
 

 

 

 

 
 

Desembre 2017 viure Sant Boi

Sant Boi, saludable i sostenible 
Estratègia de ciutat Lluís Pascual Roca Turisme a Sant Boi Nadal a la ciutat 
La salut i la sostenibilitat, Recta final de les obres al Presentació pública d’un pla Agenda d’activitats, nadal 
eixos estratègics del futur carrer principal de l’eix cívic per atreure visitants foranis a comercial i gestió dels residus 
de Sant Boi | pàg. 1-7 i comercial | pàg. 8 Sant Boi | pàg. 12 durant les festes | pàg. 20-23 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  
  

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

Imaginant
el futur 
col·lectiu 
de Sant Boi 

L’exposició de l’Ajuntament a la Fira 
de la Puríssima, que es podrà veure 
a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 
estarà dedicada a difondre l’estratègia 
per posicionar Sant Boi en l’entorn 
metropolità durant els pròxims anys. 

Aquesta estratègia vol aprofitar 
les potencialitats de Sant Boi com a 
ciutat saludable i sostenible. Qui visiti 
l’exposició hi podrà veure un vídeo 
on diferents persones del municipi 
plantegen com imaginen el futur de 
Sant Boi i quina és la seva aposta per a 
un futur més saludable i sostenible. 

A les pàgines 2 i 6 d’aquest número 
del Viure Sant Boi reproduïm els 
testimonis d’aquestes persones. 

ALBERT MENDIOLA 
Cuiner de l’Any 2017 
“En el futur voldria seguir treballant 
a la cuina, disfrutant del que més 

m’agrada i fer-ho a 
Sant Boi, la meva 
ciutat, utilitzant 
sempre producte 
de proximitat, de 
qualitat i acabat 
de collir a prop de 
casa, al Parc Agrari 

del Baix Llobregat. Sempre dic que faig 
la cuina de l’àvia amb la mirada del 
net, les receptes de la tradició amb les 
tecnologies que tenim ara”. 

CATHERINE VIDAL 
Directora General de PremiumLab 
“Em consta que el municipi de 

Sant Boi ha fet una aposta molt 
clara per la salut mental, per la 

salut mitjançant 
l’esport, etc. Per 
al futur també 
necessitem apostar 
per la seguretat 
alimentària i per 
la higiene. Que les 
empreses puguin 

comptar amb sistemes eficients de 
gestió de la qualitat que els permetin 
tirar endavant i evitar trobar-se amb 
problemes en el mercat”. 

CÉSAR THOVAR 
Professor d’Ed. Física (Amat Verdú) 
“Una aportació important per al 
nostre futur serien els carrils bici, 
que ens facilitarien una forma de 

desplaçar-nos més 
saludable i ecològica. 
Encara no hem donat 
del tot el pas, perquè 
és molt difícil, però 
seria tot un luxe. 
Per fer-ho possible 
caldria preparar 
adequadament 

la ciutat, tant per als conductors 
de cotxes com per als conductors 
de bicicletes.” 
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CRISTINA RIBES 
Directora de la Gasol Foundation 
“El nostre somni és que d’aquí a uns 
anys Sant Boi sigui una comunitat 

realment saludable. 
Aconseguir la 
implicació de les 
escoles, els centres 
d’atenció primària, 
els mercats, els 
productors i tots 
els agents amb 

alguna influència en l’educació i la 
salut infantil. Que es comprometin i 
participin en activitats com les que 
promourem a la Gasol Foundation”. 

CÉSAR ROMERO 
Cap de Cardiologia del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu 
“M’agradaria que el futur ens portés 
una reducció considerable de la 

mortalitat i de 
la incidència de 
les malalties 
cardiovasculars 
en la nostra 
societat. A Sant 
Boi, l’Ajuntament 
ha iniciat algunes 

accions que, com la instal·lació de 
desfibril·ladors a la ciutat, marcaran un 
abans i un després en la prevenció i el 
tractament de la mort sobtada”. 

IMMA TRABAL 
Associació Menjar i Viure a Sant Boi 
“El que més em motiva i em commou 
és treballar pel futur del que m’envolta. 
Implicar-me en projectes que millorin 

no només la salut 
de les persones, 
sinó també la del 
planeta (la producció 
local i ecològica, per 
exemple). M’imagino 
un Sant Boi amb 
menys malalties, amb 
una economia més 

activa i, sobretot, gent més contenta, 
que va amb bicicleta i es relaciona 
d’una altra manera”. 

2
 



 

 

       

  

 

 

     

 

 

 
 

 
 

  
  
 

 

 
 
 
 

Viure Sant Boi 
N desembre 17 

3 

Sant Boi es presenta al món com 
una ciutat saludable i sostenible 
El govern municipal impulsa una estratègia col·lectiva per aprofitar les singularitats del municipi 

Sant Boi, el ‘poble dels bojos’, ha esdevin
gut la ciutat de la salut mental. És també 
el lloc on van néixer i créixer els germans 
Gasol, en Pau i en Marc, els seus principals 
ambaixadors arreu del món. I serà sempre 
la ciutat bressol del rugbi... Són tres indub
tables motius d’orgull col·lectiu. Però Sant 
Boi és i vol ser moltes altres coses. 
El govern municipal ha identificat els 

elements més singulars del municipi, 
aquells que millor expressen la seva per
sonalitat, i vol construir amb ells una es
tratègia amb la complicitat de tota la ciu
tat per expressar la identitat de Sant Boi i 
projectar la seva imatge més enllà de les 
nostres fronteres. 

Singularitats històriques 
Quins són aquests elements singulars? Per 
un costat, la riquesa de l’entorn natural, 
una ‘raresa’ a l’entorn metropolità perquè 
cap altre municipi pot presumir de tenir 

més de la meitat del territori integrat per 
muntanyes i boscos, una ribera fluvial re 
cuperada per a l’ús ciutadà i una gran su
perfície de camps de cultiu, tot plegat amb 
un indubtable valor tant paisatgístic com 
ambiental i ecològic. 

Per un altre costat, Sant Boi també des
taca perquè és un lloc saludable, un pulmó 
verd metropolità amb nivells de contamina-
ció inferiors als de l’entorn, amb una produc
ció agrícola de proximitat i una oferta gas
tronòmica sana i de qualitat, amb iniciatives 
públiques i privades implicades en la pro
moció d’hàbits saludables, amb una pràctica 
creixent de l’activitat física entre la ciutada
nia, una excel·lent oferta de serveis sanita
ris i sociosanitaris i la base històrica d’una 
convivència centenària amb la salut mental. 

Per totes aquestes raons, l’estratègia 
de futur de la ciutat es basarà en tot allò 
que fa de Sant Boi una ciutat saludable i 
sostenible. Una estratègia que la Unió Eu

ropea ha reconegut recentment amb la 
concessió d’una subvenció per valor de 8 
milions d’euros que ajudaran l’Ajuntament 
a avançar per aquest camí. 

Oportunitats de futur 
Aquesta és la imatge de marca amb què la 
ciutat vol presentar-se al món durant els 
pròxims anys: Ciutat saludable i Ciutat sos
tenible. Són els arguments de Sant Boi per 
sustentar el desenvolupament econòmic 
local, per generar oportunitats de futur i 
llocs de treball dignes aprofitant aliances 
del sector públic i el sector privat; amb el 
teixit empresarial i comercial, amb les enti
tats i amb la ciutadania. 

L’explicació d’aquesta estratègia de ciu
tat és enguany el tema de l’exposició de 
l’Ajuntament a la Fira de la Puríssima, que 
portarà el títol “Sant Boi respira un altre 
aire”. La revista Viure Sant Boi d’aquest mes 
hi destina també un ampli espai. 

La Unió 
Europea ha 
reconegut
l’estratègia de
ciutat de 
Sant Boi 
amb una 
subvenció dels 
fons FEDER 

Imatge de 
benvinguda a 
l’exposició de 

l’Ajuntament a la 
Fira de la Puríssima 
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Una ciutat saludable 

ACTIUS SB 
La salut mental, 
ahir i avui 
¬Sant Boi li ha donat la volta: 
‘Del poble dels bojos a la ciutat 
de la salut mental’ 

El Clúster 
¬L’Ajuntament va impulsar 
la creació del Clúster de 
Salut Mental de Catalunya. 
Ja hi treballen 50 empreses, 
centres sanitaris, universitats i 
administracions 

Xarxa sanitària 
¬L’Hospital General de 
Sant Boi és el principal referent 
d’una xarxa sanitària completa 
i de qualitat (hospitals, CAP, 
geriàtrics, sociosanitaris...). 

Llocs de treball 
¬4.000 persones treballen en el 
sector sanitari i sociosanitari, un 
dels més potents a la ciutat 

Sant Boi Sa 
¬Un projecte municipal per 
promoure hàbits saludables 
d’alimentació i activitat física 

Gasol Foundation 
¬La fundació dels germans 
Gasol ha instal·lat la seu europea 
a Sant Boi. Un aliat clau en la 
lluita contra l’obesitat infantil 

Cardioprotecció 
¬El projecte Ciutat 
cardioprotegida combat la 
mort sobtada amb  la 
instal·lació de desfibril·ladors 
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ACTIUS SB 
Una natura 
de privilegi 
¬ Sant Boi gaudeix d’un 
entorn natural únic a l’entorn 
metropolità. El 60% del terme 
és forestal, agrícola o fluvial. 

Preservació de 
l’entorn natural 
¬ Històricament, les polítiques 
de l’Ajuntament han permès 
preservar aquest patrimoni. 

Qualitat de l’aire 
¬ ‘Pulmó verd’ del Baix 
Llobregat, Sant Boi gaudeix 
d’índexs de qualitat de l’aire 
superiors als de l’entorn. 

Parc Agrari 
¬ Som la localitat del Baix 
Llobregat amb més hectàrees 
de terreny al Parc Agrari 

Producte fresc 
¬Promoció de l’agricultura 
ecològica, el producte de 
proximitat, fresc i km 0 i la 
gastronomia de qualitat 

Eficiència energètica 
¬Polítiques per a l’eficiència i 
l’autosuficiència energètica, 
l’ús d’energies renovables i la 
lluita contra el canvi climàtic 

Mobilitat sostenible 
¬Compromís amb una 
mobilitat sostenible (a peu, en 
bici i en transport públic) 

Una ciutat sostenible 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

Imaginant
el futur 
col·lectiu 
de Sant Boi 

L’exposició de l’Ajuntament a la Fira 
de la Puríssima, que es podrà veure 
a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 
estarà dedicada a difondre l’estratègia 
per posicionar Sant Boi en l’entorn 
metropolità durant els pròxims anys. 

Aquesta estratègia vol aprofitar 
les potencialitats de Sant Boi com a 
ciutat saludable i sostenible. Qui visiti 
l’exposició hi podrà veure un vídeo 
on diferents persones del municipi 
plantegen com imaginen el futur de 
Sant Boi i quina és la seva aposta per a 
un futur més saludable i sostenible. 

A les pàgines 2 i 6 d’aquest número 
del Viure Sant Boi reproduïm els 
testimonis d’aquestes persones. 

NÚRIA DEL REY 
Gerent de Tot Natural 
“M’agradaria que en el futur, d’aquí 
a uns pocs anys, no gaires, Sant 

Boi pogués dir 
amb veu molt 
alta que segueix 
treballant i que està 
aconseguint una 
bona aportació a 
la conservació del 
nostre planeta. 

El nostre granet de sorra a un dels 
objectius més importants, que ens 
afecta a tots i ha de ser una prioritat 
per a tots els veïns i veïnes de la ciutat”. 

PERE BONET 
President del Clúster de Salut 
Mental de Catalunya 
“Seria una bona notícia la futura 

integració de tota la dimensió de la 
salut mental en 
l`àmbit de la salut. 
Hem d’aspirar a 
una ‘normalització’ 
d’aquest tema 
per poder ajudar 
les persones a 
‘funcionar’ dintre de 
la comunitat. 

No m’agrada parlar de recuperació, 
ni de cap ‘re-’, sinó del fet que les 
persones puguin continuar essent 
productives en el seu entorn”. 

JORDI BOFILL 
Cooperativa Central Park 
“Desitjo que es recuperin el màxim 
nombre possible de terres per poder 

augmentar la 
producció agrària 
ecològica en el futur. 
Aquí al Baix Llobregat 
tenim un problema 
d’abandonament de 
terres i de terres en 
desús. Hem d’intentar 
donar la volta a 

aquesta situació perquè l’economia 
agrària ecològica creixi i es generin 
llocs de treball al camp”. 

MANEL ESTELLER 
Director del Dept. d’Epigenètica i 
Biologia del Càncer (idibell) 
“La meva aposta de futur és que hi 

hagi un suport 
decidit a la gent 
jove que comença 
a investigar. La 
resolució d’algunes 
malalties (com les 
neurodegeneratives) 
no la podrem 

completar ara i passarà a la pròxima 
generació. Necessitem una generació 
ben formada i amb els mitjans 
suficients per fer recerca de qualitat”. 

MARTA TOMÀS 
Directora General de Family Sinergy 
(Dna Family Book) 
“En el meu futur ideal, el sistema 
nacional de salut facilitaria que les 

famílies poguessin 
conservar de 
forma automàtica 
el seu ADN. Això 
ajudaria a evitar el 
desenvolupament 
de malalties 
hereditàries al llarg 

de la vida de les persones. El servei 
que dirigeixo a la meva empresa 
voldria sumar-se a l’empenta que està 
prenent Sant Boi en el tema de la salut 
i el benestar”. 

