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INTRODUCCIÓ: SANT BOI ES MEREIX MÉS 
 
 
El programa electoral que us presentem és un contracte amb Sant Boi que 
determinarà  l’acció política d’Esquerra per als propers quatre anys. El que us 
presentem és, doncs, un compromís que ens obligarà, independentment del 
número de vots que obtinguem el 27 de maig. No és un recull de promeses 
sinó que respon a una idea sobre la ciutat, uns objectius i un conjunt de 
propostes per assolir-los. Les línies mestres estan marcades per la feina feta 
durant aquests darrers anys, per les posicions que hem anat prenent davant de 
cada conjuntura i per les sensibilitats que tenim pels diferents temes que ens 
afecten com a ciutat. 
 
Entenem que l’acció de govern local no és només assegurar una bona gestió 
pública sinó que cal una política municipal que tingui una clara intencionalitat i, 
en aquest sentit,  la nostra prioritat per temes  com la participació, l’educació i 
la cultura són una aposta de futur i de qualitat democràtica. 
La ciutat sostenible, cohesionada i cívica és en realitat una de sola, un Sant Boi 
que ens faci sentir protagonistes  del progrés d’una ciutat on valgui la pena 
viure. 
 
Esquerra ha realitzat un gran esforç d’estar a tot arreu, d’escoltar i de prendre 
el pols a una ciutat massa acostumada a que sempre manin els mateixos i a 
que les raons dels qui tenen una visió diferent siguin menystingudes. No tenim 
tota la raó però també en tenim, i hem descobert després de moltes trobades i 
converses que la compartim amb molt del nostre veïnat que està disposat a 
donar-nos una vegada més un vot de confiança, perquè cal que se sentin totes 
les opinions, perquè cal que tothom se senti representat i perquè hem 
demostrat al llarg d’aquests quatre últims anys que som un necessari element 
de renovació, amb un perfil municipalista, catalanista i d’esquerres. 
 
Esquerra serà en aquestes properes eleccions municipals la força determinant 
de la gent activa amb energia positiva necessària, perquè Sant Boi es 
mereix més. 

 

 

 

 

Josep M Cervelló  

Cap de llista i candidat a l’alcaldia de Sant Boi de Llobregat 
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URBANISME 
 

• Afavorir un planejament urbanístic adequat a les necessitats de la població: 
equipaments, espais oberts i habitatge protegit en sòl públic, i trencar la 
tendència a la generació d’expectatives especuladores en sòl públic. Davant la 
possible perspectiva de poder recuperar els espais de la caserna i de la FECSA 
cal una consideració estratègica per al futur de la ciutat respecte aquests espais 
i obrir un procés determinant de participació ciutadana pel que fa als usos, des 
de la perspectiva d’obtenir el màxim sòl públic per a fer un planejament en 
funció dels interessos generals i no dels antics propietaris. 

 
• Trencar la tendència al continu urbà mantenint espais no urbanitzats amb les 

poblacions veïnes, evitar l’expansió de la ciutat construida i esmenar les 
irregularitats de la trama urbana. 
 

• Protecció i rehabilitació del centre històric, guanyar una nova centralitat com a 
zona museística, d’activitats culturals i turístiques i de manifestacions 
ciutadanes, alhora que es potencia una recuperació social del barri i 
l’aflorament d’un mercat protegit d’habitatges de lloguer, especialment adreçat 
als joves. Recuperació de l’Ateneu Santboià com equipament cultural públic. 
 

• Lluita contra les grans superfícies comercials i d’oci. La zona de la Parellada ha de 
ser una façana de la ciutat, oberta, verda, relacionada amb el centre històric i 
amb equipaments públics de tipus cultural i esportiu. 
 

• Mantenir criteris de connexió entre els espais oberts, l’espai construit i les masses 
forestals. 
 

• Creació del parc periurbà de Lluís Companys i protecció de la riera de Can Soler, 
ordenant la façana de la ciutat Cooperativa que mira la Colònia Güell. 
Potenciació de la presència de Sant Boi dins del Consorci de la Colònia Güell i 
oposició als projectes d’urbanització intensiva dels límits entre Santa Coloma i 
Sant Boi. 
 

• Salvaguarda de les valls de can Carreras i Santa Bàrbara com a espais verds no 
urbanitzables. Compliment dels acords pel que fa a l’extensió i les 
característiques de la urbanització dels sectors propers a can Carreras nou i a 
Marianao. 
 

• Millora de les zones amb dèficits urbanístics de muntanya ( Can Paulet, Orioles i 
Canons). 
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• Potenciar el verd urbà, especialment pel que fa els nous vials perimetrals i  la 
connexió entre el Montbaig  i el riu i la plana agrària a través d’una línia urbana 
de verd públic ( i també privat) : parc de la Muntanyeta-plaça de l’antic Mercat-
biblioteca Lluís Castells-Can Castellet-Puig del Castell-La Parellada. Obertura 
dels jardins de la biblioteca Lluís Castells i de l’escola municipal de Música. 
 

• Potenciar plans municipals de mobilitat i accessibilitat. 
 

• Planificar zones d’aparcament. 
 

• Desaparició de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de la trama urbana i 
racionalització de tota la distribució. A Sant Boi hi ha un grau molt alt de 
preocupació pels possibles impactes a la salut dels camps electromagnètics, cal 
també introduir controls i limitacions a les antenes de telefonia mòbil 
instal.lades en edificis de la ciutat, especialment aquelles que són properes a 
centres educatius. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 
CASERNA-FECSA: un nou centre de ciutat per al segle XXI 

 
• L’espai de la caserna-fecsa no només ha de servir per donar continuitat urbana 

als barris sinó que ha de configurar un nou centre de ciutat definit per l’espai 
públic, al servei dels barris i com pol d’activitats comercials, de lleure, 
culturals… 

 
• L’espai de la caserna-fecsa pot servir per planificar la ciutat amb visió 

estratègica amb tres oportunitats de futur per a polítiques públiques 
d’habitatge: 
 

• Saló Central 
• Caserna-fecsa 
• PMI Casablanca 

 
• L’espai de la caserna-fecsa albergaria: 

 
• GRAN PLAÇA CENTRAL 
• LLAR D’INFANTS 
• EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
• REFORÇAMENT AMBULATORI  
• 40% HABITATGE PÚBLIC 
• TERCIARI 
• APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT 
• LLAR D’INFANTS 
• METRO 
• RESERVA PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS 
• ACCÉS DIRECTE DES DE LA C-32 I  RONDES 
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L’ATENEU 

 
• Instar l’equip de govern a explorar les possibilitats jurídiques de la demanda 

presentada per la Junta de l´Ateneu, com a pas previ a la represa de qualsevol 
negociació amb els actuals propietaris. 
 

• Treballar per la represa del diàleg per tal de buscar una sortida consensuada 
(que inclogui la Junta actual de l’Ateneu, la Federació d’Associacions de Veïns, 
la Plataforma Cívica Santboiana i el col·lectiu de joves que realitza les seves 
activitats al recinte de l’Ateneu). 
 

• Exigir que l’Equip de Govern es comprometi públicament a que qualsevol 
projecte arquitectònic i de gestió futur impliqui: 

 
a) Un respecte històric per l’estructura de les instal·lacions i els seus 
usos. 
b) Un model de cogestió entre l’administració i el món associatiu que, a 
més reservi uns espais de lliure ús a les entitats del poble (especialment 
Junta i col·lectiu  de joves). 
 

• Demanar que l’Ajuntament posi les condicions necessàries per tal que el 
col·lectiu de joves pugui exercir les seves activitats en condicions de seguretat 
en aquest espai o en un espai alternatiu ( si en algun moment s’iniciessin les 
obres). 
 

• Esquerra no acceptarà un procés de requalificació i conveni que estigui 
condicionat pels interessos dels actuals propietaris, i proposa la destinació per a 
usos culturals del 100 % dels espais de l´antic Ateneu (Pla de Cultura). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
NUCLI ANTIC 

 
• Mobilitat 

 
 -Soterrament del Carrilet per millorar l’entrada/sortida 
 -Connexió de la BV2002 amb la Ronda Litoral  
 -Adequació de la BV2002 al trànsit 

-Execució del replantejament de les connexions Oasis-Parellada, amb 
accés al Riu 

 
• Zona Ateneus 

 
 -Recuperació de l’Ateneu al 100% per a usos culturals i cívics 

-Conveni per a la rehabilitació i l’adequació de l’Ateneu Familiar als 
esdeveniments culturals del municipi 

 
• Zona Museística 

 
 -Integració del Casal Parroquial dins les activitats i l’entorn culturals 

-Museu de la Ciutat de Sant Boi a Can Barraquer, centrat en el període 
romà i el XVIII. 

 -Can Torrents com a arxiu i centre de documentació de Sant Boi 
-Intentar arribar a una entesa amb la Parròquia per a l’exposició pública 
del Sant Baldiri de J.Dalmau, joia del pre-renaixement català 

 -Potenciació de l’estudi i coneixement de les restes romanes i ibèriques 
-Conservació del paisatge urbà (carrers, façanes,places) per fer reviure el 
Barri 

 
• Sector de Can Morelló-Can Julià 

  
-Creació d’un Centre d’Estudi i Difusió del Paisatge (CEDP) a Can Morelló 
de caràcter investigador, supramunicipal, i de gestió dels espais naturals 
de Sant Boi 
-Creació d’un museu-centre d’interpretació de l’agricultura   
baixllobregatina a Can Julià, tot incorporant un arborètum d’espècies 
representatives de la muntanya i el Delta  
-Establiment d’equipaments lúdic-esportius al sector Parellada com a 
transició cap al riu i la zona agrícola 
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HABITATGE 

 
L’accés a un habitatge digne i en condicions és una de les principals 
preocupacions ciutadanes com es posa de manifest en els debats públics dels 
darrers anys. En els darrers temps tenim grans dificultats per tal que el mercat 
garanteixi el dret constitucional a gaudir d’un habitatge digne com a requisit 
bàsic per a l’emancipació de les persones, i les limitacions i fins i tot fracàs de 
les polítiques públiques dissenyades per tal de garantir l’esmentat dret han 
tornat a la primera pàgina. 
 
La liberalització del sòl com era d’esperar no ha suposat cap baixada del cost 
final de l’habitatge ni del propi sòl com a element conformador del preu final, 
atès que l’augment de sòl disponible ha suposat major pastís pels fluxos 
financers que inverteixen en el sector immobiliari. La major oferta de sòl, que 
s’ha traduït en un gran nombre d’habitatges, no s’adiu a la corba demogràfica, 
ni ha suposat cap rebaixa, ni del preu del habitatge ni del sòl. A l’inrevés, 
segons les dades d’experts, per cada habitatge construït per satisfer les 
necessitats d’habitatge se’n construeix un i mig com a inversió, el que explica 
l’alt índex d’habitatges desocupats, al voltant del 15%.(La mitja europea és de 
construcció de 4,3 d’habitatges/ 1000 habitants; a Catalunya dels 70.000 
habitatges construïts el 2002 només 30.000 responen a necessitats d’habitatge 
principal). 
 
El nou pla de l’habitatge 2002-2005( RD 1/2002 d’11 de gener i D157/2002 d’11 
de juny) com a eix vertebrador de l’acció de les administracions públiques amb 
l’aposta per actualitzar preus màxims que estaven desfasats i que no feien 
rentable la implicació dels privats en la construcció d’habitatge protegit de 
promoció privada, causa última de la davallada en la quota d’habitatge protegit 
a partir de la segona meitat dels noranta, han tornat a quedar desfasats per la 
dinàmica del mercat.  
 
Així mateix els programes d’habitatge continguts a la Llei de l’Habitatge a que 
s’ha fet esment, resten inèdits tota vegada que el Programa d’Habitatge i Sòl 
2001-2003 no és altra cosa que un catàleg de sòls urbanitzables actualment 
existents a desenvolupar en concertació amb els ajuntaments, en cap cas els 
programes de promoció quadrienal planificant concertadament amb els ens 
públics territorials, els habitatges anuals de promoció pública i el seu 
finançament. 
 
La política d'habitatge ha de ser, per definició, transversal i concertada pel que 
fa als actors (conjunt dels poders públics) i per l'objecte, atès que implica 
polítiques de sòl, fiscals, l'assistència social, la intermediació no lucrativa… 
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D’aquí que esquerra es compromet els pròxims quatre anys a: 
 

• Mobilitzar totes les eines a l’abast de l’Ajuntament per influir de forma 
decisiva en el mercat immobiliari.  

 
• Desenvolupar una política pròpia d’habitatges i de sòl, ja que aquesta és 

la funció bàsica dels patrimonis municipals de sòl que deriven de les 
actuacions urbanístiques (Llei d'Urbanisme de Catalunya).  

 

• Revisar i aprovar, si s’escau, el Pla Local d’Habitatge després de les 
eleccions  municipals. 

 

• Establir almenys un 40% d’Habitatge Públic al sector CASERNA-FECSA. 

 

• Crear un Punt d'Habitatge i impulsar un Pla d’habitatge, que inclogui 
mesures    com la rehabilitació o la masoveria urbana, entre d’altres. 

 

•  Facilitar l’accés a habitatge adaptat a les persones amb discapacitats. 

 

•  Potenciar l’establiment d’habitatge amb serveis comunitaris. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

En els darrers quatre anys no s'han fet realitat les esperances d’un nou model 
de participació ciutadana a Sant Boi basat en els Consells de barri i sectorials i 
en el Consell de ciutat. 
 
Esquerra proposa una sèrie de mesures per fer realitat una participació 
ciutadana real en la gestió municipal on només s'ha avançat en la redacció d'un 
nou Reglament Orgànic Municipal, però ha quedat absolutament paralitzat la 
redacció del Reglament de Participació Ciutadana, fonamentalment a causa de 
la negativa de l'equip de govern d'avançar cap a un model de pressupost 
participatiu i a la seva negativa de crear el Consell de mitjans de comunicació. 
 
Creiem, com fa quatre anys, que la gestió dels recursos i la definició de 
prioritats per a Sant Boi en els propers anys no pot quedar només en mans dels 
polítics professionals i dels tècnics, sinò que es necessari que la població i les 
seves entitats aportin els seus punt de vista i participin en la gestió municipal i 
en la definició de les seves prioritats i del model de ciutat que volem. 
 
 

• Els Consells Sectorials i els Consells de Barri podran presentar propostes 
de resolució al Ple Municipal que hauran de ser votades per aquest. 

 
• Els veïns han de tenir dret a intervenir en els Plens Municipals per opinar 

i fer propostes sobre els temes de l'ordre del dia.  
 

• Convocatòria pública dels Plens a través dels mitjans de comunicació 
locals. 

