
PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI 

 

Ubicació geogràfica i  caracter ístiques ter r i torials 

 

Ubicat dins l’àrea metropolitana de Barcelona, a 6 km de l’aeroport, 9 km del port i 15 

km de Barcelona, Sant Boi és un dels principals nuclis de població de la comarca del 

Baix Llobregat i un punt estratègic en el sistema de comunicacions al sud de Barcelona. 

 

 

 
 

Font: Memòria d’Activitat Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat. 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 2005. 

 

 

La Comarca 

La Comarca del Baix Llobregat és un territori de tipus mediterrani que s’estén des de la 

desembocadura del riu Llobregat fins a la muntanya de Montserrat, on es troben els 

relleus més importants de la comarca, per sobre dels 1.000 metres. És una comarca 

singular per la seva diversitat de paisatges. Els seus 486,10 km² inclouen gairebé tots 

els elements dels  paisatges mediterranis.  



 
Font: Memòria d’Activitat Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la 

Comarca del Baix Llobregat. Consell Comarcal del Baix Llobregat 2005. 

 

La comarca del Baix Llobregat està integrada per 30 municipis, limita al nord amb el 

Bages, a l'est amb el Vallès Occidental, al sud-est amb el Barcelonès, al sud amb la 

Mediterrània, al sud-oest amb el Garraf, a l'oest amb l'Alt Penedès i al nord-oest amb 

l'Anoia. Amb 767.967 habitants (2006), és la tercera comarca més poblada de 

Catalunya. Per la seva situació geogràfica el Baix Llobregat és un espai de pas natural 

d’infraestructures entre el  litoral i la Catalunya interior.  

 

Taula 1. Dades del Baix Llobregat. 

 

Dades Comarcals: 

Població (any 2006) 767.967 

Superfície (km²) 486,10 

Capital comarcal Sant Feliu de Llobregat 

 

És una comarca amb forta presència d’activitat industrial, comercial i logística, atesa la 

proximitat de l’aeroport del Prat i del port de Barcelona. Suposaran una important millora 

l’arribada de la futura línia 12 i la prolongació de la línia 9 del metro, la conclusió del 

traçat de l’AVE (Alta Velocidad España), així com l’ampliació del port i de l’aeroport.  

 



Una característica especial de la comarca és la presència del Parc Agrari del Baix 

Llobregat, situat a les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del riu Llobregat, que 

ocupa una posició central dins la regió metropolitana de Barcelona.  

 

El municipi 

Sant Boi de Llobregat tenia una població 81.851 habitants al 20081, amb una superfície 

de 21.94 km²,  gran part dels quals es troben sobre el terreny planer del delta al marge 

dret del riu Llobregat, i una altra part als vessants de la Serralada Litoral, de la qual la 

muntanya de Sant Ramon, de 288 metres d’altitud.  

 

La ciutat s’estén sobre un 38% de la superfície del terme municipal. Altre 35% està 

ocupat per la zona agrícola de Sant Boi que conforma el conjunt de camps de conreu 

més extens del Parc Agrari del Baix Llobregat. Al mateix espai trobem un continu de 

vies de comunicació viàries i ferroviàries que ja ocupen un 6% del nostre territori. 

També tenim una especial riquesa d’espais naturals preservats: en un 21% del terme 

podem gaudir d’una àmplia zona forestal, d’una ribera fluvial i de zones humides. 

 

 
 

Sant Boi de Llobregat limita amb Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, el Prat de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí. El punt de Can Cartró enllaça amb 

Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. El clima 

és mediterrani marítim amb estius calorosos, hiverns suaus i tardors plujoses. La 

temperatura mitjana és de 16,3º C.  

 

 

 

                                                
1 Sant Boi en Xifres, 2008. 



Configuració històrica de Sant Boi 

 

Ja a la prehistòria hi va haver una comunitat d’habitants a Sant Boi. Així semblen 

indicar-ho els descobriments de restes arqueològiques d’origen ibèric, datades entre 

els segles I-V dC, entre les quals destaquen unes termes romanes; i també de restes 

preromàniques. Malgrat que no existeixen vestigis, a la toponímia hi ha testimonis sobre 

la presencia musulmana, que fou breu: la població va dir-se, dels segles VII, Alcalà, que 

en àrab vol dir “castell”, atès que Sant Boi era un punt estratègic per dominar el delta, 

travessar el riu i protegir el creuament de camins on s’assentava. 

