els establiments de la ciutat que tinguin un estand o una paradeta al certamen s’identificaran amb
un distintiu especialment dissenyat
per a aquesta edició extraordinària.
I els comerços que obrin les portes
durant els dies de Fira també lluiran
una imatge promocional.
La pròxima edició de la Fira ajudarà
a dinamitzar l’activitat comercial del
carrer General O’Donnell, un carrer
molt transitat del nucli històric situat
en el camí entre l’estació de FGC i el
parc de la Muntanyeta. S’integrarà en
el recorregut firal per descongestionar el carrer Major i, durant els tres
dies del certamen, moltes de les seves botigues estaran obertes.

‘Made in Sant Boi’

Al carrer de Baldiri Aleu, al costat de
la ronda de Sant Ramon, hi haurà per
primer cop un nou espai de promoció

Edició especial del
Fòrum del comerç per
presentar el cartell de la Fira

La presència del comerç local en el recorregut firal s’incrementarà enguany

El millor aparador

econòmica anomenat ‘Made in Sant
Boi’. Serà un aparador de col·lectius
i persones emprenedores de la ciutat
que duen a terme activitats econòmiques relacionades amb la cultura, el
disseny i les arts plàstiques.
L’edició de 2016 també reforçarà la
presència de les pastisseries de Sant
Boi i dels fadrins, el dolç típic de la
Fira de la Puríssima, amb una nova
imatge promocional.

La Fira de la Puríssima ha estat històricament el principal aparador de
l’economia local. Amb motiu de la 70a
edició, l’Ajuntament i el comerç local
col·laboraran enguany per potenciar
aquest paper i mostrar a la ciutadania
una oferta comercial i de serveis cada
cop més completa, atractiva, diferent
i adaptada a les necessitats de la societat actual.

Promoció del comerç del Delta
Els ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels i El Prat posaran en marxa pròximament una campanya conjunta de promoció comercial
amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb el lema ‘Urban Shopping’.
Després de l’obertura de l’outlet de
Viladecans a finals del mes d’octubre,
les cinc ciutats del delta del Llobregat
sud volen posar de manifest la importància que té el comerç de proximitat
en els seus entorns i destacar el valor
i la implicació emocional de la tasca
que realitzen els comerciants dels nuclis urbans.

El comerç del carrer
O’Donnell, un exemple

Diversos establiments comercials
del carrer O’Donnell han decorat
les façanes per millorar la
visibilitat dels
negocis i donar
una imatge de
conjunt com a
carrer comercial.
L’Ajuntament
valora aquesta
acció com una
bona pràctica de comerç creatiu
i amb iniciativa que millora la
qualitat de l’espai urbà.

El Programa Millora
subvenciona la renovació de
comerços del nucli urbà

La campanya s’adaptarà a les característiques de cada municipi. En el
cas de Sant Boi, estarà present tant a
la Fira de la Puríssima (del 6 al 8 de
desembre) com durant les festes nadalenques, amb la participació activa
de l’associació Sant Boi Comerç.

El dia 31 de desembre finalitzarà
el termini per demanar subvenció
municipal per a la millora i
modernització de comerços.
L’Ajuntament ha augmentat
enguany fins a 20.000 euros la
quantitat destinada a aquesta
convocatòria (un 66,6% més que
l’any passat). Com a novetat, es
financen actuacions per millorar
l’accessibilitat dels establiments.

Coordinar esforços

La campanya de promoció serà el primer pas d’un treball conjunt dels cinc
municipis, que volen coordinar esforços per dinamitzar el comerç de proximitat. Els ajuntaments signaran aviat
un conveni de col·laboració.

MILLORA DE L’OFERTA

El dilluns 21 de novembre tindrà
lloc una sessió conjunta dels
fòrums empresarial i comercial,
amb el títol ‘Fira de la Puríssima:
70 anys d’aparador de la ciutat’.
S’hi presentarà el cartell de la
propera edició del certamen,
obra de l’artista Conrad Roset.
L’especialista en turisme de
proximitat José Antonio Donaire
farà una conferència sobre els
esdeveniments públics com
a marca de ciutat. La sessió
estarà adreçada a comerciants,
empresaris, artistes i entitats i
donarà continuïtat al nou format
del Fòrum de comerç, més
participatiu i connectat amb la
realitat quotidiana del sector.
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Más facilidades
para el
traspaso de
negocios
El 16 de noviembre tendrá lugar
en el Auditori de Cornellà la
primera edición de La Matinal de
la Reempresa.
La jornada se dirige tanto a
personas que quieren ceder
un negocio (a causa de su
jubilación, por ejemplo) como
a emprendedores que tienen la
intención de hacerse cargo de
una actividad económica en
traspaso.
Esta fórmula tiene la ventaja de
que ahorra los costes de puesta en
marcha de la actividad.
Durante la jornada, que es
gratuita y comenzará a las 10
horas, se realizarán conferencias
sobre el tema y una actividad
de ‘speed working’, es decir,
reuniones rápidas de 30 minutos
entre responsables de negocios en
traspaso y personas dispuestas a
darles continuidad.
En esta edición de La Matinal de la
Reemperesa participan los puntos
de atención de este programa
en el Baix Llobregat: Sant Boi,
Castelldefels, Viladecans, El Prat
de Llobregat, Cornellà, Molins
de Rei i Martorell, además de
l’Hospitalet de Llobregat.
La ciudad Sant Boi participa
activamente en la difusión y
el desarrollo del programa
Reempresa, que contribuye
a evitar el cierre de negocios
económicamente viables y la
destrucción de puestos de trabajo.
Inscripciones:
matinal.reempresa.org

Presentación
pública del Plan
estratégico
de la política
industrial
El día 9 de noviembre se presentarán en la sede de IESE en Barcelona
los primeros resultados y conclusiones del Plan estratégico de la política
industrial de Sant Boi. La escuela de
negocios ha elaborado una diagnosis
profesional de la situación actual del
sector en la ciudad, después de conocer mediante entrevistas personalizadas los puntos de vista de más de una
veintena de empresas e instituciones
con presencia en el territorio.

Un plan de acción propondrá medidas para dinamizar los polígonos de Sant Boi
tar la instalación de nuevas empresas
en el término municipal de Sant Boi.
En el acto de presentación de la diagnosis, el profesor Joan Enric Ricart hará
una ponencia sobre “Tendencias en
las ciudades del siglo XXI”. El gobierno municipal quiere que el dibujo del
futuro industrial de Sant Boi esté en
sintonía con el resto de las políticas
de desarrollo económico que se están
llevando a cabo en la ciudad en el contexto actual, muy influenciado por los
efectos de la crisis económica.

Dinamizar los polígonos

El análisis previo se ha llevado a cabo
entre los meses de julio y octubre y a
partir de ahora, en una segunda fase,
se plantearán los objetivos estratégicos y un plan de acción con medidas
concretas para reorientar la política
industrial local, dinamizar la actividad
de los polígonos y, en especial, facili-

Obras de mejora en los
polígonos industriales
El Ayuntamiento continúa invirtiendo
en la mejora de los polígonos industriales. En la actualidad se realizan
obras con un presupuesto global de
1,25 millones de euros en los polígonos Salines, Fonollar y Sales.
Los trabajos se distribuyen en tres
fases. La primera está a punto de finalizar y ha permitido mejorar la accesibilidad (y la seguridad viaria) de
varias calles del entorno, mediante
la creación de vados para peatones y
la adaptación de aceras y paradas de
autobús. La segunda fase, ahora en
ejecución, consiste en la colocación
de lámparas LED en el alumbrado

público y los semáforos de la zona.
Finalmente, a mediados de noviembre está previsto comenzar obras de
reasfaltado y parcheo en la avenida
Riera Roja y en un tramo de la carretera C-245, entre otras vías públicas.

Una gran inversión

El proyecto de mejora integral de los
polígonos es una de las mayores inversiones previstas este año en Sant
Boi. El gobierno municipal concede
una importancia estratégica a todas
las acciones planteadas para hacer de
Sant Boi una ciudad atractiva para la
actividad económica.

Viure Sant Boi
N novembre 16

8

Otro aspecto prioritario será actuar
de forma consensuada con los agentes
económicos y sociales involucrados en
el funcionamiento de la industrial local.

Plan de turismo

Este mes, el Ayuntamiento ha iniciado
también la elaboración del plan para
la promoción turística de Sant Boi,
con el apoyo del experto en turismo
de proximidad José Antonio Donaire.
Será una nueva herramienta de planificación para el desarrollo económico.