 
• Qualsevol persona i entitat ha de tenir dret a presentar i defensar 

mocions davant el Ple Municipal mitjançant un grup municipal o amb el 
suport del 1% del cens electoral.   

 
• Creació d'un Consell de Mitjans de Comunicació, on estiguin representats 

els grups municipals i les entitats del poble. 
 

• Creació dels Consells de Nova Ciutadania(Immigració), Urbanisme i 
Patrimoni, Sanitat i Comerç, entenent que són imprescindibles per 
avançar. 

 
• Que els referèndums que es convoquin i el seu resultat sigui d'obligat 

compliment per l'equip de govern. 
 
 

• El Consell de Ciutat ha d'estar format per  un representant de:  
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– Consells Sectorials i de Barri 
– Entitats degudament registrades al Registre d'entitats 
– Cadascuna de les AAVV 
– Persones escollides aleatòriament i que no formin part de cap 

entitat, associació, o partit ( i el més representatives possible del 
conjunt de la població), prèvia inscripció voluntària. 

– Grups municipals. 
 

• El Consell de Ciutat ha de:  
 

• Gestionar en col·laboració amb els Consells Sectorials i de Barri 
una part del pressupost. 

 
• Conèixer i debatre les actuacions de l'Ajuntament i els grans 

projectes de ciutat. 
 

• Impulsar processos de planificació estratègica de la ciutat, com 
per exemple, un Pacte de Ciutat que impliqui totes les entitats i 
forces socials, polítiques i econòmiques. 

 
• Potenciar la imatge de Sant Boi cap a l'exterior. 

 
• Conèixer i debatre els pressupostos municipals i  fer les 

aportacions que estimin convenients així com  debatre els 
resultats de la gestió de l'equip de govern. 

 
• Col·laborar amb els Consells sectorials i de barri i conèixer  les 

seves resolucions e iniciatives. 
 

• Proposar accions per promoure el desenvolupament sostenible de 
la ciutat i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. 

 
 

• Creació d'una Oficina de suport a les entitats amb la finalitat 
d'assessorar, potenciar serveis comuns, informar dels avantatges que 
poden oferir les diferents administracions, etc. 

 
• Que les entitats, els Consells de Barri i Sectorials així com els ciutadans 

individualment facin aportacions en l'el·laboració dels pressupostos i que 
l'equip de govern tingui present les prioritats manifestades a fi d'anar 
cap a un model de pressupost participatiu. 

 
• Crear Comissions especials d'informació per a determinats temes on 

puguin participar, a més dels grups municipals i els tècnics de 
l'Ajuntament, representants de les entitats ciutadanes i persones de 
reconeguda qualificació o especialment afectades pel tema tractat. 
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•  Dur a terme reunions específiques amb els veïns afectats directament 
per qualsevol actuació municipal. 

 
• Estudiar l'aplicació dels Nuclis d'Intervenció Participativa (grups de 

persones escollides aleatòriament i representatives del conjunt de la 
població, que després d'un procés d'informació plural i de deliberació col-
lectiva emeten un dictamen respecte d'una questió concreta.  

 
• Descentralitzar l’OMAP i fer-la arribar a tots els barris. 
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SEGURETAT CIUTADANA 
 

 
• Assegurar un pla de protecció municipal (pla local de seguretat) que 

permeti afrontar amb garanties qualsevol situació de risc per la població. 
 

• Implicar la ciutadania en les polítiques de seguretat amb la creació del 
Consell Municipal de Prevenció. Aquest consell estaria obert a la 
participació d'escoles, associacions de tot tipus, entitats, veïns etc.. per 
tal d'analitzar les diferents problemàtiques que es puguin detectar al 
municipi. I obrir la Junta de Seguretat Local a la participació ciutadana. 

  
• Potenciar el treball conjunt de la policia local i el cos de mossos 

d'esquadra com una garantia per l'eficàcia de la seguretat a Sant Boi. 
mitjançant un acord que permeti la unificació de les bases de dades i la 
Sala de Coordinació operativa.  

 
• Establir la prevenció com a principi bàsic de la seguretat al municipi.  

 
• Ampliar els efectius de Policia Local per cobrir les necessitats de la nostra 

població. 
 

• Crear un circuit de formació estable per als membres de la Policia Local 
que garanteixi i renovi els seus coneixements.  

 
• Definir un marc d'actuació per la figura del Tècnic de Protecció Civil que 

li permeti analitzar i si s'escau millorar els protocols d'actuació definits als 
Plans d'emergències del municipi.  

 
• Activar la coordinació dels diferents actors afectats pel Pla de suport a 

víctimes del delicte o accidents, perquè aquest sigui realment efectiu i 
proper al ciutadà. 
 

• Racionalitzar les funcions dels agents cívics i dotar-los de les 
responsabilitats adequades.   
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MOBILITAT 
 

El Pacte Cívic per a la Mobilitat Sostenible i Segura, que el van subscriure 43 
entitats i col·lectius relacionats amb la mobilitat el 29 de setembre de 2005, ha 
consistit en debatre als diferents barris una proposta de pla de mobilitat basat 
en la jerarquització viària de tots els carrers de la ciutat. 
 
En el debat de cada barri es van rebre un total de 145 propostes de canvi o 
millora que van ser analitzades per l’equip tècnic de treball i per la comissió de 
mobilitat, però la  comissió de direcció va decidir quines propostes les admetia 
o no, i la comissió de seguiment només va poder redreçar-ne algunes, desprès 
de molta insistència. 
 
Paral·lelament, s’han anat realitzant actuacions no decidides o comentades a la 
comissió de seguiment, com les decisions preses amb altres col·lectius (Consells 
de Barri, que no tenien contactes amb la comissió de seguiment del Pla de 
Mobilitat, o l’Àrea de Disseny de Ciutat, que va realitzar les seves necessitats 
partidistes, passant per sobre del Pacte). 
 
Per tant, les actuacions realitzades a la ciutat, moltes d’elles conflictives, han 
estat decidides per la comissió de direcció, la qual cosa demostra que tot i 
disposar de l’únic lloc de consens per poder perfilar la mobilitat dins la nostra 
ciutat, la participació ciutadana no funciona com caldria. 
  
El Pla de Mobilitat que s’ha aprovat amb l’abstenció d’esquerra, seria necessari 
estudiar-lo en profunditat per analitzar si recull tant les propostes aportades, 
com les solucions als problemes que dia a dia patim, i que es van agreujant 
amb els projectes urbanístics que es van realitzant i els que vindran. 
 
Per respecte a les persones i col·lectius que han participat en el procés, així 
com per les necessitats dels que no hi han participat, però pateixen les 
conseqüències de tants anys de falta de previsió,  Esquerra  proposa: 
 
 

• Que tots els partits del Consistori la Comissió de Seguiment formin part 
de la Comissió de Direcció del Pla de Mobilitat. 

 
• Accessos d’entrada i sortida. 

Els accessos d’entrada i sortida de la ciutat  és el principal problema de 
la circulació a Sant Boi:  

• Solucionar la comunicació de la  C-32  amb el cinturó del litoral 
B-10 

 
• nou accés de la carretera BV2002 amb el cinturó del litoral (N-

2), Enllaçar la rotonda de la Colònia Güell a la Ronda del Litoral 
o N-2 seria una bona alternativa 
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• Eliminació del vial de connexió de la via cornisa de Santa 
Coloma a la carretera BV 2002 per la riera de Can Soler. 

 
• un reforçament de línies interurbanes d’autobusos i l’activació 

de les línies de metro - ferrocarril (L1 i L12), així com una bona 
comunicació amb els polígons industrials. 

 
• Preveure com un punt de sortida/entrada de ciutat el Carrer 

Aragó, Riera de Fonollar, Avinguda Torre de la Vila, adequant 
el seu recorregut a les necessitats i preveient la unió de la via 
cornisa de Viladecans i accés a la C-32 (A-16) 

 
• Desplaçar l’estació del Carrilet cap als jutjats, tot soterrant 

l’estació i les vies, guanyant així l’espai superior i disposant de 
les parades dels autobusos i taxis, incrementant l’aparcament 
de cotxes i realitzant una zona verda. 

 
• A la intersecció del carrer Carles Martí i Vila continuar-lo fins a 

una nova rotonda a la carretera BV 2002 i aconseguint una 
entrada/sortida del barri centre. 

 
• Promoure la pacificació del trànsit, realitzar un programa de 

peatonalització progressiva i determinar les zones de prioritat 
invertida. 

  
• Establir tres situacions de circulació dins el mapa del trànsit: 

– Zones veïnals o circulació veïnal 
– Circulació compartida 
– Circulació fluïda 

 
Hem d'afrontar la necessitat d'aquestes infrastructures amb urgència però no 
podem oblidar la unió d'aquestes amb la nostra xarxa de carrers principals, ja 
existents, per treure el màxim rendiment a cada actuació . 
No ens servirà de res construir un gran nus viari si aquest no es connecta 
adequadament a la xarxa de carrers existents, per fer fluir la circulació tant 
d'entrada com de sortida de la nostra població. 
 
 

• Aparcaments 
En la nostra ciutat el cotxe és imprescindible degut al dèficit en transport 
públic (Metro, Autobús, etc). Pensem que per arribar a una pacificació 
del trànsit, s’hi ha d’oferir un transport públic de qualitat per tal de deixar 
aparcat el vehicle particular. 
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Preveure els aparcaments per a cotxes i camions necessaris al nostre poble, 
tot cercant el seu emplaçament adequat, alliberant  sòl dins la ciutat i 
implantant zones de rotació d’aparcament; així com els aparcaments 
necessaris de ciclomotors, motos, bicicletes, i zones de càrrega i descàrrega, 
tenint en compte la situació dels contenidors de les deixalles. 

 
• Ampliar els aparcaments dels FGC. 

 
• Respectar els aparcaments actuals de la plaça Lluís 

Companys i estudiar la seva ampliació, tot  preveient la 
nova estació de metro.  

 
• Revisar les llicències dels guals i estudiar la seva eliminació 

si no és per un nombre superior a un cotxe. 
 

• Construir un nou aparcament soterrat a la plaça 
Generalitat, dotant-la d’un espai verd a la superfície.  

 
 

• Nou disseny de carrers 
Quan dissenyem o ordenem els futurs carrers de la nostra població hem de ser 
curosos amb molts factors: 
 

1. L'opinió dels veïns, que som els usuaris més freqüents d'aquell 
carrer. 

 
2. Voreres amples per circular sense impediments per cotxets de nens 

o persones amb discapacitats. 
 
3. L’accessibilitat per a totes les persones amb discapacitats suprimint 

barreres arquitectòniques. 
 
4. Els comerciants, que viuen de l’afluència de gent als seus negocis i 

necessiten zones de càrrega i descàrrega, i previsió d'aparcaments 
rotatius per a què es desenvolupi la seva tasca. 

 
5. Plantat de vegetació adient per fer més agradable el carrer, sense 

que molesti la circulació ni als veïns. 
 

6. Aconseguir que el transport públic no obstaculitzi ni el pas de 
vianants ni la circulació de vehicles privats ni altres tipus de 
mobilitat, com passa actualment amb les línies d’autobús al realitzar 
les seves parades. 
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7. Exigir un transport públic digne, amb marquesines a les parades 
d'autobusos i seients, tot unificant parades; crear espai suficient per 
a què la parada tingui totes aquestes prestacions.  

 
8. Dissenyar uns recorreguts verds/ arbrats i zones de descans dins la   

ciutat per a bici / vianants, units amb recorreguts comarcals  
d’interès turístic. 

 
9. Unir la Muntanya de Sant Ramon (Montbaig) amb el parc de la 

Muntanyeta  amb un pas elevat a la cruïlla de la Ronda de Sant 
Ramon amb l’avinguda d’Aragó  per salvar la circulació fluïda  

 
 
 

• Accessos al riu 
• Realitzar l’accés del parc Lluís Companys al Riu, tot aprofitant la Riera 

de Can Soler i salvant les barreres de la carretera, el canal i el 
Carrilet, per a l’ús de vianants i bicicletes. 

 
• Executar el pressupost aprovat, per tal de realitzar un camí verd que 

ha d’anar des de les Termes fins el parc de la Muntanyeta, passant 
per la riera de Can Soler, Sant Ramon... 

 
• Millorar l’accés al camí del Sorral 

 
 

• Transport Públic 
La futura línia de metro hauria de tenir quatre parades per comunicar  
uniformement la ciutat.  En cas d’aconseguir només tres, la parada de la 
plaça Catalunya s’hauria de traslladar a una zona intermitja per recollir 
totes les necessitats, per exemple als nous terrenys de la Caserna. 

 
Una vegada definits els nous usos dels carrers i les noves vies de 
entrades i sortides de Sant Boi és necessari un replantejament de totes 
les línies d’autobusos  
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MEDI AMBIENT-PARC AGRARI 
 

Consell Municipal de Medi Ambient-Agenda 21 

 

• Informar de totes les actuacions urbanístiques municipals al Consell de 
Medi Ambient. 

 
• Elaborar un pla especial de protecció dels sistemes forestals locals i 

conreus de muntanya.  
 

• Potenciar el seguiment del procés d’aplicació del Pla d’Acció Local de 
l'Agenda 21 amb la creació d’una comissió de seguiment dins el Consell, 
realitzant reunions periòdiques i com a mínim de tres a l’any. 

 
• Seguiment del programa d’iniciatives d’urbanisme i edificació sostenible 

tutelat  des de l’Agenda 21. 

 

Façana fluvial - Recuperació del Riu - Entorn fluvial 
 
• Restaurar el Riu mitjançant actuacions mediambientals adients i fer-lo 

accessible a tota la ciutadania. 
 
• Seguir les actuacions previstes d’arranjament de les lleres del riu i el seu 

accés nou, unint la Riera de Can Soler amb el Camí del Sorral. Adequar 
el camí del Sorral direcció al Prat a les actuacions realitzades i estudiar el 
millorament dels seus ecosistemes, dissenyant la zona de la Parellada 
com a parc fluvial i revisar les plantacions d’arbres. 

 
• Seguir les actuacions del nou camí verd que parteix del Riu a la futura 

Plaça Lluís Companys salvant el canal, el carrilet, i la BV 2002. 
 

• Fer un seguiment dels possibles usos de l’aigua tractada en la 
Depuradora del Prat. 

 
• Seguir l’estudi desenvolupat per l’ACA  per la recuperació del riu i el seu 

entorn, mantenint la qualitat del aigua i el cabal  ecològic.   
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Façana Santa Coloma - Riera Can Soler 

 

• Per la seva importància, és necessària la seva conservació, en els trams 
alt i mig i un nou disseny a la part baixa, on s’ha de desenvolupar el Parc 
de Lluís Companys, facilitant el pas de vianants fins al Riu, salvant la 
carretera BV-2002, el Canal de la Infanta i el Carrilet. 