 

El 1238, Guillem de la Cera era Senyor del Castell de Sant Boi; però, a més d’aquesta 

jurisdicció existien dins la vila les de la Pobla Arlovina i la del Reial. El Consell de Cent 

barceloní projectà al s. XIII la construcció d’un pont damunt del Llobregat, que facilitava 

la comunicació de Barcelona amb ponent en les èpoques en què el pont era 

intransitable per l’acció de les riuades, convertí la població en un important centre 

comercial i d’activitats, (s’hi celebrava un conegut mercat setmanal, a la plaça de 

l’Alou).  

 

En construir, a la fi del s. XVIII, el pont de Molins de Rei, el principal trànsit es derivà cap 

a aquell nou pas. El 1864 Lluís Castells i Comas el va fer reconstruir. El terme 

constava, a més, de la quadra de Benviure, de les del Llor, de la Torre Salvana i del 

Fonollar. Dins el terme s’ han trobat restes ibèriques i romanes. 

 

Durant els segles XVI, XVII i XVIII es construeix un bon nombre de masies, tant al nucli 

urbà com al camp i s’edifica la nova església parroquial (1710-1752), un dels principals 

signes d’identitat, d’estil barroc, però amb una simplicitat neoclàssica. A l’últim quart del 

segle XIX la població, (en aquells moments 3.000 habitants) i fins aleshores 

concentrada als voltants del turó del castell i el riu, va iniciar un eixamplament.  

 

A partir de 1875 s’amplià el nucli urbà sobre el camí de Sant Climent i el 1905 s’aprova 

el primer gran projecte de planificació urbana local. En aquell moment tenia 5.000 

habitants i la població era essencialment agrícola. La primera indústria important data 

de l’any 1917, quan es va iniciar la construcció del clavegueram i la pavimentació dels 

carrers.  

 

El 1921 s’hi formà el primer equip de rugbi de l’Estat espanyol (la Unió Esportiva 

Santboiana); el santboià Baldiri Aleu i Torres en fou l’introductor. El 1940, la població 

tenia 10.000 habitants, i el 1960 ja arribava als 20.000; el 1970, als 50.000.  

 



Durant aquestes dècades es van generar formes de creixement urbà basades en 

l’especulació i el benefici privat que van configurar un territori desvertebrat i mancat de 

serveis. En aquest període es van construir grans barris als afores destinats a la 

immigració -Casablanca, Camps Blancs i Ciutat Cooperativa-.  Al mateix temps, es va 

produir un creixement des del centre històric en direcció als nous barris seguint els 

plans d’eixamplament traçats, però també es va ocupar la muntanya amb parcel·lacions 

per a habitatges unifamiliars que es van vendre sense una urbanització prèvia.  

 

En el 1976 s’hi celebrà el primer acte públic autoritzat des de 1939, commemorant la 

festa de l’Onze de Setembre, amb motiu d’haver estat enterrat en aquesta localitat el 

darrer conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanova. Durant aquest temps s’han 

construït nous sectors d’habitatges (la riera Gasulla, la bòbila de Can Miquel, Mas 

Pollastres, Torrelavila, etc.) dissenyats amb l’objectiu de vertebrar la ciutat, cosir la 

trama urbana i introduir-hi un concepte de reequilibri territorial. La principal 

característica dels nous sectors és la gran quantitat de zones verdes existents, així 

com serveis i equipaments.  

 

Tot aquest creixement ha fet possible i necessària la construcció de nous equipaments 

i espais lliures, en destaquem, a més dels esportius, la biblioteca central de la ciutat i la 

xarxa d’equipaments de proximitat, i parcs com el de la Muntanyeta. 