Compromís amb el comerç local
Compromiso con el comercio local

E

l comerç de proximitat és un dels principals actius
econòmics de Sant Boi. Com hem anat repetint des
del govern municipal, consolidar i reforçar el paper
d’aquest comerç és un factor clau per desenvolupar
l’economia local.
En els darrers mesos hem fet importants avenços
cap a aquest objectiu. El més destacat és dubte la remodelació del Mercat de la Muntanyeta, que d’aquí
a unes setmanes funcionarà ja a ple rendiment. Actuarà sens dubte com a motor de l’eix cívic i comercial que ha de ser el referent de l’activitat comercial
de la ciutat, mentre mantenim l’aposta pel comerç
de proximitat als barris.
A principis de l’any vinent continuarem amb altres
dues actuacions importants per enfortir aquest eix
central: la reforma d’una artèria vital com és el carrer de Lluís Pascual Roca i l’ampliació de les voreres
de la plaça de la Generalitat, que hem començat a
recuperar com un espai de referència per a la vida
ciutadana del barri de Marianao.
Seguim fent realitat els compromisos del Pla de
Comerç 2020, sempre de la mà dels comerciants i de
la nova associació Sant Boi Comerç.
Mentrestant, hem començat a donar forma a altres dos instruments que ens serviran de guia per a
la política econòmica: el pla de la política industrial i
el pla de turisme.
Millorar el nostre comerç, la nostra indústria i la
nostra promoció turística és necessari perquè Sant
Boi sigui cada cop més un territori d’oportunitats i
una ciutat atractiva per a l’activitat econòmica i per
generar llocs de treball dignes.
No vull oblidar, en un altre ordre de coses, que a
l’entorn del 25 de novembre tornarem a implicar-nos
com a ciutat en la reivindicació col·lectiva contra la
violència masclista. També en això, especialment en
això, la nostra dignitat està en joc.

E

l comercio de proximidad es uno de los principales activos económicos de Sant Boi. Como venimos
repitiendo desde el gobierno municipal, consolidar y
reforzar su papel es una factor clave para desarrollar
la economía local.
En los últimos meses hemos hecho importantes avances hacia ese objetivo. El más llamativo es la remodelación del Mercat de la Muntanyeta, que dentro de unas
semanas funcionará ya a pleno rendimiento. Actuará
sin duda como motor del eje cívico y comercial que ha
de ser el referente de la actividad comercial de la ciudad, mientras mantenemos la apuesta por el comercio
de proximidad en los barrios.
A principios del año que viene continuaremos con
otras dos actuaciones importantes para fortalecer
ese eje central: la reforma de una arteria vital como
es la calle Lluís Pascual Roca y la ampliación de las aceras de la plaza Generalitat, que hemos empezado a
recuperar como un espacio de referencia para la vida
ciudadana del barrio de Marianao.
Seguimos haciendo realidad los compromisos del Pla
de Comerç 2020, siempre de la mano de los comerciantes y de la nueva asociación Sant Boi Comerç.
Mientras tanto, hemos empezado a dar forma a
otros dos instrumentos que nos servirán de guía para
nuestra política económica: el plan de política industrial y el plan de turismo.
Mejorar nuestro comercio, nuestra industria y nuestra promoción turística es necesario para que Sant Boi
sea cada vez más un territorio de oportunidades y una
ciudad atractiva para la actividad económica y para generar puestos de trabajo dignos.
No quiero olvidar, en otro orden de cosas, que en
torno al 25 de noviembre volveremos a implicarnos
como ciudad en la reivindicación colectiva contra la
violencia machista. También ahí, especialmente ahí,
nuestra dignidad está en juego.

Viure Sant Boi
N novembre 16

9

Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Seguim fent realitat
el Pla de Comerç 2020 i
treballem per enfortir la
indústria i el turisme
N Hacemos realidad el
Plan de Comercio 2020 y
trabajamos para reforzar
la industria y el turismo

Nuevo acceso a Ciutat Cooperativa i Molí Nou
El barrio de Ciutat Cooperativa i Molí Nou
tendrá próximamente un nuevo acceso,
gracias a un acuerdo alcanzado por el
Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. El nuevo enlace conectará la carretera
de Sant Vicenç (BV-2002) con las calles
Primer de Maig y Joan Maragall. De este
modo será posible circular hacia la calle
Primer de Maig directamente desde la
mencionada carretera.
En su día, la apertura del Hospital de
Sant Boi aconsejó construir un nuevo nudo
viario que mejorara la movilidad en la zona
y posibilitara un acceso amplio y rápido al
centro hospitalario y al barrio. Por este motivo se habilitó la rotonda que conecta la
BV-2002 con la calle Frederic Mompou, que
supuso la anulación del paso directo a la
calle Primer de Maig.
El Ayuntamiento ha mantenido durante
estos años un proceso de conversaciones

y colaboración con la Plataforma de Veïns
Molí Nou en busca de soluciones técnicas
para reabrir el acceso y mejorar la movilidad. En este sentido, Ayuntamiento y Plataforma acudieron juntos a la Diputación de
Barcelona (titular de la carretera BV- 2002)
para presentar una propuesta que finalmente fue desestimada.
El nuevo acceso ha sido la única solución
viable después de haberse descartado otros
proyectos por no ajustarse a los requisitos
técnicos y legales en materia de seguridad
vial. La propuesta se trasladó al Consell de
Barri, órgano que aceptó la propuesta de
construir el nuevo acceso cuyas obras comenzarán próximamente.
A raíz de la construcción del enlace, el
Ayuntamiento iniciará un nuevo proceso de
participación para decidir el sentido de algunas de las calles de la zona. La previsión
es que dicho proceso comience a principios
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Inicio de
las obras

¬ Las obras
comenzarán a
finales del mes de
noviembre.
¬ La Diputación
de Barcelona
asume el coste
del nuevo acceso
(131.000 euros).
¬ Se hará un
proceso de
participación para
decidir el sentido
de algunas calles.

de diciembre, mientras las obras de construcción estén en curso.
Para poder construir el nuevo acceso a
Ciutat Cooperativa ha sido necesario también un convenio entre el Ayuntamiento
de Sant Boi y Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), que facilita el paso a
través de los terrenos que la compañía ferroviaria tiene junto a la carretera de Sant
Vicenç dels Horts. El acuerdo permite habilitar el acceso a la calle Primer de Maig desde el carril derecho de la BV-2002. El nuevo
enlace dispondrá de un único sentido de
circulación (subida) ya que no es posible
habilitar los dos sentidos de circulación debido a las características de esta red viaria.
El Ayuntamiento quiere agradecer a los
vecinos de Molí Nou y, especialmente a los
vecinos de la zona afectada, su colaboración en la búsqueda de soluciones y por la
paciencia en la demora n

Trasllat
de l’oficina
d’expedició
del DNI
El 2 de novembre va entrar en funcionament la nova oficina d’expedició del DNI,
NIE i passaports a les dependències situades al Mercat de La Muntanyeta.
El trasllat de l’oficina, situada fins ara al
Palau de Marianao, ha estat possible gràcies
a un conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri d’Interior. La Policia Nacional s’encarrega d’aquest servei que guanya centralitat
a la ciutat coincidint amb la reforma del
Mercat de la Muntanyeta. Cal recordar que
les persones que volen renovar o obtenir
el DNI han de demanar cita prèvia al web
citapreviadni.es. Al costat de l’oficina del

Conveni amb FGC
per promocionar
el turisme
a Sant Boi

Aparcament

El 2 de novembre
va entrar en servei
el nou aparcament
públic del mercat,
amb 60 places de
rotació. L’horari és
de 8 a 21 hores, de
dilluns a dissabte.

DNI s’ha instal·lat una botiga de Casa
Ametller que obrirà les portes el dia 1 de
desembre.

Reforma del Mercat

La reforma del Mercat de la Muntanyeta
ha permès modernitzar la façana lateral i
donar-li més visibilitat i més llum, habilitar
espais per a 6 noves parades d’alimentació
i ampliar la superfície del supermercat Lidl
(en total allotja 25 espais de venda). Les
obres de millora i ampliació del mercat formen part del Pla de Comerç 2020, elaborat
per l’Ajuntament amb la Taula de Comerç.

Repavimentació de carrers. L’Ajuntament ha fet tasques de repavimentació de vuit carrers de

diferents barris de la ciutat. Els treballs van concloure el 28 d’octubre amb el resultat de 9.746 metres
quadrats asfaltats. Els carrers repavimentats han estat: Eres, Freixes, Ginesta, Girona, Lluís Castells,
Ramon Llull, Sant Pere i Tres d’Abril. L’Ajuntament ha invertit 151.720 euros en la millora.

Viure Sant Boi
N novembre 16

11

L’Ajuntament ha signat un conveni
amb Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya per crear dos bitllets
combinats que permeten viatjar en
el tren i visitar els punts turístics més
importants de Sant Boi o fer, fins i
tot, algun taller o activitat relacionat
amb el medi ambient. Les tarifes de
preus diferencien les visites escolars
del combinat
general. Així,
el preu dels
combinats
turístics és
de 3,55 euros
en el cas de
les visites de
grups escolars
(cal reserva
prèvia) i de
5,45 euros la
tarifa general,
ambdós
preus amb
desplaçaments
des de la zona
1 (la resta de
zones amb
increments
progressius).
La iniciativa
s’emmarca
en el projecte
Turistren que
ofereix propostes turístiques arreu
de Catalunya. Pel que fa a Sant Boi,
els bitllets permeten anar i tornar
des de qualsevol punt de la línia
Llobregat-Anoia per visitar les Termes
Romanes, el Museu Can Barraquer
i la Torre Benviure. L’altre combinat
de turisme mediambiental inclou un
taller o una activitat dirigida al Centre
d’Interpretació del Riu a Can Julià o al
Centre d’Interpretació del Paisatge a
l’ermita de Sant Ramon.
Més informació: turistren.cat

25-N
Sant Boi contra la violència masclista
NSant Boi organitza activitats contra la forma més intolerable de discriminació de gènere
El 25 de novembre se celebra arreu el Dia
Internacional contra la Violència Masclista.
Des de l’esperit de la campanya Això no és
Amor (aixonoesamor.cat), Sant Boi s’hi suma
amb un programa d’activitats organitzades
per l’Ajuntament i les entitats de dones. Així
la ciutat fa visible el rebuig contra la manifestació més intolerable del masclisme.