 
• Integrar, dins del Parc, un aparcament de cotxes per a servei dels veïns i 

l’accés a la parada de la futura L-12 que ha d’enllaçar amb el carrilet. 
 
 

Entorn  Natural - Parc Forestal Montbaig; 
 

• Elaborar un pla especial de protecció dels sistemes forestals locals i 
conreus de muntanya. 

 
• Creació d’un Centre d’Interpretació de l’agricultura comarcal de 

Muntanya i el Delta a Can Julià. 
 

• Mantenir tots els espais naturals recuperats  
• Can Palós, seguir i potenciar la seva utilització 
• Montbaig, seguiment de protecció i conservació del seu entorn  
• Can Gavarrot, definició participativa del seu conjunt,  
• Can Carreres Vell, seguiment del seu procés d’edificació dins el  

        conveni  de compensació.                              
• Carrer Eucaliptus, seguiment del seu procés d’edificació dins el  

        conveni de  compensació. 
• Potenciar i preservar las vall de Can Carreres i la vall de Santa 

Bàrbara com a espais  d’interès naturals. 
 

• Aprofitar la inclusió del Montbaig dins la figura  d’Espai d’Ús Públic per 
fomentar la seva protecció, potenciació (activitats), estudi i coneixement 
per part del teixit associatiu, educatiu, etc. del municipi. 

 
• Crear una xarxa d’itineraris naturalístics, amb senyalització adient, que 

posi en contacte els diversos espais d’interès mediambiental de Sant Boi: 
l’antic Camí Ral (des de l’estret de Roques fins al carrer del Pont), Can 
Palós, les valls de Can Carreres i de Santa Bàrbara, Basses de Can 
Dimoni i Delta, Parc de la Muntanyeta, el Montbaig, el Riu, Canal de la 
Dreta... 

 
• Aconseguir la realització del camí verd, que te d’unir l’accés al riu des de 

les termes passant pel riu, el futur pont de la riera d’en Bastè, riera de 
Can Soler, vall de Santa Bàrbara, Sant Ramon, Parc de la Muntanyeta. 

   
• Controlar l'accés motoritzat a la zona forestal. 
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Basses de Can Dimoni 
 

• Una vegada acceptades les Basses de Can Dimoni com a inclusió a la 
proposta de la Xarxa Natura 2000, seguir en la seva recuperació i 
manteniment com a zona humida, adequant l’entorn per poguer-les fer 
compatibles com a eina per l’educació ambiental. 

 
• Milorar els accessos i regulant la seva utilització 

 

Medi ambient urbà 
 

• Aconseguir una mitjana de superfície verda similar en tots els barris, tot 
creant una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat. 

 
• Continuar amb l’elaboració del Catàleg d’arbres d'interès local i espais 

verds singulars, i l’establiment de les normes de protecció adients. 
 

• Impulsar un espai per desenvolupar Planters d’arbres i plantes 
ornamentals per l’ús públic de Sant Boi, amb la participació activa del 
teixit associatiu i educatiu de la Ciutat. 

 
• Millorar i potenciar el departament de CORESA de parcs i jardins. 

 
• Fer campanyes per a la reducció d'emissions de CO2. 

 
• Desplaçar la benzinera del centre de la Ciutat. 

 
• Fer desaparèixer les línies d’alta tensió de la trama urbana. 

 
• Elaborar un programa de reducció de residus al municipi, potenciant i 

desenvolupant campanyes de sensibilització envers la reducció i la 
recollida selectiva. Fomentar l’ús de la deixalleria. 

 
• Completar i optimitzar la localització de contenidors de recollida 

selectiva. 
 

• Millorar la gestió de runes. 
 

• Realitzar una campanya de mostreig de sòls contaminats. 
 

• Recollir les aigües residuals als sectors no urbanitzats. 
 

• Potenciar un programa de disminució  del soroll. 
 
• Racionalitzar, consolidar i ampliar l’important oferta d’educació ambiental 
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Zona muntanya – Consorci Muntanyes del Baix 

 

Potenciar l’actuació del grup de treball que estudia la coordinació i gestió 
integrada de les zones agrícoles i forestals de les muntanyes del Baix , amb 
l’objectiu d’impulsar un canvi de tendència en el desenvolupament d’actuacions 
de prevenció d’incendis i gestió dels espais forestals.  
 
La realitat territorial, social i econòmica de  l’àrea de les muntanyes del Baix 
conformada pels municipis de Begues, Cervelló, Corberà de Llobregat, Gavà, La 
Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicens dels Horts, 
Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans ha evolucionat de manera que fa 
necessari que s’estudiïn i adoptin solucions conjuntes que tinguin com a finalitat 
última la preservació dels valors naturals del nostre territori. 
 
Atesa la gran importància que de ben segur ha de tenir aquesta àrea dins dels 
plantejaments del futur Pla Estratègic Metropolità, es considera adient i prioritat 
seguir em el procés de participació i que promogui, en una primera etapa, la 
definició i anàlisi d’unes directrius i tendències de gestió de les zones agrícoles i 
forestals entorn a cinc eixos: 
 

• Un coneixement ampli del territori; 
• L’inici d’accions conjuntes i coordinades en polítiques de prevenció 

d’incendis forestals; 
• Un desenvolupament de la xarxa bàsica de camins forestals; 
• La definició d’un marc comú pel planejament de les àrees de conreu, les 

explotacions forestals, el tractament i conservació de rieres i la 
preservació del paisatge; 

• La conveniència de crear un ens supramunicipal, que aglutini la gestió 
conjunta de projectes i estudiï línies de finançament, amb la participació 
de tots els agents implicats; 

 

 

Parc Agrari 

 
• Protecció i Potenciació integrals del Parc Agrari. 
 
• Controlar-hi les actuacions alienes a l’activitat agrària. 
 
• Promoció econòmica de l’activitat agrícola i el foment de productes amb 

Denominació d‘Origen. 
 
• Establir un pla d’ajudes per a la rehabilitació de les masies agrícoles de 

Sant Boi.  
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• Establir un protocol d'inspecció sobre la utilització de productes 

fitosanitaris i adobs i fomentar la correcta gestió d’aquests productes 
emprats als sòls agrícoles. 

 
• Establir un sistema de control de l'aigua de reg del Canal de la Dreta  i la 

reutilització de l’aigua de la Depuradora del Prat, així com controlar els 
abocaments d'aigües residuals als canals de reg. 

  

• Potenciar el pla de gestió de residus agraris. 
      

 

Telefonia Mòbil 
 
En els últims anys s’ha creat una problemàtica al nostre municipi al voltant del 
efectes que poden causar les radiacions electromagnètiques emeses per les 
Antenes de Telefonia Mòbil, Per una banda tenim la llei vigent, que ERC treballa 
al Parlament per fer-la més restrictiva i que contempli el “principi de precaució”, 
i per l’altra, les conclusions científiques, algunes afirmant i d’altres negant els 
efectes perjudicials de les emissions electromagnètiques. 
Com que no hi ha unanimitat al respecte, ERC pretén aplicar el Principi de 
Precaució dins la Comissió de Telefonia Mòbil de Sant Boi, és a dir: 
 

• Desubicació de les Antenes en edificis habitats. 
• Desubicació de les Antenes properes (menys de 100 m.) a espais 

sensibles (Habitatges, Hospitals, Col·legis…). 
• Reubicació de les Antenes que no compleixin les dues condicions 

anteriors. 
• Control i Seguiment de les radiacions emeses per les Antenes 

instal·lades. 
• Transparència i Informació en les instal·lacions i reubicacions d’Antenes. 
• Garantir l’ús del telèfon mòbil al municipi. 
• Continuar i potenciar els treballs de la Comissió de seguiment de 

telefonia mòbil / contaminació electromagnètica. 
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JOVENTUT 
 

Treball 
 

o Pressionar i/o incentivar les empreses de la localitat per tal d’evitar la 
contractació a través d’Empreses de Treball Temporal. Avui en dia, les ETT’s 
constitueixen una de les principals fonts de precarietat laboral. Cal lluitar contra 
els contractes escombreria i fomentar els contractes indefinits, així com donar 
exemple des de l’administració pública. 
 

o Incentivar les empreses de la ciutat perquè contractin prioritàriament joves 
aturats de Sant Boi. La proximitat del lloc de treball i el domicili esdevé un 
factor important per tal de poder compaginar la feina amb uns estudis. 
 

o Potenciar la concessió de microcrèdits a col·lectius desafavorits. Molts joves 
tenen projectes de negocis que no poden dur a terme per falta de recursos. 
Proposem arribar a convenis amb les entitats financeres que ofereixen aquest 
servei i que un organisme públic esdevingui avalador moral d’aquests 
microcèdits, condició necessària per a la seva concessió 
 

o Iniciar un programa d’ajudes a joves emprenedors. Això ajuda a potenciar el 
petit comerç i les iniciatives locals, oferint una sortida laboral als joves que 
tinguin projectes i ganes de realitzar-los. 
 

o Ampliar l’oferta ocupacional temporal de Coressa per a joves en els períodes 
d’estiu i altres periodes festius. Molts joves es plantegen treballs remunerats 
amb la intenció de no fer encara el pas definitiu cap al món laboral. Es tracta de 
facilitar aquest primer contacte amb el món laboral i mediar per tal de garantir 
unes condicions dignes per al treballador. 
 
 

Habitatge 
 

• Crear un Punt de l’Habitatge i una Borsa Jove d’Habitatge. Facilitar l’accés del 
jovent a la informació sobre les diferents possibilitats d’obtenir un habitatge és 
fonamental. Aquest Punt ha tenir una completa informació de les vivendes 
disponibles i ha de poder canalitzar les peticions de la població jove. 
 

• Augmentar considerablement l’oferta de sòl públic destinat a la construcció 
d’habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, cal que una bona part dels 
terrenys de la caserna i l’estació elèctrica tinguin aquesta funció. 
 

• Promoure el lloguer de pisos desocupats. La gran borsa d’habitatges en desús 
augmenta el preu de la nova construcció i del lloguer. Incentivant el lloguer a 
través de la reducció d’impostos per al propietari  s’augmentaria el parc de 
vivendes disponibles i n’abaratiria el cost. 
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• Impulsar un Pla de Rehabilitació d’Habitatges. Concedir ajudes per a la 
rehabilitació d’edificis antics amb la condició de llogar posteriorment la propietat 
durant un temps establert. 
 

• Impulsar un Pla de Masoveria Urbana. Cal deixar d’entendre el lloguer 
únicament com a transacció econòmica i afegir valors com el treball en el 
manteniment  i la rehabilitació per part de l’inquilí en el contracte 
d’arrendament. Així, dedicar unes hores de treball a la pròpia residència pot 
suposar una disminució de la mensualitat. 
 
 

Transport i Mobilitat 
 

• Crear una xarxa de carril bici. La bicicleta és un mitjà de transport respectuós 
amb el medi i l’abast de la majoria del jovent, per la qual cosa cal fomentar el 
seu ús en detriment dels vehicles privats. Aquesta xarxa, no només ha de 
connectar els punts de màxim interès per als joves (instituts, biblioteques, 
ferrocarril, instal·lacions esportives...), sinó que també ha d’establir enllaços 
amb els pobles més propers. 
 

• Establir punts de lloguer de bicicletes. Per tal de fomentar l’ús puntual d’aquest 
mitjà de transport es podrien habilitar punts de lloguer que permetéssin agafar 
les bicicletes en un lloc determinat i deixar-les en un altre indret de la xarxa. 
 

• Fomentar la utilització compartida de vehicles. Centenars de joves surten cada 
dia de la ciutat per anar a als seus centres d’estudi o treball. S’hauria de 
promoure, a través de la creació d’una borsa, que aquelles persones amb 
vehicles privats amb baixa ocupació compartissin places amb altres persones 
amb un destí similar. 
 

• Facilitar l’enllaç amb els campus universitaris més allunyats de la ciutat. S’ha de 
reinstaurar el servei amb què en el seu moment ja comptava Sant Boi. Per tal 
de millorar-ne la gestió, hauria d’ésser un servei mancomunat amb altres 
poblacions del Baix Llobregat. 
 

• Ampliar la freqüència i els horaris del transport públic diürn i nocturn. En aquest 
sentit, és important que la ciutat compti amb un bus nocturn directe, un 
transport que utilitza el jovent santboià que surt de nit per Barcelona. 
 
 

Lleure i cultura 
 

• 4.1 Apropar el Museu d’Història de Sant Boi al jovent. Cal cercar fórmules per a 
fer més atractiu el museu, com puguin ésser exposicions destinades a aquesta 
franja de públic, tallers o xerrades temàtiques. Conèixer el passat és 
fonamental per a construïr el nostre futur. 
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• Facilitar l’accés a instal·lacions òptimes per a les arts escèniques. Avui en dia 
Sant Boi té una gran mancança en aquest sentit. La recuperació del 100% de 
l’Ateneu Santboià, entre d’altres coses, evitaria el cost de la construcció d’un 
autèntic teatre al poble, ja que els locals actuals no permeten coses tan simples 
com penjar un decorat. 
 

• Impulsar la consolidació d’artistes locals. És necessari prioritzar els joves 
artistes locals en tots mena de concursos públics, com pugui ésser la cartelleria 
d’actes de l’ajuntament, la creació de noves icones satboianes com monuments 
o escultures, etc... 
 

• Diversificar i pacificar l’oci nocturn. La presència de la discoteca al poble 
molesta als veïns i deixa poc lloc a les ofertes alternatives. S’ha d’arribar a un 
acord per traslladar aquest espai a fora del nucli urbà concertant, si cal, un 
servei nocturn de busos per facilitar-ne l’accés al joves que ho desitgin. 
 

• Habilitar espais públics per a l’expressió gràfica. Les multes i les coaccions no 
faran dismunuïr l’art del “graffitti“, i és per això que cal posar a la disposició del 
jovent més espais per a la pràctica d’aquest tipus de murals i firmes. 
 

• Potenciar els grups musicals locals. Conjuntament amb les associacions de 
grups musicals, cal habilitar sales d’assaig suficients per respondre a la 
demanda, així com crear una borsa de formacions musicals per oferir-les a 
entitats o institucions que vulguin posar-s’hi en contacte per a l’organització 
d’events de tot tipus. A més, proposem la creació d’un festival de grups locals 
per tal de potenciar la seva difusió. 
 

• Organitzar una mostra d’entitats joves anual. La creació d’un espai d’aquestes 
característiques permet a les entitats donar-se a conèixer al poble. El caràcter 
voluntari de moltes d’aquestes entitats fa que l’activitat diària no deixi temps 
per a la promoció dins la pròpia ciutat. 
 