 

Aquesta evolució també s’ha fet palesa en el moviment associatiu, amb més de tres-

centes entitats, i en la creació de noves ofertes lúdiques i culturals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distr ibució ter r i torial de Sant Boi 

 

A Sant Boi de Llobregat* la població es distribueix en sis districtes: Marianao, Ciutat 

Cooperativa-Molí Nou, Barri Centre, Vinyets-Moli Vell, Camps Blancs i Casablanca 

(dels quals els que concentren el major nombre d’habitants  són Marianao-Can Paulet, 

Vinyets-Molí Vell i Barri Centre). La densitat de la població se situa al voltant de 3.700 

habitants per km2 però la distribució és desigual. Hi ha zones d’alta densitat edificatòria 

com ara Ciutat Cooperativa o algunes zones de Marianao, i d’altres de baixa densitat 

com Camps Blancs o els barris de muntanya.  

Les característiques principals de cada districte són les següents: Ciutat Cooperativa-

Molí Nou és un districte dormitori típic dels anys 60-70, amb edificis aïllats en alçada i 

pocs o cap servei ni equipament planejat al principi. Actualment ja disposa d’una 

cobertura acceptable d’equipaments i serveis. Marianao és un districte residencial 

dividit en dos barris, un format majoritàriament per habitatges unifamiliars, i un altre amb 

estructura d’eixample residencial dens. Barri Centre es caracteritza per una estructura 

medieval en el centre històric i prolongació d’aquest nucli amb els primers creixements 

de la resta. Camps Blancs és un districte format per dos barris diferenciats, Camps 

Blancs (polígon habitatge) i Canons i Orioles per habitatges unifamiliars provinents de 

l’autoconstrucció. 

 

Casablanca té un creixement residencial consolidat durant els anys 60-70, amb una 

part industrial, al llarg de l’autovia C-32. Vinyets-Molí Vell és el districte més gran del 

municipi, en part desenvolupat amb el creixement industrial.  

  
* Sociograma de Sant Boi de Llobregat: Annex núm. 6.



Caracter ístiques sociodemogràfiques 

 

Segons el padró municipal a data 1 de gener de 2008, Sant Boi compta amb 81.851 

habitants.  

 

La taxa bruta de ccreixement2 de Sant Boi el 2008 va ser d’1,4%, significativa si la 

comparem amb les respectives taxes al Baix Llobregat, de 16,16%; i a Catalunya, de 

21,09%. Mentre que la comarca ha guanyat població continuadament entre 1986 i 2008, 

Sant Boi n'ha perdut els anys 1991, 1996 i 20043. 

 
Gràfic 3. Evolució de la població al municipi. 

 
Font: Sant Boi en xifres 2008 

 

Per  sexes, la distribució de la població és de 50,3% de dones i 49,7% d’homes. 

Malgrat que en termes totals les proporcions siguin molt equilibrades, els percentatges 

per trams d’edat ens mostren que hi ha un percentatge major d’homes fins al tram 

d’entre 30 i 44 anys. A partir d’aquí el percentatge de dones, sobretot pel fet de tenir 

una esperança de vida més elevada, és major que el d’homes. Es tracta d’una 

tendència habitual al conjunt de la nostra societat, però que cal tenir en compte per a 

l’anàlisi de factors d’exclusió relacionat amb l’edat. 

 
 
 
 
 

                                               



 
Gràfic 4. Distribució de gènere per trams d’edat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Sant Boi en xifres 2008. 

 

Quant a la distribució territorial, la majoria de la població del municipi es concentra al 

districte de Marianao – Can Paulet, amb un 39,1% de la població del municipi. 

 

Gràfic 5. Població per districtes. 

 
Font: Sant Boi en xifres 2008. Servei d'Informació de base i Planificació.  

 



 

La ddensitat de població (hab./km2), varia en funció de la superfície de referència. El 

nivell més alt de densitat absoluta (superfície total) el té el Barri Centre. En aquest sentit 

cal matisar que el barri de Vinyets-Molí Vell inclou dins de la seva superfície 

comptabilitzada extensions de terreny agrícola, i que el barri de Marianao abraça la 

muntanya de Sant Ramon. Si ens fixem en la densitat urbana (superfície residencial i 

d’equipaments) el districte més dens és Marianao; i l’índex més elevat de densitat 

residencial (superfície d’habitatges) l’encapçala el barri Ciutat Cooperativa-Molí Vell. 