Veus contra la violència masclista

Enguany, la música tornarà a ser l’expressió
per dir no a la violència masclista. El dia 20

El 80% dels casos
de violència i
abusos sexuals
tenen lloc als
entorns més
propers.

de novembre es presentarà un disc compacte (CD) amb peces del concert que artistes i
grups locals van fer fa un any sota el lema
Veus contra la violència masclista. Molsa,
Big Band Cultura F, Maria Martí, Chet, Coet,
Aston, Yellowstone, Carmen Doorá, Riu,
Grego Petróleo & Friends i Cysko Muñoz
han posat música i veu a reconegudes poetesses i han compost cançons pròpies en
aquest treball que ha estat produït pel també santboià Angel Dorao. El concert de presentació del treball discogràfic tindrà lloc a
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la plaça de l’Ajuntament a partir de les 12
hores del migdia.

Jornada sobre violència sexual

El dia 24, de 9.30 a 13.30 h, a la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer, tindrà lloc una jornada per reflexionar sobre la violència sexual i la prostitució, el seu màxim exponent.
L’advocada penalista Carla Vall i Duran explicarà, a la conferència “Delictes sexuals
en la proximitat. La violència secreta”, les
dificultats per denunciar i detectar la vio-

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Diumenge 20 de novembre

12 h I Concert i presentació del CD
Veus contra la Violència.
Amb la participació d’artistes i grups de la ciutat
Lloc: plaça de l’Ajuntament

Dimarts 22 de novembre

De 17.30 a 19 h I Jornada de formació: Què podem fer
les famílies davant del bullyng. A càrrec de l’associació
DID. En el marc de l’Escola Municipal de Mares i Pares
Lloc: Escola Parellada

Dijous 24 de novembre

De 9.30 a 13.30 h I Jornada tècnica: Violència sexual
com a violència masclista. Amb la conferència “Delictes
sexuals en la proximitat. La violència secreta”, a càrrec
de l’advocada penalista Carla Vall i Duran, i diferents
bones pràctiques
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 26 de novembre

De 10 a 13.30 h I Acte públic en commemoració
del Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Estand amb documentació del Centre de Recursos
i Documentació de les Dones, lectura del manifest
commemoratiu i contacontes infantil
Lloc: plaça de Catalunya

Diumenge 27 de novembre

9.30 h I IV Marxa El Baix Llobregar contra la Violència
Masclista. Fins al Parc de Torreblanca de Sant Feliu
Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament
12 h I Concert: Malagasy Gospel. Cor de nens i nenes,
algunes de les quals han patit violència sexual. A càrrec
de l’ONG Agua de Coco, que treballa a diversos països
on els infants són víctimes de prostitució i abús sexual.
Gratuït. Invitacions: CRDD (Can Jordana), al Servei a El
Punt (Can Massallera) i a Linkmotor. Places limitades.
Lloc: Can Massallera

Del 21 al 27 de novembre

Exposició de llibres: Violència masclista,
tolerància zero
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament i entitats de dones
Aquest és un resum del programa.
Podeu consultar-ne el detall a igualtatsantboi.cat

lència sexual que es dóna, generalment, en
espais privats. Les estadístiques ens diuen
que la majoria dels casos de violència sexual passen a les llars i dins de les famílies,
una realitat que la fa esdevenir una pràctica
silenciada on els abusos són invisibilitzats.
La jornada té la voluntat de generar debat i reflexió sobre aquests temes, donar a
conèixer diferents experiències i explicar
quines seqüeles pateixen les dones víctimes. També vol ajudar professionals, entitats i institucions a treballar en la preven-

Telèfon
d’emergència
contra la violència
masclista:
900 900 120
Gratuït.
Atenció 24 hores

ció de la violència masclista en totes les
seves manifestacions.

Concert de gospel

Una altra activitat destacada tindrà lloc el
dia 27 de novembre. A les 12 del migdia,
Can Massallera rebrà la visita d’un cor infantil de música gospel. Es tracta de Malagasy Gospel, una agrupació coral formada
per nens i nenes, algunes de les quals han
estat víctimes de violència i abusos sexuals als seus països d’origen. L’esdeveniment
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forma part d’un projecte de l’ONG Agua de
Coco, entitat que treballa per ajudar infants
que han estat víctimes d’abusos a diversos
països on s’exerceix l’anomenat “turisme
sexual”.
Les invitacions es poden recollir al Centre
de Recursos i Documentació de les Dones
(Can Jordana), al Servei d’Informació Juvenil El Punt (Can Massallera) i a Linkmotor
(Hyundai de Sant Boi. carretera de la Santa
Creu de Calafell, 65).
igualtatsantboi.cat

Surt al carrer la
prova pilot del
projecte de CoBoi
La Cafetera
Un nou projecte de l’espai d’investigació CoBoi Innova va iniciar el trajecte
a l’octubre a l’exterior del Mercat de
la Muntanyeta (on es troba els dissabtes) i ara roman també a diari a la
plaça de l’Ajuntament. Es tracta de La
Cafetera, una comunitat embrionària
de cafeteries
mòbils muntades sobre
bicicletes que
ha escollit Sant
Boi per posar a
prova un model
de negoci com a
fórmula d’autoocupació.
La Cafetera es
planteja oferir a
la clientela cafè
“premium” per
emportar-se
tot eliminant
despeses i
concentrant
els recursos en
la qualitat del
cafè. El producte
ofert és cafè
d’origen, amb traçabilitat des de la finca
productora fins al punt de venda.
La comunitat de cafeteries ofereix
crear el propi negoci amb la possibilitat
de sumar-s’hi fent-se càrrec dels
punts de venda mòbils (proporcionant
formació especialitzada). També
s’espera crear un taller per a la
fabricació de les bicicletes amb
la col·laboració de professionals i
empreses del territori.
La ciutat vol donar suport al
desenvolupament i l’expansió del
projecte per sumar el seu nom a
conceptes com sostenibilitat, comerç
just, artesania, km 0, autoocupació,
emprenedoria social i mobilitat
amb bicicleta.

El Ayuntamiento lleva a cabo políticas de empleo para contribuir al éxito escolar

29 personas contratadas para aplicar
políticas sociales y educativas
El Ayuntamiento de Sant Boi y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cofinancian
un plan de apoyo a las políticas socioeconómicas y educativas en la ciudad. Esta
colaboración está permitiendo la contratación de un total de 29 personas desocupadas por un período que va entre los 6 y los
12 meses. El AMB aporta una subvención
de 520.900 euros para el desarrollo de este
programa.
Además de la repercusión directa en las
personas contratadas, este programa supondrá una mejora para la ciudadanía en
general y, de forma muy especial, de la que
resulte directamente beneficiada por el desarrollo de las acciones previstas.

Apoyo al estudio

El grueso de la contratación de este plan
estará dedicado al programa Suport a
l’estudi “Tu pots”, que ofrece refuerzo escolar al alumnado de secundaria. Esta acción
permitirá la contratación de 11 docentes.

Viure Sant Boi
N novembre 16

14

Nuevos
planes

El Ayuntamiento
pondrá en marcha
próximamente
otros proyectos
dedicados a la
generación de
empleo que
también contarán
con el apoyo de
la AMB.

En la misma línea, también serán contratadas 5 personas para el refuerzo de actividades extraescolares y culturales y la realización de campañas informativas.

Contra la pobreza energética

El Ayuntamiento contratará a 3 personas
para asesorar a la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad y
riesgo de pobreza energética con el objeto
de proponerles acciones que mejoren la eficiencia energética de sus hogares.
Se contratarán 3 personas de apoyo a la
implantación del Plan de residuos y otros
planes ambientales para evaluar los resultados de estos proyectos.
Otras acciones de este plan permitirán
contratar a personas para la intervención
en el paisaje urbano (2), implantación del
trámite electrónico de licencia de obras
mayores (1), análisis de programas ocupacionales (1), apoyo al Plan de movilidad(1) y
gestión empresarial (2).

Rècord d’abonaments als
poliesportius municipals
Els poliesportius municipals La Parellada i Can Massallera han batut el
rècord d’abonaments durant la campanya de matrícula gratuïta de l’1 de
setembre al 15 d’octubre. També han
arribat al nombre màxim d’abonats.
D’altra banda, el poliesportiu l’Olivera ha obtingut el millor segon resultat en relació amb els abonaments
i el tercer millor en relació amb el
nombre d’altes.
En el cas del poliesportiu de La Parellada s’han fet 349 altes i el nombre
de persones abonades és de 1.449. El
poliesportiu de Can Massallera ha registrat 240 altes durant l’esmentada
campanya i el nombre d’abonats ha

Nova activitat als
poliesportius municipals

Les persones
usuàries dels tres
poliesportius
municipals (Can
Massallera,
L’Olivera i La
Parellada) poden
fer triatló. Es
tracta d’una nova
activitat dirigida
que agrupa
tres disciplines:
spinning, running
i natació. El poliesportiu Can
Massallera ofereix aquesta nova
disciplina de dilluns a divendres
(spinning i running a les 19 h i
natació a les 20 h).

arribat a 891. Pel que fa a L’Olivera,
les altes han estat 286 i ja compta
amb 960 persones abonades.