SALVADOR I ARNAU VIDAL 
Pagesos de Sant Boi 
“Crec que el futur de l’agricultura passa 
per ajuntar-nos els pagesos i fer més 

gran la cooperativa, 
fins i tot unificar les 
cooperatives del Baix 
Llobregat. Hem de 
créixer per buscar 
més mercat fora 
de la nostra àrea 
d’influència. Hi ha 

unes necessitats a l’agricultura que 
s’han de resoldre, perquè si no serà 
problemàtic continuar. També hi cal 
gent de les noves generacions”. 
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa 

N Hem d’aprofitar 
aquest moment 
efervescent de Sant Boi 
per mirar cap al futur 

NHemos de aprovechar 
este momento 
efervescente de Sant Boi 
para mirar hacia el futuro 

Reinventar Sant Boi 

E scribo este artículo llena de optimismo. Sant Boi 
está de enhorabuena. No es un eslogan; es una rea
lidad y hemos de creer en ella. En Sant Boi están pa
sando cosas y podemos mirar al futuro con ilusión. 

El gobierno municipal inició hace meses un pro
ceso de reflexión estratégica para imaginar cómo 
habría de ser el Sant Boi de 2015. En una economía 
global, no renunciamos a pensar desde la política 
local qué modelo queremos para nuestra ciudad. 

Y si algo caracteriza a Sant Boi es el hecho de ser 
una ciudad saludable y sostenible. Esa es nuestra 
singularidad, nuestra marca, el modo en que nos 
estamos mostrando al mundo para aprovechar 
nuestras singularidades históricas, aquello que nos 
identifica, como oportunidades de futuro. 

Esta estrategia comienza a dar frutos. De ahí mi 
optimismo. Europa nos ha concedido una importan
te subvención que nos ayudará a llevar a cabo mu
chos proyectos. Y vamos sumándoles complicida
des. Con empresas, con entidades, con ciudadanos 
y ciudadanas que como nosotros, creen en Sant Boi. 
La Gasol Foundation, por ejemplo, ha instalado aquí 
su sede europea, desde donde colaborará con el 
Ayuntamiento en la lucha contra la obesidad infantil. 
Y hace solo unos días, un restaurador santboiano, Al
bert Mendiola, fue distinguido como Cuiner de l’Any 
por un proyecto gastronómico basado, justamente, 
en una cocina saludable y sostenible. 

En Sant Boi, como decía al principio, están pasan
do cosas y hemos de aprovechar este momento 
efervescente para poner las bases del futuro. Tene
mos un compromiso con nuestra ciudad. Sant Boi se 
está reinventando y avanza hacia nuevos escenarios, 
hacia un futuro lleno de oportunidades. 

E scric aquest article plena d’optimisme. Sant 
Boi està d’enhorabona. No és un eslògan; és una 
realitat i ens l’hem de creure. A Sant Boi estan pas
sant coses i podem mirar al futur amb il·lusió. 

El govern municipal va iniciar fa uns mesos un 
procés de reflexió estratègica per imaginar com 
hauria de ser el Sant Boi del 2025. En una economia 
global, no volem renunciar a pensar des de la polí
tica local quin model volem per a la nostra ciutat. 
I si alguna cosa caracteritza Sant Boi és el fet de 
ser una ciutat saludable i sostenible. Aquesta és la 
nostra singularitat, la nostra marca, la manera com 
ens estem mostrant al món per aprofitar les nos-
tres singularitats històriques, allò que ens identifi 
ca, com a oportunitats de futur. 
Aquesta estratègia comença a donar fruits. D’aquí 

el meu optimisme. Europa ens ha concedit una im
portant subvenció que ens ajudarà a dur endavant 
molts projectes. I hi anem sumant complicitats. Amb 
empreses, amb entitats, amb ciutadans i ciutada
nes que com nosaltres, creuen en Sant Boi. La Ga
sol Foundation, per exemple, ha instal·lat aquí la seu 
europea, des d’on col·laborarà amb l’Ajuntament 
en la lluita contra l’obesitat infantil. I fa només uns 
dies, un restaurador santboià, l’Albert Mendiola, va 
ser distingit com a Cuiner de l’Any per un projecte 
gastronòmic fonamentat, justament, en una cuina 
saludable i sostenible. 
A Sant Boi, com deia al començament, estan pas 
sant coses i hem d’aprofitar aquest moment efer
vescent per posar les bases del nostre futur. Tenim 
un compromís amb la nostra ciutat. Sant Boi s’està 
reinventant i avança cap a nous escenaris, cap a un 
futur ple d’oportunitats. 



 

 

     

 
 

    

 
 

 
 

 

 

       

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plan para 
ordenar las 
aceras y ganar 
espacio 
El Ayuntamiento ha iniciado 
una serie de acciones para 
ordenar las aceras y liberar el 
espacio que ocupan las motos. 
Actualmente existe en Sant Boi 
un déficit de aparcamientos para 
motocicletas y ciclomotores 
constatable en las numerosas 
demandas de aparcamiento de 
este tipo que se han recibido 
en los últimos tiempos. Esta 
falta de aparcamiento conlleva 
una ocupación importante de 
motocicletas encima de las aceras. 
Por esta razón se ha decidido 
hacer un análisis global en toda 
la ciudad. En este contexto, se 
ha constatado la necesidad de 
aparcamiento de motocicletas 
y ciclomotores teniendo en 
cuenta diversos factores, entre 
los que se encuentran el censo 
de motocicletas por las calles, 
las demandas de aparcamiento 
recibidas y otras circunstancias. 
Por ello se pretende adaptar 
la ordenación de la vía pública 
en cada caso concreto y liberar 
el espacio que estos vehículos 
ocupan en las aceras. 
Dada la situación actual, se ha 
decidido comenzar a implantar 
zonas de aparcamiento de 
motocicletas y ciclomotores, en 
una primera fase, hasta finales 
de 2017 en siete zonas de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou,  una zona 
en Vinyets i Molí Vell i otras siete 
zonas en Casablanca. 

Las obras de 
Lluís Pascual 
Roca, en la 
recta final 
Las obras de reurbanización de la ca
lle de Lluís Pascual Roca finalizarán 
coincidiendo con la celebración de la 
Fira de la Puríssima. Esta calle forma 
parte del gran eje cívico y comercial 
que el Ayuntamiento ha transforma
do para convertirlo en un paseo urba
no que conecta y vertebra todos los 
barrios de la ciudad. Las obras han 
supuesto, principalmente, la amplia
ción de las aceras, que disponen de 4 
metros de ancho a uno de los lados y 
2,5 al otro. También se ha mejorado 
el alumbrado público, el arbolado, el 
mobiliario urbano y la accesibilidad 
(mediante la supresión de barreras 
arquitectónicas). 

Eje cívico y comercial 
Esta actuación urbanística es una de 
las más importantes que se realiza
rán en Sant Boi en estos años, ya que 
se ha intervenido en una de las calles 
con más vitalidad, movilidad y activi
dad comercial de la ciudad. Las obras 

La actuación urbanística ha supuesto una mejora de la accesibilidad. 

han durado ocho meses y se han rea
lizado para mejorar la calidad del es
pacio público y reforzar el comercio 
de proximidad en el marco del Plan 
de Comercio 2020. 

También se han ejecutado otras 
obras necesarias para la configura
ción del eje cívico y comercial de la 
ciudad: la reurbanización de las ace

ras de la plaza de la Generalitat, fi
nalizadas el pasado mes de octubre, 
para recuperar su centralidad. 

Las obras de la calle de Lluís Pas
cual Roca y de la plaza de la Genera
litat dan continuidad a la remodela
ción del Mercado de la Muntanyeta, 
uno de los motores del eje cívico y 
comercial. 

Reapertura del acceso al núcleo
 
urbano desde la carretera C-245
 
El vial de acceso a Sant Boi desde la 
carretera comarcal C-245 quedó rea
bierto a la circulación de vehículos el 
24 de noviembre. 

La ciudad recupera así la situación 
inicial de esta entrada a la población 
después de tres años y medio de corte 
motivado por las obras de la variante 
de la C-245. Los trabajos necesarios 
para reabrir el vial se realizaron en 
el plazo aproximado de un mes. Ha 
sido necesario demoler un muro pro

visional en el lateral de la carretera, 
excavar el terreno para eliminar el 
desnivel, pavimentar la conexión de 
la carretera con el vial de acceso al 
núcleo urbano y retirar los bolardos 
que cerraban el paso. 

El Ministerio de Fomento ha hecho 
estos trabajos tras las reivindicacio
nes planteadas durante largos meses 
por el Ayuntamiento de Sant Boi y el 
resto de municipios afectados por las 
obras de la variante. 
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Ayudas para
mejorar la
habitabilidad 
de la vivienda 
La convocatoria de habitabilidad 2017 des
tina ayudas a viviendas de titularidad pri
vada, para cualquier actuación relativa a la 
adecuación o obtención de la habitabilidad. 

Se incluyen en este Programa todas las 
viviendas individuales o unifamiliares ubi
cadas en los municipios del Àrea Metro
politana de Barcelona, que cumplen los 
requisitos de la convocatoria. Quedan ex
cluidas de esta convocatoria las viviendas 
de uso turístico. 

La convocatoria subvenciona las siguien
tes acciones: actuaciones de obtención y/o 
mejora de la habitabilidad, actuaciones de 
adaptación de las instalaciones del interior 
de la vivienda, mejoras energéticas y de 
sostenibilidad y actuaciones de adaptación 
de la movilidad de la vivienda. El porcenta
je subvencionable es del 50% del coste de 

Exclusiones 
No podrán 
disfrutar de las 
subvenciones 
aquellas obras 
o actuaciones 
que hayan sido 
iniciadas o 
realizadas antes 
de formalizarse 
la solicitud de 
ayudas, ni de 
haber recibido 
el comunicado 
técnico inicial 
del Àrea 
Metropolitana. 

Pobreza energética. La alcaldesa, Lluïsa Moret, y el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio 
Escudero, han firmado un protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. 

El objetivo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no pueda pagar por falta 

de recursos económicos. Desde 2012, además de garantizar el agua, la compañía dispone de un Fondo de 

Solidaridad para ayudar a pagar el consumo a las familias con dificultades para pagar sus facturas.
	

las obras, hasta un máximo de 3.000 € por 
vivienda. 

En caso de que la vivienda se ponga o ya 
esté en disposición de la Bolsa de Alquiler lo
cal, el porcentaje subvencionado es del 50%, 
hasta un máximo de 6.000 € por vivienda. 

Requisitos 
Las viviendas deben ser de antes de 1981, 
salvo en los casos de intervenciones ur
gentes por riesgo inminente que afecte la 
estabilidad global del edificio, las de adap 
tación de la movilidad interior de las vi
viendas, o las de mejoras energéticas y de 
sostenibilidad. 

Las viviendas deben ser de titularidad 
privada. Quedan excluidos de esta convo
catoria las viviendas de uso turístico. 

Las viviendas deben constituir el domi
cilio habitual de sus propietarios o arren
datarios. En caso de viviendas vacías se 
podrán acoger a las ayudas siempre que se 
incorporen en la Bolsa de alquiler munici
pal, en las condiciones que éstas determi
nen (en cualquier caso, por un período no 
inferior a 5 años). 

En caso de que sean personas físicas las 
que promuevan actuaciones de rehabilita
ción en viviendas de uso propio, los ingre
sos de la unidad familiar no pueden superar 
5 veces el IRSC o 6 veces cuando las actua
ciones sean para facilitar la movilidad n 

Vehículos sostenibles 
para la Policía Local 
El 10 de noviembre se presentaron los 
nuevos vehículos híbridos de la flota 
de la Policía Local de Sant Boi. Se trata 
de cuatro unidades que se suman a 
los otros cuatro vehículos híbridos 
que ya estaban en servicio. Así, el 
Ayuntamiento sigue apostando por 
la utilización de vehículos sostenibles 
y ya dispone de dos vehículos 
completamente eléctricos y trece 
bicicletas eléctricas  a disposición de 
diversos servicios municipales. 

Nueva jornada de Reempresa 
Cal Ninyo acogió, el 9 de noviembre, 
una nueva jornada del proyecto 
Reempresa. El acto contó con el 
presencia del teniente de alcaldía de 
Territorio y Desarrollo económico, José 
A. Carcelén, el presidente 
de la patronal Cecot y 
del Centre de Reempresa 
de Catalunya, Antoni 
Abad, y el director de este 
servicio, Albert Colomer. 
En el encuentro intervino 
Mónica Mendoza, 
consultora y formadora en ventas. 

Nuevos establecimientos en el  
Mercat de Torrelavila 
La alcaldesa, Lluïsa Moret y la 
concejala de comercio, Elena Amat, 
compartieron, el 9 de noviembre, 
con la clientela del mercado el sorteo 
de 300 euros semanales en vales de 
compra y visitaron las instalaciones del 
nuevo supermercado. El Ayuntamiento 
ha encargado al Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona un estudio 
que permita desarrollar un proyecto 
de reordenación y reorganización del 
mercado municipal. 
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Celebració del Dia Mundial 
de la Diversitat Funcional 
Sant Boi celebra cada any el 
Dia Mundial de les Persones 
amb Diversitat Funcional. 
L’Ajuntament, conjuntament 
amb les entitats i associacions 
representatives del sector, 
organitzen una jornada que té 
per objecte sensibilitzar l’opinió 
pública sobre les qüestions 
relacionades amb la diversitat 
funcional, i així aconseguir 
entre tots la plena igualtat 
d’oportunitats de tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. Diversitat funcional 
és un terme alternatiu al de 
discapacitat proposat per les 
mateixes persones afectades. 

