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SANT BOI  
AMB BONA CARA 



Aquí teniu el programa electoral d’Esquerra-Els Verds de Sant Boi. Està destinat a 
segellar el compromís que tenim adquirit amb la ciutadania de Sant Boi i a alimentar el 
Pla d’Acció Municipal (PAM) que haurà d’elaborar el futur govern de la ciutat per als 
propers quatre anys. Partim de la nostra experiència en el govern local, dels eixos 
estratègics que hem definit en aquests anys i que ens singularitzen com a ciutat:  
entorn natural i agrari, patrimoni cultural i històric, la ciutat de la salut mental... Partim 
també de tots els plans locals, projectes,  programes transversals i pactes ciutadans 
que hem anat desenvolupant en aquests anys i que han estat la base de l’acció de 
govern i la font de recursos per a poder atendre les diverses necessitats.  Assumim 
també les recomanacions del Síndic Municipal de Greuges,  l’essència  de la Carta 
Ciutadana que moltes entitats han adreçat als partits polítics, les moltes converses 
amb el món associatiu i, naturalment, la nostra visió política.  

Ens trobem en una situació difícil,  hem sofert directament les conseqüències de la 
crisi: atur, vulnerabilitat dels serveis socials més bàsics i disminució d’ingressos per 
part de l’ajuntament, que es venen a sobreposar a una situació crònica de mal 
finançament dels municipis per part de l’estat, menystenint el paper de primers 
proveïdors de serveis a les persones que estan exercint, amb competències o sense, 
pel seu caràcter d’administració de proximitat, i, tot allò que suposa per a les classes 
treballadores i mitjanes el dèficit fiscal i el maltracte en inversions i infraestructures que 
acompanyen una relació entre Espanya i Catalunya que, any rere any, ens empobreix 
com a país que no pot disposar dels seus propis recursos, cosa que recau 
fonamentalment a les espatlles dels qui més necessiten un serveis públics de qualitat. 

Una idea clau per entendre el context en que ens trobem és que el municipalisme ha 
de tenir com objectiu la convivència i que això reclama prioritàriament polítiques de 
cohesió. El gran repte per als propers anys és que ningú no perdi el tren, ni les 
persones ni la ciutat, que atenguem les necessitats urgents però també que siguem 
capaços de perfilar una ciutat que generi oportunitats de futur, recomposant la seva 
base econòmica, estant alerta dels sectors emergents, donant suport a la gent 
emprenedora, convertint la nostra identitat en valor, fent visibles les nostres capacitats 
i l’ambició col·lectiva que Sant Boi presenti la seva millor cara. 

“Pensa  globalment i actua localment”, diu la dita ecologista. El nostre republicanisme, 
la nostra perspectiva nacional i d’esquerres,  es concreta  a Sant Boi en un triple 
compromís: 

1. Per una ciutat com a garantia de drets, d’igualtat d’oportunitats, cohesionadora 
i en la primera línea de serveis i atenció a les persones.  

2. Per un espai públic de qualitat, per una ciutat pensada des de l’espai públic on 
establir relacions de veïnatge,  escenari d’accions comunitàries. Un espai 
públic urbà, i també natural que hem de saber protegir, estimular la seva estima 
i un ús respectuós.  

3. I per un govern local amb capacitats polítiques, proper a la ciutadania, 
transparent, al servei de les persones, que sàpiga cercar recursos dins i fora de 
la ciutat per a fer possible allò que es consideri prioritari, amb una mirada 
estratègica a mitjà i llarg termini sobre quina ciutat volem, capaç de marcar el 
full de ruta, seguint  el consens ciutadà. 



A la nostra llista electoral conflueixen persones de diferents trajectòries que viuen amb 
intensitat la ciutat, que la usen i que n’han fet l’escenari del seu projecte de vida. És 
una llista amb majoria de gent jove, pensada en clau de renovar generacionalment la 
política local d’aquí a molt poc. Majoritàriament som gent d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb una llarga trajectòria al servei de la ciutat, ens acompanya gent 
independent amb qui compartim la il·lusió per Sant Boi i que senten com a pròpia  
l’acció política que hem desenvolupat aquests anys a la ciutat . La candidatura és fruit 
de la nostra  coalició amb  Els verds, Esquerra Ecologista,  organització ecologista que 
ha volgut avalar les accions mediambientals que hem  desenvolupat des del govern 
municipal i  que les interpreten com una política de referència en el nostre entorn 
metropolità.  