Matrícula gratuïta

L’Ajuntament fa periòdicament campanyes de matriculació gratuïta als
poliesportius municipals. A banda
de la que s’ha fet a començaments
de setembre, els períodes on es fa
aquesta promoció coincideixen amb
l’època nadalenca (a partir de la Fira
de la Puríssima) i la primavera. També
es fan campanyes coincidint amb dates assenyalades com la Festa Major i
la campanya de promoció del comerç
Dies Bojos.

L’alcaldessa visita
una dona centenària

“Astral”, als
cinemes de
Sant Boi
El 13 d’octubre, a les 20 hores, els
cinemes Can Castellet van projectar
el documental ‘Astral’ , realitzat per
l’equip del programa ‘Salvados’, dirigit per Jordi Évole, de la SextaTV.
Sant Boi es va sumar així a la campanya de l’ONG Proactiva Open Arms
que treballa al Mediterrani en el rescat de persones refugiades.
La recaptació anirà destinada integrament a finançar el treball que
realitza aquesta organització no governamental. A l’acte, que va comptar amb l’assistència de representants
municipals, es va conèixer el testimoni de la santboiana Laura del Valle
que ha estat col·laborant en un camp
de refugiats a Grècia.
‘Astral’ és el nom d’un veler que intercepta i rescata persones que viatgen per mar en condicions extremes
tot fugint de la guerra i de la pobresa
dels seus lloc d’origen. El documental
explica el periple d’aquest vaixell al
llarg del Mediterrani.

El 17 d’octubre va
tenir lloc una festa
familiar amb motiu
de la celebració del
centenari de Dolores
Vargas. Natural de
Morón de la Frontera
(Sevilla), viu a Sant
Boi des de l’any 1982.
Aquesta centenària va
tenir 7 fills, 16 nets i 7
besnéts. L’alcaldessa li va lliurar
una placa i un ram de flors.

Nou projecte d’economia sostenible
El quiosc situat al carrer Baldiri Aleu
ja té una nova utilitat sorgida de CoBoi (coboi.cat) per donar una nova
oportunitat als espais buits de titularitat municipal. Així, des de setembre,
Koiki (koiki.eu), una empresa d’innovació social, realitza des d’aquest
“biciquiosc” un servei de lliurament
i recollida de paqueteria de manera
sostenible (amb bici). El servei es fa
sense contaminar i els lliuraments es
fan a l’hora que el client vol. De la

mà de la cooperativa Sombici (sombici.cat), coneguda pel vessant social
i sostenible, ja s’han repartit més de
200 paquets i segueixen creixent.
L’acord entre l’Ajuntament (CoBoi),
Koiki i la cooperativa Sombici inclou
la formació de futurs missatgers en
el marc de CoBoi (llançadora d’ocupació) i fer pràctiques amb Sombici
(iniciativa sorgida de la llançadora
d’emprenedoria de CoBoi) per poder
replicar el model a la comarca.
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Campanya contra el
llençament de tovalloletes

Sant Boi participa a la campanya
“STOP tovalloletes al
vàter” organitzada per
Aigües de Barcelona
per conscienciar la
ciutadania sobre els
perjudicis al sistema
de depuració d’aigües
que comporta aquest
costum. El dia 17 de
novembre es repartiren
papereres, tríptics i
enganxines al Mercat
de Torrelavila.

L’Administratel
lliura al moment
el volant del padró
L’Ajuntament està renovant les eines
per apropar l’administració electrònica
a la ciutadania. Per tal d’estalviar
cues i desplaçaments innecessaris a
les persones usuàries, l’Ajuntament
ha renovat els cinc aparells del
servei Administratel instal·lats a tres
dependències municipals: Casa de la
Vila, Torrefigueres i la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. La principal novetat
dels nous aparells és la possibilitat
d’obtenir al
moment el volant
d’empadronament
d’una forma ràpida i
senzilla.
Els nous
Administratel
disposen d’un
accés directe
per obtenir els
volants individuals
d’empadronament
(es demanen 22.000
l’any). Les persones
que volen obtenir
aquest justificant només han d’inserir
el seu DNI electrònic a la ranura de
l’aparell per aconseguir imprimir el
document. Els usuaris i usuàries que
no portin el DNI o no disposin de DNI
electrònic poden obtenir el volant
d’empadronament introduint les
seves dades personals. El personal de
l’Ajuntament presta assessorament
a aquelles persones que vulguin fer
servir aquestes eines d’administració
electrònica.
Els Administratel disposen d’altres
funcionalitats com la cita prèvia
a l’Oficina Municipal d’Atenció al
Públic (OMAP) i consultar els tràmits
administratius (disponibles al web
municipal). El propòsit d’aquestes eines
és apropar l’administració electrònica
a l’abast de tothom. La instal·lació dels
nous aparells ha estat possible gràcies a
fons europeus (Fundació Europea per la
Societat de la Informació).

Incentius fiscals per a protecció social,
promoció econòmica i medi ambient
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat amb caràcter provisional les Ordenances Fiscals
de l’any 2017. S’hi preveuen diferents incentius per protegir els col·lectius més vulnerables de la ciutat, fomentar l’economia
local i afavorir la cura del medi ambient.
Hi ha, per exemple, una bonificació de
l’IBI per a les famílies nombroses que variarà entre un 20% i un 90% en funció del
valor cadastral de l’habitatge, i estan excloses del pagament de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica les persones
amb algun tipus de diversitat funcional.
Per afavorir l’activitat econòmica
s’apliquen reduccions a les empreses que
hagin ampliat la plantilla en almenys un
10 % i es bonifica en un 95% la quota de
l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
de les cooperatives.
Pel que fa als beneficis mediambientals,
hi ha prevista una reducció del 75% en la
quota de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica dels vehicles elèctrics, híbrids o

El govern
municipal apropa
les Ordenances
Fiscals a la realitat
quotidiana de la
ciutadania

de gas, i els habitatges que hagin aplicat
mesures d’eficiència energètica tindran una
reducció del 50% en l’import de l’IBI.
S’estudia també introduir taxes per als
caixers automàtics situats al carrer i per a
les companyies de telefonia mòbil.

Atenció a noves necessitats socials

La modificació de les Ordenances Fiscals
de 2017 preveu un augment del tipus impositiu de l’IBI (del 0,514 al 0,524). En la
pràctica, aquest canvi comportarà un augment de l’1% en l’import mitjà dels rebuts
(equivalent a la pujada prevista de l’IPC),
un cop s’apliqui la rebaixa del 8% del valor cadastral anunciada pel Govern central.
L’augment dels ingressos per IBI es destinarà a donar resposta a necessitats socials, en
especial al servei d’atenció domiciliària. El
govern municipal preveu, a més, destinar
una partida de 100.000 euros del Pressupost Municipal 2017 a finançar l’IBI Social,
destinat a persones amb pocs recursos n

Nova síndica
municipal
de Greuges

Dolors Vallejo
Calderón és la
nova síndica
municipal de
Greuges. Aquesta
mestra i tècnica
en igualtat
d’oportunitats
substitueix en
el càrrec Carles
Dalmau Ausàs,
que l’ha exercit en
els dos períodes
anteriors de 5
anys. L’alcaldessa,
Lluïsa Moret, va
nomenar la nova
síndica després
d’haver-la elegit el
Ple celebrat el 26
de setembre.
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Ràdio Sant Boi
comença una nova
temporada amb
major presència
a les xarxes

Integrants de la Taula de Salut Mental.