Nova 
campanya 
per a una
tinença cívica 
dels animals 

Presentació Som Bò Cuina 
Sana i Sant Boi Menja Salut 
La plaça Gaietà Mestres va 
acollir el 26 de novembre la 
presentació del nou espai 
culinari Som Bò Cuina Sana. 
L’acte va comptar amb la 
participació de l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i representants 
de la nova associació Sant Boi 
Menja Salut (vegeu entrevista a la 
contraportada). 

L’Ajuntament encetarà una campanya, 
coincidint amb la Fira de la Puríssi
ma,  anomenada “ Jo soc responsable” 
durant la qual repartirà ampolletes 
plegables a totes aquelles persones 
que tinguin un gos censat al muni
cipi. La finalitat d’aquesta campanya 
és que les persones propietàries de 
gossos surtin a passejar-los proveïdes 
d’aquesta ampolleta emplenada amb 
una solució sabonosa amb l’objectiu 
de diluir els orins del seu gos amb el 
contingut  per tal de minimitzar les 
molèsties que originen. S’aconsella 
afegir en aquesta dissolució unes 
gotes de vinagre, que ajuden a neu
tralitzar l ‘acció de l’amoníac (agent 
corrosiu de l’orina i principal causant 
de les males olors). 

Les ampolles per netejar el terra es lliuraran durant la Fira de la Puríssima 

El dia 8 de desembre de 10 a 14 ho
res, dins dels actes de la XI Festa de 
l’Animal de Companyia, es repartiran 
les ampolles de plàstic plegables. Els 
envasos es donaran només a les per
sones propietàries de gossos censats 
a Sant Boi.  

Ordenança municipal 
L’Ordenança municipal sobre la tinen
ça i la protecció dels animals prohi
beix que els animals orinin o defequin 
en zones de jocs infantils, zones ver
des o terroses, en les parets d’edificis, 
sobre vehicles, mobiliari urbà o altres 

béns públics o privats que es trobin a 
la via pública. També estableix que, 
preferiblement, els animals han de 
realitzar les seves necessitats fisiolò 
giques en els embornals de la xarxa 
del clavegueram, a la part inferior 
de la vorera, en els escocells dels 
arbres o en els llocs expressament 
habilitats. La persona conductora ha 
de recollir els excrements i els ha de 
dipositar embolicats convenientment 
en un contenidor de resta.  Fins i tot, 
quan sigui necessari, s’ha de netejar 
la part de la via o espai públic que 
hagi estat afectada. 

Espectacle de dansa contra 
la violència masclista 
L’espectacle de dansa ‘Veus contra 
la violència masclista’ va tenir lloc 
en el marc de la commemoració del 
25N Dia Internacional contra la Vio
lència Masclista. Enguany, les esco
les de dansa santboianes L’Estudi i 
Loida Grau, amb la col·laboració de 
la ballarina Isabel Ollé, s’han unit al 
projecte i van oferir aquest especta
cle de dansa. L’espectacle, que es va 
fer el 26 de novembre al jardins de 
Can Castells, segueix el fil del projec

te Veus contra la violència masclista 
en què -durant el 2015 i 2016- dife 
rents grups i vocalistes de Sant Boi 
van musicar poemes de reconegudes 
poetesses i van gravar el CD Veus 
contra la Violència Masclista. 

Sant Boi manifesta cada any el seu 
rebuig a la forma més intolerable del 
masclisme i se suma a la reivindica-
ció amb activitats organitzades per 
l’Ajuntament i les entitats de dones 
de la ciutat. 
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Nous reptes
per al Consell 
d’Infància 
de Sant Boi 

L’Ajuntament compta amb l’opinió 
dels nens i les nenes de la ciutat a 
l’hora de remodelar espais públics de 
joc infantil als barris de la ciutat. L’al
caldessa, Lluïsa Moret, ha encarregat 
al Consell Local d’Infància i Adoles
cència de Sant Boi que participi amb 
idees i propostes en dos nous reptes: 
els projectes de remodelació de la 
plaça de l’Olivera (Casablanca) i els 
jardins de l’Astasieta (Ciutat Coope
rativa i Molí Nou). Tots dos projectes 
formen part del Pla de millora de les 
àrees de jocs infantils. 

Es duran a terme al llarg de 2018 i 
donaran continuïtat a la feina feta du
rant 2017, en què nens i nenes de les 
escoles, esplais i centres oberts de la 
ciutat i els seus representants en el 
Consell d’Infància i Adolescència han 
pres part en el disseny de dues àrees 

Imatge del plenari del Consell d’Infància celebrat el 22 de novembre 

de joc infantil: la plaça de Francesc 
Ferrer i Guàrdia i l’espai situat entre 
els carrers de Girona i Joaquim Auger. 

Les obres d’aquests dos darrers es
pais estan actualment en curs i s’es
pera que finalitzin al desembre. Els 
projectes han incorporat aportacions 
dels infants referides, principalment, 
a la millora de l’accessibilitat i de la 
seguretat i a la incorporació de jocs 
per a infants de diferents edats (in
clús un laberint a Girona/Auger). 

cuidadores de la dependència
 
L’Ajuntament promou el funciona
ment de grups de suport emocional 
i d’ajuda mútua (GSAM) amb la inten
ció de millorar la qualitat de vida de 
les persones cuidadores no professi
onals i de les persones en situació de 
dependència. 

Els grups es desenvolupen un cop 
al mes en espais públics distribuïts 
pels diferents districtes del muni
cipi. Així, les reunions es podran fer 
en horari de matí (de 10.30 a 12 h) 
al Casal de Cooperativa i al Casal de 
Marianao; mentre que en horari de 
tarda (de 16.30 a 18 h) tindran lloc 
al Casal de la Gralla i a l’equipament 

de Can Jordana. A partir del mes de 
gener de 2018 es posarà en marxa 
un cinquè grup a Cal Ninyo amb ho
rari de tarda (de 16.30 a 18 hores). 

Suport emocional 
Es tracta d’un recurs que promou el 
suport emocional i la relació entre 
les persones cuidadores que compar
teixen la mateixa problemàtica, per 
tal que  se sentin acompanyades en 
el procés de cura de la persona en 
situació de dependència. També es 
volen oferir estratègies a la persona 
cuidadora perquè gestioni favorable
ment les necessitats i els conflictes, 

Renovació del Consell 
Can Massallera va acollir, el 22 de 
novembre, l’acte anual de renovació 
de consellers i conselleres del Con
sell d’Infància i Adolescència de Sant 
Boi. 22 nens i nenes de 4t de Primària 
van rebre les carpetes que els iden
tifiquen com a nous consellers i con
selleres. El Consell es va constituir el 
mes de març de 2015. En formen part 
40 infants d’entre 9 i 11 anys de 16 
escoles i 5 entitats locals. 

donar-li suport per tal de prevenir i 
evitar situacions d’esgotament i In
formar a les persones cuidadores dels 
diferents recursos de suport del seu 
territori. 

Les persones que hi participin s’han 
de comprometre a voler compartir la 
seva experiència de persona cuidado
ra amb les altres membres del grup 
que es troben en la mateixa situació, 
assistir a les sessions programades i 
mantenir la confidencialitat del grup. 

Les persones interessades es po
den posar en contacte amb els ser-
veis socials de l’ Olivera  93 652 98 40 
i Can Jordana 93 635 12 37.    

Reconeixement a la 
Biblioteca de Sant Boi 
Del 6 al 10 de novembre va 
tenir lloc a Sao Paolo, Brasil, la 
2a convocatòria de Passanties 
Internacionals del Programa 
Iberoamericà 
de Biblioteques 
Públiques. 
El projecte del Centre 
d’Informació de la 
Discapacitat (CID) de 
la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer va 
guanyar el concurs 
de mèrits per poder 
assistir. La temàtica de 
la convocatòria era “Accessibilitat, 
diversitat i inclusió en 
biblioteques públiques”. 

Nous serveis d’orientació i 
inserció laboral 
L’Ajuntament posa en marxa al 
desembre dos serveis laborals 
especialitzats d’orientació, 
acompanyament i suport a la 
inserció per a persones en risc 
d’exclusió. S’oferiran 25 places 
per a persones amb discapacitat 
o trastorns de salut mental 
i 30 places per a persones 
perceptores de la renda mínima 
d’inserció (RMI).  Més informació: 
ocupacioiempresa.santboi.cat 

10è aniversari d’Equilibri 
L’Associació Equilibri Salut 
Mental Sant Boi va celebrar el 
seu 10è aniversari el passat 15 
de novembre a Cal Ninyo. L’acte 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i la 
tinenta d’alcaldia 
d’Igualtat i 
Drets Socials, 
Salut González. 
Coincidint amb 
la celebració 
va tenir lloc un 
cinefòrum i es va presentar la 
renovació del logotip de l’entitat. 

L’Ajuntament dona suport a les persones
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Tres objetivos
principales 
►Nueva imagen 
de marca urbana 
(ciudad de la salud y el 
bienestar) 

►Apuesta por nuevos 
alojamientos 
(pequeños hoteles-
boutique de calidad en 
el núcleo histórico) 

►Catálogo propio de 
productos turísticos 
(pack de ‘experiencias’ 
innovadoras) 

Sant Boi quiere atraer a turistas con una 
marca urbana de ‘salud y bienestar’ 
NEl Plan de turismo propone captar parte del excedente de turismo existente en Barcelona 

Sant Boi quiere atraer a visitantes foráneos La idea de turismo 
durante los próximos años dándose a cono- asociada a Sant Boi 
cer como la ciudad de la salud y el bien- aún genera algunas 
estar del entorno metropolitano de Barce suspicacias, pero 
lona. Esa es la principal apuesta del Plan la ciudad cuenta 
de Turismo de Sant Boi, que se presentó el con atractivos 
pasado 7 de novembre en un acto público suficientes como 
celebrado en Cal Ninyo. para plantearse 

El profesor de la Universitat de Girona la atracción de 
José Antonio Donaire, redactor del plan visitantes foráneos 
por encargo del Ayuntamiento, explicó que 
Sant Boi ha de aprovechar el momento ac-
tual para generar una marca urbana reco
nocible, que le permita atraer a una parte 
del excedente de turistas al que se enfrenta 
la ciudad de Barcelona. 

Salud, bienestar y calidad de vida 
La marca de ciudad de Sant Boi se basa
rá, de acuerdo con este planteamiento, en 
conceptos como la salud, el bienestar y la 
calidad de vida, poniendo en valor activos 
como el  entorno natural (la zona forestal y 
el río Llobregat), el área agrícola (Parc Agra
ri del Baix Llobregat), el patrimonio históri
co y cultural (el casco antiguo, las Termas 
Romanas y la zona museística), la oferta 
gastronómica de calidad (con la alcachofa 
como principal reclamo) o la promoción de 
la alimentación saludable (Sant Boi es sede 
mundial de la Gasol Foundation, una or
ganización implicada en la lucha contra la 
obesidad infantil). 

El Plan de Turismo apuesta también por 
incrementar el número de hoteles urbanos 
de calidad, especialmente en el centro his
tórico de la ciudad, y por ofrecer un catá
logo de productos turísticos propios que 
atraigan, principalmente, a personas que 
han visitado Barcelona en varias ocasiones 
y buscan por encima de todo ‘experiencias 
innovadoras’ (rutas en bicicleta, gastrono
mía de proximidad, visitas guiadas a la zona 
agraria, competiciones deportivas...). 

Estrategia de ciudad 
La alcaldesa, Lluïsa Moret, recordó en el 
acto de presentación que el Plan de Turis
mo “no es un instrumento aislado, sino que 
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forma parte de una estrategia de ciudad 
en torno a la salud que se ha de construir 
colectivamente para definir el Sant Boi de 
los próximos 10 o 15 años”. Esta estrategia 
de ciudad habría de servir para reforzar la 
imagen externa de Sant Boi y atraer no solo 
a turistas, sino también a residentes, inver
siones, estudiantes y talento. 

Más de 200 aportaciones 
El Plan de Turismo de Sant Boi se ha elabo
rado a lo largo de un año de trabajo y con 
la participación de más de 200 personas de 
diferentes sectores de la ciudad, que han 
asistido a talleres temáticos o han hecho 
aportaciones a través de la página web 
santboiturisme.com o en las redes sociales. 

El documento presentado en noviembre 
plantea 8 líneas de trabajo y 30 futuras 
acciones, entre las cuales se cuentan, por 
ejemplo, la firma de un pacto de ciudad 
por el turismo, la creación de una oficina 
de atracción de equipamientos hoteleros o 
la realización de un programa de formación 
para ayudar a generar un núcleo activo de 
emprendedores turísticos. 

santboiturisme.com 

Productos 
turísticos SB 
Principales valores turísticos 
destacados en el proceso de 
participación del Plan de turismo 

►Cocina de proximidad 
►Rutas guiadas en bicicleta 
►Eventos: Fira, Carxofada 
►Competiciones deportivas 
►Carreras de montaña 
►Feria de la salud 
►Aprender a cocinar 
►Caminar entre campos 
►Bosques terapéuticos 
►Acontecimientos comerciales 
►Dormir en la huerta 
►Escena cultural de vanguardia 
►Senderismo metropolitano 
►Fotografiando la naturaleza 
►Rutas nocturnas 
►Wellness al aire libre (anti-estrés) 
►Turismo de negocios médico 

‘Sant Boi ha de posar en
	
valor els seus atractius’
	
José Antonio Donaire, profesor de la Universitat 
de Girona y redactor del Plan de Turismo 

Sant Boi serà una ciutat turística que comple
mentarà les funcions agrícola, industrial, de 
serveis, residencial o hospitalària. El turisme serà una peça més 
del mecanisme econòmic i social de la ciutat. Què ho farà possible? 