• Donar suport a les iniciatives per a joves en el marc de la Festa Major. 
L’existència de la Festa Major Alternativa denota la manca de possibilitats 
d’incidir en l’oferta de l’event. Cal que l’administració promogui un procés 
participatiu i que destini un pressupost a les activitats organitzades per joves. 
 
 

Esports 
 

• Obrir les instal·lacions esportives infrautilitzades al públic. Pavellons esportius i 
pistes d’escoles i instituts tenen una ocupació alta durant la setmana, però 
caldria obrir-los els caps de setmana i durant les nits per oferir una alternativa 
d’oci al jovent santboià a preus populars o de forma gratuïta. 
 

• Promocionar els esports insígnes de Sant Boi, com són els Rugbi i el Beisbol. 
Les classes d’educació física d’escoles i instituts de la ciutat haurien de tenir en 
compte la importància d’aquests esports a la vil·la. Acordant-ho amb els clubs, 
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es podrien oferir les instal·lacions als centres educatius interessats per a la 
pràctica de l’esport. 
 

• Potenciar els esports minoritaris. Cal habilitar espais per a la pràctica d’aquests 
esports, així com donar suport als col·lectius juvenils que es moguin en aquest 
àmbit (Salts en bicicleta, corfbol, tir amb arc,...) 
 

• Crear una xarxa de rutes a peu i en BTT pel terme municipal i les seves 
rodalies. Fer passar aquests itineraris per punts històrics i culturals podria ésser 
una bona manera d’engrescar escoles de tota la comarca a realitzar sortides per 
Sant Boi, així com de fomentar el turisme. 
 

• Organitzar activitats esportives des de l’Ajuntament. Activitats com el bàsquet al 
carrer són molt positives per a fomentar l’esport entre el jovent, i cal oferir més 
possibilitats de fer lligues, torneigs o activitats d’un sol dia obertes a tothom. 
 

• Subvencionar als fills de famílies amb pocs recursos. Cal que l’accés a la 
pràctica de l’esport extraescolar estigui obert a tothom, i per això cal posar a la 
disposició dels ciutadans aquesta possibilitat. 
 
 

Salut 
 

• Elaborar un pla de prevenció i tractament de malalties relacionades amb els 
hàbits alimentaris o l’esport no saludable. Fem especial menció a l’anorèxia, la 
bulímia o la vigorèxia. 
 

• Activar un pla local de Drogues. Cal facilitar informació als joves sobre el 
consum de drogues i les seves conseqüències, per tal d’evitar-ne el consum 
incontrolat o irresponsable. 

 

• Realitzar campanyes de sexualitat als instituts. Informar degudament sobre 
temes com la prevenció de malalties venèries, anticonceptius,... 

 
• Instal·lar màquines expenedores de preservatius als instituts. Cal que el jovent 

estigui conscienciat de la importància del sexe segur i tingui a l’abast elements 
necessàris. 
 

• Facilitar l’accés dels joves als serveis d’informació referents a salut. Iniciatives 
com la Tarda Jove als CAPs o la creació de consultes específiques per a joves 
fora dels centres reglats eliminen barreres per a l’accés dels joves a aquests 
serveis. 
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Dona Jove 
 

• Habilitar un centre d’atenció juvenil femení a Can Jordana. Cal que les dones 
puguin rebre un suport específic que permeti resoldre els dubtes o problemes 
que poden preocupar a una jove en l’etapa adolescent, així com ampliar els 
horaris d’atenció d’aquest centre per a totes les edats. 
 

• Incentivar la lliure elecció d’estudis superiors de les dones. Els estereotips que 
avui en dia s’han generat al voltant de certes carreres de caire tecnològic o 
empresarial poden resultar un obstacle per a la igualtat real d’oportunitats en el 
món laboral. És per això que cal vèncer la divisió sexual en el treball i en l’etapa 
educativa immediatament anterior. 
 

• Fomentar la participació de les dones en la vida pública i associativa de la 
ciutat. Tot i la tendència creixent a superar aquesta mancança, els estudis 
demostren que el sector femení està encara poc representat en aquest àmbit, 
un fet que cal treballar durant la joventut, quan es manifesten les primeres 
inquietuds socials. 
 

• Aconseguir que el Consell Municipal de la Dona compti amb representants del 
jovent. Un òrgan que té com a objectiu la total integració de la dona en tots els 
àmbits de la societat no pot deixar de banda una franja tan important com la 
de la joventut. 
 
 

Immigració 
 

• Crear cursos d’història i cultura locals i nacionals gratuïts per a joves 
immigrants. Cal que aquelles persones nouvingudes aprenguin a estimar la 
terra on viuen i treballen, però sempre sense oblidar les seves arrels. Hom sap 
que la joventut és la millor època per a l’aprenentatge i és per això que s’han 
d’oferir cursos gratuïts com a complement a l’escolarització. 
 

• Editar un nou Manual d’Acollida per a Nouvinguts. L’actual document dóna 
informació genèrica i de dubtós interès. Nosaltres proposem facilitar informació 
referent al teixit associatiu de la ciutat, especialment centrada en aquelles 
entitats que treballin en la immigració i la integració, així com un recull dels 
serveis que ofereix la ciutat per a tots els habitants. La millor forma d’integració 
és el tracte d’igualtat. 
 

• Millorar la integració al sistema educatiu. Cal treballar conjuntament amb el 
Departament d’Educació per tal d’evitar l’aparició de “ghettos“ a les aules, tot 
fomentant la comprensió mútua de les diferents cultures dels alumnes. 
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Comunicació i Participació 
 

• Crear el Consell de Joventut. En la darrera legislatura no s’ha convocat aquest 
consell, cosa que mostra un gran manca de respecte cap als joves per part de 
l’equip de govern. El Consell de Joventut ha de l’òrgan vertebrador d’un sistema 
participatiu que marqui les polítiques municipals en aquest àmbit. El Consell 
hauria de tractar temes com el pressupost municipal, el seu seguiment, 
l’organització de festes i activitats culturals i esportives a la vila, etc... 
 

• Editar un butlletí trimestral de l’actualitat juvenil. Per tal de motivar una cultura 
política participativa cal informar de les accions desenvolupades des de la 
Regidoria de Joventut, possibilitant així un esperit crític i transformador. Aquest 
butlletí hauria de reservat un espai per a l’opinió. 
 

• Potenciar la relació institucional amb les entitats juvenils. L’organització 
d’activitats culturals, esportives i de lleure ha de comptar amb les entitats 
locals, qui millor coneix la realitat social de la vila. Externalitzar-ho a través 
d’empreses només aconsegueix emporir les relacions amb l’Ajuntament i negar 
una font de finançament per aquestes entitats, que suposaria, a més, una 
despesa inferior. 
 

• Crear d’una pàgina web de temàtica juvenil. El Punt jove no ofereix els recursos 
necessaris al jovent santboià. Cal centralitzar els serveis al jovent i oferir-ne el 
màxim nombre possible a través de la xarxa. 
 

• Posar en funcionament un Banc de Temps. Aquesta iniciativa, implementada 
amb èxit a d’altres ciutats, ofereix la possibilitat d’intercanviar coneixements de 
tot tipus (professionals, musicals, culinaris,...) i rebre en forma d’activitats 
formatives el mateix nombre d’hores esmerçades. L’absència de transacció 
econòmica fa que sigui un servei adequat a les necessitats del jovent. 
 

• Desenvolupar un programa de neteja i recuperació d’espais naturals. És 
necessari que el jovent santboià conegui, estimi i conservi el patrimoni del 
poble. Per això proposem la implicació del jovent en un programa d’aquestes 
caractarístiques, que contempli uns incentius per als col·laboradors. 
 

• Simplificar els tràmits burocràtics a les entitats en la seva relació amb 
l’administració local. Es tracta de facilitar tràmits com les peticions d’ocupació 
de la via pública i  la petició d’infraestructures, així com els processos i terminis 
de sol·licitud de subvencions. 
 
 

Educació i Formació 
 

• Crear crèdits sobre normatives laborals i sinistralitat. Aquest ensenyament 
hauria d’impartir-se en centres d’ensenyament públics i concertats com a 
mesura per a reduïr els accidents a la feina. 
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• Augmentar el ventall de cursos públics de formació ocupacional. L’actual oferta 
resulta insuficient, i excessius els criteris d’acceptació per motius d’edat o 
situació laboral. Cal ampliar aquestes condicions i garantir la transparència de la 
selecció. 
 

• Potenciar els cursos i tallers de formació en empreses de la localitat. Des dels 
instituts s’han de poder oferir alternatives formatives en el món laboral més 
enllà dels estudis universitaris mentre aquests no estiguin a l’abast de tothom. 
 

• Augmentar els convenis amb centres d’estudis per desenvolupar pràctiques a 
l’Administració o a les empreses públiques. Les institucions públiques han de 
predicar amb l’exemple i possibilitar una primera presa de contacte amb el món 
laboral en la matèria estudiada. 
 

• Creació d’un Pla de biblioteques, punts de lectura i sales d’estudi permanents. 
La innaguració d’un a gran biblioteca a Sant Boi no ha resolt les mancances de 
la població ni fomenta la lectura entre el jovent. Cal establir una xartxa de 
biblioteques de barri, punts de lectura i sales d’estudi, així com un servei de 
préstec interbibliotecari que permeti el fàcil accés als llibres, cd’s, dvd’s i altres 
recursos. 
 

• Crear una xarxa de reforç escolar gratuït o molt econòmic. Es considera 
necessari l’establiment de punts de reforç escolar especialment adreçats a 
l’alumnat amb més problemes de caràcter socioeconòmic i amb risc d’exclusió 
social. 
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DONA 
 

Les propostes programàtiques d’Esquerra es concentren en dos principals eixos 
d’actuació: I)  la millora dels serveis i centres propis, apropant-los i obrint-los a 
totes les dones del municipi per tal que siguin eficients i II) la generalització en 
totes les àrees i departaments de l’Ajuntament l’impacte de gènere. Així, tots 
els programes de l’Ajuntament hauran de pensar-se en perspectiva de gènere. 
No només en el llenguatge –evitant el llenguatge sexista en les comunicacions i 
publicacions oficials-, sinó també en la gestió de les polítiques municipals. 
 

• Donar valor al Consell Municipal de les Dones, dotant-lo de més contingut i 
facilitar l’entrada totes les entitats (no estrictament de dones). Empoderar el 
Consell Municipal de les Dones, garantint que sigui un òrgan de participació, 
definició i avaluació de les polítiques municipals. 
 

• Promoure xarxes socials d’intercanvi entre dones que possibilitin donar valor a 
les aportacions socials, econòmiques, polítiques... que fan les dones al municipi. 
 

• Fomentar  l’associacionisme de dones així com la participació de les dones en el 
teixit associatiu local. 
 

• Activar i descentralitzar les activitats de Can Jordana. Fer de Can Jordana un 
veritable Punt d’Informació i Atenció a les Dones. 
 

• Visibilitzar les dones als espais públics i socials tot promovent posar noms de 
dones als carrers i places. 
 

• Impulsar la recerca sobre la història local de les dones  i facilitar la seva difusió. 
 

• Revisar i millorar l’actual circuit local d’atenció a les dones víctimes de violència 
de gènere. 
 

• Promoure les accions específiques en tots els àmbits d’actuació sectorial que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats de les dones, tot implantant la formació 
del personal de l’ajuntament en l’àmbit de les polítiques de dones per a la seva 
aplicació i avaluació. 
 

• Promocionar la incorporació de les dones a professions tradicionalment 
masculines. Establir mesures específiques per a promocionar l’ocupació i 
l’autoocupació de les dones amb tallers de formació, microcrèdits que facilitin 
l’activitat emprenedora i esperonant la seva promoció laboral. 
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CULTURA 
 
La cultura i la llengua com a eina de cohesió social i d´identitat local i 

nacional. 
 

1. Un replantejament del model participatiu i un moviment associatiu consolidat 
i implicat en els projectes de ciutat. 
  

• Pla de promoció i reforçament del món associatiu que ha 
d´esdevenir l´eix bàsic del desenvolupament de la política 
cultural. Cal fer una diagnosi i recuperar la il·lusió en el treball 
conjunt. 

 
• Impuls i suport a les entitats de cultura popular catalana. Suport 

administratiu, logístic i promocional a les existents. Impulsar-ne 
de noves. 

 
• Reforçament del model de participació. Ha de basar-se en 

l´interès compartit entre el món associatiu, professional i 
l´administració. El Consell de Cultura ha de gestionar una part del 
pressupost. Es pot iniciar amb la constitució d´una comissió de 
festes, de cara a organitzar la Festa Major. 

 
• Nous criteris de subvencions. Cal introduir nous criteris, com ara 

la participació al Consell de Cultura, la implicació en polítiques de 
normalització lingüística i en programes d´acollida de la nova 
ciutadania, etc. 

 
• Participació en els programes d´acollida de la nova ciutadania. 

Potenciar el paper de l’associacionisme cultural com a eina 
d’integració social i d’acollida, i com a complement fonamental de 
la tasca de l’administració. 

 
• Impulsar la creació d´un Cine-Club que gestioni de forma 

autònoma la programació d´una sala dels cinemes de Can 
Castellet per oferir cinema de qualitat i noves propostes 
audiovisuals. 

 
• Fomentar espais i activitats de trobada, amb voluntat de 

promocionar les activitats dels diferents col·lectius. Ateneus, 
mostra d´entitats culturals. Establir la “Diada de les entitats” com 
a mostra amb activitats programades durant tot el dia (escenaris 
itinerants) amb l’objectiu d’incorporar nous membres a les 
entitats. 
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• Facilitar la creació d’un casal autogestionat per a joves on puguin 
desenvolupar les seves activitats sense la tutela directa de 
l’administració. 

 
 

2. Una campanya de difusió i protecció del patrimoni històrico-cultural. 
 

• Impulsar una campanya de difusió del patrimoni històrico-cultural 
entre la ciutadania (de l´escola als casals d´avis). Ha d´incloure 
la senyalització d´itineraris històrico-culturals al poble. 

  
• Preservar el patrimoni històrico-cultural i natural de l´especulació 

urbanística, especialment als terrenys de l´Ateneu i el Nucli Antic i 
a les zones periurbanes (muntanya i agrícola). 

 
 

3. Un impuls per convertir el català en llengua comuna. 
 

• Pla local de NL. Cal impulsar un pla per normalitzar la llengua dins 
de l´administració i les entitats, associacions i empreses que s´hi 
relacionin. Cal aplicar la normativa legal i denunciar 
incompliments, començant per les grans empreses, de la Llei de 
NL. A més cal promocionar la llengua en els mitjans de 
comunicació local i en la adquisició de productes audiovisuals per 
part de les biblioteques públiques. 