24 entitats i institucions creen la
Taula de la Salut Mental de Sant Boi
Coincidiint amb la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, 24 entitats i institucions van signar, el 10 d’octubre, l’adhesió a la Taula de Salut Mental de Sant
Boi. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va presentar
públicament aquest nou espai.
L’acte es va fer a Can Massallera amb la
presència de Joan Puigdollers, gerent de
l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària
de Barcelona del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya; Josep Muñoz,
gerent de Serveis de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona; i Enric Carbonell, conseller de Règim Interior, Hisenda i
Acompanyament Local del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Espai de coordinació

La Taula de Salut Mental és un espai de
coordinació i treball conjunt entre els
diferents agents que treballen en l’àmbit
de la salut mental al territori: entitats de
persones amb problemes de salut mental

El nou
organisme

serà coordinat
durant els dos
primers anys per
l’Ajuntament de
Sant Boi, Benito
Menni CASM
i la Fundació
Marianao.

i de familiars, professionals i serveis
d’atenció a la salut mental i representants
institucionals.
L’objectiu és definir accions de millora per
donar resposta a les necessitats relacionades amb la salut mental i millorar l’atenció
que reben les persones i famílies afectades.
El nou organisme, que compta amb el suport tècnic de la Federació de Salut Mental
de Catalunya. Els tres eixos d’intervenció
previstos són: coneixement i treball en xarxa, educació i sensibilització i promoció de
polítiques.
La jornada de celebració del Dia Mundial
de la Salut Mental va tenir com a novetat
l’activitat Abraçades que uneixen, una iniciativa solidària vinculada a l’estudi Proyecto Voz. Es tracta d’una abraçada col·lectiva
pensada amb l’objectiu lluitar contra l’estigma associat a les malalties mentals. El
Cros Solidari per la Salut Mental es va fer el
dia 9 d’octubre, amb la participació de més
de 800 atletes n
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Ràdio Sant Boi ha començat la nova
temporada després de l’estiu. Torna a
l’antena el programa “Dies de ràdio”
amb Mònica Santacreu. El magazín
matinal s’emet de dilluns a divendres
d’11 a 13h. Durant aquestes dues hores
l’entreteniment i el servei públic son els
protagonistes
amb espais
de solidaritat,
educació, salut
comunitària,
medi ambient
i sostenibilitat,
consum,
joventut,
igualtat, ofertes
de treball,
biblioteques,
art, l’agenda
cultural de Sant
Boi i cinema. La
programació
del matí es
completa amb
l’emissió del
programa
“La república
Santboiana”,
amb Amadeu Alemany.
D’altra banda, l’emissora
municipal, ha estrenat pàgina
oficial a Facebook (facebook.com/
RadioSantBoiEmissoraMunicipal).
Aquest és un espai de comunicació i
intercanvi d’opinions i informació entre
l’emissora municipal i l’audiència.
La ràdio anima a la participació i a
seguir el dia a dia de la programació a
través de la xarxa social. Cal recordar
també la pàgina web (radiosantboi.cat),
que inclou programació, fotografies,
podcast dels programes, espai de
suggeriments i altres seccions.
radiosantboi.cat

José A. Carcelén,
tinent d’alcaldia

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

N Estratègia per a
una política industrial
a Sant Boi

L

a crisi econòmica iniciada al 2007,
tot i tenir un origen bancari, al final
ha tingut un impacte en el conjunt
de l’economia. El resultat d’aquesta
ha estat una destrucció ingent de
llocs de treball i la reducció d’un gran
nombre d’empreses.
Davant d’aquesta realitat la sortida, per al conjunt de l’economia tenia dues vies possibles: una reducció
de sous que abaratissin els costos o
incrementar la capacitat de generar
productes amb un alt valor afegit
que ens aportés un avantatge competitiu. La primera ja s’ha produït.
Tanmateix, aquesta via ha esdevingut una reducció del poder adquisitiu de la classe treballadora que ha
repercutit en el consum i demanda
interna de la nostra economia i una
greu desigualtat social amb greus
conseqüències per a una bona
part de la ciutadania. Per tant, s’ha
d’avançar cap a la recerca d’altres
estratègies que ajudin al sector empresarial a assolir altres tipus d’avantatges competitius.
La creació d’ocupació digna és el
nostre principal objectiu. És per això
que hem sol·licitat a l’Escola de Negocis IESE, al teixit econòmic de la
ciutat i a entitats supramunicipals de
promoció econòmica, una reflexió
compartida per trobar quina ha de
ser la política industrial del Sant Boi
en els propers anys. Això ens ajudarà
a dissenyar una estratègia industrial
amb innovació i capacitat per generar valor afegit.

Olga A. Puertas,
regidora

Alba Martínez,
tinenta d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Seguim retent
comptes a peu
de carrer

D

N Atisbos

urant el passat mes d’octubre, el
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i Moviments d’Esquerres hem
portat a terme una campanya que
ens ha traslladat a tots els barris de
la ciutat per explicar a veïns i veïnes,
un any i escaig després de l’inici de
mandat, quina ha estat l’activitat de
govern i quines de les principals accions que hem desenvolupat estaven
incorporades al programa amb què
ens vàrem presentar a les eleccions
municipals de 2015. El grau d’execució d’un programa electoral participat i fruit de d’aportacions diverses
només pot ser avaluat des del carrer, parlant amb les entitats i persones que ens van ajudar a prendre el
pols a la ciutat ara fa un any i amb les
quals compartim projecte de ciutat.
I ens sentim profundament orgulloses d’allò que hem explicat: processos positius que, en només un any,
hem pogut posar en marxa i que han
tingut impacte en la vida dels santboians i sanboianes.
El 2015, vàrem apostar per un programa electoral, titulat “Som Sant
Boi”, que proposava accions davant
les principals preocupacions de la
ciutadania i per una campanya electoral vinculada als barris i les seves
demandes, i aquesta aposta per la
participació i la transparència continua vigent i ens mantindrà a peu de
carrer durant tota la legislatura.

C

uentan que los partidos futboleros
entre Sant Boi y Viladecans eran reñidos por ser vecinos. También el caso
-Inipro y cías- ha sido recurrente entre ambos ayuntamientos.
Lo fue en 1999 con el alcalde Vila
encausado por 4 adjudicaciones a
Inipro sobre los inmigrantes marroquíes. Ahora lo es en Tarragona
(grave) y retorna con registros y detenciones (muy grave) a Viladecans
donde esta la sede de Inipro.
La investigación sigue y la prensa
vuelve a considerar irregularidades intencionadas en las numerosas adjudicaciones en ayuntamientos socialistas.
Más allá de la ley nada por supuesto, pero sorprende que en Sant Boi
tras el mal explicado escándalo del
1999 y las reservas a abordar en los
plenos el gran tema renacido del mal
proceder de Inipro, se le den adjudicaciones en pleno juicio a Itinere una
filial de Inipro. Por la transparencia
y el deseo de plenarios de no tener
relaciones con empresas que usen
las malas prácticas en su actuar, sería
conveniente no mantener tratos con
el grupo Inipro-Itinere y filiales. Urge.
Y recordar al ciudadano que rige la alcaldía vecina como un honrado educador de calle en Sant Boi que sí fue y
no como alcalde discutido que ahora
es. Ya en Barcelona se plantean acoger quejas anónimas de los funcionarios que atisben corrupción. Todo es
empezar.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Sant Boi renova?

E

l govern de PSC i ICV-EUiA-MES ha
començat la campanya publicitària
SB Renova, que anuncia un suposat
canvi en el sistema de recollida de
residus.
Dic suposat perquè no existeix tal
canvi, sinó que només es canvien
contenidors i camions. Una operació
de façana que no canvia el model, i
que persisteix en allò que no provoca
avenços reals en els resultats.
El millor residu és el que no existeix
i, per tant, s’han de fer polítiques de
reducció que facin que la ciutat no
generi tantes deixalles. El model metropolità de residus no aconsegueix
superar el 30% de recollida selectiva,
mentre que els models de porta a
porta arriben de seguida al 70%, en
tot tipus d’entorns.
No es pot posar tota la responsabilitat en la ciutadania que no separa
bé. La primera responsabilitat ha de
ser de l’administració pública. El canvi de cultura i hàbits que demanem
a la població només es pot produir
amb un canvi de model. El porta a
porta, en diferents modalitats, obliga a fer-ho, educa i augmenta el compromís ambiental, perquè a canvi es
veu una administració que fa un esforç real.
Potser es renoven els contenidors,
però el que segur que no es renova és
la dinàmica de grans titulars i campanyes publicitàries d’aquest govern on
fa 37 anys que manen els mateixos.
O ningú recorda ja les banderoles de
l’adéu a la caserna de fa 15 anys?

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi
facebook.com/gentdesantboi

N Continuant amb
la deixalleria

E

n el Ple municipal d’octubre el company Josep Puigdengolas va fer al·lusió a una reunió que vam protagonitzar el dia 29 de setembre d’enguany
en Josep, José Manuel Rosón -gerent
de Coressa fins a l’endemà- i jo mateix, en què es va tractar el tema del
servei de deixalleria municipal i el seu
funcionament o, més ben dit, el seu
mal funcionament -vegeu el meu anterior article de Viure Sant Boi-.
La reunió va ser molt cordial, es
van donar unes explicacions de les
disfuncions del servei de deixalleria.
Segons el senyor Rosón els cobraments irregulars de taxes a particulars es devien a una errada i va treure
un document ja modificat en el qual
se suprimia el següent concepte com
a criteri d’aplicació o no de la taxa:
“particulars amb turisme servei gratuït fins a 500 kg”. Tanmateix se’m
va dir que aquesta errada havia estat
corregida des de juliol del 2016.
Resten, no obstant això, diverses
qüestions: ¿què va passar i què es
farà amb el recaptat indegudament
al llarg de dos anys i mig com a mínim? ¿Ningú es farà responsable d’això? ¿S’establiran o no mecanismes
per tornar l’indegudament cobrat als
usuaris particulars? I la darrera qüestió ¿es van anul·lar o no aquests criteris il·legals de cobrament tal com es
va assegurar en la reunió? Perquè...
això últim no està gens ni mica clar.
La investigació que es va prometre en el Ple de juliol no pot considerar-se de cap manera tancada.

Jordi Garcia,
regidor

ciu.cat | twitter: @ciusantboi | @jordistboi
facebook.com/ciusantboi

ppsantboi.com

N Stop IBI abusiu,
en reclamem la
rebaixa!