En primer lloc, la descentralització de Barcelona. La capital 
està propiciant el desplaçament d’una part de l’oferta a la coro
na metropolitana i Sant Boi té una localització privilegiada. El 
municipi també ha de posar en valor els seus atributs únics: la 
qualitat de vida, l’espai agrícola, l’entorn natural, el casc antic, la 
vida cultural i festiva... 

Sant Boi té uns atractius que poden ser complementaris de 
l’oferta de Barcelona. En primer lloc, l’espai agrícola. Aquesta ex
tensió rural en el cor de l’àrea metropolitana és molt infreqüent 
a Europa i és el principal atribut. També l’espai natural és un es
cenari complementari de la metròpoli catalana. Sant Boi ha de 
potenciar una marca urbana fonamentada en aquests elements 
naturals i rurals, però també en la qualitat de vida i la cohesió 
social o el dinamisme cultural. El pla no és el final del procés, sinó 
el punt de partida. Hem d’aprofitar aquest context excepcional n 
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Marc Aguilà, 
regidor 

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

N La hora de las 
soluciones 

Cataluña se encuentra en una situa
ción nunca vivida antes y eso es así 
debido a que los gobernantes han 
abandonado la política. Es así porque 
se han dedicado sólo a satisfacer a 
su público, que no era el mayoritario 
aunque ellos dijeran que goberna
ban para mayorías y que el mandato 
democrático les amparaba para to
mar decisiones irresponsables que 
dividen a la sociedad. Los dirigentes 
deben gobernar para la inmensa 
mayoría y un 50% no es una inmensa 
mayoría, es la mitad. Si en política 
no se cede de los máximos propues 
tos para lograr acuerdos en favor 
del bien común y de la mejora de la 
convivencia, no se hace política. En 
diciembre hay una magnifica opor
tunidad de resolver este problema 
y para solucionarlo se debe apostar 
por políticos que no quieran romper 
puentes, que no quieran dividir so
ciedades ni crear nuevos estados en 
un mundo globalizado. La apuesta 
debe ser por personas responsables 
que asuman su responsabilidad y que 
sabrán llegar a los mejores acuerdos 
para el máximo de personas. ¿Qué es 
mejor: que un 80% de personas estén 
razonablemente satisfechas o que 
el 55% estén completamente satisfe 
chas y el 45% muy insatisfechas y para 
siempre? En el PSC aspiramos a llegar 
a soluciones que satisfagan a un 80% 
de la sociedad, sin dividir y sin olvidar 
los derechos sociales y laborales con
seguidos, que las banderas no nos 
confundan. 

Daniel Martínez, 
regidor 

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

N Una nova agenda 
per a Catalunya 

Catalunya viu un dels moments 
polítics més complicats dels últims 
temps. Amb l’empresonament de di
rigents polítics i socials, l’autogovern 
intervingut i la divisió en blocs opo
sats, necessitem més que mai fugir 
del confrontisme i revertir el fracàs 
que ha suposat una mala gestió del 
conflicte. No es tracta de renunciar 
a res, es tracta de fer política i fer-ho 
bé, amb responsabilitat. 

Mentre que el govern de PDeCAT i 
ERC, amb el suport de la CUP, fa anys 
que enganyen i han renunciat a gover
nar Catalunya, des de la nostra forma-
ció hem continuat treballant per a la 
gent i denunciant els falsos compro
misos, que ara s’han evidenciat. Men
tre el govern del PP ha menystingut 
Catalunya amb atacs constants, ara 
agreujats amb l’aplicació del 155 de 
la mà de C’s i PSOE, nosaltres sempre 
hem teixit aliances a Europa i amb la 
resta de pobles de l’Estat i formacions 
polítiques que ens reconeixen. 

És evident que la unilateralitat i l’im
mobilisme ens han portat al fracàs. És 
hora de crear un nou pacte polític i so
cial, que ha d’apostar per un referèn 
dum acordat que ens permeti superar 
l’estat autonòmic i reconegui la nostra 
sobirania en el marc d’un Estat plurina
cional. Sortir d’aquest carreró és difícil 
però el 21-D, amb Catalunya En Comú 
Podem, tenim una oportunitat per su
mar àmplies majories de la Catalunya 
plural i tornar l’agenda social al centre. 

Olga A. Puertas, 
regidora 

baixllobregat.ciudadanos-cs.org 

N Fenomenal 

Hace unas semanas una jabalí con 
sus crías aparecía por la plaza de. 
Cataluña en busca de basura. Es casi 
habitual, también en otros barrios. 
Les gustan los “chuches” de los ni
ños. Los vecinos los filman para el 
Ayuntamiento. Este “mascotista” a 
ultranza prohíbe su caza. Lo mismo 
con la cacatúa argentina plaga de 
nuestra avifauna. Y con los desechos 
de canes en la calles, ¿por qué no ac
túan como otros ayuntamientos con 
su censo canino/ADN para identificar 
a incívicos? 

En un trimestre ha habido dos in
cendios nocturnos provocados en 
una barraca del Ateneo y en un res
taurante, ambos en espacios munici
pales. ¿Pirómanos? Ninguna respues
ta. ¿Los 39 años en el poder? 
Un cuartel con ganas de traslado 

compensado. Sigue donde siempre, 
causando un conflicto vecinal. Pero 
los bloques asoman por la montaña. 
Las plusvalías mal cobradas pendien
tes de retorno. 
La DESOS del ex alcalde Vila al 

copo de tierras y subvenciones. 
Y con un 15,1% de pobres, asistimos 

al surf de la coalición PSC-IC ante he
chos penosos que hacen de nuestro 
cansino Ayuntamiento (fue okupa
do y falta un pleno) un lugar del que 
las empresas huyen. Ordesa se va a 
Huesca y para 2018 dos millones de 
ingresos menos. Pero sigue el caos, 
¿habrá nuevos socios? (como en Bar
celona, que sí pondrá bolardos). Y la 
EMA se fue huyendo de follones. 

Miquel Salip, 
regidor 

esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi 

N 21D: Derrotem el 
155. Implementem la
	
República!
	

Aquest 2017 acabarà amb unes elec
cions il·legítimes. El govern del PP, 
amb el suport de Ciutadans i PSOE, 
ha suspès l’autonomia, destituït el 
nostre govern legítim i intervingut 
cada racó del nostre autogovern. 
Malgrat ser il·legítimes, des de l’in
dependentisme ens hem conjurat 
per tornar a guanyar, per reforçar 
les majories i els mandats demo
cràtics del 27S i de l’1O i poder de
senvolupar la República que el nos 
tre Parlament va proclamar el 27 
d’octubre. 
A més d’il·legítimes seran unes 

eleccions sense igualtat de condi
cions entre candidats. Seran unes 
eleccions amb presos polítics enca
ra que alguns, com el PSC de la nos
tra ciutat, es neguin a anomenar-los 
així. Unes eleccions amb candidats i 
candidates que estan a la presó -o a 
l’exili- pel fet de ser independentis 
tes i complir amb el mandat ciutadà. 
Persones que no podran participar 
de la campanya en igualtat perquè 
estan, o bé a Brussel·les, o bé a les 
presons d’Estremera, Alcalá Meco i 
Soto del Real. I els volem a casa! 

Si els partits del 155 (PP, PSOE i Ciu
tadans) han intentat convertir les 
seves presons en el nostre malson, 
nosaltres convertirem les nostres 
urnes en el seu. Perquè les urnes 
no ens fan por. És en el terreny de 
la democràcia en el qual ens sentim 
còmodes i en el qual estem conven 
çuts que, un cop més, guanyarem. 
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Andrés Castro, 
regidor 

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

N La vida quotidiana
	

Aquestes últimes setmanes portem 
unes dinàmiques de suposats dies 
històrics, que oculten les preocupa 
cions que afecten la vida quotidiana 
dels habitants de Sant Boi. Poden ser 
petits inconvenients, que els afectats 
veuen amb intranquil·litat. Tenim el 
conflicte de les persones que viuen 
al Camí del Llor amb una associació, 
l’existència de la qual desconeixien 
fin fa algunes setmanes. No són ve 
ïns d’aquest carrer, i sense haver-los 
consultat, tracten de canviar el sen
tit de la circulació rodada, ubicació 
d’escombraries, etc. També els pro 
blemes de convivència a la Rambla 
Rafael Casanoves entre els residents 
i el grup d’individus que maneguen el 
tripijoc de droga a la zona del quiosc, 
amb desordres habituals. I els sen
glars? Pels carrers passejant fins a 
arribar a plaça Catalunya. Existeix un 
pla d’acció per controlar-los? Quant 
al govern municipal, com va poder 
renunciar l’any passat a 253.000 eu
ros justificant la renúncia a la subven 
ció al no haver trobat els candidats 
adequats al perfil professional. No 
devia ser, potser, perquè només es 
van donar dotze dies per gestionar 
tot el procés? I el portal de transpa 
rència? Manifestament millorable! 
Després de dos anys d’entrada en 
vigor de la llei encara no incorpora 
tota la informació que legalment 
s’ha de publicar. 

Marina Lozano, 
regidora 

ppsantboi.com 

N Elecciones: bienestar 
frente a ruina 

Los catalanes vamos a decidir en es
tas próximas elecciones autonómi 
cas entre mantener nuestro sistema 
de bienestar dentro de España y la 
Unión Europea o bien apostar por la 
independencia y la ruina personal y 
de nuestras familias. 

Sólo el anuncio de la independen
cia ha supuesto que unas 2.800 em
presas hayan decidido llevarse su 
sede social y fiscal fuera de Cataluña. 
En términos de riqueza, representan 
algo más del 40% del PIB catalán, casi 
nada. A partir de aquí, ya nos pode
mos imaginar lo que supondría una 
independencia real con el cierre de 
empresas, el traslado de instalacio
nes fuera de Cataluña, el aumento 
del paro, la falta de dinero para pa
gar pensiones, desempleo, sanidad 
y educación, o que de la noche a la 
mañana nuestras hipotecas y présta 
mos se encarezcan una barbaridad 
por decir adiós al euro y que nos den 
a todos un pasaporte para ir a Sevilla 
o a París de vacaciones, a buscar un 
trabajo o ver a un familiar. Lo último 
de Puigdemont de votar no seguir 
en Europa, es una paranoia más de 
este sujeto que no tiene límites. 

Si no quiere ser silenciado, arrinco
nado y destruido por el independen
tismo, por el nacionalismo suprema-
cista y por el populismo de Podemos 
y Colau que les apoyan de una u otra 
forma, ya sabe que solo hay una op
ción posible. 

Jordi Garcia, 
regidor 

partitdemocrata.cat 
twitter: @pdecatsantboi  | @jordistboi 

facebook.com/pdecatsantboi 

N Puigdemont, el
	
nostre president
	
(Juntsxcat)
	

És important que la llista del presi
dent Puigdemont sigui la guanyado
ra. Serà  un missatge molt potent a 
l’Estat espanyol i al món. No s’enten
drà qualsevol altra cosa que no sigui 
la reafirmació de Puigdemont com a 
president. 

Sembla que estiguem dins de les 
històries dels nostres avis i àvies… 
històries que ara han cobrat vida: 
vida franquista, vida de la repressió, 
la por i la censura. Juntsxcat vol dir 
prou al 155 prou a les retallades de 
llibertat. El 155 és una decisió con 
trària a la voluntat expressada pels 
ciutadans del nostre país a les urnes, 
que sap perfectament que en una 
societat democràtica són els parla
ments els qui escullen o destitueixen 
els presidents. Juntsxcat volem res 
tituir la democràcia, la legitimitat i la 
dignitat que ens han volgut prendre 
i robar. Tenim un govern a l’exili i la 
presó … aquesta és la manera de fer 
política amb tics dictatorials. 
Perquè tenim memòria: Enric Prat 

de la Riba (presó), Josep Puig i Ca
dafalch (exili), Francesc Macià (exi
li i presó ), Joan Casanovas (exili i 
presó), Lluís Companys (executat), 
Josep Irla (exili), Josep Tarradellas 
(exili), Jordi Pujol (presó), Artur Mas 
(inhabilitat), Govern Puigdemont 
(presó i exili). 