Us demanem que renoveu la vostra confiança en Esquerra-Els Verds. Creiem 
sincerament que hem deixat empremta amb la nostra acció de govern i que hem 
impregnat la política local de més perspectiva i que moltes de les nostres actuacions 
han sobrepassat el punt de no retorn que permet afermar els guanys que aquesta 
ciutat ha obtingut en aquest darrer mandat electoral. Diuen que la millor manera de 
predir el futur és creant-lo i, per això, per a totes les persones que volen un futur millor 
per a Sant Boi, Esquerra és necessària. 

 

El proper 22 de maig, voteu la candidatura d’Esquerra-Els Verds. 

 



SANT BOI AMB BONA CARA 

Aquesta és una afirmació que té un doble sentit:   per una banda reivindica una actitud 
que, de ben segur, compartim amb molta gent santboiana, és a dir una mirada 
optimista respecte les capacitats de la nostra ciutat, una voluntat de compromís per 
millorar-la des de l’exigència, però veient més el got mig ple que no pas el got mig buit. 
Posats a fer feina, millor que sigui amb il·lusió, amb bona cara!.  

I també és un objectiu: una ciutat endreçada, bonica, activa, atenta a les persones, 
amb gent poblant els carrers, comprant a les botigues, portant els fills a l’escola, 
passejant pel riu o pels camins de la muntanya, fent esport, trobant-se en els espais 
públics, anant al cinema, associant-se a les entitats més diverses, etc. Una ciutat amb 
personalitat pròpia, que posa en relleu els seus trets d’identitat i els converteix en 
instruments de cohesió i de generar oportunitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep M Cervelló 

Candidat a l’alcaldia de Sant Boi de Llobregat 
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PPRROOJJEECCTTEESS  DDEE  CCIIUUTTAATT 

 

1. Trencar la tendència al continu urbà mantenint espais no urbanitzats amb les 
poblacions veïnes, evitar l’expansió de la ciutat construïda i esmenar les irregularitats 
de la trama urbana. 

2. Protegir i rehabilitar el 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.  

3. l’Ateneu Santboià ha de ser el gran  equipament cultural públic de Sant Boi. 

4.   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. 

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

6. Reclamar un Pla de Millora Integral per al barri de la Cooperativa. Crear el parc 
periurbà de Lluís Companys i protegir  la riera de Can Soler com a corredor ecològic. 

7. Salvaguardar  les valls de Can Carreras i Santa Bàrbara com a espais verds no 
urbanitzables.  

8. Potenciar el verd urbà, obertura dels jardins de la biblioteca Lluís Castells. 

9.  Potenciar els  plans municipals de mobilitat i accessibilitat. 

10.  Continuar amb els projectes d’aparcaments soterranis i dissuasoris. 

11.  Desaparició de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de la trama urbana i 
racionalització de tota la distribució.  Implementar el pla especial d’antenes. 

12. Seguiment dels acords amb el Ministerio de Defensa per a la desaparició de la 
caserna militar, desaparició de la barrera urbana entre els barris l’obtenció d’un espai 
per a un futur nou centre de ciutat. 

13. Impulsar, potenciar i elaborar un Pla d’Usos per al Palau de Marianao, tot 
defensant que sigui un equipament de referència de la ciutat de les polítiques de 
cohesió social i d’identitat. 

 



SECTOR PARELLADA, FAÇANA DE CIUTAT 

El sector de la Parellada el reivindiquem per tres valors potencials: 

- Un valor històric: en tant com a territori no urbanitzat enfront al turó del Puig 
del Castell com a lloc de poblament, i en relació contextual al Nucli Històric de 
Sant Boi. 

- Un valor natural: té un gran potencial com a espai de transició entre la ciutat i 
el Parc Agrari, entre altres aspectes. 

- Un valor d’oci o lleure: permet acollir equipaments esportius de baixa densitat 
constructiva. 

En aquest sentit proposem... 

1. La creació d’un arborètum, esdevenint un parc periurbà representatiu de la 
vegetació de tres ambients diferents: peu de muntanya, delta i bosc de ribera. 

Funcionant com anella verda del Nucli Antic i com a espai de transició entre el camp i 
la ciutat. 

2. Proposar dedicar al 40-50% de l’espai a equipaments esportius d’aire lliure:  piscina 
descoberta, circuit BMX i d’skate. 

3. Segona fase dels jardins de Can Julià unint el museu de Can Barraquer amb la 
masia de can Julià. Obrir can Julià com a centre d’interpretació del riu . Aquest Centre 
d’Interpretació serà referent nacional de la vetlla, difusió i potenciació dels rius 
mediterranis. 