N Y nueva subida
del IBI...

S

i ya son abusivos los impuestos
que pagamos en la ciudad, después
de que el IBI se haya incrementado
un 55% durante estos años de crisis
económica, ahora el equipo de gobierno ha dado una vuelta de tuerca
aprobando para el próximo año una
nueva subida del 1,95%.
El Gobierno aprobó para este año
en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado una rebaja del 18% en los
valores catastrales de las viviendas
de Sant Boi. Una reducción que nos
hubiera permito recuperar una parte
de la subida tan desproporcionada
experimentada por el impuesto desde el año 2007, pero que no ha sido
posible porque PSC e ICV han establecido un aumento del 22% para evitar perder recaudación.
Queda demostrado el carácter
confiscatorio y recaudatorio de las
políticas fiscales de quienes alardean
de ser de izquierdas y progresistas,
así como la falta de sensibilidad y de
justicia social de los impuestos que
tenemos que pagar los santboianos
a sabiendas de que la renta familiar
en nuestra ciudad es una de las más
bajas de la comarca y de la provincia.
Meter la tijera en el despilfarro y en
todas aquellas partidas de gastos innecesarios, totalmente prescindibles
supondrían un ahorro de 4,7 millones
de euros y es lo que hay que hacer en
vez de subir a los vecinos los impuestos para pagar despropósitos.
En Sant Boi pagamos un IBI de ricos en barrios humildes.

C

onvergència de Sant Boi vol manifestar el seu total desacord amb
la taxa abusiva d’aquest impost, és
inacceptable que aquest Ajuntament
no aposti per una rebaixa o un ajust
del cost per fer-lo més proper a la
realitat de tots els santboiants i santboianes que són propietaris d’habitatges de la vila.
Si es fixen en els rebuts de l’IBI,
“abans la famosa Contribució”, ens
adonarem que en aquests darrers
anys hi ha hagut un increment del
cost. Nosaltres en el nostre programa electoral ja vam dedicar un espai
per treballar aquest tema i per exigir-ne una revisió urgent; no obstant
la nostra ferma voluntat de poder
asseure’ns a negociar amb l’Ajuntament no tenim prou força per tirar
aquesta política endavant i no hem
rebut cap suport per part de cap altre grup municipal.
És per aquest motiu que ens veiem
amb l’obligació, com a representants
polítics de la ciutat de Sant Boi, de
posar de manifest aquesta vergonyosa acció per part de l’Ajuntament,
que es tradueix en una pujada del
2% de l’IBI d’enguany, i demanar que
aquest consistori actuï amb coherència, amb seny i sobretot vetllant pels
ciutadans i pels seus interessos. Cal
sortir, trepitjar i fer política de carrer
per conèixer les necessitats i realitats del nostre poble. Aquest model
de treballar i fer política és el que ens
representa i el que fem a Convergència de Sant Boi.
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Cursos per a persones
emprenedores

OFERTES
DE TREBALL

Es tracta d’accions formatives
gratuïtes dirigides a persones
emprenedores que tenen una
idea de negoci i volen posar-la en
funcionament, així com persones
promotores d’una empresa ja creada.
Els continguts estan dissenyats per
donar una formació empresarial
complementària a les accions
d’assessorament que s’ofereixen des
de la Unitat d’Atenció a Empreses
i emprenedors: “La teva empresa
a la xarxa” (inici 8 de novembre,
16 h ) i “Coaching per a persones
emprenedores (3a edició)” (inici 22 de
novembre, 8 h).
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

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 cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)

Tallers del Club de Feina

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

El Club de Feina del Servei
d’Intermediació i Orientació Laboral
de l’Ajuntament ofereix aquests
tallers: Prepara’t per afrontar els
processos de selecció
(11 de novembre), Xarxes Socials:
practica FACEBOOK (25 de novembre),
Xarxes Socials: practica TWITTER
(25 de novembre) i Xarxes Socials:
practica LINKEDIN (2 de desembre).
Les sessions són gratuïtes i les places
estan limitades.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Reempresa

El programa Reempresa ofereix
assessorament tant als empresaris
i les empresàries que volen cedir la
seva empresa com a les persones
reemprenedores disposades a
donar-hi continuïtat. L’objectiu és
impulsar i estructurar la transmissió
d’empreses com a via de creixement
de l’activitat econòmica.
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

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

Recollida de mobles i trastos vells. El nou model de funcionament del servei estableix
un dia fixe de recollida a cada barri de la ciutat. Els dies previstos per deixar els trastos, al costat de la porta de casa, són: dilluns (Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí Nou), dimecres
(Centre), dijous (Vinyets i Molí Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i barris de muntanya).
Nou Telèfon Net: 900 10 88 30 (atenció gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 21 h).

UNED sènior

UNED Sènior és un programa formatiu adreçat
a les persones majors de 55 anys que, amb
independència de la seva formació acadèmica,
estan interessades a enriquir els coneixements.
L’accés a les conferències és obert a tots els
públics. El programa comença el dia 29
de novembre amb la conferència
“Implicacions èticosocials de les
nanotecnologies”, a càrrec de Joan Mendoza.
Lloc: sala d’actes de L’Olivera
Hora: a les 19 h.

Espais firals a la Puríssima

Està obert el període per a la contractació dels
espais i estands expositius per a la propera
edició de la Fira de la Puríssima. El certamen
tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de desembre.
Les persones i empreses que hi estiguin
interessades poden contractar espais lliures
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exteriors i
també parades
situades a
l’interior o
a l’exterior
del pavelló
comercial.
Informació,
documentació i
preus: O
ficina Fira de la
Puríssima, Masia Torrefigueres (c/ Pau Claris,
14), tel. 93 6521054, fax 93 6304080, al
c/e firapurissima@santboi.cat i a santboi.cat.

Hipertensió i diabetis

Fins al dia 29 de novembre continua la
campanya de prevenció de la hipertensió i el
control de la glucosa a la sang, organitzada
per l’Ajuntament
i per la Creu Roja
local.
Una unitat mòbil
realitza les
analítiques dos
dies per setmana.
Llocs i horaris al
maig:

Tauler Novembre’16
c/Balmes), MERCADONA (c/Joventut,
c/Frederic Mompou), ALCAMPO, CONDIS
(c/Anselm Clavé, c/Rubió i Ors, Forces
Armades, c/Ramon Llull, c/Aleix Parés i Valls,
c/Pi i Margall), LIDL, DIA (c/Girona, c/Francesc
Macià, c/Indústria, c/Michel Reynard Buisserin,
c/Mossèn Antoni Solanas, c/Providència, c/
Nord, c/Primer de Maig, Mercat Cooperativa),
BONAREA (c/Lluís Pascual Roca, c/Primer de
Maig), i CONSUM (c/Francesc Macià, c/Colom,
c/Onze de Setembre, c/Roselló)
Informació: santboi.cat

Formació a famílies

El Carnet de la Gent Gran dóna dret a descomptes a diverses boti-

gues de Sant Boi, als cinemes Can Castellet, als tallers del Centre d’Art, al Museu, a la Mostra de Jazz i instal·lacions esportives municipals, entre d’altres.
Informació: Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) , Xarxa de Casals
de Barri i web municipal (santboi.cat/carnetgentgran).

els dimarts, al Mercat de Ciutat Cooperativa
i Molí Nou, d’11 a 13 h, i els dijous, al Mercat
de la Torre de la Vila, d’11 a 13 h.
Preu: gratuït.

Ludoteca de L’Olivera

Torna l’activitat a la ludoteca
de L’Olivera: Estonetes
familiars (famílies amb
infants), jocs en grup (infants
de 7 a 12 anys), servei de
ludoteca (infants de 4 a 11
anys) i ludoteca familiar
(infants d’1 a 3 anys). La
ludoteca està oberta de
setembre a juliol.
Informació: L’Olivera
(pl. Montserrat Roig, 1), 93 652 98 44 i
93 652 98 40, ludotecaolivera@santboi.cat

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà dues xerrades
durant el mes de novembre. La primera tindrà
lloc el dia 17 a l’Escola Marianao, a les 17.30
h, i tractarà
sobre
Habilitats
“auto” per
anar per la
vida i anirà
a càrrec de
M. Helena
Costa (mestra,
logopeda, psicopedagoga i terapeuta familiar).
La segona es farà el dia 29 a l’Escola Benviure,
a les 17.30 h, per parlar d’Educar l’afectivitat i
la sexualitat des de casa i anirà a càrrec de la
mateixa conferenciant.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

La formació t’obre portes

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos que es fan del setembre del
2016 al maig 2017:
- Novembre de 2016: Curs d’edició de vídeos
amb YouTube (durada de 18 h). Del 3 al 22 de
novembre de 2016.
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt,
joventutsantboi.cat, tel. 93 652 98 43

Gran Recapte

Campanya municipal per
estalviar energia a les llars

La campanya “A Sant Boi som eficients!
Estalviem energia a casa” és una
actuació prevista en el Pla Director
d’Eficiència Energètica d’Edificis
Municipals. La campanya consisteix en
la instal·lació de comptadors particulars
intel·ligents a les llars que s’hi
adhereixin durant un període aproximat
d’un mes. Després de dues setmanes
de la instal·lació es realitzarà una visita
per part dels serveis municipals amb
l’objectiu de facilitar consells i guia
per a l’estalvi energètic a les llars i es
comprovarà si en els següents dies
l’aplicació dels consells redueix d’una
forma efectiva el consum energètic.