Ara ens toca lluitar des dels carrers 
per deixar lliures les presons de pre 
sos polítics, com fa 50 anys. Llavors 
ens en vam en sortir. També ho farem 
ara. Esperança, força i determinació! 
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Formació ocupacional OFERTES 
L’Ajuntament ha obert el procés de DE TREBALL preinscripció als primers cursos 
de formació ocupacional 2017-18 El Servei 
programats per al proper mes d’Intermediació 
de desembre. Aquesta formació i Orientació Laboral de 
s’adreça, prioritàriament, a persones l’Ajuntament posa en 
aturades, inscrites a l’Oficina de contacte persones de 
Treball de la Generalitat (OTG) com Sant Boi que busquen 

a demandants feina amb empreses 
d’ocupació (hi i comerços que 
podran optar necessiten personal. 
persones en actiu, El servei és gratuït. 
sempre i quan Ràdio Sant Boi (89.4 
estiguin inscrites a FM) emet dins el 
l’OTG). programa Dies de 
Són cursos Ràdio, cada segon i 

Eleccions al Parlament 2017. El 21 de desembre 61.613 ciutadans i ciutadanes de Sant Boi subvencionats que quart dijous de mes, 
podran exercir el dret al vot a les eleccions del Parlament de Catalunya. Sant Boi habilitarà 110 mepromou el Servei un espai sobre ofertes 
ses repartides en 14 col·legis electorals. Cal esmentar que Cal Ninyo substituirà els anteriors col·legis Públic d’Ocupació de Catalunya i que de treball a partir de 
electorals del Casal de Gent Gran del Núria (hauran de votar a Cal Ninyo per l’accés del carrer Major, es desenvoluparan des de desembre les 11 h. 
43) i de l’Escola de Música (hauran de votar a Cal Ninyo per l’accés del carrer Joan Bardina, 44-46). de 2017 fins a octubre de 2018. Informació: santboi. 
El dia de les eleccions serà feiner (cal demanar justificant per a la feina) i l’horari de votacions serà Les persones interessades ja poden cat i SantboiApp 
de 9 a 20 h. Més informació: santboi.cat/eleccions fer preinscripció als següents cursos (santboiapp.cat) 

i certificats de professionalitat 
pel proper mes de gener:  Atenció Demandes de feina Mobles i trastos vells sociosanitaria a persones (inscripció amb cita 

El funcionament del servei estableix un dia fixe dependents (en institucions/a prèvia: Masia Torre 
de recollida a cada barri de la ciutat de 20 a domicili), Gestió de trucades de Figueres, 
22 h. Els dies previstos per deixar els trastos, teleassistència i Operacions auxiliars c/ Pau Claris, 14, 
al costat de la porta de casa, són: dilluns d’enregistrament i tractament tel. 93 635 12 46). 
(Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí de dades. 
Nou), dimecres (Centre), dijous (Vinyets i Molí Informació i inscripcions: Ofertes de feina 
Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) (tramesa de dades de Formació a famílies barris de muntanya). / 93 635 12  46 / ocupacioiempresa. contacte): ocupacio@ El programa de formació de famílies de l’Escola Nou Telèfon Net: 900 10 88 30 (atenció santboi.cat santboi.cat Municipal de Mares i Pares que cada any gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 21 h). o tel. 93 635 12 46). organitza l’Ajuntament oferirà tres xerrades 

Poliesportius municipals durant el mes de gener. A l’Escola Massallera Inserció laboral de dones tindrà lloc el dia 11, de 17.30 a 19 h, amb Els poliesportius Les dones aturades d’edat igual o el títol: Què fem quan no tenim res a fer? (a municipals superior a 30 anys que es trobin càrrec de Fundació Orienta). La segona es farà ofereixen en situació de risc d’exclusió social a l’Escola Marianao els dies 17 i 24, de 17.30 matrícula gratuïta poden participar, fins el 31 de a 19 h, amb el títol: Educar sense cridar (a per als nous desembre, en un projecte d’inserció càrrec d’Alba Castellví, sociòloga i educadora). abonaments, laboral (seguiment personalitzat en L’Escola Barrufet acollirà la tercera xerrada el de l’1 al 10 de la recerca de feina). L’objectiu del dia 30 de gener, de 17.30 a 19 h, amb el títol: desembre (amb projecte es aconseguir gestionar el Estratègies i recursos per a la vida a la primera motiu de la Fira seu propi procés d’inserció laboral infància (a càrrec de MIM psicologia). de la Puríssima) amb autonomia. Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/ i de l’1 al 31 de Informació i inscripcions: formaciofamilies, telèfon 93 635 12 12 i a gener de 2018 De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 l’OMAP (pl. Ajuntament,1). (amb regal d’una entrada per a una persona h (Masia Torre Figueres) / 93 635 12 46 
acompanyant). (persones de referència: María Díaz i 
Més informació: La Parellada (Tel. 93 654 Aules d’estudi Lola González). 
10 03), L’Olivera (Tel. 93 6545000) i Can El Centre de Recursos per als Estudiants de 
Massallera (Tel. 93 661 70 19) Can Massallera i L’Olivera obriran en horari 
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Convenis entitats. L’Ajuntament ha aprovat les bases particulars 
que regulen l’atorgament de subvencions per a les activitats i serveis de 
les associacions de Sant Boi per a 2018 i la convocatòria pública. El termini 
de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de 10 dies hàbils des 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP, que tindrà lloc a 
finals de la primera quinzena del mes de gener. Informació: santboi.cat 
(a finals de desembre). 

nocturn en època d’exàmens. Can Massallera: 
De 21 a 01 h.  Dies: Del 15 al 30 de desembre 
(tancat els dies 20, 21, 24, 25 i 26 de 
desembre)  i del 2 al 31 de gener (tancat els 
dies 5 i 6 de gener). L’Olivera: De 21.30 a 01 h, 
de dilluns a divendres, i els caps de setmana, 
de 17 a 01 h. Dies: De l’11 de desembre al 9 
de febrer (tancat els dies 20, 21, 24, 25 i 26 de 
desembre i 1, 5 i 6 de gener).  
Informació: pec@santboi.cat 

Carnet Gent Gran 
Les persones interessades a 
sol·licitar el carnet de la Gent 
Gran poden demanar-lo omplint 
el formulari disponible al web 
municipal o bé presencialment 
(OMAP i Xarxa de Casals). 
Més informació: santboi.cat/carnetgentgran 

Menjador Gent Gran 
El Menjador per a la Gent Gran de Can 
Massallera s’adreça a persones a partir dels 60 
anys i residents al municipi. Es presta durant 
tot l’any exceptuant els caps de setmana i 
festius. Al menjador es realitzen accions de 
suport, on les persones beneficiàries d’aquest 
servei gaudeixen d’un espai de relació, i 
s’ofereixen diverses activitats motoritzades per 

persones voluntàries  els dimarts i els  dijous 
de 12.30 a 13.30 h. 
Informació: Serveis Socials o Punt de 
Voluntariat a Can Massalleres/ 93 654 89 50 

Igualtat 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes de desembre pel  Centre de Recursos 
i Documentació de les Dones: Viure lliures 
de l’estrès (dies 13 i 21 al Casal de Gent Gran 
de Barri Centre, de 18.15 a 19.45 h) i Càpsula 
TIC: Salut, exercita la ment amb les noves 
tecnologies (dia 14 a Can Jordana, de  17 a 
18.30 h).
 
Informació:  Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93
 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat /
 
igualtatsantboi.cat)
 

Oferta Xarxa de Casals 
El web municipal facilita la recerca de les 232 
propostes formatives (cursos i tallers) que 
s’ofereixen en els equipaments de la Xarxa de 
Casals. 
Informació:  santboi.cat/ofertacasals 

Cursos de català 
La inscripció als cursos de català presencials i 
semipresencials del 2n trimestre del curs 2017
2018 del Servei Local de Català (SLC) serà del 
8 al 12 de gener de 2018. A partir del dia 1 de 
desembre, les persones interessades a fer un 
curs de català poden trucar al SLC per demanar 
dia i hora per fer la inscripció. 
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya 

Joguines en català 
L’app “I tu, jugues en català?”, que es va 
estrenar el 2015 per a les plataformes Android 
i IOS, permet consultar un catàleg de  prop 
de 650 jocs i joguines que hi ha en català 
d’una manera còmoda i àgil, classificats per 
categories o per l’edat del destinatari. També 
facilita la llista d’establiments col·laboradors 
i permet trobar els més propers a la ubicació 
de l’usuari. Els jocs es poden valorar des de la 
pàgina web i des de l’aplicació. 
Més informació:  cpnl.cat/jocs 

Consulta sobre el Servei 
de Cementiri Municipal 
L’Ajuntament té previst aprovar 
pròximament un nou reglament del 
Cementiri Municipal. Per conèixer els 
punts de vista de la ciutadania respecte 
a aquest tema, es plantejarà prèviament 
una consulta pública. Les persones o 
entitats interessades en el contingut 
de la futura norma tindran a la seva 
disposició del 4 de desembre al 2 de 
gener un formulari web on podran 
expressar les seves opinions o plantejar 
suggeriments. 
Més informació: participa.santboi.cat 

Els volants d’empadronament es 
podran obtenir des de casa 
A partir d’aquest mes de desembre, 
l’Ajuntament oferirà més facilitats 
per obtenir un dels tràmits més 
demandats per la ciutadania. Els volants 
d’empadronament estaran disponibles 
al web municipal i es podran aconseguir 
des de casa, només caldrà entrar 
a l’apartat de tràmits i omplir la 
informació que és sol·licita. 
Més informació: santboi.cat (tràmits) 

Horari de l’OMAP al Nadal 
L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic 
(OMAP) obrirà del 4 de desembre fins al 5 
de gener, de les 8.30 a les 14 h dels dies 
feiners. Es recomana fer servir el servei de 
cita prèvia per tal d’estalviar temps. 
Més informació: santboi.cat/citaprevia 
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Agenda infantil 
Jugateca ambiental de la Puríssima
Dc. 6 de desembre. D’11 a 14 h I Art amb elements de la natura i espai nadó amb panera 
de tresors. Lloc: parc de la Muntanyeta. Gratuït Org.: AMB, Fund. Marianao i Ajuntament 

Patis Oberts 
Dg. 10 i 17 de desembre. D’11 a 13 h I Espectacle de contacontes. Lloc: 
Escola Can Massallera. Esport amb ritme. Lloc: Escola Antoni Gaudí 

Diumenge 17 de desembre
De 10 a 13 h I Taller. Explorem la salut del riu. Per descobrir la masia de Can Julià i el 
parc fluvial del riu Llobregat. Els participants rebran un kit per explorar el Llobregat: el 
color, olor, transparència i temperatura de l’aigua, vegetació de ribera, identificació de 
petits insectes i mol·luscs. Inscripció: masala@fundesplai.org. Gratuït 

12 h I Teatre musical familiar. 
Tromponautes del cinema. Espectacle 
a càrrec del quintet de metalls de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès. A la 
tarda, la formació ens delectarà amb el 
seu programa de valsos. En el marc de la 
Temporada d’Arts Escèniques. Preu: 6 €, 
a ticketea.com. Lloc: Can Massallera 

Diumenge 21 de gener de 2018
12 h I Teatre familiar. La superbleda. Espectacle de la nova temporada d’Espectacles 
Familiars. Amb la pallassa Helena Escobar. Preu: 4 €, a ticketea.com. Lloc: Cal Ninyo 

Divendres 26 de gener de 2018
17.30 h I Taller familiar. Contes interactius. Gratuït amb inscripció. Per a nens i nenes de 
3 a 12 anys. Projecte Bibliolab. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany. Org.: Diputació 

Oci familiar 

Diumenge 3 de desembre
11.30 h I Història. Visita 
guiada amb Roc de 
Benviure, per conèixer millor 
la Torre de Benviure i el seus 
secrets. Inscripció prèvia al 
telèfon 936309642. Gratuït. 
Organització: Ajuntament. 
Lloc: Torre de Benviure. 

19 h I Teatre. Dansa 
de Mort. Drama clàssic 
interpretat per Mercè 
Arànega i Jordi Figueras. 
L’espectacle està 
produït per Teatres en 
Xarxa i forma part de 
la Temporada d’Arts 
Escèniques. Recomanada 
per a majors de 14 
anys. Entrades: 14 
€, entrada normal. 
Venda anticipada, 
ticketea.com. Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Ajuntament 

Dilluns 4 de desembre 
19.30 h I Música 
i poesia. Concert 
de Lydia Gregory 
i presentació del 
poemari La noche roja. 
de David Arrabal. Preu: 
10 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: David 
Arrabal 

Dimarts 5 de desembre 
20 h I Solidaritat. 
Música sense Fronteres. 
Amb les actuacions 
de Camí de l’Est i The 
Perdidos al río. A favor 
dels refugiats. Donatiu 
mínim: 3 €. Lloc: Bar La 
Masia. Organització: VIO 
- Voluntaris Independents 
Organitzats 

Dimecres 6 de desembre 
De 9 a 19 h I Esports. 
VII Torneig de 
futbol Aleví CF 
Ciudad Cooperativa. 
Organització: Club 
de Futbol de Ciudad 
Cooperativa. Lloc: 
Estadi Municipal 
Dani Jarque de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou 

Divendres 8 de desembre 
De 10 a 13 h I  Esports. Escacs Gegants. Exhibició 
d’escacs, partides a la cega. Organitza: Club d’Escacs 
Sant Boi. Lloc: parc de la Muntanyeta, davant de la 
Biblioteca Rubió i Balaguer 

De 9 a 15 h I  Esport. Torneig de petanca La Campana. 
Lloc: Petanca Camps Blancs. Org.: Coordinadora de 
Petanques 

Dimarts 12 de desembre 
11 h I Solidaritat. Una amistat sense fronteres. 
Espectacle per commemorar el Dia dels Drets Humans. 
Per a alumnes de 3r i 4t de primària. Org.: Ajuntament 

19.30 h I Literatura. Club de lectura. Amb Cuentos 
de adúlteros 
desorientados, de 
Juan José Millás. Lloc: 
Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany. Org.: 
Associació Equilibri i 
biblioteques 

Dimecres 13 de desembre 
18.30 h I Literatura. 
Tertúlia literària. 
Amb Camí de Sirga, de 
Jesús Moncada. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer 

Dijous 14 de desembre
18.30 h I Cinefòrum. El silenci del Jonc. Per conèixer 
com és la vida 
de les persones 
amb diferents 
discapacitats. A 
càrrec d’Associació 
teatral Mousiké. 
En el marc del 10è 
aniversari del CID 
i del VI Cinefòrum 
Salut Mental de 
l’Associació Equilibri. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Org.: Associació Equilibri 

19 h I Xerrada col·loqui. La renda garantida de 
ciutadania. Informació: eposantboi@gmail.com. 
Llobregat. Lloc: parròquia Montserrat. Org.: Equip de 
Pastoral Obrera de Sant Boi 

Dissabte 16 de desembre 
18.30 h I Poesia.Recital poètic. A càrrec del col·lectiu 
Veu de Poetes, sorgit del 
Taller de Poesia per a la 
Gent Gran. Gratuït. Lloc: 
Can Castells Centre d’Art 
(CCCA). Org.: Col·lectiu 
Veus de Poetes. 