 
• Reforçar l’oferta de cursos de Consorci de Normalització 

Lingüística amb una descentralització i una adaptació a les 
necessitats de la nova ciutadania.  

 
• Agermanament amb altres municipis dels Països Catalans. Cal 

buscar punts de contacte amb altres poblacions amb les quals 
poguem establir relacions per raons històriques, humanes, 
sociològiques, ... 

 
• Reforçament del projecte de parelles lingüístiques i culturals. S 

´ha d’oferir dins del programa d´acollida i integració de la nova 
ciutadania. 

 
• Quota català als nous cinemes. S´ha d´exigir l´acompliment 

d´una quota de català als cinemes de Can Castellet.  
 

• Programació infantil cinema sota criteris de qualitat i normalització 
lingüística (matinals dissabtes i diumenges). 

 
 

• Criteris de NL a la programació d’activitats organitzades per 
l´Ajuntament (música, teatre,...). 
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• Adaptació a la noves  normatives derivades de l´aplicació de 

l´Estatut, com ara la consideració com a llengua prioritària de 
l´administració. 

 
• Regularitzar el suport institucional al Correllengua i a d’altre 

iniciatives impulsades per la societat civil. 
 

• Incloure criteris de promoció de la llengua catalana en la 
contractació d’activitats organitzades o subvencionades amb fons 
públics. 

 
 
 

Una acció cultural consensuada, coordinada i dotada 
pressupostàriament 

 
1. Desenvolupament del Pla de Cultura. 
 

• Augment d’un 5 % anual del pressupost del Patronat Municipal de 
Cultura per tal de desenvolupar les accions recollides al Pla de 
Cultura. 

 
• Establiment d’un calendari consensuat, dotat pressupostàriament i 

fruit del màxim consens en el qual es marquin els objectius 
prioritaris a curt, mitjà i llarg termini.  

 
 

2. Un treball coordinat a l’administració local i entre els consells municipals. 
 

• Impuls d’una macroàrea real a l’Ajuntament que englobi cultura, 
educació, esports i joventut, capaç de coordinar els esforços de 
l´administració en aquests àmbits. 

 
• Establiment d´un grup de treball regular format per representants 

del Consell Escolar i el Consell de Cultura per dissenyar programes 
quatriennals. 

 
• Programa de col.laboració amb escoles i instituts. La programació 

cultural (cinema, teatre, música ...) ha de tenir en compte els 
currículums. S´han de buscar fórmules de col·laboració estables. 
Els centres educatius han de rebre informació i implicar-se 
activament en la vida cultural. 

 
 
• Acord col·laboració amb l’IES Camps Blancs per al disseny 

publicitari del PMC (extensible a altres departaments). Aquest 
acord permetria una projecció dels joves creadors i alhora un 
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estalvi a l´Ajuntament. 
 
 
3. Optimitzar i impulsar nous equipaments, sota criteris d´aprofitament i 
sostenibilitat. 
 

• Desenvolupament Pla de Lectura pública. Especialment establir un 
calendari amb pressupost (aplicable al 2008) i determinar de forma 
prioritària l´espai i un programa d’inversions per a la nova Biblioteca 
de Marianao. 

 
• Oferir espais per instal·lacions universitàries i centres d´investigació.  

Caldria fer una reserva als terrenys de Fecsa-Caserna i estudiar 
possibles ubicacions al Nucli Antic,  i a les zones agrícola, forestal i 
industrial. Cal explorar acords de col·laboració tant amb centres 
públics com amb empreses privades. 

 
• Impulsar la creació d´una Escola d´arts plàstiques. Podria agrupar 

cicles formatius que donin continuitat als ensenyaments artístics i 
facilitar la instal·lació d´estudis superiors. 

 
• Escola de Música: 

- Dotar-la dels recursos que l’acabin de constituir com l’eix 
vertebrador de tota l’acció musical del municipi.  

- Ampliació de l’oferta d’intrumental, relacionada amb les demandes 
de la joventut: percussió, intruments elèctrics, música 
electrònica,...  

- Coordinació amb els centres educatius: projectes comuns amb 
escoles i instituts per promocionar els ensenyaments musicals.  

- Reclamar-ne el reconeixement de centre de formació de 
referència (a la comarca) en el mapa d’ensenyaments artístics.  

- Estudi sobre la idoneitat i capacitat de les instal·lacions actuals 
(inclòs l’auditori, accessos i futura compatibilitat amb les sales de 
cinema, ...).  

 
 
 

La cultura, eina de dinamització econòmica i projecció exterior. 
 

1. La cultura, motor de dinamització econòmica i rehabilitació social i 
urbanística del Nucli Antic. 

 
• Impulsar la declaració del Nucli Antic com a Bé cultural d´interès 

nacional, com a eina de desenvolupament del sector i com a mitjà per 
evitar l´especulació urbanística. 

• Actuació coordinada al sector que inclogui:  
- Crear les condicions per conèixer, divulgar i fer accesible tot el 

Patrimoni Cultural de Sant Boi com a atracció turística. 
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- Potenciar el Museu de Sant Boi des d’una perspectiva moderna, 
interactiva i vincualda al món educatiu. 

- Crear a Can Julià el centre d’estudi i interpretació del món agrari, que 
es pot complementar amb l’impuls s’un entre d’educació superior 
d’estudi del paisatge. 

 
• Creació del Parc arqueològic del Nucli antic que ha d´esdevenir el motor 

econòmic (activitats pedagògiques, turisme cultural, hosteleria) que 
dinamitzi el sector i contribueixi a la rehabilitació social i urbanística del 
barri. 

 
• Signatura d´un conveni amb l’Ateneu Familiar per a la rehabilitació dels 

edificis i la programació d´activitats en col·laboració amb l’ Ajuntament. 
 

• Pacte de ciutat per a la recuperació dels espais de l’Ateneu per a usos 
culturals en un 100 % i per consensuar un projecte d´usos i de gestió 
compatida entre el món associatiu i l´administració. 

 
• Estudiar la ubicació del teatre auditori i dels espais complementaris 

necessaris (sala petita, d’assajos,...) per a l’exhibició i la formació teatral. 
 
 
2. Programació artístico-cultural de qualitat amb capacitat d’atracció. 
 
• Impuls del Festival Altaveu. Ha de convertir-se en un referent del 

calendari cultural del país. Altaveu Solidari, com una mostra cultural 
d´aquells pobles que es troben nacionalment i socialment sotmesos a 
l´opressió. Ha de superar el seu caràcter estríctament musical i no reduir 
l´oferta a actuacions exclussivament folklòriques. 

 
• Programació regular de qualitat. Que inclogui les diferents 

manifestacions: música, teatre, pintura, cinema, fotografia..., amb 
voluntat de projectar la ciutat. 

 
 

3. Suport als creadors locals. Espais de creació. 
 
• Suport als joves creadors locals.  Explorar fórmules de col·laboració,  

promoció i difusió de les obres i / o activitats dels joves artistes / 
creadors dels diferents àmbits de la cultura i l’art encara que no estiguin 
organitzats. 

 
• Organització d’activitats de promoció d’artistes locals dels diferents 

àmbits. 
 

• Oferta d’espais de creació, capaces d’atreure microempreses vinculades 
al sector de les indústries culturals (nucli antic). 
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EDUCACIÓ 
 
Sant Boi de Llobregat com a qualsevol altra ciutat gran d’una  societat 
desenvolupada, està experimentant profunds canvis estructurals generats per 
l’impuls de les noves tecnologies especialment al camp de la comunicació i la 
informació que afecten a les formes de vida i de treball de les persones que hi 
vivim(nous models de família, incorporació de noves cultures, canvis llocs 
treball).   
Cal vetllar perquè en el procés d’aquests canvis socials no s’originin noves 
fonts de desigualtat  i de fractura social. 
 
L’educació es el factor clau per a la formació integral de les noves generacions 
de ciutadanes i ciutadans de Sant Boi de Llobregat. Així si garantim  a la 
ciutadania l’accés a l’aprenentatge al llarg de la vida, els proporcionem  una de 
les eines que els pot permetre d’encarar amb tranquil·litat els  nous reptes que 
planteja la societat actual. 
 
Conscients de la seva importància, des d’ERC fem una aposta decidida al 
nostre programa municipal per l’àmbit de l’educació com a un dels eixos 
vertebradors d’una ciutat plenament democràtica, socialment cohesionada i 
economicament pròspera. 
 
 El 20 de març de 2006, durant la legislatura del primer govern d’esquerres  de 
la Generalitat després de la dictadura, es va signar el Pacte Nacional per a 
l’Educació, que te com a objectiu prioritari assegurar l’accés a aquest dret bàsic 
a tota la població en condicions de qualitat, d’igualtat, d’equitat i de justícia 
social. 
 
Aquest pacte es va impulsar des del Departament d’Educació, administrat  per 
ERC en aquell moment,  i es va consensuar amb un ampli i representatiu 
ventall de la societat civil catalana, ja que es considera l’educació com una de 
les qüestions estratègiques del país que requereix de la confluència de 
diferents agents socials i polítics. 
 
Partint  d’ aquests criteris la proposta que ERC fa per al programa municipal en 
l’àmbit d’educació a Sant Boi de Llobregat, segueix i desenvolupa les línies de 
treball fixades al Pacte Nacional per a l’Educació corresponents als àmbits de 
la família i al de coresponsabilitat dels ajuntaments amb l’educació, amb un 
doble objectiu: 
− Augmentar el percentatge d’alumnat que finalitza amb èxit l’etapa 

d’escolaritzció obligatòria 
− Augmentar el percentatge d’alumnat que finalitza amb èxit ensenyaments 

d’educació secundària postobligatòria. 
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PROPOSTES 
 

• Creació de l’Oficina municipal d’escolarització,per garantir la integració, la 
cohesió social i la qualitat educativa per a tota la població escolar del municipi.  
Mitjançant: 
• La Informació i orientació de l’oferta i del procés d’escolarització a les 

famílies 
• Desplegament de les comissions d’escolarització per garantir el compliment 

de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat i fent el seguiment, 
avaluació i anàlisi de la preinscripció i la matriculació als centres sostinguts 
amb fons públics. 

• La distribució equilibrada a nivell municipal de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques  

 
 

• Planificació de tota l’oferta educativa local que garanteixi que la població 
santboiana pugui trobar oportunitats properes d’aprenentatge i d’informació no 
només en l’etapa d’escolarització obligatòria, sinó en les diferents etapes i 
circumstàncies de la seva vida: Infantil, jove, adulta; Aturada o ocupada amb 
risc de veure disminuïdes les seves qualificacions per un procés de canvi molt 
ràpid; Amb necessitats específiques transitòres o permanents.  
Cal tenir en compte que actualment els ensenyaments que ofereix el sistema 
educatiu són els següents: 
− Educació infantil  
− Educació primària 
− Educació secundària obligatòria 
− Batxillerat formació professional 
− Ensenyaments d’idiomes 
− Ensenyaments artístics 
− Ensenyaments esportius 
− Educació de persones adultes 
− Ensenyament universitari 
 
Mitjançant: 
L’elaboració de la taula de planificació municipal que inclogui: 
• L’estadística escolar de les necessitats educatives de la població que es 

preveuen per als propers anys . 
• El catalèg de l’oferta prevista per poder atendre aquestes necessitats. 
• La reserva a la planificació urbanística del municipi del sòl necessari per a 

construir els centres i equipaments educatius que es preveuen.  
 

• Proposta de creació durant la propera legislatura dels següents equipaments 
educatius: 
• Avançar en el nombre d’escoles-bressol municipal creades 
 
• Una Escola oficial d’idiomes també amb l’oferta telemàtica d’anglés de That’s 

English. 
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• Una Escola d’arts plàstiques i disseny (que es podria ubicar al Centre d’Art 
Lluís Castells), amb oferta reglada de cicles de formació d’arts plàstiques i 
disseny de grau mitjà i de grau superior que donaria continuitat formativa 
per a l’alumnat de batxillerat d’arts; amb programació de cursos de formació  
permanent per a professionals de l’àmbit ; i amb oferta d’iniciació i 
sensibilització distribuida per trams d’edat i oberta a tota la població en 
general  Aquest equipament complementa el vessant divulgatiu del Centre 
d’art i que juntamnet amb l’escola de música Blay Net,es pot constituir com 
a un dels motors del Pla Educatiu d’Entorn que es proposa al programa. 

 
• l’Ampliació de l’oferta de l’escola de formació de persones adultes. 
 
• Creació d’un Centre d’autoformació 
 
• Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya i de la Universitat Oberta 

de Catalunya. 
 
 

• Elaboració de la diagnòsi dels equipaments escolars dels centres de titularitat 
pública de Sant Boi, emfasitzant a les condicions i manteniment dels edificis. 
Per tal d’avançar en l’elaboració del Pla plurianual de reforma, adequació i 
millora dels espais escolars que derivarà de l’aplicació del Pacte Nacional de 
l’Educació. 
 
Definició de programes de suport a l’ensenyament per tal de millorar-ne la 
qualitat. 
Mitjançant: 
 
• La creació d’unes jornades anuals d’orientació i d’informació per a l’alumnat i 

la seva família, entorn de l’oferta local i supralocal més enllà de l’ESO, del 
Batxillerat, dels cicles formatius. S’ubiquen al final del primer trimestre de 
l’any, durant el periode previ al procés de pre-inscripció. 

 
• La promoció de la coordinació estable de centres de primària a d’altres de 

secundària per tal d’avançar cap a l’implement dels itineraris escolars, 
compartint recursos o desenvolupant projectes comuns. L’objectiu es el de 
garantir a les famílies que en un futurproper, els seus fills o filles des de 
l’inici de la seva escolaritat tindran un itinerari escolar, que els garantirà la 
coherència de l’educació rebuda mitjançant el traspàs adequat de tots els 
aspectes educatius i d’aprenentatge al pas de primària a secundària. 

 
 

• Definició d’un Programa municipal de seguiment de l’escolarització per a 
garantir l’assoliment de l’exit escolar, amb la col·laboració de tots els centres de 
secundària públics i concertats i que es fonamentaria en dos eixos de treball: 

 
- Projecte que faciliti a l’alumnat de 2n cicle d’ESO la consecució de 

la titulació de graduat/da mitjançant una adaptació curricular 
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compaginada amb una iniciació de diversos oficis amb un doble 
objectiu: millorar les possibilitats d’inserció laboral i motivar–lo per 
continuar estudiant.  