Sol·licituds: santboi.cat/tramits
Informació: someficients@santboi.cat

Joguines en català

La campanya s’adreça a establiments
comercials i també a persones usuàries
de jocs i joguines i té com a objectiu fer
difusió dels jocs i joguines que hi ha en
català i dels establiments comercials de
Sant Boi adherits per afavorir-ne l’ús
i la venda.

Catàleg: cpnl.cat/jocs

Els dies 25 i 26 de novembre, divendres i
dissabte, tindrà lloc una nova edició del Gran
Recapte. La recollida d’aliments es farà a les
botigues que participen en aquesta iniciativa
solidària. L’any passat hi van prendre part els
següents supermercats: CAPRABO (c/Llibertat,
c/Pintor Marià Fortuny, c/Víctor Balaguer,
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Dia Internacional contra la
Violència Masclista

Dimecres 16 de novembre

18 h I Tertúlia poètica. Homenatge a Cervantes.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

25 de novembre
La commemoració està dedicada enguany a la violència i
els abusos sexuals.
Consulteu la informació i la programació completa a les
pàgines 12 i 13, a santboi.cat/25N i a igualtatsantboi.cat,
properament

18.30 h I Xerrada. Viatge solidari a Grècia. Relat
de primera mà a càrrec d’Antonio Velasco i José Luis
Montero. Lloc: M. Aurèlia Capmany. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Divendres 18 de novembre

Oci familiar
L’Hora del conte

18 h I Biblioteca M. Aurèlia Capmany: Contes i castanyes,
a càrrec de Sara Genovart (dv. 4). Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer: Ogres, bruixes i monstres… aggg, quin fàstic!, amb Blai
Senabre en homenatge a Roald Dahl (dv. 11) i T’encantarà (dv.
25). Gratuït. Els menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’un
adult. Organització: biblioteques de Sant Boi

Jugateca ambiental

D’11 a 14 h I Ds. 5 de novembre. Troba el teu lloc a la xarxa
tròfica. Ds. 12 de novembre. Qui viu a l’estany?. Ds. 19 de
novembre. Entre tots cuidem de La Muntanyeta. Recollida
selectiva de residus. Ds. 26 de novembre. Descobreix els
secrets del parc. A càrrec de la Fundació Marianao. Lloc: Parc
de La Muntanyeta. Organització: Ajuntament i AMB

Diumenge 6 de novembre

12 h I Teatre: La pastissera i els follets.
D’Estaquirot Teatre. Preus: 5€, anticipada,
i 7€, immediata, a ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Dissabte 12 de novembre

12 h I Espectacle infantil: Préssec amb bruixes i xocolata. La Cia. Patawa ens farà
gaudir d’aquesta obra de Roald Dahl. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Estonetes familiars

De 18.30 a 19.30 h I Jocs en família. Per a infants de 4 a 11 anys (dia 16 de novembre)
i d’1 a 3 anys (dia 1 de desembre), a càrrec d’Eines. Inscripcions a partir del dia 9 de
novembre a la Ludoteca. Màxim 15 famílies. Lloc: L’Olivera.

Divendres 18 de novembre

De 17 a 20 h I Dia dels drets dels infants. Jocs del món, racó de petits i taller col·lectiu
d’un mandala gegant amb sal de colors dels drets de la infància, amb Quiràlia. Per
a adolescents, tallers, xapes dels drets i reivindicació dels drets a l’skyline de Sant
Boi, amb Centre Obert Ginkgo. Lectura del manifest amb
les entitats locals d’infància i adolescència i el Consell
d’Infants de Sant Boi, amb Batukada Camps Blancs i Escola
de Música Blai Net. Animació infantil, Vola imaginació,
amb Ail’as. Entitats participants: CO Lola Anglada, CO Don
Bosco, Fundació Marianao, CO Ginkgo, Esplai Eixida, Esplai
La Barretina, Els Garrofers, Ludoteca Casablanca, Ludoteca
L’Olivera, Minicoope i Consell Local d’Infància i Adolescència.
Lloc: Pl. Catalunya. Organització: Ajuntament

Dijous 3 de novembre

19 h I Conferència. Éssers humans o titelles. La
formació és clau, a càrrec del formador Joan A. Meléon.
Lloc: Can Massallera. Organització: L’Akademia Sant Boi

Divendres 4 de novembre
21 h I Música. D-mentes.
En el marc de Sant
Boi Rewind. Lloc:
Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses
de Casablanca

Dissabte 5 de novembre

11.15 h I Taller de germinats. En el marc de De l’Hort a
la Biblioteca. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
18.30 h I Música. Inner circle Metal Fest. Preu: 6 €.
Lloc: Cal Ninyo. Org.: cavum.management@gmail.com
21 h I Música. Carlos Shelly R&B Band. Lloc: Casal de
Casablanca. Preu: 6€ amb consumició. Organització: Les
Muses

Diumenge 6 de novembre

De 10 a 13 h I Esport.
Jornada d’Esport
Inclusiu. Per a totes les
edats. Hi haurà esports
adaptats: bàsquet,
ciclisme, beisbol...
Inscripcions: tinclous.
cat. Lloc: Poliesportiu La Parellada. Organització:
Ajuntament
11.30 h I Història. Visita guiada amb Roc de Benviure,
un “soldat” atrapat en el temps. Lloc: Torre de Benviure.
Gratuït. Organització: Ajuntament

Dimecres 9 de novembre

19 h I Club de lectura. Desig de Xocolata, amb
l’autora de l’obra, Care Santos. Lloc: Biblioteca M.
Aurèlia Capmany. Organització: Associació Equilibri i
biblioteques de Sant Boi

Dissabte 19 de novembre

Divendres 11 de novembre

9 h I Esports. II Torneig Infantil d’Escacs Solidari Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Lloc:
Casal de Camps Blancs. Organització: Club d’Escacs Ciutat Cooperativa-Molí Nou.

21 h I Música. Laia Saida. En el marc de Sant Boi
Rewind. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

12 h I Festa. Story time. Gina Ginger’s Birthday Party, a càrrec de Kids&Us. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Kids&Us

21.30 h I Música. COLA JET SET i Dj mOrsa. Aniversari
de l’Espai Weller. Preu: 5 €, a wellerbar.blogspot.com.es,
i 7 €, immediata. Mostra de fotos retrospectives. Lloc:
Cal Ninyo. Org.: Espai Weller

Dissabte 26 de novembre

17 h I Club de Lectura Infantil. Matilda, de R. Dahl. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 27 de novembre

12 h I Espectacle Familiar i art urbà Viatjazz a Nova Orleans. Amb Roger Canals i
Verens. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €

Diumenge 13 de novembre

19 h I Teatre. Chefs. Divertida mirada al món de la
gastronomia. Cia Yllana. Entrades: 14 €, anticipada, a
ticketea.com. Més informació: culturasantboi.cat. Lloc:
Can Massallera. Organització: Ajuntament
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18 h I Cinefòrum.
Te doy mis ojos,
d’Icíar Bollaín.
En el marc del
Dia Internacional
contra la Violència
Masclista. Lloc: Cal
Ninyo. Organització:
Ass. Equilibri

Dissabte 19 de novembre

20 h I Música. Remember musical pels 40 anys de
la Coral Renaixença. Dirigit per Laia Santanach amb
la participació d’antics directors convidats. Entrades
gratuïtes, a Can Massallera i a www.ticketea.com. Lloc:
Can Massallera. Organització: Coral Renaixença

Diumenge 20 de novembre

11.30 h I Història. Visita teatralitzada a Can Barraquer.
Amb la “besnéta” de Rafael Casanova, un personatge
que ens explicarà coses sobre el seu besavi i del Sant
Boi del segles XVIII i XIX. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Gratuït. Inscripció prèvia al telèfon: 936309642.
Organització: Ajuntament

Dilluns 22 de novembre

18 h I Xerrada. La trajectòria de Dani Soriano com
a artista i tatuador. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Organització: Ajuntament

Dimarts 23 de novembre

18.30 h I Xerrada. L’Ictus. Al voltant d’aquesta i altres
lesions medul·lars i cerebrals, a les quals està dedicada
la Marató de TV3 . Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: Fundació Marató de TV3
19.30 h I Música. Triart. Espectacle multidisciplinari per
sentir la música, la poesia i veure la llum d’una manera
nova. Preu: 3 €, al mateix equipament mitja hora abans.
Lloc: Auditori de l’Escola Municipal de Música Blai Net.
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Dijous 24 de novembre

18.30 h I Documental.
El pati del darrere
amb la presentació de
la plataforma Orgull
de Baix al voltant del
Parc Agrari del Baix
Llobregat. Activitat de
De l’Hort a la Biblioteca.
Lloc: Bibl. Jordi Rubió i
Balaguer

18.30 h I Tast de filosofia. Descartes, amb Humert
Ruiz. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Dissabte 26 de novembre