 

De l’eestructura d’edats de la població de Sant Boi cal destacar que compta amb 

índexs de població jove per sobre de la mitjana catalana i de la comarca. D’altra banda, 

tanmateix, la proporció de persones majors de 65 anys és considerablement més baixa 

que la catalana o la de l’Àrea Metropolitana, però per sobre de la comarca. 

 

Gràfic 6. Comparativa per trams d’edat. 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya – Anuari Estadístic Catalunya 2007 

 

El grup d’edat més nombrós és el de 30 a 34 anys (9,42%) seguit del d’entre 25 i 29 

(9,27%) de la població. Aquesta situació es dóna a tots els districtes excepte al de 

Marianao, on el percentatge més gran de població correspon al tram d’edat entre els 45 

i els 64 anys. 



 

Gràfic 7. Piràmide d’edats. 

 

 
 Font: Sant Boi en xifres 2008.  

 

En termes relatius els districtes que presenten majors proporcions de població de més 

de 65 anys són els de Ciutat Cooperativa, amb un 22,7%, i el de Camps Blancs, amb 

un 22%. Els districtes “més joves”, és a dir, amb percentatges majors de població per 

sota dels 16 anys, són Casablanca amb un 18,7% i Marianao amb un 17,3%. 

 



Gràfic 8. Població segons origen i districte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: Sant Boi en xifres 2008 

 

El 2008, el 58,4% de la població és nascuda a Catalunya i, dels nascuts fora, el 10,5% 

de la població ha nascut fora d’Espanya. Així, els països de procedència de les 

persones immigrades ha anat variant: els primers que van començar a arribar van ser 

els magrebins, a finals dels 70. 

 

L’any 2000 el major nombre de població nouvinguda era procedent de l’Àfrica4, un 

67,4% de tota la població estrangera. El 2008, en canvi, és el continent americà el 

principal emissor de població corresponent al 5% del total de la població seguit del 

Magrib, amb un 3%. El gruix de la població llatinoamericana a Sant Boi procedeix de 

l’Equador i Colòmbia. 

 

Els barris de Ciutat Cooperativa, Casablanca i Camps Blancs són els que, en termes 

relatius, han rebut més població immigrada. Casablanca és el districte amb major 

proporció de població procedent d’Amèrica Llatina, un 4,2%, i Camps Blancs és el barri 

en el qual els magrebins representen major proporció, el 5,4%. 

 

                                                
4 Programa municipal transversal de nova ciutadania, Sant Boi de Llobregat, 2007. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i 
Diputació de Barcelona. 
 
 



Gràfic 9. Població segons nacionalitat i districte. 

  
Font: Sant Boi en xifres 2008. 

 

 

 

Caracter ístiques economicolaborals 

 

Fins a mitjans del segle XX Sant Boi havia estat un nucli de població fonamentalment 

agrícola afavorida per l'orografia del terreny i per la qualitat agronòmica dels sòls del 

delta del Llobregat. A partir dels anys 50, i encara més als 60, la ciutat, com de fet 

s’esdevingué en molts altres municipis de l’àrea metropolitana, va créixer molt fruit del 

flux migratori de persones provinent del sud-est de la península i que s’esdevingué 

paral·lel al creixent procés d’industrialització i que, al seu torn, va anar en detriment de 

l’activitat tradicional agrària. En conseqüència, el sector agrícola actual de la ciutat és 

representat, només, per petites explotacions de gestió familiar.  

 

El 2007, hi havia registrades a Sant Boi 3.446 empreses. Sant Boi compta amb una 

superfície important de sòl dedicat al sector industrial amb vuit polígons industrials: 

Sector Comercial Alcampo, Salines, Sales, Fonollar Sud-Bullidor, Fonollar Nord, Can 

Calderon, Abat Oliba i Prologis.  

 



Gràfic 10. Activitat empresarial de Sant Boi de Llobregat. 

 
Font: Informe Directori Empresarial Sant Boi, 2007. 

 

En el transcurs dels anys 80, però, el comerç i el sector serveis es desenvolupen de 

forma sostinguda i exponencial i arriben a representar, en l’actualitat, el 50,5% de 

l’activitat econòmica de Sant Boi.  