4. Incorporar les restes de Can Diví i  la masia de Can Julià al conjunt 
museoarqueològic del nucli antic. 

L’ATENEU 

1. Vetllar per la continuïtat de les comissions de seguiment i participació en l’elaboració 
del Pla d’Usos de l’Ateneu Santboià. 

2. Obrir les zones de l’Ateneu accessibles per a actes ciutadans. 

3. Elaboració del projecte arquitectònic en el mandat 2011-2015. 

4. Adequar el projecte arquitectònic als resultats de les restes arqueològiques 
trobades. 

5. Connectar l’accés al riu  i els jardins de can Torrents des de la finca de l’Ateneu i 
millorar la façana del carrer Maria Girona fins les Termes. 

 



CENTRE HISTÒRIC 

1. Mobilitat 

-Millora de l’estació del carrilet, ampliació de l’aparcament, tematització de l’estació a 
partir dels tres eixos estratègics de ciutat com a punt d’accés a la ciutat i als itineraris 
de turisme verd i cultural. Punt d’informació i de lloguer de bicicletes 

-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 

2. Conservació del paisatge urbà: L’Ajuntament ha de tenir un criteri clar a l’hora 
d’endreçar l’espai urbà, especialment en el centre històric però també a la resta de la 
ciutat. Proposem que s’elabori i es millori el cos d’ordenances i que aquestes 
s’apliquin. 

3. Zona Ateneus 

- Destinació de l’Ateneu Santboià al 100% per a usos culturals i cívics amb participació 
activa d’entitats en règim de cogestió. 

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

4. Zona Museística 

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

- El museu de Sant Boi a Can Barraquer és un referent museístic de la Guerra de 
Successió i la desaparició de la corona d’Aragó. S’ha d’integrar dins la Ruta 1714. 

- Proposar Can Torrents com a arxiu i centre de documentació de l’Assemblea de 
Catalunya  i Centre d’Interpretació del Catalanisme. 

- 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 

- Creació d’un Centre d’Interpretació del riu Llobregat a Can Julià, tot incorporant un 
arborètum d’espècies representatives de la muntanya i el Delta. Aquest centre ha de 
buscar ser referència en l’estudi i salvaguarda dels rius, especialment els mediterranis. 

5. Proposem que s’indiquin el traçat del camí Ral i la localització d’edificis d’interès i 
que s’instal·lin punts que informin d’aquests. Per exemple: les termes, Cal Silio o el 
Museu. 



PALAU DE MARIANAO 

1. Recuperar el Palau de Mariano i el seu entorn com a equipament de ciutat. 

2. Iniciar un procés participatiu respecte el Pla d’Usos del Palau Marianao. 

 



HHAABBIITTAATTGGEE  

Esquerra es compromet els pròxims quatre anys a: 

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

2.  Continuïtat a la 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). 

3. En un moment com l’actual de disminució de l’activitat constructiva, promocionar 
l’habitatge de lloguer, la rehabilitació o la masoveria urbana. L’ajuntament i l’empresa 
CLAUS faran mediació per tal de fer aflorar al mercat de lloguer els pisos i habitatges 
buits, especialment pensant en els joves.  

4. Facilitar l’accés a habitatge adaptat a les persones amb discapacitats i gent gran. 

5.  Potenciar l’establiment d’habitatge amb serveis comunitaris. 

  

EENNTTOORRNN  NNAATTUURRAALL  II  MMEEDDII  AAMMBBIIEENNTT  

ENTORN NATURAL 

1. Donar continuïtat a la informació de totes les actuacions urbanístiques municipals al 
Consell de Medi Ambient. 

2. Continuar desenvolupant la gestió activa de protecció dels sistemes forestals locals i 
conreus de muntanya. Redacció d'un Pla de Paisatge en la línia de les darreres 
actuacions de recuperació de l'entorn forestal, com a projecte de gestió i millora 
forestal que augmenti la biodiversitat i el valor dels nostres boscos i del mosaic agro-
forestal. Recuperació de la pedra seca i altres elements patrimonials. 

3. Consolidar i mantenir la recuperació de la llera del riu. Construcció d'un pas per a 
vianants i ciclistes per enllaçar amb els camins del riu i el Camí de Sant Jaume del 
marge esquerra del riu ( Cornellà i Sant Joan Despí). 

4. 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. 

5. Preservació del corredor verd i ecològic de la riera de can Soler amb connexió amb 
la zona forestal del Llor i l’espai fluvial mitjançant un pas per a vianants i ciclistes que 
salvi la carretera BV2002.  