Fins al 10 de desembre 
Història. La Marca Hispànica. Exposició sobre els comptats carolingis de terres 
catalanes, origen de l’actual Catalunya. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament 

Del 18 de desembre de 2017 al 15 de gener de 2018
Il·lustració. Còmic manga. Els alumnes de l’Escola Villadelprat Art exposen els seus 
dibuixos manga. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Escola Villadelprat 

Fins al 30 de desembre 
Art comunitari. LAC. Espais de carn i ossos és la proposta d’enguany del Laboratiri d’Art 
Comunitari. Entrada gratuïta. Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament 

Història. Hic situs est (Aquí descansa). Les creences i els rituals funeraris a l’antiga 
Roma. Lloc: Termes Romanes. Org.: Ajuntament 

Del l’11 de gener al 17 de febrer de 2018
Art. Xavier Massero. Repàs per la producció de molts anys de recerca. Pintura, escultura, 
vídeo... d’un gran “mirador”. Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament 

Fins al 31 de gener de 2018
Dibuixos. El rellotger. De Francesc Sánchez, rellotger jubilat de Ciutat Cooperativa. 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques de Sant Boi 

Fins a l’1 de febrer de 2018 
Escultura. Pedra, fusta, ferro. Del 
santboià Pere García Leyes, autor 
d’Homenatge al rugbi, a la plaça 
d’Europa. Retrospectiva de 30 escultures 
de diferents materials, formes i relleus 
treballats amb sensibilitat i bellesa. Lloc: 
CCCA . Org.: Ajuntament. 

Exposicions 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 
  

 
 

Agenda Desembre’17 i gener’18 
Diumenge 28 de gener de 2018
de 9 a 14 h I Esports. V Cursa Solidària. Lloc: Escola 
Salesiana de Sant Boi. Org.: Escola Salesiana de Sant 
Boi i ONG Vols amb la col·laboració de l’ Ajuntament, 
Edebe i Creu Roja. 

Campionat de Catalunya de Billar
Ds. 13 i dg. 14 de 
gener de 2018. De 
10 a 20 h I Esport. 
Campionat de 
Catalunya de Billar. 
Lloc: Jaume I, 52. Org.: 
Club Billar Sant Boi 

Curs d’iniciació a la fotografia
Ds. 20 de gener de 
2018 I De 10 a 13.30 
h i de 17 a 20 h. Dg. 
21 de gener de 2018 
I D’11.30 a 13.30 h. 
Requisits, càmera 
DSRL o compacta amb 
opció manual. Preu: 25 
€. Més informació: www.dphotosb.com o javiermartos@ 
dhphotosb.com. Lloc: Casal de Camps Blancs. Org.: 
dPhoto’SB 

En veu alta, tots llegim
Els dijous. 11 h I Club de lectura en veu alta. Estem 
llegint Els ossos soterrats, de Silvestre Vilaplana. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi 

Lectura per a capacitats diverses
Els dijous. De 17.30 a 19 h. Amb El misterio del 
cuarto amarillo, de Gaston Leroux. Al gener, El libro 
de la selva, de Rudyard Kipling. Club de lectura per 
a persones amb diversitat intel·lectual i diferents 
capacitats lectores. Inscripció, a la biblioteca. Gratuït. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi 

Rambleja els divendres a la tarda
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de flors i de 
productes artesanals. Dv. 1 des. I De 17.30 a 19 h: 
taller familiar de decoració de Nadal amb hortalisses. 
Dv. 21 des. De 17 a 20 h I L’autèntic Pare Noel ens 
visitarà al Mercat de Pagès. 17.30 h I Cuina en directe. 
Apren  a fer i tasta aperitius i entrants de Nadal amb 
productes del Parc Agrari. Taller infantil de manualitat 
de Nadal. Podràs fer el teu particular ren Rudolf. 18.30 
h I Lliurament de premis a les persones guanyadores 
dels concursos de la Carpa Fresca de la Puríssima 2017. 
19 h I Actuació de la Blai Band de l’Escola Municipal de 
Música. Lloc: rbla. Rafael Casanova. Org.: Ajuntament 

21 h I Música. Cada 
mes, més Blues. 
Totablues & Poyo 
Moya Presentant el 
seu nou disc Blues 
and More... Preu: 
6 €. Lloc: Casal 
de Casablanca. 
Organització: Les 
Muses de Casablanca 

Diumenge 17 de desembre
11.30 h I  Visita 
teatralitzada a Can 
Barraquer. Amb 
la “besnéta” de 
Rafael Casanova. 
Lloc: Museu- Can 
Barraquer. Gratuït. 
Organització: 
Ajuntament 

19  h I Música. Festival de Valsos i Danses. A 
càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Un any 
més, l’Orquestra simfònica del Vallès, dirigida pel 
nordamericà James Ross, portarà a Sant Boi el seu 
sorprenent i renovat programa de valsos. Activitat 
inclosa a la Temporada d’Arts Escèniques. Entrada 
anticipada: 18 €, normal, a ticketea.com o a Can 
Massallera. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament 

Dimecres 20 de desembre 
De 18 a 21.30 h I 
Esports. Torneig 
Infantils Futbol 7 MolÍ 
Cup Solidaria 2017. A 
favor de l’esport inclusiu. 
Lloc: Camp de Futbol 
La Parellada. Org.: CF 
Vinyets Moli Vell 

Diumenge 7 de gener de 2018
De 10.30 a 20 h I 
Esports. Torneig 
d’escacs actius. III 
Actiu d’hivern Sant 
Boi. Lloc: Casal de 
Barri Marianao. Org.: 
Club d’Escacs Sant 
Boi. 

Divendres 19 de gener de 2018 

21 h I Música. Presentació del primer disc de Chet. 
Després de guanyar el Sona9 2016 i l’Estrena’t 2017, els 
santboians Chet estrenen el treball Calidoscopi. Preu: 6 
€, anticipada, i 8 €, taquilla. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Chet 

+ Info: 
santboi.cat 
culturasantboi.cat 
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat 
sbesports.cat 

Dia Escolar de la Noviolència i la Pau 2018 (DENIP)
Del 22 al 25 de gener 
De 17 a 19 h I Tallers. Per a nens i nenes a partir de 3 anys 

Divendres 26 de gener 
18 h I Contacontes sobre la pau. Per reflexionar sobre la convivència pacífica. Per a nens 
i nenes, a partir de 3 anys 

Dissabte 27 de gener 
12 h I Espectacle infantil. Per a nens i nenes, a partir de 3 anys 

Entrada lliure 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
Organització: Ajuntament 

santboi.cat/firapurissim
a 

El calendari 
de 
l’Ajuntament 
està dedicat 
a la salut 
i a la 
sostenibilitat 
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Els residus
 
nadalencs,
 
al seu lloc
 

L’Ajuntament farà durant l’època nadalenca 
un esforç addicional per tractar el volum 
excepcional de residus que es generen du
rant aquestes dates. Així, la campanya Un 
Nadal responsable a Sant Boi demana la 
col·laboració de la ciutadania per aconse
guir disminuir la brutícia als carrers de la 
ciutat, millorar la qualitat de l’espai públic i 
reduir l’impacte sobre el medi ambient. 

Reforç del servei durant el Nadal 
L’Ajuntament realitzarà un reforç diari de 
recollida al carrer, especialment durant els 
dies de més generació de deixalles i en els 
punts de major activitat comercial. Aquest 
fet implicarà un augment en la freqüència 
de neteja dels carrers i places de la ciutat, i 
en especial de la recollida dels residus dels 
contenidors de totes les fraccions, per tal 
d’evitar el seu desbordament i l’acumula
ció de brutícia al seu voltant. Així mateix 
es durà a terme una recollida diària porta 
a porta de paper i cartró comercial. La dei
xalleria municipal, així com els punts verds 
del Mercat de la Muntanyeta i Ciutat Co
operativa, funcionaran en horari habitual 
(llevat dels dies festius). 

Cartró i embalatges 
Cal plegar les caixes de cartró abans de 
dipositar-les al contenidor blau; d’aquesta 
manera s’evita que el contenidor s’ompli 
ràpidament i es desbordi. En el cas dels 
embalatges de regals, s’han de separar 
cadascun dels elements que els composen 
(cartró, cintes, plàstics, porexpan, etc.). 

Vidre i altres envasos 
És molt important fer servir correctament 
els contenidors i sobre tot no deixar bosses 
d’escombraries a fora. El vidre, com les am
polles de cava o d’altres tipus de begudes, 
han d’anar al contenidor verd. Els envasos 
de plàstic, llaunes i brics cal dipositar-los al 
contenidor groc.  Finalment, les restes de 
menjar van al contenidor marró destinat a 
dipositar la matèria orgànica. 

Arbres de Nadal 
D’altra banda, s’habilitaran uns espais des
tinats a la recollida d’arbres de Nadal (ve
geu quadre a la dreta). Els arbres recollits 
es portaran a una planta de compostatge, i 
es transformaran en un adob natural. 

Joguines, piles i altres 
Alguns residus especials, com les joguines, 
les piles, els aparells electrònics o l’oli do
mèstic, requereixen d’una gestió específica. 
Per aquest motiu, no es poden llançar als 
contenidors i han de ser portats a la deixa
lleria, als punts verds, o als punts de reco
llida distribuïts per diferents establiments 
comercials, escoles i instituts, casals i al-
tres edificis i dependències municipals. 

Telèfon Net 
En cas de qualsevol dubte relacionat amb 
la recollida de residus i la netejà viària, cal 
trucar al Telèfon Net (900 10 88 30). Podeu 
trobar més informació i consultar temes re
lacionats amb la gestió dels residus el web 
sbrenova.cat n 

Mobles i 
trastos vells 
Durant les festes 
de Nadal, com 
durant la resta 
de l’any, cal 
respectar l’horari 
per deixar-los al 
costat de la porta 
de l’habitatge, 
de 20  a 22 h, 
en el dia indicat 
per a cada barri. 
A l’endemà, el 
servei de recollida 
s’encarregarà de 
retirar tots els 
mobles i trastos 
vells del carrer 
(fins i tot els dies 
festius). 

Aquest Nadal, ser 
responsable té premi 
•	 1r Concurs de fotografia Nadal 

Responsable: cal pujar una 
fotografia dipositant correctament 
els residus al seu lloc corresponent 
i de la forma correcte, al perfil 
d’Instagram amb l’etiqueta 
#nadalresponsable i seguir 
@ajsantboi. Es pot guanyar vals 
de regal de 300 €, 200 € i 100 €, per 
bescanviar als comerços locals (*). 

•	 Portar els residus que no es poden 
dipositar en els contenidors de 
carrer a la deixalleria i als punts 
verds dóna regals. Se sortejaran 2 
vals de regal per valor de 50 € per 
bescanviar a Abacus, 10 targetes de 
viatge T10 i 5 entrades al cinema per 
a dues persones (*). 

•	 El vidre col·labora amb “Joguines 
per a tothom”. La meitat del valor 
del vidre dipositat al contenidor 
verd durant el mes de desembre es 
destinarà a la campanya que porten 
a terme les entitats de Sant Boi. 

*Podeu consultar les bases al web 
santboi.cat o be al Facebook de 
Sant Boi boig pel medi ambient. 

Principals recomanacions 
(santboi.cat/nadalresponsable) 

►Cartró:  cal plegar el cartró 
abans de dipositar-lo al 
contenidor. 

►Joguines, piles i aparells 
electrònics:  portar-los a la 
deixalleria o als punts verds. 

►Arbres de Nadal:  del 6 al 15 de 
gener hi haurà espais destinats a la 
seva recollida (Torras i Bages, Pau 
Casals, Mercat de la Muntanyeta, 
plaça de Catalunya, plaça de la 
Generalitat i Cristòfor Colom). 
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Per Nadal, 
el comerç 
encén els 
llums 
Coincidint amb el mes de desembre es fa 
l’encesa oficial de l’enllumenat de la cam
panya de Nadal de la ciutat. L’Associació de 
Comerç i Serveis de Sant Boi ha treballat 
en el disseny i el guarniment de llums que 
il·luminan els carrers més comercials del 
municipi durant el període de les festes na
dalenques. 

Els comerciants han estat els encarregats 
de vestir els carrers de gala per rebre com 
cal aquestes dates tan significatives i tradi
cionals. Aquesta iniciativa té com a objectiu 
principal que els santboians i les santboia
nes facin les habituals compres d’aquests 
dies a la nostra ciutat. 