- Protocol per tal de coordinar entre professionals de diferents 
administracions mesures encaminades a prevenir l’absentisme 
escolar i impulsar accions d’ajut per a alumnat amb risc 
d’exclussió social.  

 
• El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per 

aquell alumnat amb més de 15 anys d’edat amb un fort rebuig a la institució 
escolar, que els permeti de coneixer directament el món laboral i les 
professions existents i els requeriments i recursos per accedir a un lloc de 
treball i de replantjar-se de continuar la seva formació. 

 
• Creació d’un Consell de la Formació Professional a Sant Boi com a òrgan 

consultiu i de participació. Plataforma estable formada per diferents agents 
socials, educatius i econòmics que operen a la ciutat amb l’objectiu de 
treballar perquè la Formació professional guanyi en qualitat i prestigi, 
convertint-la en una opció atractiva i que revisi l’oferta educativa de 
formació professional en sintonia amb la tendència del mercat laboral de 
Sant Boi de Llobregat.   

 
• Definició de serveis a la població escolar per entre d’altres  col·laborar en la 

conciliació de la vida famíliar i laboral de les famílies i facilitar-ne l’accés de la 
població escolar socialment més desfavorida. 
 
Mitjançant: 
• Gestió dels sistemes d’informació, d’atenció i acollida a la població amb 

necessitats específiques. 
 
• Supervisió dels serveis escolars de transport i de menjador dels centres 

públics. 
 
• Gestió del finançament de beques i ajuts compensatoris. 
 
• Programació i coordinació dels serveis d’acollida matinal i de les activitats 

que els centres públics realitzen fora de l’horari lectiu. 
 
• Acords d’ús dels equipaments educatius públics o privats fora de l’horari 

lectiu. 
 
• L’impuls als centres dels programes cooperatius dels llibres de text amb la 

col·laboració de les AMPA respectives. L’objectiu es múltiple: abaratir el cost 
del material escolar, socialitzar i racionalitzar els recursos disponibles i tenir-
ne cura, respectar el medi mitjançant l’ús controlat de paper. 
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• Coordinació dels programes que impulsi el Departament de salut als centres 
educatius. Fomentar la implicació i la coresponsabilització de la comunitat 
santboiana en el procés educatiu de les persones més joves de la població. 
Mitjançant: 
 
• Creació d’un equipament ubicat a l’antic CEIP Milà i Gelabert, amb l’objectiu 

de ser la seu dels serveis educatius integrats de Sant Boi i un espai a 
disposició de la formació i coordinació dels diferents membres de la 
comunitat educativa (pares i mares, alumnat i professorat). 

 
• La creació de Camins escolars segurs entorn dels centres educatius de 

l’etapa bàsica. Començar per la senyalització d’un per barri. L’objectiu es el 
de garantir la mobilitat segura de l’alumnat, la implicació i la responsabilitat 
cap a la cura d’altri per part d’alumnat més gran cap a d’altre més petit, la 
col·laboració dels comerços  com a punts de suport a l’itinerari, la presència 
de la guàrdia urbana. 

 
• La promoció d’un Projecte municipal d’aprenentatge-servei per a l’alumnat 

d’educació secundaria del municipi conjuntament amb els centres amb un 
doble objectiu. D’una banda l’alumnat realitza treballs de servei a la 
comunitat, com a element d’aprenentatge . D’altra banda aquests nois i 
noies tenen un paper actiu a la seva comunitat mijançant un treball 
socialment reconegut.  

 
- Es pot vincular a activitats d’acollida a alumnat nouvingut,    d’ 
intercanvi de serveis i de relacions intergeneracionals, de mediació 
per fomentar les relacions positives i la resolució pacífica dels 
conflictes, de participació als mitjans de comunicació audiovisual de 
gestió municipal, de col·laboració amb d’altres equipaments culturals 
de Sant Boi . 

 

• Desenvolupament d’ un Pla educatiu d’entorn d’àmbit municipal, que ha de 
servir d’instrument per donar una resposta integrada a les necessitats 
educatives en els diferents àmbits de l’educació artística (música, dansa, art 
dramàtic, arts plàstiques  i arts visuals) dels nens i les nenes i dels nois i noies 
del  nostre poble, més enllà de l’horari lectiu.  Establint com a objectiu d’inici el 
de la sensibilització cap als diferents llenguatges artísitics i el d’una pràctica 
cultural de proximitat. 

- La planificació dels recursos necessaris per dur-lo a terme, en la 
que es pot comptar en l’optimització dels diferents equipaments 
culturals que hi ha en aquests moments al poble. 

- La coordinació i la dinamització dels diferents impulsos culturals 
santboians existents per ajudar a teixir entre la ciutadania una 
xarxa educativa molt ben cohesionada, en aquest sentit es cabdal 
un treball ben articulat, coordinat i coherent de totes les entitats 
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administratives i socials que treballen en l’atenció i l’educació de 
les persones més joves de la societat de Sant Boi de Llob.  

- Promoure la participació i cooperació dels diferents components 
de la comunitat en le procés educatiu. 

Mitjançant : 
 
• Concreció i desenvolupament del Projecte Educatiu de Ciutat. 
• Concreció clara de les funcions i competències del Consell escolar municipal 
• Relació i coordinació estable amb representants dels diferents estaments 

que formen la comuitat educativa de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 42



ESPORTS 
 
Les propostes es divideixen en tres blocs: 
 

• Àmbit general de l’esport. 
• Promoció esportiva. 
• Xarxa d’equipaments esportius 

 
 
 

Àmbit general de l’esport. 
 

• Crear un Pla Municipal de l’esport , per tal de dotar a l’esport de Sant 
Boi,   d’un espai eficaç de propostes i desenvolupament dels projectes 
esportius de ciutat, i que serveixi d’eina  de treball per a les entitats, 
associacions i institucions esportives de Sant Boi. 

 
• Implantar una Oficina Municipal d’assessorament a l’esportista per donar 

suport tècnic i assessorament a tots els ciutadans, en tots els àmbits de 
l‘esport.(on practicar, preparació física, control mèdic, etc.). 

 
• Publicar una agenda esportiva que reculli tota la informació dels actes 

que es realitzen des de l‘Ajuntament, ho des de les entitats i associacions 
esportives de Sant Boi. Així com aconseguir que la web municipal 
gestioni la informació esportiva d’una manera global, incorporant tota la 
informació d’interès per el ciutadà. 

 
• Donar al Consell Municipal de l’esport la importància que té, com a òrgan 

consultiu i de decisió del món esportiu i associatiu de Sant Boi.  
 

• Desenvolupar una política de subvencions a les entitats esportives més 
justa i que s’adapti a les necessitats i programes esportius realitzats per 
les mateixes, sense afavorir a només algunes d’elles. 

 
• Augmentar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports per poder 

donar resposta a les necessitats i projectes impulsats des de 
l’Ajuntament. 

 
• No deixar perdre subvencions d’altres administracions per falta de 

planificació, recursos, etc. 
 

• Fomentar l’ús del català en tots els actes esportius organitzats o a nivell 
de col·laboració (subvencions), tant per l’Ajuntament com per les entitats 
esportives. Així com en la seva organització diària. 
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• Donar suport a les seleccions esportives catalanes en l‘àmbit esportiu i 
institucional, incentivant la participació dels esportistes santboians en les 
diferents modalitats. 

 
 
 

Promoció esportiva. 
 
 
• Fomentar des de l’Ajuntament, l’activitat física a les escoles, impulsant 

programes adients, tenint en compte l’edat dels practicants. 
 
• Crear uns plans de promoció esportiva a les escoles, on quan acabin els 

programes, els practicants segueixin practicant l’activitat en els clubs 
col·laboradors, ingressant a les seves escoles esportives. 

 
• Garantir des de l’Ajuntament l’accés de tothom al món de l’esport, en 

programes i ajuts específics, segons la modalitat, edat o esport que es 
desitgi practicar. 

 
• Tenir programes esportius per a persones amb discapacitats, treballats i 

consensuats amb les diferents entitats i associacions santboianes que 
treballen en aquest àmbit. 

 
• Impulsar polítiques d’integració esportiva per els nou vinguts, facilitant la 

seva incorporació en el món esportiu i associatiu de Sant Boi. 
 

• Potenciar l’esport femení, tant en la seva vessant escolar, de lleure, com 
en la federada o de competició. 

 
• Ajudar especialment a l’esport minoritari, donat la dificultat de la seva 

practica i els entrebancs per la seva consolidació. 
 

• Organitzar el actes esportius al carrer amb més participació de les 
entitats esportives, incentivant la seva col·laboració en l’organització de 
l’activitat. 

 
• Potenciar una política de fusions en l’àmbit del futbol, per aconseguir 

com a finalitat tenir un gran club per barri. Intervenint tant en la seva 
organització inicial , com en ajudes econòmiques 
especifiques.(equipacions, fitxes, despeses federatives, etc.). 

 
• Implantar un calendari de formació de tècnics i monitors, amb la 

participació directe de les entitats i associacions esportives de Sant Boi. 
 

•  Impulsar des de l’Ajuntament programes sobre els valors esportius i 
educatius en tots els col·lectius implicats en el món de l’esport 
(esportistes, directius, pares i mares, etc.). 
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Xarxa d’equipaments esportius 

 
 
• Construcció d’un nou camp de futbol al barri Vinyets Molí Vell, amb 

herba artificial i un nou edifici de serveis. 
 

• Contemplar en el projecte Caserna – Fecsa, la construcció d’unes pistes 
d’atletisme i un nou camp d’entrenament per a la Unió Esportiva 
Santboiana. Mentrestant no es finalitzi aquest projecte  s’hauria de 
contemplar la millora de les comunicacions de l’estadi Constantí Miranda, 
per al seu normal desenvolupament. 
Áixí com instal·lar un rocòdrom per a la pràctica de l’escalada, amb 
diferents nivells de dificultat.  

 
• Creació d’una piscina descoberta d’estiu capaç d’absorbir la demanda de 

la població envers aquesta activitat de lleure. La nostra proposta es 
construir-la en el sector OASIS juntament amb un circuit d’esport a la 
natura, sent respectuosos amb el medi ambient i amb la resta de 
projectes, com el de la zona de Can Morelló – Can Julià.                                                

 
• Construir un poliesportiu al barri de Casablanca aprofitant el PMI (Plà de 

Millora Integral), que oferti les activitats i programes esportius que el 
barri necessita, per no haver de desplaçar-se a un altre barri per fer 
activitat física. 

 
• Reformar l’Estadi Municipal de beisbol de forma integral, construint un 

nou edifici de graderia, vestidors i serveis en general. Dotant així a 
l’equipament dels serveis necessària per el seu òptim desenvolupament. 

 
• Recuperar la gestió directe de l’Ajuntament dels poliesportius de 

Massallera i de l’Olivera per realitzar una veritable política pública de 
l’esport i la seva oferta d’activitats, així com garantir la seva continuïtat 
com  a equipaments esportius de la ciutat. 

• Crear un pla de gestió individualitzat de cada equipament, tenint en 
compte la singularitat de cadascun, i fugint dels plans de gestió globals, 
que sovint no reflecteixen la realitat. 

 
• Desenvolupar un pla de manteniment per a cada equipament per 

garantir el bon estat de les instal·lacions l’usuari final. 
 

• Fomentar la participació de les entitats i associacions esportives de la 
ciutat, usuàries dels equipaments, en la seva gestió. Poden aportar 
propostes tant de gestió com d’activitats que es realitzen. 
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• Realitzar convenis de col·laboració i d’us d’equipament, entre les entitats 
i associacions esportives de Sant Boi i l’Ajuntament. Per així tots junts 
avançar en la cultura de l’esport i l’activitat física. 
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SERVEIS SOCIALS I SALUT 
 
 

Sant Boi és una població que, com totes, és fruit de la seva pròpia història. 
En aquest cas, és remarcable una història amb onades immigratòries i un 
procés d’urbanització desestructurada i salvatge. 
D’aquesta història se’n deriven algunes problemàtiques que cal destacar: 

 

• Ciutadans i ciutadanes que pateixen situacions de pobresa i marginació. 

• Col·lectius amb dificultats d’integració social. 

• Persones amb malalties de llarga evolució, complicades per la situació 
social. 

• Joves en situació de risc pel que fa a determinades malalties (entre elles 
la SIDA i l’abús de substàncies) 

• Gent Gran amb necessitats de cobertura a aspectes de dependència 
funcional en diferents graus. 

• Recursos assistencials socials i sanitaris sense una planificació curosa en 
el seu origen i després sempre pel darrere de l’evolució de la població 

 
Es tracta d’una realitat molt semblant a molts municipis de l’entorn. També és 
veritat que a tot això s’ha intentat donar resposta amb més o menys encert.  En 
qualsevol cas, si analitzem el que hi ha a hores d’ara, podem destacar alguns 
fets a millorar: 
 

• Els ciutadans tenen dificultats per conèixer l’ajuda que poden esperar de 
les administracions públiques. 

• Els professionals dedicats a aquestes tasques també pateixen, en certa 
manera, aquesta dificultat. 

• Hi ha llistes força extenses de possibles actuacions en matèria d’atenció 
social, però falta una guia directriu de les mateixes, que les apropi al 
ciutadà i als professionals. 

• La xarxa local d’atenció primària social. (Hi ha 6 UBASP) és prou extensa. 
La falta d’alguns recursos com ara les places públiques de residència per 
a gent gran i les places de llars d’infants públiques, limiten les seves 
possibilitats de donar sortida a alguns problemes. 

• L’atenció domiciliària social i la sociosanitària, malgrat disposar d’alguns  
recursos, són l’assignatura pendent d’aquest i de molts altres municipis. 

• No hi han estudis de necessitats de la població que fonamentin plans i 
programes, a mig i llarg termini i que incloguin les perspectives de 
creixement poblacional que s’albiren. 
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• La xarxa local d’assistència primària de salut, consta de 4 CAP’s, i a 
hores d’ara ja és insuficient per la població de Sant Boi. El Barri Centre 
és on més es fa palesa aquesta insuficiència. Si considerem el 
creixement poblacional previst, la demanda d’augment de la xarxa local 
d’assistència primària és prioritària i urgent. 

• La xarxa d’atenció hospitalària és també insuficient, però la construcció 
del nou hospital comarcal és, en principi, la resposta a aquesta qüestió. 

• Els serveis de consultes d’especialitats (ubicats de vegades en els 
anomenats CAP-II, però cada vegada més ubicats en serveis de 
consultes externes dels hospitals), també sembla que tindran un 
increment amb la construcció del nou hospital comarcal. 