6. Culminació dels projectes de Centre d'Interpretació del Paisatge de l'ermita de Sant 
Ramon i del Museu del Riu de la masia de Can Julià,  com a centres de referència per 
a l'educació ambiental i coneixement del territori.  



7. Relacionar les activitats del museu del Riu (Can Julià) amb el museu de les Aigües 
de Cornellà, els itineraris blaus i altres projectes relacionats amb l’aigua i el 
coneixement del riu. 

8. Manteniment i promoció de l’Anell Verd com a element emblemàtic de la relació de 
la ciutat amb els seu entorn i signe d’identitat local. 

9. Obertura de la masia de Can Palós, com a  aula de natura i casa de colònies, dins 
del circuit de  l’Anell Verd com a recurs educatiu i de gestió del mosaic agroforestal i 
de la reintroducció del cultiu de la vinya. 

10. Lluita contra els incendis forestals, introducció de la silvipastura en el manteniment 
de les franges de protecció al voltant dels barris de muntanya, millora de recursos per 
a l'ADF. Suport a la constitució d’una associació pròpia segregada de l’actual Puig 
Sant Vicenç. Convenis amb propietaris forestals per a la custòdia del territori. 

11. Dins la nostra presència al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat, millorar les condicions de preservació i de l'educació 
ambiental a les basses de Can Dimoni, treballant per substituir l'actual situació de 
conveni amb els propietaris per la seva adquisició pública.  Procurar una atenció 
especial als seus vessants científic i educatiu. Reclamar la seva inclusió com a zona 
humida protegida al Conveni Internacional Ramsar. 

12. Promocionar la custòdia del territori amb convenis de cessió d'ús amb propietaris 
de finques forestals en benefici mutu. 

13. Fer un seguiment dels possibles usos de l’aigua tractada en la Depuradora del 
Prat. Completar el circuit d’aigua regenerada per als seus usos de reg urbà. 

14. Seguiments dels criteris consensuats en el Pla de conca del riu Llobregat 
desenvolupat per l’ACA per a la recuperació del riu i del seu entorn, mantenint la 
qualitat del aigua i el cabal ecològic. 

15. La riera de Can Soler s’ha de preservar com espai verd i de connexió ecològica 
entre la muntanya i el riu, facilitant el pas de vianants fins al riu i l’Anell Verd, salvant la 
carretera BV-2002, el Canal de la Infanta i el Carrilet. 

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

17.  Mantenir tots els espais naturals recuperats i augmentar la superfície de gestió 
pública. 

18.  Parc forestal de Montbaig, seguiment de protecció i conservació del seu entorn 
dins del Pla Director de les Muntanyes del Baix. 

19. Obertura del Centre d’Interpretació del Paisatge a l’ermita de Sant Ramon, 
potenciant el punt culminant de l’Anell Verd i el seu paper d’observatori metropolità. 

20.  Potenciar i preservar les valls de Can Carreres i la vall de Santa Bàrbara del Llor 
com a espais d’interès naturals mitjançant plans especials de protecció.  



21. 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. 

22. Oferta d’itineraris d’interès com a proposta de turisme verd  de proximitat, treballant 
la seva  connexió i relació  amb altres elements patrimonials ( per exemple Camí ral i 
Torre de Benviure, accés al riu i connexió amb el camí de Sant Jaume, etc.).  

23. Consolidar la xarxa d’itineraris naturalístics: 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... fent-ne difusió entre la ciutadania de Sant Boi i  consolidar-la com 
una iniciativa de gran interès turístic. 

24. Potenciar l’Anell Verd. Consolidar el cinturó verd que ha d’unir l’accés al riu des de 
les termes passant pel riu, el futur pont de la riera d’en Basté, riera de Can Soler, vall 
de Santa Bàrbara, Sant Ramon, Parc de la Muntanyeta. 

25. Controlar l'accés motoritzat a la zona forestal. 

26. Manteniment i tancament de la xarxa bàsica de camins per a l’ús de bombers. 

27. Actuacions per al manteniment de l’agricultura de muntanya i dels seus elements 
patrimonials: masies, construccions de pedra seca, mines d’aigua, etc.,  dins dels 
programes de formació i ocupació laborals i de les cases d’oficis. 

28. El 50% dels boscos del terme municipal de Sant Boi són públics, cal continuar els 
treballs endegats de repoblació forestal amb alzines, roures i arbustos típics del bosc 
mediterrani cercant més  biodiversitat i més fortalesa davant el foc, les ventades i 
altres desastres. 

29. Programes de reintroducció de fauna, seguiment de les poblacions i migracions de 
les aus amb campanyes d’anellament concertades amb la Societat Catalana 
d’Anellament. 