Distintiu a l’aparador 
Els establiments participants en la cam
panya disposen d’un distintiu amb el 

Imatge 
identificativa
 que es podrà 
veure als 
comerços durant 
la campanya de 
Nadal 

lema “Encenem Sant Boi” que llueixen 
als aparadors. L’Ajuntament subvencio
na el 80% del cost del lloguer i la ins
tal·lació de les arcades de l’enllume
nat i n’assumeix el 100% del consum. 
L’Associació de Comerç i Serveis enfila la 
campanya en el marc de la promoció na
dalenca que finalitzarà amb un sorteig en
tre els clients. Els diners del premi es po
dran gastar a les botigues associades. 

La campanya ‘Quina gran compra!’
promou el comerç de proximitat 
Els ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, 
Gavà, Castelldefels i El Prat de Llobregat 
van presentar, el 21 de novembre, la cam
panya de promoció del comerç de proximi
tat ‘Quina gran compra!’. La iniciativa posa 
de relleu els valors del comerç local mit
jançant la marca comuna Urbanshopping. 
La campanya s’allargarà fins al 7 de gener. 
El lema d’enguany, ‘Urbanshopping. El co
merç petit no té res de petit’, vol posar en 
valor el comerç local perquè la suma de 
molts esforços que el caracteritza configu
ra una gran oferta comercial. 

Durant l’acte de presentació de la cam
panya, els municipis van anunciar la pròxi
ma signatura d’un conveni de col·laboració 

Representants 
dels quatre 
ajuntaments, 
a la presentació 
de la campanya 

amb la Diputació de Barcelona per elabo
rar un pla estratègic del comerç de la zona 
Delta i la realització d’un estudi per conèi
xer en profunditat la realitat comercial 
del territori. 

Campanya de Nadal del comerç 
L’associació Sant Boi Comerç organitza 
la campanya de Nadal en que sortejaran 
3.500 euros, distribuïts en tres premis: 
un premi de 2.000 euros, una altre de 
1.000 euros i un altre de 500 euros, per 
gastar en les botigues associades. Per 
cada compra a les botigues a Sant Boi 
Comerç i a les parades del mercat de 
Torre de la Vila, la clientela obtindrà 
butlletes les quals podrà emplenar amb 
les seves dades i d’aquesta manera 
entrar en el sorteig. 
La campanya començarà el 5 de 
desembre i finalitzarà el 26 de 
desembre. Els dies de les compres seran 
el 4 i 5 de gener. 

Decoració nadalenca als 
carrers del  Barri Centre 
Aquest Nadal, els carrers Major i 
O’Donnell es decoraran amb motius 
nadalencs fets “manualment” i es 
penjaran unes boles de Nadal fetes de 
lona.  Els veïns i veïnes, comerciants i 
entitats del barri faran els flocs de neu 
que decoraran aquestes boles. Aquesta 
prova pilot és d’alguns veïns i veïnes 
del barri i dels comerciants d’aquests 
carrers i es vol anar fent durant l’any 
amb diferents motius. L’acció es realitza 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Comerços oberts en festius 
Els establiments comercials podran 
obri els dies 3, 6, 7, 8, 10, 17, 24 i 31 de 
desembre 2017 i el 7 de gener de 2018. 

Viure Sant Boi
 
N desembre 17
 

21
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ds. 16 i dg. 17 de desembre
El pessebre vivent que s’instal·la als jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
és una iniciativa impulsada per la Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa en 
col·laboració amb l’Ajuntament. Aquesta instal·lació ha esdevingut tot un referent 
de participació ciutadana. El pessebre va néixer l’any 2009 i des de 2012 es fa als 
jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Hi participen al voltant de 200 persones, 
hi ha demostracions d’oficis tradicionals i tallers familiars. És tot un esdeveniment 
comunitari on veïns i veïnes, a títol particular o en representació de diferents
 
associacions, ajuden a fer els preparatius, el muntatge, a crear l’ambient i a aconseguir
 
la caracterització.
 
Horari: Dissabte 16, de 17 a 20 h, i diumenge 17, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h.
 
Entrada gratuïta.
 

Pessebre tradicional i 
Llum de la Pau 
El pessebre tradicional de Nadal està 
ja instal·lat, com cada any, a la plaça 
de l’Ajuntament. El diumenge 17 de 
desembre serà el punt on arribarà a 
Sant Boi la Llum de la Pau de Betlem, 
una tradició nadalenca organitzada 
per l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Ramon Nonat i Pessebristes de Sant 
Boi. La llum és el símbol per desitjar 
la pau al món. A l’acte, es cantaran 
nadales amb les corals de Sant Boi. 

Pessebre artístic 
A partir dels dies de la Fira de la Puríssima, 
l’església de Sant Baldiri acull el pessebre artístic 
instal·lat pels Pessebristes de Sant Boi, on no 
falta cap dels detalls i elements tradicionals que 
representen el naixement de Jesús de Natzaret: 
personatges, ambientació i escenes. La inauguració 
està prevista el dia 5, a les 19.30 h. Horaris de 
visita: dies 6 i 7 de desembre, de 10 a 14 h i de 16 a 
20 h. El dia 8, de 9.45 a 11 h, d’11.45 a 14 h i de 16 
a 20 h. Fora dels dies de la Fira, les visites són els 
dissabtes, de 19 a 20 h, i els diumenges, de 9.45 a 
11 h, i d’11.45 a 12.30 h. Entrada gratuïta. 

Diumenge 10 desembre
De 17 a 20h. I Ball de Nadal. Entrada: 2’5 €. Lloc: 
Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Organització: 
Associació Gent Gran Cooperativa i Molí Nou 

Dimecres 13 de desembre 
18.30 h I Música. Recital de Nadal de cançó i poesia. 
Actuacions de cantautors de l’entitat. Entrada lliure. 
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Retalls d’Art 

Matí I Taller. Arribada del Tió. Activitat adreçada als 
centres educatius: llars d’infants, Escola Montbaig, 
Institució Balmes i Esplai Eixida. Lloc: Casal de Camps 
Blancs. Organització: Pla Comunitari de Camps Blancs. 

Dijous 14 de desembre
18 h I Taller familiar. Reciclem el Nadal. Preu: 3 €. Lloc: 
Casal de Casablanca. Organització: Les Muses 

21 h I Música. Concert de Nadal. Amb l’orquestra A4 
Cordes de Sant Boi. Preu: 5 €. Lloc: Casal de Casablanca. 
Organització: Les Muses 

Divendres 15 de desembre 
11 h I Música. XIII Cantada de Nadales. Tornerem a 
tenir la plaça plena de nens i nenes cantant al Nadal. 
Org.: Grup de treball de mestres de música dels centres 
educatius de la ciutat. Lloc: pl. Ajuntament 

18 h I Taller de Nadal. Fem un centre de taula. A càrrec 
de Laura Calero. Taller per a adults. Activitat gratuïta. 
Inscripció: tel. 93 6306463. Lloc: Biblioteca M.Aurèlia 
Capmany. Org.: biblioteques de Sant Boi 

21 h I Solidaritat. Sopar solidari. Actuacions de 
diverses entitats. En el marc de la campanya Cap infant 
sense joguina. Preu: 7 €. Lloc: Casal de Marianao. Org.: 
Consell de Marianao. 

Dissabte 16 de desembre 
A les 11.30 i a les 18 h I Música. Concerts de Nadal. 
Lloc: Escola Municipal de Música Blai Net. Org.: Escola 
de Música Pilar Villanueva 

20 h I Música. Concert Rock de Joguina. Amb els grups 
13 Grados, Bcn, Olvido París, The perdidos 17.30 h I Taller familiar. La plastilina fa al Río i Tpar. En el marc de la campanya Cap llums. Juguem amb l’electricitat. A càrrec infant sense joguina. Entrada: una joguina o de la Fundació Pere Tarrés. En el projecte 3 €. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Casal de Bibliolab. Per a infants de 4 a 7 anys. Marianao i La Cápsula del Tiempo Gratuït. Inscripció: tel. 93 6306463. Lloc: 

Bibl. M. Aurèlia Capmany 
Dissabte 16 i diumenge 17 

18 h I Música. Cantada de nadales.de desembre Amb les corals Fundació Marianao, Vox D’11 a 23 h I Comerç. Mercat de Nadal i Mulieribus, Escola Mª Pilar Villanueva i Taller del Tió. Lloc: Pl. Generalitat. Org.: La Gavina. Campanya Cap infant sense Casal de Marianao, Suau (DID) i Percussió joguina. Entrada: una joguina o 3 €. Lloc: Can Paulet Casal de Marianao. Org.: Casal de Marianao. 

Diumenge 17 de desembre
10 h I Festa. Xocolatada i activitats a favor de La 
Marató de TV3 d’enguany, dedicada a 
la investigació de malalties infeccioses. 
Tiquets solidaris: 3 €. Lloc: Col·legi Sant 
Josep. Org.: Col·legi Sant Josep 

17 h I Festa. Arribada de la Llum de la 
Pau. Es lliurarà la llum a les persones 
assistents perquè arribi el desig de pau 
a totes les llars. Lloc: Pl. Ajuntament. 
Org.: AEG Sant Ramon Nonat i Associació 
d’antics Escoltes, Pessebristes de Sant 
Boi i Ajuntament amb la col·laboració 
de les corals infantils de la Coral 
Renaixença 

17 h I Ball de Nadal de la Gent Gran. 
Ball amb orquestra, berenar i brindis 
de Nadal, sorteigs i sorpreses. Preu: 3 
€. Venda de tiquets a les associacions 
de gent gran i al poliesportiu, el dia del 
ball. Lloc: Poliesportiu La Parellada Org.: Coordinadora 
d’Associacions de Gent Gran de Sant Boi 

17 h I Música. Cantada de nadales. Amb la coral de 
l’Asociación Cultural Peraleda Nuestra Señora de 
Fátima. Lloc: Casal de Camps Blancs. Org.: Asociación 
Cultural Peraleda Nuestra Señora de Fátima. 

Dilluns 18 de desembre 
15 h I Festa de Nadal de Cultura Viva. Gratuït. Lloc: 
Casal de Camps Blancs. Org.: Cultura Viva 

17 h I Espectacle. Contes de Nadal i fem cagar Tió. 
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Els Garrofers 

Dimecres 20 de desembre 
17.30 h I Festa de Nadal amb Màgia. Amb l’Esplai 
Eixida i Cultura Viva. Lloc: Casal de Camps Blancs. Org.: 
Pla de Desenvolupament de Camps Blancs. 

18 h I Taller infantil. Fes un Regal de Nadal. Gratuït. 
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses 

Apadrinament Solidari de cartes als Reis Mags. 
El dia 20 de desembre finalitza aquesta tradicional 
campanya solidària als barris Centre i Vinyets i Molí 
Vell. Vols apadrinar la carta als Reis d’un nen del barri? 
Informació: tel. 93 6548950 o massallera@santboi.cat. 
Org.: Ajuntament amb la col·laboració de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Ramon Nonat 

Divendres 22 de desembre 
17 h I Circ familiar. Jugacirc. Un espai de joc amb 
malabars, equilibris i jocs d’habilitat. Lloc: La Gralla. 
Org.: Els Garrofers 

17 h I Ball de Nadal de la Gent Gran. Lloc: Casal de 
Camps Blancs. Org.: Ass. de Pensionistes de Camps 
Blancs. 
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19 h I Música i teatre. Cantada de nadales en anglès. 
L’alumnat més petit cantarà i el més gran 
oferirà una peça teatral. Entrada solidària 
per a l’apadrinament de les cartes als Reis. 
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Let’s Go English. 

Fins al 22 de desembre concurs tradicional 
23è Fem el Pessebre! Darrer dia d’inscripció. 
El 26 de gener, a les 19.30 h, a Can 
Massallera, es lliuraran les distincions. 
Inscripció: Hotel d’Entitats, al tel. 93 
6306408 o a femelpessebre@pessebristes
santboi.org. Informació: pessebristes
santboi.org. Org.: Pessebristes de Sant Boi 

Dissabte 23 de desembre 
10.30 h I Espectacle. Tió de Nadal. Adreçat 
a infants menors de 8 anys. Entrada lliure. 
Lloc: pl. Ajuntament. Org.: Pessebristes de 
Sant Boi i Ajuntament. 