•  L’atenció sociosanitària, aquella que inclou serveis assistencials 
hospitalaris (no residencials) per a gent gran, té una presència 
significativa al nostre municipi, fins i tot pel que fa a  llits per 
psicogeriatria (abastament coberts pels hospitals del Salut Mental i 
d’altres institucions) 

• Alhora cal destacar que és una gran desconeguda per la població en 
general i pels propis professionals del sector. Això dona idea de la seva 
implantació sense una clara planificació global. 

• Està previst que el que encara és l’hospital de Sant Boi es converteixi en 
un centre sociosanitari. Algunes anàlisi apunten a que l’adequació de 
l’edifici pot ser més costosa que altres alternatives. 
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SERVEIS SOCIALS: PROPOSTES 
 
 

BÀSIQUES 
 

• Elaboració d’un estudi de necessitats de la població.  Necessari per 
fonamentar les planificacions a mig i llarg termini, introduint els 
creixements de població esperats.  

 
• Engegar polítiques preventives, fomentades en el coneixements dels 

elements de risc que ens afecten. Cal esmentar ja els aspectes 
relacionats amb la immigració, la pobresa i els problemes derivats de 
l’atur i els contractes temporals. 

 
• Dur a terme campanyes de divulgació i informació per augmentar 

l’accessibilitat dels serveis socials als col·lectius més necessitats i a la 
població santboiana en general. 

 
• En aquest camp proposem un treball transversal amb educació, sanitat, 

treball...: per posar en marxa en l’àmbit de l’educació permanent, 
activitats d’Educació per la Ciutadania per a adults, com a eina 
d’integració social, i d’aprenentatge pel funcionament en aquest context 
social. Aquest procés d’aprenentatge hauria de servir perquè les 
persones: 
 

-Coneguin els seus drets com a ciutadans/es. 
-Coneguin els seus deures com a ciutadans/es. 
-Desenvolupin hàbits d’adaptació al funcionament en aquest  
context    sociocultural. (sanitaris, laborals, econòmics, veïnals...) 

            -Desenvolupin formes d’adaptació intercultural. 
 

• Garantir una estreta coordinació entre les diferents regidories, amb un 
especial interès en vetllar perquè les actuacions siguin planificades amb 
criteris de solidaritat i de justícia social. 
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INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA 
 

• Potenciar la detecció de les famílies en situació de risc. Caldrà establir 
circuits relacionals amb escoles, AMPES, hospitals i serveis socials. 

 
• Dotar als serveis socials de programes i recursos adients per fer uns 

seguiments curosos dels casos abordats. 
 

• Facilitar les tasques per les tramitacions de les Rendes Mínimes 
d’Inserció 

 
• Fomentar la creació d’habitatge social adaptat a les necessitats dels 

grups que l’ocupin 
 

• Facilitar acords amb les OTG i el Servei Català de Col·locació per millorar 
les capacitats laborals de les persones afectades. 

 
• Ampliar el nombre de beques per a menjadors i altres serveis escolars i 

facilitar-hi l’accés. 
 

• Garantir els serveis necessaris per atendre nens fora d’horari escolar 
quan la mare i el pare treballen. 
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ATENCIÓ I SERVEIS PER PERSONES AMB PROBLEMES DE 
DROGODEPENDÈNCIA 
 

• Generar polítiques de prevenció amb ajudes directes a grups de risc. 
 

• Generar un coneixement actualitzat dels problemes de 
drogodependència. 

 
• L’abús de substàncies no es centra en opiacis (cocaïna, heroïna...). Cal 

no menysprear el risc de l’extensió de les drogues de síntesi (pastilles i 
líquides) i l’alcohol (fenomen del “botelló”) 

 
• Revisar la xarxa de serveis existents al nostre municipi pel que fa a la 

cobertura assistencial a persones drogodependents. Valorar la creació 
d’algun servei que completi la xarxa. Caldrà que aquest plantejament 
generi un procés de participació i de conscienciació de la població 

 
• Crear un centre permanent i especialitzat de suport a les famílies de 

persones drogodependents i/o possibles consumidors d’aquestes 
substàncies. 

 
• Potenciar la comunicació i estimular la demanda assistencial per part de 

les persones drogodependents. 
 

• Cal poder donar respostes amb infraestructures estables i itinerants. 
 

• Potenciar programes d’intercanvi de xeringues i de repartiment de 
preservatius. 

 
• Potenciar i mantenir l’oferta de programes alternatius  i lliures de 

drogues per tal d’afavorir l’abstinència voluntària del consum. 
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ATENCIÓ I SERVEIS PER PERSONES AMB DISCAPACITATS 
 

• Cal consolidar i desenvolupar totes les potencialitats del programa 
municipal transversal per a persones amb discapacitat. 

 
• En destaquem alguns aspectes que reclamem al programa 

 
• Promoure l’accessibilitat a llocs de treball. 

 
• Facilitar l’accés a habitatge adaptat 

 
• Fer factible l’accés a activitats lúdic –esportives 

 
• Promoure la participació i accessibilitat a activitats culturals 

 
• Millora de tots els elements de mobilitat / accessibilitat, tot incidint 

especialment en el compliment  de la llei de supressió de barreres 
arquitectòniques 

 
• Promoure una cultura d’integració social i cultural entre tots els 

santboians que aculli i aixoplugui qualsevol tipus de diversitat. 
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GENT GRAN 
 

• Cal vetllar per la participació activa de la gent gran en tots els àmbits de 
la vida del nostre municipi. 

 
• S’ha de dinamitzar el Consell de la Gent Gran i fer possible que 

esdevingui òrgan operatiu i dinàmic. 
 

• Considerem cabdal tota activitat que suposi un intercanvi 
intergeneracional, de la mateixa manera que considerem que s’han 
d’evitar les activitats marginals. 

 
• La nova llei de dependència marcarà la necessitat d’adaptar i extreure el 

màxim rendiment per fer front a les necessitats de les persones amb 
limitacions en la seva autonomia funcional. 

 
• En qualsevol cas cal integrar en una planificació curosa les nombroses 

activitats i ofertes que es troben al nostre poble. I crear-ne si calgués. 
 

• L’atenció domiciliària 
• Les places de residència 
• Els centres de dia 
• Els pisos tutelats 
• La hospitalització sociosanitària en diferents modalitats 
• Les alternatives per oferir descàrrega als cuidadors 
• El foment i els serveis per l’activitat física 

 
• Coordinar-se i donar els recursos necessaris a les entitats que treballen 

en temes de serveis socials, preferentment aquelles que no tenen ànim 
de lucre 
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SANITAT: PROPOSTES 
 

• L’àmbit sanitari i sociosanitari de la nostra població és una realitat força 
desconeguda per part dels propis habitants de Sant Boi. 

 
• Fins ara les competències en matèria de sanitat  han correspost a altres 

nivells de l’administració pública i la capacitat de maniobra de 
l’ajuntament ha estat mínima i potser tangencial. 

 
• Un estudi curós dels recursos assistencials existents al nostre poble ens 

ha donat uns sorprenents resultats que poden concretar-se en els 
següents aspectes: 

 
o Hi ha una notable presència de recursos sanitaris i sociosanitaris 

 
o Hi ha un desconeixement dels mateixos i desinformació al 

respecte per part de l’ajuntament i dels propis serveis existents. 
 

o No hi han uns eixos de planificació que fonamentin la seva 
existència i, per descomptat no hi ha gaires eines d’articulació dels 
mateixos. 

 
o Tampoc hi han els estudis per garantir la seva adequació als 

fenòmens de canvi poblacional que es poden albirar. 
 

• A hores d’ara (març de 2007) cal destacar dos fets fonamentals: 
 

o L’aprovació del PLA DIRECTOR SOCIOSANITARI  2005-07 amb 
data 22 d’agost de 2006. 

 
o La Constitució del CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE 

SALUT DEL BAIX LLOBREGAT LITORAL amb data 13 de març de 
2007. 

 
En aquest consorci els ajuntaments formen part de les entitats que 
l’integren. D’aquesta forma ja podem plantejar un paper protagonista en les 
decisions a prendre pel que fa a l’àmbit de la sanitat. 
És així que considerem que com a membre del Consorci l’ajuntament haurà 
de treballar per recollir transmetre i fer-se ressò de: 

 
     Organitzacions ciutadanes 

Comunitat educativa 
Organitzacions sindicals 
Organitzacions empresarials 
Societats científiques 
Els i les professionals del sector 
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Per tal d’assumir les següents funcions: 

 
• La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 

prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l’assistència 
sanitària i sociosanitària. 

 
• La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema 

de salut – i de serveis socials – de responsabilitat pública. 
 

• El foment d’aliances estratègiques i de programes de gestió compartida 
entre els proveïdors de serveis. 

 
• El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes de 

salut -  i socials – com un dels eixos essencials que han d’articular les 
nostres tasques. 

 
• El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de 

la igualtat de tracte i de l’equitat en el seu accés per part de totes les 
persones pacients i usuàries del sistema de salut – i social – de 
responsabilitat pública. 

 
• La promoció de la salut individual i col·lectiva. 

 
• La promoció i millora dels serveis d’atenció a la dependència 

 
• La determinació dels criteris de priorització per a la distribució de 

recursos econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del 
sistema sanitari 

 
Malgrat els plantejament oberts amb la creació del Consorci obren una nova 
perspectiva, continuem destacant les següents necessitats: 

 
• Replantejar la cobertura assistencial actual i futura que poden assumir 

les actuals ABS. Cal plantejar un augment de les mateixes en dos línies 
principals: 

 
• Creació d’una ABS al Barri Centre per cobrir l’assistència del mateix i 

descongestionar d’altres ABS. 
 

• Creació d’un nou Centre d’Atenció Primària per les zones de creixement 
poblacional previstes. 

 
• Ampliar les dotacions per rehabilitació funcional als CAP i ABS 

 
• Assegurar que els serveis de detecció i atenció precoç tinguin les 

temporalitzacions adients pels seus objectius. 
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• Potenciar l’atenció domiciliària en totes les seves possibles concrecions, 
inclús la de la hospitalització a domicili. 

 
• Incorporació de les noves tecnologies també a nivell domiciliari. 

 
• Adaptar totes les potencials millores que ha d’introduir la nova llei de 

dependència 
 

• Valorar la necessitat de creació d’una unitat de cures pal·liatives o de 
dotació de llits de cures pal·liatives als centres sociosanitaris existents. 

 
• Reordenar i generar un suport d’informació adient dels recursos sanitaris 

i sociosanitaris del nostre municipi. 
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IMMIGRACIÓ- COOPERACIÓ 
 
La identitat constitueix un eix fonamental per a la bona marxa de la vida en 
societat. És, en aquest sentit, un àmbit políticament no neutral en el qual han 
d’estar ben arrelats determinats principis: els valors democràtics, pluralistes, de 
responsabilitat individual i la defensa de l’interès general que han de 
caracteritzar, en definitiva, les modernes societats orientades cap al progrés 
social. 
 
La globalització, un fenomen complex i amb múltiples i desiguals derivacions en 
l’àmbit internacional, ha anat aparellada a casa nostra a dues conseqüències 
fonamentals. D’una banda, a l’arribada de nova immigració, que representa un 
repte notable en la mesura que, com a país, encara som lluny de superar el 
perill de minorització nacional i que el procés de normalització lingüística no ha 
assolit encara els seus plens objectius. De l’altra, al progressiu debilitament de 
les fronteres polítiques dels estats –amb un procés de construcció europea 
encara incompleta però irreversible en aspectes substancials-, cosa que ha 
provocat que l’Estat Espanyol i el projecte històric i identitari al que està 
vinculat trobi cada vegada més dificultats per donar resposta a les 
problemàtiques que planteja de manera creixent una societat oberta i cada 
vegada més complexa. Davant aquesta situació, i des de sectors progressistes 
amb mala consciència, s’ha caigut en la temptació d’apostar per un relativisme 
cultural absolut. Així, a partir d’un respecte paternalista però no pas real a la 
identitat dels nouvinguts, s’ha renunciat conscientment –quan no a denunciar 
farisaicament com a reaccionari- a conformar un sentiment de pertinença que 
pugui servir de porta d’entrada, als contingents de població immigrada, a una 
col·lectivitat adulta, amb drets i deures iguals per a tothom. Aquest model, 
abocat al fracàs, generaria si s’arribés a posar a la pràctica els mateixos 
problemes de segregació i exclusió social que ha provocat a Anglaterra o a 
Holanda. 
 
Esquerra defensem, contràriament al model assenyalat, la identitat nacional 
catalana com el punt de trobada del conjunt de la ciutadania, sigui quin sigui el 
seu origen, la seva llengua i el seu punt de partida al si de la societat. Aquest 
procés, en el qual l’adquisició i potenciació d’uns referents locals ha de jugar un 
paper fonamental, ha de ser capaç d’esdevenir també un vehicle útil per a la 
integració col·lectiva i per a la potenciació d’un marc general de benestar i 
qualitat de vida. Un marc que apunta cap a una societat oberta, dinàmica i 
regida per uns valors inequívocament democràtics que atorguen drets però 
també obligacions al conjunt de ciutadanes i ciutadans. És aquí on l’àmbit local 
pren una importància fonamental ja que és en el municipi on s’ha 
de materialitzar tota la càrrega de possibilitats que van aparellades a la 
concreció i la modulació aquest model d’identitat vinculada al concepte de 
ciutadania. 
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Per això, Esquerra es compromet: 
 

o Posada en marxa de la Taula de Ciutadania (integrada per agents 
socials i polítics de la ciutat) on es treballaria el tema de la 
immigració a la vila de manera permanent i integrada. 

 
o Tractament transversal del fenomen de la immigració, tot 

implantant la formació del personal de l’Ajuntament en aquest 
àmbit. 

 
o Elaborar una bona política de recepció de la nova immigració, 

basada en els valors de la ciutadania i la identitat de la societat 
d’acollida, com a eina fonamental per assolir la cohesió social. 

 
o Fomentar la realització de plans d’acollida pels nouvinguts que 

incloguin informació sobre els serveis públics municipals existents 
i les normes bàsiques de convivència, fent èmfasi en la necessitat 
de corresponsabilitat i a les condicions de vida de les dones 
immigrants. 

 
o Des d’Esquerra considerem  la sensibilització de la població 

respecte la cooperació vers països en vies de desenvolupament i  
el codesenvolupament com les prioritats de les polítiques 
municipals de cooperació. Així, proposem: 

 
o Reformular el Barrejant. Creant un festival de cooperació més 

enllà d’uns dies concrets i d’un departament municipal concret 
amb l’objectiu d’arribar a tota la població. 

 
o Situar el codesenvolupament com una de les prioritats de les 

polítiques municipals de cooperació. Incentivar a les persones 
immigrades del nostre municipi com agents de 
codesenvolupament. 

 
o Vincular la figura dels agermanaments amb el 

codesenvolupament. 
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COMERÇ URBÀ 
 