 

Segons les dades de l’Observatori de Ciutat, a finals del mes de gener de 2009 el 

creixent nombre de persones aturades ha fet que la taxa d’atur al municipi  augmenti en 

1,2 punts respecte al desembre de 2008, i se situa en el 14,4% de la població activa. 

  
Aquesta taxa d’atur ha afectat, durant aquest mes, més a les dones que als homes. La 

població jove activa d’entre 16 i 29 anys va acabar el mes de gener també molt 

perjudicada per l’increment de la taxa d’atur, el qual se situa en el 13.3%, 1,8 punts més 

que al desembre de 2008 com es pot veure en el gràfic següent: 



Gràfic 11: Taxa d’atur registrat. 

 
     Font: Diputació de Barcelona, Departament de Treball i Enquesta Local de Població Activa. 

  

El nombre de persones aturades ha passat dels 3.385 que hi havia registrats a gener 

de 2008 fins a les 6.291 a març de 2009.  

 

Així doncs, durant el primer trimestre de 2009 ha continuat la tònica negativa quant a 

l’evolució de les dades d’atur, tant per al conjunt de la població activa com per als 

diferents col·lectius i sectors: homes, dones, joves, treballadors/es estrangers/es, 

indústria, construcció, serveis, entre d’altres.  



 

Organització política i  par ticipació 

 

Organització política del consistori  

Després de les eleccions de maig de 2007, l’Ajuntament de Sant Boi va quedar 

estructurat en quatre àrees, amb l’organigrama següent:  

 

Gràfic 12. Cartipàs de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2007-2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
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Instruments de planificació 

En l’activitat política del consistori cal remarcar que, des de 1999, es comença a implementar, 

a l’actual Àrea de Benestar i Ciutadania, una metodologia de treball que opta per la 

transversalitat i que es consolida amb la creació d’una ponència de programes transversals 

en el període 2003-2007. A partir d’aquest model de cultura d’organització es defineixen nous 

programes amb els àmbits següents: cicles de vida (infància i adolescència, joventut, gent 

gran); àmbits temàtics (discapacitat, dona, educació permanent, prevenció de la 

drogodependència, nova ciutadania i cooperació i solidaritat). 

 

Processos d’intervenció comunitària 

Al municipi es desenvolupen dos plans de desenvolupament comunitari, el de Camps Blancs, 

iniciat al 1997 i el del barri de Marianao, al 2001. El 2006, en el marc de la Llei de barris de la 

Generalitat de Catalunya, es va aprovar el Pla de millora integral a Casablanca. Tots aquests 

plans tenen com a objectiu la prevenció i la lluita contra processos d’exclusió social, per 

millorar la qualitat de vida, la cohesió i la vertebració socials. 

 

Teixit associatiu i  par ticipació 

L’Ajuntament de Sant Boi va acordar crear tota una sèrie d’instruments formalitzats de 

participació destinats a desenvolupar la democràcia i a canalitzar la participació 

ciutadana i del teixit associatiu. Són tots òrgans de naturalesa consultiva i no vinculant: 

• Consell de Ciutat, òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament que integra 

representants de les entitats i institucions, i dels altres consells sectorials de 

participació d'àmbit de ciutat i de barri. 

• Consells de barri: presten serveis de proximitat i són seu de diferents 

associacions i entitats ciutadanes.  

• Òrgans sectorials: Consell Econòmic i Social, Consell Municipal de Cooperació i 

Solidaritat, Consell Municipal d'Agricultura, Consell Municipal d'Esport de Sant 

Boi de Llobregat, Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic, Consell Municipal 

Escolar, Consell Municipal de Gent Gran de Sant Boi de Llobregat, Consell 

Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, Consell Municipal de les Dones de 

Sant Boi de Llobregat, Consell Municipal de Cultura. 

• El ric teixit associatiu es localitza principalment als barris més cèntrics: 

Marianao, Vinyets-Molí Vell i Centre, i utilitzen majoritàriament com a seu algun 

equipament públic. Els principals àmbits d’activitat a les associacions són: el 

suport a col·lectius amb problemàtiques derivades de malalties, les dedicades a 

la cultura tradicional, i les esportives. 
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