30. Promoció de jornades d’estudiosos i publicacions que donin a conèixer l’interés del 
nostre entorn natural 

31. 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 poder fer-les compatibles com a eina per l’educació 
ambiental. 

32.  Millorar els accessos i regular la utilització de les Basses de Can Dimoni. 

33. Aconseguir una mitjana de superfície verda similar en tots els barris, tot creant una 
xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat. Cada barri ha tenir la seva 
connexió amb l’entorn natural. 

34. Continuar amb l’elaboració del Catàleg d’arbres d'interès local i espais verds 
singulars, i l’establiment de les normes de protecció adients. 



35.  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. 

36. Potenciar activitats de sensibilització i coneixement d’entorn natural entre la 
ciutadania. Continuar amb les activitats intergeneracionals de coneixement de l’entorn. 

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

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

39. Seguiment del 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.  

40. Continuar amb el projecte d’autocompostatge en els barris de muntanya. 

41. Creació de Punts Verds com el del mercat de la Muntanyeta a tots els barris per 
millorar la recollida selectiva, en compliment dels objectius de reducció de producció 
de residus i de recollida selectiva domèstica, comercial, empreses i equipaments 
públics, especial atenció als productors singulars.  

42.  Completar i optimitzar la localització de contenidors de recollida selectiva. 

43.  Millorar la gestió de runes i abocaments il·legals. 

44.  Realitzar una campanya de mostreig de sòls contaminats. 

45.  Recollir les aigües residuals als sectors no urbanitzats. 

46. Controlar la contaminació acústica i lumínica de la ciutat.  

47.  Racionalitzar, consolidar i ampliar la important oferta d’educació ambiental, 
especialment pel que fa a activitats a l’entorn natural. 

48. Telefonia mòbil. 

-  Desubicació de les antenes en edificis habitats. 

- Desubicació de les antenes properes (menys de 100 m.) a espais sensibles i 
habitatges 

- Reubicació de les antenes que no compleixin les dues condicions anteriors. 

- Control i seguiment de les radiacions emeses per les antenes instal·lades. 
Compliment dels compromisos adquirits per les empreses de telefonia. 

- 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. 



49. 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 Vicenç 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  Pla Estratègic Metropolità, es considera adient i prioritat seguir en 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. 

PARC AGRARI 

1.  Protecció i potenciació integrals del Parc Agrari. 

2.  Controlar les actuacions alienes a l’activitat agrària. 

3. Promoció econòmica de l’activitat agrícola i el foment de productes amb 
Denominació d‘Origen, ja sigui mitjançant activitats de difusió específica com entre 
col·lectius particulars (hostaleria, àrees comercials...) 

4.  Establir mesures contra l’abandonament de l’activitat agrària, banc de terres i 
possibilitat de lloguer de terres per a experiències agrícoles comunitàries. 

5. Fomentar i promocionar trobades regulars entre pagesos de producció integrada i 
ecològica, pagesos d’empresa moderna i administracions, distribuïdors...per tal de 
facilitar la promoció econòmica de l’activitat econòmica del Parc. 

6. Establir un pla d’ajudes per a la rehabilitació de les masies agrícoles de Sant Boi. 
Promoure’n altres usos com ara residència casa de pagès o educació ambiental i 
patrimonial. 

7. Establir un protocol d'inspecció i assessorament sobre la utilització de productes 
fitosanitaris i adobs i fomentar la correcta gestió d’aquests productes emprats als sòls 
agrícoles per tal d’evitar malmeses en els ramats del Parc o desaparicions de fauna 
autòctona. 

8. Vetllar per la qualitat de l’aigua de reg i ambiental 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. 

9. Potenciar el pla de gestió de residus agraris. 

10. Treballar en el foment del relleu generacional de pagesos i pageses. 



ECOLOGIA URBANA 

1. Auditories domèstiques voluntàries per a reduir el consum d’energia i aigua, la 
producció de residus i la millora de la seva recollida selectiva. 

2. Auditories d’ecoeficiència als equipaments públics, mesures de contenció de la 
despesa elèctrica, d’aigua i de calefacció. 

3. Educació ambiental, en especial per a la població escolar, utilitzant els equipaments 
mediambientals i els espais naturals d’interès. Desenvolupament de les bones 
practiques a les escoles, donant suport a la seva implicació en projectes 
mediambientals d’ordre nacional i internacional. Desenvolupament de la Xarxa Local 
d’Escoles per a la Sostenibilitat. 