Catalunya disposa d’un model propi de comerç caracteritzat per l’equilibri 
entre els diferents formats de distribució, amb un important pes de la petita 
i mitjana empresa comercial implantada en trama urbana. En dades de 
2004, Catalunya disposa de més de 107.000 establiments detallistes, dels 
quals més de 85.000 pertanyen a petites empreses comercials. El comerç 
minorista aporta al país el 10’30 % del Valor Afegit Brut de l’economia 
catalana, genera el 12’6 % dels llocs de treball (amb una relació de 2’7 
ocupats per cada establiment, mentre que la mitjana estatal és de 2’6) i té 
una productivitat per establiment un 4’7 % superior a la de l’estat. Aquestes 
xifres indiquen clarament que el món del comerç català està integrat 
majoritàriament per micro, petites i mitjanes empreses, que és eficient, 
generador d’ocupació i factor clau en la redistribució de la renda.  
Aquest model comercial català ha estat posat en qüestió amb la creixent 
gran distribució derivada de la proliferació d'empreses de capital estranger 
amb explotacions de gran superfície comercial amb ubicació perifèrica. 
Aquesta dinàmica comercial aliena ha facilitat, fins l’entrada del nou Govern 
de Catalunya el 2.003, la concentració d'oferta en l'espai i ha introduït nous 
instruments d'atracció de la demanda, els quals han provocat una creixent 
mobilitat del consumidor i una ocupació intensiva del territori. Davant 
d'aquesta realitat, cal apostar per la recuperació i consolidació del model 
localitzat en trama urbana, integrat per petites i mitjanes empreses, 
treballadors autònoms i autòctons del municipi, que són la base del teixit 
econòmic i social, i que contribueix a vertebrar socialment nostra ciutat. En 
aquest sentit, el nou marc normatiu assolit amb l’actual Llei d’equipaments 
comercials és l’instrument adequat pel mon municipal per tal d’aconseguir 
aquest objectiu i acabar amb el creixement urbanístic-comercial especulatiu. 
És l’eina adequada per a mantenir l’equilibri d’ofertes i formats. 
Cal tenir present el perill del desenvolupament exclusiu de grans superfícies 
a costa de la desaparició del petit i mitjà comerç en trama urbana, ja que 
significa perdre cohesió social i la deshumanització del texit urbà, repercutint 
en la vida quotidiana de la ciutadania i, finalment, esdevenint un problema 
pel propi consumidor, captiu de l’ùnic model comercial que s’acabaria 
imposant sense les normatives adequades que garanteixin l’equilibri i 
coexistència de formats comercials. 
Entenem el comerç com l’essència mateixa del fet urbà, és al voltant dels 
sectors comercials on es vertebra l’eix on gira la major part de la vida social 
i urbana, per això, més enllà de les anàlisis econòmiques afirmem que el 
comerç fa ciutat. La ciutat necessita un model de comerç propi, per 
reivindicar Sant Boi com una ciutat de primera en qualitat de vida,  per tant 
cal recolzar el model de comerç independent urbà, oferint bona qualitat, 
bons preus i bons serveis, no considerat com una corporació d’interessos 
particulars, si no com un bé públic. Esquerra a Sant Boi volem crear un 
model de comerç propi i no l’aterratge de models clònics com està succeint 
actualment a l’eix comercial “El Carrer”, i la implantació d’establiments 
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adscrits a cadenes sucursalistes, grans grups de distribució o franquícies, 
que a la fi acaben absorbint els ajuts destinats a revitalitzar el comerç 
minorista independent. 
 
Entenem que un bon comerç per als santboians i santboianes només es 
podrà articular al voltant d’un model de comerç propi que pugui satisfer les 
nostres necessitats de consum, és per això que considerem els següents 
punts essencials per aconseguir aquest model de ciutat: 

 
• Reforçar la Regidoria de Comerç.  

Ha de ser una eina útil per al comerç de tota ciutat, i seria  responsabilitat de 
la Regidoria de Comerç promoure accions de millora com el POEC,  accions 
informatives als comerços sobre noves lleis reguladores del comerç,  accions 
de foment de la Llei de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 
confeccionar un plànol comercial de la ciutat, crear senyalització viaria 
indicant els diferents eixos comercials,  potenciar l’associacionisme, utilitzar la 
web de l’ajuntament per facilitar tota la informació i documentació d’interès 
que es generi tant per comerciants com per consumidors. 
 

• Crear el nou Consell de Comerç. Reforçar la participació de les entitats 
representatives del sector comercial de la ciutat en l’execució de la política 
municipal de comerç. 
Es necessari la creació d’un Consell de Comerç, on i siguin representats tots 
els serveis, agents, gremis, institucions i entitats representatives del sector 
comercial de la ciutat.. El Consell de Comerç ha de participar directament en 
l’execució de la política municipal de comerç. 
 

• Desenvolupar el Pla d’orientació de l’equipament comercial de la ciutat (POEC) 
servint aquest de marc coordinador dels plans de dinamització comercial dels 
barris.  
El POEC és un instrument municipal per adaptar l'equipament comercial a les 
necessitats dels consumidors, i hauria de ser un instrument de programació 
estratègica municipal.  
Per altra banda hem d'aprofitar la programació que ens aporta el POEC per 
afavorir el desenvolupament d'estratègies de dinamització interna de la pròpia 
ciutat, propiciant aspectes de mobilitat que potenciïn una activació del teixit 
comercial. Al mateix temps, però, el POEC, és un instrument necessari en els 
processos de concessió de llicències de petits, mitjans i grans establiments 
comercials. 
 És el punt principal per definir els nuclis comercials i organitzar els recursos 
que es destinin a l’activitat comercial, des d’una visió transversal i de conjunt. 
Va lligat amb els punts 1 i 2, doncs des de la regidoria s’hauria de promoure 
el Pla i el Consell de Comerç hauria de fer el posterior seguiment del 
desenvolupament del Pla, que és un instrument al servei dels municipis que 
contribueix al disseny de la ciutat mitjançant l'urbanisme comercial. El 
Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) té tres 
objectius principals: 

1. Formular un model comercial per a la ciutat. 
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2. Definir l’estratègia per tal de garantir el nivell de servei comercial a 
la població. 
3. Donar eines per tal de modernitzar el negoci comercial de la ciutat. 
 

Entenem que el desenvolupament del POEC a Sant Boi, suposaria una 
millora sustancial per teixit comercial i social de la ciutat, seria el marc on es 
basarien les accions a realitzar en l’àmbit de comerç: 
 

• Revisar el pla d’usos. 
Fer un mapa comercial de la ciutat per actualitzar el pla d’usos i definir quin 
tipus de comerç que caldria segons les mancances o excedents de la zona. 
Revisant els índexs de situació dels carrers per tal d’ajustar la tributació a la 
rendibilitat comercial real de la zona. 
 

• Crear el Pla de dotació d’aparcaments a les zones comercials urbanes, a 
l’hora que es garanteix la mobilitat i el transport públic.  
No s’ha dinamitzat mai cap eix comercial amb una previsió de mobilitat i de 
l’aparcament de la zona. Un exemple clar és el de l’eix comercial Marianao. 
Amb l’aplicació del POEC aquest problema s’hagués pogut preveure i 
solventar. Per tant una mesura fonamental és la creació de zones 
d’aparcament lligades a les zones comercials i de restauració tenint en 
compte els seus horaris.  

 
• Creació d’oficines o serveis d’Orientació Comercial. 

Aquestes oficines funcionarien en base a la informació elaborada en el POEC 
i en els diversos plans generals municipals (urbanisme, mobilitat), per tal 
d’orientar en l’obertura de nous comerços, unificat i complementat amb el 
servei que actualment ofereix Coressa per desenvolupar el Pla d’empresa, 
adreçat principalment a aspectes econòmics de finançament i viabilitat. A 
part, és clar, de facilitar tota la informació referent a la normativa comercial 
vigent pel que fa horaris comercials, llicències, política lingüística, etc. 

 
• Implantació del/la tècnic/a Dinamitzador/a Comercial de Barri. 

Actualment el nombre de tècnics/ques que treballen des de Coressa amb la 
Federació de comerç i les associacions de comerciants, és insuficient. Està 
totalment concentrada en dos eixos comercials: el Carrer i Marianao, i els 
tècnics o tècniques que es destinen altres zones comercials com el nucli 
antic o la Cooperativa són mínimes. Novament ens remetem al POEC. 

 
• Simplificació i abaratiment dels tràmits municipals relatius al comerç.  

Cal  simplificar  els tràmits pel que fa l’obertura, agilitzar i abaratir les 
“taxes/impostos”  pel que fa el canvi d’ubicació de comerços o activitats 
existents dins del mateix municipi i per la transmissió familiar de negocis. 

 
• Aprofitar les sinergies comerç-turisme al nucli antic. 

Cal donar un impuls al comerç en el nucli antic, aprofitant la creació de la 
nova zona museística basada en el nostre patrimoni històric, arqueològic i 
arquitectònic i per la situació estratègica amb l’entorn natural que l’envolta: 
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llera del riu i parc agrari. Obrir el barri a la industria turística, creant les 
infraestructures necessàries, establint punts de comerç i restauració, els 
aparcaments adequats, sempre vetllant pel respecte al medi i al patrimoni. 
Per això es crearien diferents tipus d’itineraris conjunts que incloguin 
programes d’excavacions, manteniment i projecció de jaciments, masies, 
museus, gastronomia, entorn natural, etc. Fent del nucli antic el centre 
cultural del poble on hi hagi vida social i comercial. L’ajuntament ha de 
garantir la seguretat, la neteja, la projecció mediàtica i la creació d’un 
disseny adient de mobiliari urbà i jardineria propi d’aquesta zona, amb la 
col·laboració de comerciants i veïns. 
 

• Mercats Municipals.  
• Impulsar la promoció i viabilitat econòmica dels mercats municipals, 

facilitant el seu paper de dinamitzador del comerç urbà i de cohesió del 
teixit social als barris. 

• Progressar en la cogestió dels Mercats Municipals, entre les autoritats 
municipals i els comerciants, per tal d’avançar progressivament cap a 
l’autogestió d’aquests i garantir bons resultats en la gestió dels serveis. 

• Constituir les Àrees d’Influència del Mercat Municipal i augmentar els 
perímetres actuals de protecció al voltant dels mercats per tal d’ordenar 
l’activitat comercial de la zona. 

 
• Millorar les actuacions inspectores 

Cal que des del municipi es prengui plena consciència de la necessitat de 
garantir de manera suficient i regular les actuacions inspectores en tot allò 
que hi tingui competències, per tal de fer complir la normativa comercial 
vigent pel que fa horaris comercials, llicències, política lingüística, etc. i així  
garantir els drets dels consumidors, la disciplina de mercat i la igualtat de 
condicions de competència entre operadors. 
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PROMOCIÓ ECONÓMICA 
 
 

FORMACIÓ 
 
•Elaboració d’un catàleg integral d’especialitats de la formació ocupacional en 
funció de les necessitats del municipi. 
 
•Promoció municipal de plans agrupats de reciclatge de treballadors, per tal que 
les PIMES es puguin beneficiar dels fons dedicats a la formació contínua 
(l’ajuntament pot fer d’ens coordinador de diverses empreses). 
 
•Implementació d’accions formatives d’adaptació del treballadors a les 
transformacions tecnològiques (cofinançades per la Unió Europea). 
 
•Creació de serveis d’inserció en els centres de formació ocupacional de 
titularitat municipal que esdevinguin centres actius de la intermediació amb 
empreses per a la captació d’ofertes laborals. 
 
•Creació d’una Escola-Taller i/o Casa d’Oficis que faciliti un aprenentatge 
ocupacional en alternança de col·lectius de joves sense qualificar. 
 
 
 

OCUPACIÓ 
 
•Qualificació dels joves en activitats i sectors amb potencial de futur en el 
context local, mitjançant programes de formació ocupacional i de formació-
ocupació (Escoles Taller, Plans d’ocupació, …). 
 
•Portar a terme una política activa de reciclatge de la població activa, 
mitjançant una tasca prospectiva permanent de les necessitats empresarials i 
potenciant l’utilització local dels fons públics. 
 
•Requalificació dels aturats de llarga durada, principalment els provinents de 
sectors o activitats en recessió. 
 
•Millorar les  possibilitats de col·lectius amb especials dificultats: 
–Potenciació dels plans d’ocupació en col·laboració amb les corporacions locals, 
promoguts per la Generalitat, per a la contractació d’aturats i aturades de llarga 
durada per a la realització d’obres i serveis d’interès municipal. 
–Incentivar l’accés de les dones al mercat de treball 
–Difondre entre les empreses els avantatges de la contractació de majors de 45 
anys i promoure accions de reciclatge específiques. 
–Millorar la integració laboral dels immigrants, especialment dels provinents de 
països no membres de la Unió Europea. 
–Incidir en les possibilitats d'ocupació de les persones discapacitades. 
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GESTIÓ 

 
•Elaboració d’un estudi socioeconòmic global de l’estructura econòmica 
municipal. 
•Elaboració d’un estudi de necessitats formatives i de qualificació dels 
treballadors/es. 
•Potenciació de l’organisme autònom municipal encarregat de la gestió directa 
d’aquestes polítiques (CORESSA), que garanteixi la presència dels grups 
municipals de la Corporació i potenciï les meses locals com un òrgan de 
participació dels agents econòmics de la localitat (sindicats, organitzacions 
empresarials, cambres i agrupacions de comerciants) en l’elaboració de la 
política de promoció econòmica local. 
 
 
 

TEIXIT INDUSTRIAL 
 
•Potenciació de l’espai de suport a les noves iniciatives empresarials (vivers 
d’empreses, centres de negoci, …), principalment les promogudes per aturats i 
les d’economia social. 
 
•Creació d’un equip d’agents qualificats per a donar suport a les PIMES en 
àrees com el foment de l’activitat exportadora, les inversions tecnològiques, la 
transferència de tecnologia, la cooperació empresarial i la captació de 
subvencions i programes públics per a fomentar la qualitat, el disseny industrial, 
etc. 
 
•Implementar un servei d’assessorament i informació per a les empreses per tal 
de potenciar l’adopció de tecnologies no agressives i d'estalvi energètic cap al 
medi ambient i facilitar la captació d’ajuts públics en aquest sentit. 
 
•Elaboració d’un estudi en l’àmbit local de detecció d’oportunitats de negoci. 
 
•Suport a la creació de noves iniciatives empresarials generades en el municipi 
que, sota la forma de PIMES, proposin activitats innovadores i/o determinades 
organitzacions socials de l’activitat empresarial (cooperatives i societats 
anònimes laborals). 
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