21 h I Música. Álex Álvarez presenta el disc Toasters
Feel Love. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 7€.
Org.: Ajuntament

Agenda
AgendaNovembre’
Setembre’16
14
Diumenge 27 de novembre
19 h I Teatre. Lo tuyo
y lo mío. Una història
d’amor narrada
amb un popurrí de
75 cançons en 75
minuts. Entrades:
14 € normal. Venda
anticipada, a ticketea.
com. Més informació:
culturasantboi.cat.
Lloc: Can Massallera.
Organització:
Ajuntament

Dilluns 28 de novembre

19 h I Presentació
llibre. Aguas de
venganza, de Miguel
Pajares. Al voltant
dels immigrants i
refugiats. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer.
Organització:
Ajuntament

Dimecres 30 de novembre

18 h I Cinefòrum. Hasta la vista, de Geoffrey Enthoven.
En el marc del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ass. Equilibri

Dijous 1 de desembre

18.30 h I Presentació llibre. Guarir. sobre plantes
remeieres i preparats de reis per a l’hivern amb l’ass.
Pedra Tosca. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Microteatre: A l’escenari

20, 20.30 i 21
h I Cada dia,
tres actuacions
de l’obra que
es representa.
Dia 3: Y te
Amaré, de la
cia. Mímame
Productions. Dia
10: La Carta, de la cia. Hangar 10. Dia 17: Encaixes, de
la cia. Encaixes. Dia 24: La Promesa de Alba. de Teatro
Ruso Barcelonés. Preu: 3€, amb consumició mínima
inclosa. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Espai Weller del
bar de Cal Ninyo

Tancats d’Escacs Sant Boi

Dies 5, 12, 19 i 26. Bases: cesantboi.cat. Lloc: Casal de
Marianano. Organització: Club d’Escacs Sant Boi

6è Congrés de Samba Gafieira

Dies 2, 3 i 4 de desembre. Amb l’assistència de
professionals de primera línia d’aquest estil de ball,
classes magistrals i espectacles. Més informació:
spaicarioca.com. Lloc: Can Massallera. Organització:
Spai Carioca

Exposicions
Del 2 de novembre al 10 de gener
de 2017
Literatura. Roald Dahl 100 anys. Un dels escriptors
de literatura infantil més carismàtics, irreverents i
divertits. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

1

2

3

4

Del 3 al 30 de novembre
Fotografia. XIX Premio
Internacional de
Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña. Médicos
del Mundo (foto de la
dreta, Santi Palacios). Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament

Fins al 8 de novembre

Salut. Cuida’t les dents. Mesures per a una bona
salut bucodental. Per a nens i nenes de 6 a 8 anys.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
Ajuntament i DIBA

Del 10 de novembre al 7 de gener
de 2017

Tatuatge. Día del tatuaje! El tatuador santboià Dani
Soriano mostra el seu art a pells d’arreu del món. Lloc:
La Saleta de Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

Del 14 de novembre al 3 de
desembre

Fotografia. Obres d’Adela Cuetos. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Fins al 14 de novembre

Solidaritat. Les raons de la cooperació. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

Del 21 al 27 de novembre

Dones. Violència masclista, tolerància zero. En el marc
del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

XXV Mostra de Jazz
Divendres 4 de novembre

22 h I Concert Jim Rotondi Quartet (Foto 1). Lloc: Casal de Barri Camps Blancs. Preu: 8 €

Divendres 11 de novembre

22 h I Don Scanlon & The Cool Cat Combo (Foto 2). Lloc: Casal de Barri Marianao. Preu: 8 €

Divendres 18 de novembre

22 h I The Cool Grinders (Foto 3). Lloc: Casal de Barri Casablanca. Entrada gratuïta

Divendres 25 de novembre

22 h I Ray Gelato & Barcelona Big Blues Band (Foto 4). Lloc: Can Massallera. Preu: 8 €

Diumenge 27 de novembre

12 h I Espectacle Familiar i art urbà Viatjazz a Nova Orleans. Amb Roger Canals i Verens. Lloc: Cal
Ninyo. Preu: 3 €
Organització: Ajuntament
Més informació:
santboi.cat/mostrajazz,
culturasantboi.cat
Mostra de Jazz 2016

Fins al 23 de desembre

Literatura. Homenatge a Cervantes. Per commemorar
els 400 anys de la mort de l’escriptor. Podreu
ser el Quixot i el Sancho fent-vos una foto en el
nostre photocall. Compartiu-la a les xarxes socials:
#400CervantesJRB. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer.

Del 26 de novembre al 3 de març
de 2017
Art. Patrimoni Humà i Patrimoni Públic. Exposició
col·lectiva d’artistes de Sant Boi i fons d’art de
l’Ajuntament. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Organització: Ajuntament

Club de Lectura en Veu Alta

Els dijous. d’11 a 12 h I En veu alta tots llegim. Estem
llegint: Viatges amb la tieta, de Graham Green. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Mercat de Pagès

Els divendres. De 15 a 21 h I Venda de productes del
Parc Agrari del Baix Llobregat, activitats i tallers de
cuina saludable. Lloc: rambla de Rafael Casanova. Org.:
Ajuntament i Parc Agrari del Baix Llobregat

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

I al desembre... 70a Fira de la Puríssima

Els preparatius per a la propera Fira de la Puríssima de Sant Boi (dies 6, 7 i 8 de
desembre) estan ja en marxa. Per a l’edició especial número 70 del certamen s’està
confeccionant un programa de mà farcit d’activitats i novetats que us donarem a
conèixer properament.
Més informació: santboi.cat/firapurissima i

Viure Sant Boi
N novembre 16

23

Fira Purissima

“Sant Boi ha
de ser un
referent del
bon comerç”

Quin és el principal objectiu de la vostra
associació Sant Boi Comerç?
Estem molt implicats en l’activació i la promoció del
comerç de proximitat. També volem incrementar
les accions comunicatives amb el propòsit
d’augmentar el nombre d’establiments associats
amb l’objectiu d’arribar als 250. Això suposaria un
25% dels comerços existents a Sant Boi.
Quina valoració fas del Pla de Comerç 2020?
El Pla és un bon document que dibuixa quin és
l’objectiu a assolir l’any 2020. La meta és aconseguir
fer de Sant Boi un referent del bon comerç. El pla
assenyala 4 eixos en els quals hem de treballar
l’Ajuntament i l’associació. L’Ajuntament ha de
desenvolupar una acció urbanística que afavoreixi
el comerç de proximitat i ha de facilitar als
comerços la realització dels tràmits burocràtics.
Pel que fa a Sant Boi Comerç hem de fer una tasca
d’intermediació entre l’administració i els associats
i enfortir el treball associatiu.
Com valoreu les accions de promoció del comerç
que fa l’Ajuntament?
Les valorem positivament però creiem que es
podrien millorar. Un dels nostres objectius és
que augmenti la dotació econòmica dedicada a la
promoció del comerç local.
Què aporta el comerç a la ciutat?
El comerç de proximitat forma part de la vida de
la ciutat, li dóna seguretat i dinamitza els carrers.

EDUARD ALACID ha crescut en un entorn familiar dedicat al comerç. És fill de l’Amèlia, propietària

del comerç del mateix nom situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. I es dedica, juntament amb el
seu germà Josep, al desenvolupament d’aplicacions web, manteniment de xarxes i venda de material
informàtic en aquest mateix carrer. És vicepresident de la nova associació Sant Boi Comerç.
Una ciutat sense comerç és una ciutat morta.
Només cal veure l’exemple d’algunes ciutats de
França que han desenvolupat models de comerç
fora de la ciutat i han empobrit la vida al carrer.
Us fa por la competència?
La meva opinió és que cadascú té el seu lloc. El més
important és mantenir el consumidor a la ciutat fins
i tot acollint els establiments de grans marques. Cal
però que el nostre comerç no perdi la identitat. Hi
ha gent que se’n va a comprar fora perquè els seus
hàbits de compra estan relacionats amb els centres
comercials. S’ha de fer un esforç per fer entendre
que no cal que la gent surti de Sant Boi per comprar
perquè aquí pot trobar de tot.
En aquest sentit, treballeu en campanyes
d’atracció d’aquests clients?
Aquests darrers mesos hem posat en marxa la
campanya Shoping and cinema (amb una compra
es regalava una entrada de cinema si se’n comprava
una altra) que ha tingut molta acceptació. També
hem muntat la Fira del Comerç i hem estat presents
als grans esdeveniments de la ciutat: Altaveu,
Carxofada i altres. De cara a la Fira de la Puríssima
tenim previst instal·lar un estand de l’associació
perquè els comerços associats puguin fer alguna

N “El comerç de
proximitat dóna
seguretat, dinamitza i
forma part de la ciutat”
N “No cal que la gent
surti de Sant Boi per
comprar perquè aquí
pot trobar de tot”
activitat o fer demostracions de productes durant
els dies del certamen.
I encara queda Nadal?
Sí, enguany l’Ajuntament es fa càrrec del 80% del
cost de muntatge dels llums de Nadal i del 100%
del consum. Caldrà però treballar per minvar els
efectes de la implantació de noves superfícies
comercials com l’Outlet de Viladecans que
augmentaran la saturació que ja patíem d’aquest
tipus d’establiments n