4. Ampliació i millora dels horts lúdics. Construcció d’un edifici de serveis per als 
concessionistes, promoció d’activitats formadores en horta ecològica i educació 
alimentària. 

5. Aplicació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible ( PAES) per a la reducció de 
l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i per a la lluita contra el canvi climàtic: 

6. Promoció del transport públic, en especial ferroviari, suport al cotxe híbrid, 
substitució progressiva de la flota municipal i dels autobusos, com ja s’ha iniciat en 
aquest darrer any, promoció de la bicicleta, el trànsit peatonal per la ciutat, els camins 
escolars segurs, etc. Enllumenat públic de baix consum, instal.lació de cobertes 
fotovoltàiques als edicis municipals, introducció de calderes de biomassa, començant 
pels equipaments mediambientals. 

7. Creació de places al carrer d'aparcabicis protegides. 

8. Instal·lació d'energia fotovoltàica aprofitant les superfícies de les cobertes 
d'equipaments municipals i millora en l'eficiència de l'enllumenat públic. 

9. Implantació de calderes de biomassa a Torrelavila i altres equipaments públics, 
començant pels mediambientals. 

10. Manteniment del suport en xarxa a les empreses i reforçament del programa 
europeu d’Empresa Sostenible. 

11. Polítiques de residus: 

• Punts Verds com el de la Muntanyeta a cada barri per a fer més fácil la recollida 

selectiva dels residus especials. 

• Millora dels circuits de recollida comercial i a productors específics com els 

mercats municipals, empreses, escoles, etc. 

• Millora dels contenidors de carrer, cercant la millor ubicació i la seva 

homogeneïtat. Millora dels circuits de recollida urbana i dels serveis de deixalleria. 



• Extensió de la prova d’autocompostatge a Can Paulet i barris de tipologia similar 
(cases unifamiliars amb jardí) per a la reducció de la fracció orgànica. 

• Contenidors específics al carrer per a piles i acumuladors, ampliació de contenidors 

de “Roba amiga”. 

• Actuacions concertades amb el comerç local per a la promoció de la compra 

responsable i per a la progressiva eliminació de les bosses de plàstic i envasos no 
apropiats. 

12. Polítiques d’estalvi d’aigua . Completar el circuit per a l’ús d’aigua regenerada per a 
reg urbà. Estudis de la utilització d’aigües subterrànies d’antics pous i mines per a 
usos no domèstics. 

13. Millora del verd urbà i col·locació en punts de la trama urbana d’elements de 
referència a l’entorn natural i al mediambient, com es va fer amb al carrer Maria Girona 
amb el jardí dedicat a Darwin i la instal·lació a la paret de plafons amb els ocells més 
representatius del nostre entorn. 

  

CCUULLTTUURRAA  

1. La cultura i la llengua com a eina de cohesió social i d’identitat local i nacional. 

2. Apostar pel coneixement i la cultura com a factors de creixement i desenvolupament 
local. 

3. Replantejar el model participatiu i el moviment associatiu consolidat i implicar-ho en 
els projectes de ciutat. 

4. Crear el  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. 

5. Continuar amb  l’impuls i suport a les entitats de cultura popular catalana. Suport 
administratiu, logístic i promocional a les existents. Impulsar-ne de noves. 

6. Establir nous criteris de subvencions. 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. 

7. 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. 

8. 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. 



9. Facilitar la creació d’un casal autogestionat per a joves on puguin desenvolupar les 
seves activitats sense la tutela directa de l’administració. 

10. Crear una campanya de difusió i protecció del patrimoni històrico-cultural, en 
especial a partir de la museïtzació ( Museu, torre de Benviure...) 

11. Convertir el català en llengua comuna. 

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

• Criteris de Normalització Lingüística a la programació d’activitats organitzades per 
l´Ajuntament (música, teatre,...). 

• Regularitzar el suport institucional al Correllengua i a d’altres 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. 

12. Una acció cultural consensuada, coordinada i dotada pressupostàriament 

• Vetllar pel desplegament del 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. 

• 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’institut Camps Blancs per al disseny publicitari de 
l’Ajuntament. Aquest acord permetria una projecció dels joves creadors i alhora un 
estalvi a l´Ajuntament. 

13. Desenvolupar el  Pla de Lectura pública. Especialment establir un calendari amb 
pressupost  i determinar de forma prioritària l´espai i un programa d’inversions per a la 
nova Biblioteca de Marianao. 

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

15.  Impulsar la creació d´una Escola d´arts plàstiques. Podria agrupar cicles formatius 
que donin continuïtat als ensenyaments artístics i facilitar la instal·lació d´estudis 
superiors. 