11 h I Espectacle. Caga Tió. Els més petits de casa faran 
cagar Tió i s’emportaran moltes sorpreses. Lloc: Plaça 
de Pare Carles Masó i Blanch. Org.: Comissió de Festes 
Cooperativa i Molí Nou i casal 

21 h I Música. Concert de nadales. Amb la Coral 
Pedres Blanques. Lloc: Can Carreras. Org.: Coral Pedres 
Blanques 

Diumenge 24 de desembre
De 8 a 14 h I Esports. IV Torneig Internacional de 
Nadal d’Escacs Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Lloc: 
Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Org.: Club 
d’Escacs Ciutat Cooperativa i Molí Nou 

11 h I Espectacle. Caga Tió. Els infants piquen amb 
bastons el Tió mentre canten una cançó i reben una 
bosseta amb llaminadures. Lloc: pl. de la Bòbila. Org.: 
Can Paulet Percussió 

11 h i 12 h I Música. Concerts de Nadal. concerts de 
la Coral Renaixença a la Llar Sant Josep (11 h) i a la 
Residència Benviure (12 h) . Org.: Coral Renaixença 

Dies 25, 26, 28, 29 i 30 de 
desembre 
19 h (dies 25, 26 i 30) i 20 h (dies 28 i 29) I Espectacle. 
Els Pastorets de Sant Boi. Els populars Pastorets, versió 
de Rafael Anglada, amb un toc d’actualitat. Informació i 
reserva d’entrades www.tripijoc.cat, pastorets@gmail. 
com. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc 

Dimecres 27 de desembre 
18 h I Espectacle. Art al Nadal. Amb la companyia La 
Gàl·lia. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses 

Dies 27, 28 i 29 de desembre 
De 17.30 a 19.30 h I Taller familiar d’hivern. Per a 
famílies amb menuts de 0 a 6 anys. Preus: 3 € al dia. 3 
dies, 8 €. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Suau (DID) 

Dijous 28 de desembre
De 17 a 20 h I Dansa infantil solidària i xocolatada. En 
el marc de l’apadrinament de cartes als Reis a Centre i 
Vinyets i Molí Vell. Classes de diversos estils per a totes 
les edats. Preu solidari: 1 € Lloc: Can Massallera. Org.: 
Spai Carioca i la col·laboració de l’AV Vinyets i Molí Vell 

17.30 h I Titelles. Amb un espectacle esbojarrat on 
les verdures són les protagonistes. Lloc: Casal de 
Casablanca. Org.: Els Garrofers 

Dies 28 i 29 de desembre 
D’11 a 14 h I Infalúdic. Jocs i activitats per a tots els 
infants. Entrada lliure. Lloc: pl. Catalunya. En cas de 
pluja, a Can Massallera. Org.: Ajuntament 

Dissabte 30 de desembre 
11 h I Art. Matí d’art urbà al carrer. Amb activitats de 
patinatge, grafits i música dj. en directe. Lloc: plaça dels 
Gegants. Org.: Els Garrofers 

Diumenge 31 de desembre
11 h I Cercavila de l’Home dels Nassos. Animació i 
cercavila. A les 12.30 h, taller de nassos. Recorregut: pl. 
Catalunya, c. Francesc Macià, Lluís Pascual Roca i Lluís 
Castells, pl. Cap de la Vila, c. O’Donnell i Nou, rbla. 
Rafael Casanova i pl. Ajuntament. Org.: Pessebristes de 
Sant Boi, Fed. Els Garrofers i Ajuntament 

Dilluns 1 de gener
19 h I Música. Concert de Cap d’Any. Entrada lliure. 
Lloc: Parròquia de Sant Baldiri. Org.: Coral Renaixença 

Dimarts 2 de gener
11 h I Campanya de Reis. El dia 2 de gener finalitza la 
campanya de recollida de joguines a Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou. Podeu col·laborar amb joguines, la compra 
del calendari del barri o participant al crowfunding 
fins al 23 de desembre. Informació: tel. 93 6544854 
i casalcooperativa@santboi.cat. Org.: Pla de 
Desenvolupament Comunitari Cooperativa Molí Nou 

Dimecres 3 de gener
17.30 h I Titelles. En Ximpa a la selva. Espectacle de 
la companyia Sinilos. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: 
Les Muses 

Dijous 4 de gener
18 h I Espectacle. Il·lusiona’t, amb el Mag Pau Segalès. 
Màgia, humor, misteri, interacció i moltes il·lusions. 
Entrada gratuïta. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament 

Nadal Ludoteca L’Olivera 
Dj. 14 des. De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h I 
Taller de joguines, a càrrec de La Xarranca (de 4 a 11 
anys). Dv. 15 des. 18.30 h I Espectacle de titelles. El 
Nadal dels tres porquets, a càrrec de. Sebastià Vergés. 
Ds. 16 des. De 10.45 a 11.45 h i de 12 a 13 h I Taller de 
joguines pequeteca, a càrrec de La Xarranca (d’1 a 3 
anys). Dl. 18 des. De 17.15 a 18.25 h i de 18.35 a 19.45 
h I Jornada de portes obertes pequeteca (d’1 a 3 anys). 
Dt. 19 des.De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h I 
Taller sensorial i emocional amb fruita, a càrrec de 
Roser Sellés i Neus Reig. Primer torn, famílies amb 
infants de 4 a 11 anys, segon torn, famílies amb infants 
d’1 a 3 anys. Dc. 20 des. De 17.15 A 18.30 h  i de 18.30 
a 19.45 h I Jo també jugo. Sessió de joc entre pares 
i mares i fills i filles (de 4 a 11 anys). Dj. 21 des. De 
17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30 h I Jornada de portes 
obertes ludoteca (de 4 a 11 anys). Dv. 22 des. De 18.30 
a 19.30 h  I Espectacle de 
teatre. Pinotxo, a càrrec 
de Catacrac teatre. Totes 
les activitats, gratuïtes. 
Inscripcions, a la ludoteca 
o al tel. 93 6529844, a 
partir del 11 de desembre. 
Aforament limitat. 

Una cavalcada de somni 
Dia 5 de gener. 17 h I Les aventures de Jules Verne, els invents estrambòtics, 
els personatges mitològics, el món del circ, les figures de gel o els instrumets 
musicals són algunes de les temàtiques que han inspirat les carrosses de la 
cavalcada dels Reis Mags 2018. En aquesta ocasió, el món dels somnis és el tema 
elegit per rebre Ses Majestats com es mereixen. Un any més tornarà la màgia i la 
dolçor dels caramenls a la cavalcada. Abans de la cercavila de carrosses, el parc 
de la Muntanyeta s’omplirà d’éssers entremaliats i riallers d’èpoques antigues i de 
terres molt llunyanes. Portaran objectes i vehicles inversemblants en el marc d’un 
espectacle creat per la companyia Gog i Magog. No faltarà la carrossa del Xumet 
que recollirà les cartes dels més despistats. A continuació els Reis enfilaran el camí 
fins a la plaça de l’Ajuntament, on l’alcaldessa, Lluïsa Moret, els lliurarà les claus 
de la ciutat. La Cavalcada comptarà amb la participació de 900 persones que han 
treballat per fer les carrosses i donar vida a la il·lusió de preparar la nit de Reis. 

Per una cavalcada segura
Cal tenir precaució durant el pas de les carrosses i no enfilar-se a contenidors, 
semàfors, senyals i altres objectes. Seguiu sempre les instruccions del personal de 
seguretat. Més informació: gencat.cat 

Recorregut: des del parc de la Muntanyeta, c/ Baldiri Aleu, rda. Sant Ramon, 
av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, c/Lluís Pascual Roca, c/ 
Montmany, c/Eusebi Güell, ronda de Sant Ramon, c/ Frederic Mompou, c/Rubió i 
Ors, c/Girona, c/Pablo Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Carles Martí i rambla de Rafael 
Casanova 

Organització: Ajuntament amb la col·laboració de AV Poblet Marianao, AMPA 
Escola Salesiana, AFA Escola Vedruna, AMPA Escola Benviure, ACA Casa de Sevilla, 
ACA Casa de Cádiz, Tots Som Santboians, comissió de Festes cooperativa i Molí 
Nou, Feinart, Voluntaris del Refugi d’animals de Companya (RMAC), L’Estudi escola 
de dansa, Fed. Els Garrofers, Diables de Casablanca, IES Camps Blancs, IES La 
Mercè, Stick Art Studio, Escuela Thuya i Feinart 

Els patges reials visiten els barris
Divendres 29 de desembre. 17 h I Benvinguda als patges reials. Els nens i les 
nenes de Sant Boi estan convidats a rebre i saludar els patges reials que els dies 
previs a la Cavalcada visitaran els diferents barris de la ciutat per recollir les cartes 
als Reis. Lloc: plaça de Catalunya. Org.: Ajuntament amb la col·laboració de Feinart 

Casablanca. 2 de gener, 17 h I Carrosa del Xumet amb música de l’Agrupament 
musical Sant Josep Obrer i tallers de gegants i diables. Lloc: pl. Focs de Sant Joan. 
4 de gener, 17.30 h I Recollida de cartes i taller de joguines amb material reciclat. 
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Federació Els Garrofers 
Camps Blancs. 4 de gener, 11 h I Festa del Xumet amb animació Lloc: Casal de 
Camps blancs. Org.: Pla Comunitari Camps Blancs 
Centre. 3 i 5 de gener, d’11 a 14 h I El Patge Reial i la carrossa del Xumet al Barri 
Centre. Lloc: pl.  l’Ajuntament. Org.: Ajuntament 
Ciutat Cooperativa i Molí Nou. 2 i 3 de gener, de 17 a 20 h I Cartes per al Rei 
Melcior i els patges. Lloc: pl. Pare Carles Masó i Blanch. Org.: Com. de Festes i casal 
Marianao. 3 i 4 de gener, de 17 a 19.30 h I El dia 3, visita del patge reial i la 
carrossa del Xumet. 3 i 4 de gener, la fàbrica de joguines i recollida de cartes. Lloc: 
Casal de Marianao. Org.: Feinart, Espai Lúdic i casal 
Vinyets i Molí Vell. Dia 2, de 11 a 14h, i dia 3, de 17 a 20 h I Recollida de cartes. 
Els petits podran donar els xumets al patge. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament 

Agenda Nadal’17/18 

+ Info: 
santboi.cat 
culturasantboi.cat 

Viure Sant Boi
 
N desembre 17
 

23
 



 

      

 

    

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 
 

 
  

 
 

“La nostra 
filosofia de 
cuina és el
 
producte de

proximitat”
 

Quina ha estat la teva trajectòria? 
La vocació de cuiner em va venir quan vaig entrar 
en contacte amb l’ofici. De fet, vaig començar 
a estudiar formació professional a la branca 

ALBERT MENDIOLA és el xef del restaurant santboià Marimorena i ha estat escollit Cuiner de 
l’Any, per votació popular, en el Fòrum gastronòmic celebrat a Girona el 19 de novembre. Nascut l’any 
1977 a Sant Boi, fa trenta anys que es dedica a la restauració. Acaba d’arribar a un acord amb Diversus 
per traslladar el seu estil de cuina als restaurants de petit format del grup santboià d’hostaleria. 

administrativa per afinitat amb la dedicació 
familiar. Als 16 anys vaig començar a treballar a un 
restaurant de Salou i vaig tornar amb la idea de 
dedicar-me a la restauració. Així, vaig començar a 
estudiar cuina a l’escola Joviat de Manresa i a partir 
d’aquí se’m van obrir les portes de la professió. 

Vas tenir responsabilitats de seguida? 
Als 18 anys ja treballava de cap de cuina a un 
restaurant de Ponts i després a un altre de Torà. 
Tres anys després vaig començar a treballar amb 
el xef basc Martín Berasategui, a Lasarte i amb 22 
anys em va situar de cap de cuina al restaurant 
Kursaal. 

Després vas tornar a Catalunya? 
L’any 2000 vaig començar a un establiment de 
disseny situat a la Diagonal que es deia Negro. 
Després va arribar una època al Bar Mut on vaig 
poder treballar amb producte de la millor qualitat, 
sobretot marisc. L’etapa de Barcelona va finalitzar 
al Mutis, una cocteleria que va ser triada com la 
millor d’Europa. 

Per què vas decidir establir-te a Sant Boi? 
L’any 2012 vaig apostar per obrir a Sant Boi perquè 
volia tornar a casa amb la família i els amics 
després d’estar 10 anys fora. El primer restaurant 

el vam obrir al local on hi havia La dama juana. Els 
començaments van ser molt difícils i, de fet, vam 
estar a punt de tancar quan només portàvem un 
any i mig. Per raons que desconec, al setembre 
de 2013 es va produir un canvi i vam començar 
a tenir el restaurant ple. Crec que la publicitat 
boca-orella va funcionar. 

Quan us vàreu animar a traslladar el restaurant? 
L’any 2015 vam reformar l’anterior restaurant 
Manhatan (situat al costat) i ens hi vam traslladar. 
Ara estem oferim un menú diari els dies laborables 
que anem canviant cada dia i un menú amb una 
minidegustació que modifiquem cada setmana. 
Durant el cap de setmana oferim la nostra carta 
i ara introduirem un menú vegetal que també 
oferirem per encàrrec els dies laborables. 

I ara Cuiner de l’Any. Un  abans i un després? 
La nostra filosofia de cuina és el producte de 
proximitat. La majoria dels nostres proveïdors 
són de Sant Boi o dels voltants. Un bon producte 
facilita la feina i la meva tasca és no espatllar-
lo. Tot i que la presentació és senzilla, darrere 
hi ha una feina d’elaboració que no es veu. Així, 
seguirem fent el mateix amb l’única diferència 
que potser serà més difícil trobar taula. 

N Vaig apostar per obrir
 
a Sant Boi perquè volia
 
tornar a casa amb la
 
família i els amics
 

N La vocació de cuiner
 
em va venir quan vaig
 
entrar en contacte
 
amb l’ofici 

Marimorena i Diversus, nova aposta.... 
Iniciem una col·laboració que consistirà en 
traslladar l’estil de cuina de Marimorena als 
restaurants de petit format del grup Diversus, com 
el Diversus de Dalt, amb l’objectiu d’afavorir una 
millor oferta gastronòmica a Sant Boi. També vull 
dedicar temps a temes de formació i d’I+D. Un altre 
projecte que encetem aquest mes de novembre és 
una nova associació anomenada Sant Boi Menja 
Salut que vol treballar en xarxa amb altres agents 
de la ciutat per promoure hàbits saludables n 