16. 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 idoneïtat i capacitat de les instal·lacions actuals (inclòs l’auditori, 
accessos i compatibilitat amb les sales de cinema, ...). 

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

- Crear les condicions per conèixer, divulgar i fer accessible tot el Patrimoni Cultural de 
Sant Boi com a atracció turística de proximitat. 

- Potenciar el Museu de Sant Boi des d’una perspectiva moderna, interactiva i 
vinculada al món educatiu.  

- Defensar Can Julià com un centre d’estudi i interpretació del riu i centre 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. 

 

 



18. 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. 

- L’Altaveu com un festival de la promoció musical dels països catalans.  

19. Programació regular de qualitat. Que inclogui les diferents manifestacions: música, 
teatre, pintura, cinema, fotografia..., amb voluntat de projectar la ciutat. 

20. 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). 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  CCIIUUTTAADDAANNAA  

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

2.  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. 

3. Publicació regular de les actes  i ordres del dia del Plens. Facilitar l’accés a 
aquestes publicacions. Emissió dels plens per ràdio Sant Boi. 

4.  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. 

5.  Creació dels Consells de Nova Ciutadania, Urbanisme i Patrimoni, Sanitat i 
Comerç, entenent que són imprescindibles per avançar. 

6. Convocatòria de consultes populars en temes d’interès o polèmics. 

7. Reforçar el Consell de Ciutat, fent-lo participar en ... 

• les actuacions de l'Ajuntament i els grans projectes de ciutat. 

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

• 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 i 
iniciatives. 

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



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

9.  Que les entitats, els Consells de Barri i Sectorials així com els ciutadans 
individualment facin aportacions en l'elaboració dels pressupostos i que l'equip de 
govern tingui present les prioritats manifestades a fi d'anar cap a un model de 
pressupost participatiu. 

10. Crear Comissions específiques d'informació per a determinats temes on puguin 
participar representants de les entitats ciutadanes, persones de reconeguda 
qualificació o  persones especialment afectades pel tema tractat. 

11.  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 qüestió concreta). 

12.  Descentralitzar el serveis de l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic i fer-la arribar a 
tots els barris. 

13. Plantejar la redefinició dels districtes de la ciutat segons criteris poblacionals i 
territorials. 

14. Participar i impulsar un procés de participació ciutadana en l’elaboració d’un Pla 
d’Usos del Palau de Marianao. 

EEDDUUCCAACCIIÓÓ    

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 econòmicament pròspera. 

1. Dotar de més poder l’Oficina municipal d’escolarització,per garantir la integració, la 
cohesió social i la qualitat educativa per a tota la població escolar del municipi. 

-   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. 

- Distribució equilibrada a nivell municipal de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques 

2. 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 
transitòries o permanents. 



Mitjançant l’elaboració de la taula de planificació municipal que inclogui: 

- Les necessitats educatives de la població que es preveuen per als propers anys  

- El catàleg 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. 

3. Proposta de creació durant la propera legislatura dels següents equipaments 
educatius: 

- Avançar en el nombre d’escoles-bressol municipal creades 

- Escola Oficial d’Idiomes també amb oferta telemàtica d’anglès. 

- Una Escola d’arts plàstiques i disseny, amb oferta reglada de cicles de formació 
d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior que donaria continuïtat 
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 
distribuïda per trams d’edat i oberta a tota la població en general Aquest equipament 
complementa el vessant divulgatiu del Centre d’art i que juntament amb l’escola de 
música Blai Net,es pot constituir com a un dels motors del Pla Educatiu d’Entorn que 
es proposa al programa. 

4.  Ampliació de l’oferta de l’escola de formació de persones adultes. Recuperar 
l’oferta de batxillerat nocturn als instituts. 

5.  Creació d’un Centre d’autoformació 

6.  Creació d’un centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya i de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

7. Definició d’un Programa municipal de seguiment de l’escolarització per a garantir 
l’assoliment de l’èxit 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 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’exclusió social. 

8. 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 conèixer directament el món laboral i les professions existents i els 
requeriments i recursos per accedir a un lloc de treball i de replantejar-se de continuar 
la seva formació. 



9. 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. 

10.  Definició de serveis a la població escolar per entre d’altres col·laborar en la 
conciliació de la vida personal 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. 

11. Fomentar la implicació i la corresponsabilització de la comunitat santboiana en el 
procés educatiu de les persones més joves de la població. 

- Vetllar pel manteniment dels camins escolars segurs entorn dels centres educatius 
de l’etapa bàsica. L’objectiu és 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 
secundària 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 mitjançant un treball socialment reconegut. 

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

 

 



EESSPPOORRTTSS  

La pràctica esportiva com element de salut, integració, identitat i promoció de la ciutat 
que cal fomentar. 

1. 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. 

2. Mantenir l’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.). 

3. Mantenir l’agenda esportiva que recull tota la informació dels actes que es realitzen 
des de l‘Ajuntament, o des de les entitats i associacions esportives de Sant Boi.  

4. Aconseguir que la web municipal gestioni la informació esportiva d’una manera 
global, incorporant tota la informació d’interès per al ciutadà. 

5. 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. 

6. No deixar perdre subvencions d’altres administracions per falta de planificació, 
recursos, etc. 

7. 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. 

8. Donar suport a les seleccions esportives catalanes en l‘àmbit esportiu i institucional, 
incentivant la participació dels esportistes santboians en les diferents modalitats. 

9. Promocionar l’activitat esportiva en els centres escolars mitjançant el Consell 
Municipal de l’Esport. 

10. 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. 

11. Garantir des de l’Ajuntament l’accés de tothom al món de l’esport, amb programes i 
ajuts específics, segons la modalitat, edat o esport que es desitgi practicar. 

12. Tenir programes esportius per a persones amb discapacitats, treballats i 
consensuats amb les diferents entitats i associacions santboianes que treballen en 
aquest àmbit. 

13. Impulsar polítiques d’integració esportiva per els nou vinguts, facilitant la seva 
incorporació en el món esportiu i associatiu de Sant Boi. 

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



15.  Fomentar i defensar els esports minoritaris (com ara l’skate, BMX, l’escalada) així 
com la seva activitat esportiva en llocs adients per a la seva pràctica (skate parcs, 
rocòdroms o salts BMX). Proposem un boulder per a entrenament d’escalada esportiva 
dins les instal·lacions del poliesportiu de la Parellada. 

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

17.  Implantar un calendari de formació de tècnics i monitors, amb la participació 
directe de les entitats i associacions esportives de Sant Boi. 

18.  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.). 

19. Manteniment i enfortiment d’una Xarxa d’equipaments esportius 

20. Projectar el centre de tecnificació esportiva de Rugbi . 

21. Projectar el museu del Rugbi com a senya d’identitat de la ciutat. 

22. Millora de les comunicacions de l’estadi Constantí Miranda, per al seu normal 
desenvolupament. 

23.  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 Parellada 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 Julià.  

24. Continuar treballant en el desenvolupament del poliesportiu del barri de 
Casablanca. 

25. 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.  

26. Vetllar pel manteniment de 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. 

 

 

 

  

  

  



SSEERRVVEEIISS  SSOOCCIIAALLSS  II  SSAALLUUTT  

Sant Boi és una població que, com totes, és fruït de la seva pròpia història. En aquest 
cas, és remarcable una història amb onades migratòries 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 ha 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. 

• 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. També reivindiquem un 
CAP a la Ciutat Cooperativa en els terrenys ja previstos. 

• 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. 

SERVEIS SOCIALS: PROPOSTES BÀSIQUES 

1. 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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. 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. 

5.  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. 

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA 

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

2. Dotar als serveis socials de programes i recursos adients per fer uns seguiments 
curosos dels casos abordats. 

3.  Facilitar les tasques per les tramitacions de les Rendes Mínimes d’Inserció 

 



4. Fomentar la creació d’habitatge social adaptat a les necessitats dels grups que 
l’ocupin. 

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

6.  Ampliar el nombre de beques per a menjadors i altres serveis escolars i facilitar-hi 
l’accés. 

7. Garantir els serveis necessaris per atendre nens fora d’horari escolar quan la mare i 
el pare treballen. 

ATENCIÓ I SERVEIS PER PERSONES AMB PROBLEMES DE 
DROGODEPENDÈNCIA 

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

2. Generar un coneixement actualitzat dels problemes de drogodependència. 

3.  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”). 

4. 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. 

5. Crear un centre permanent i especialitzat de suport a les famílies de persones 
drogodependents i/o possibles consumidors d’aquestes substàncies. 

6. Potenciar la comunicació i estimular la demanda assistencial per part de les 
persones drogodependents. 

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

8. Potenciar i mantenir l’oferta de programes alternatius i lliures de drogues per tal 
d’afavorir l’abstinència voluntària del consum. 

ATENCIÓ I SERVEIS PER PERSONES AMB DISCAPACITATS 

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

2.  Promoure l’accessibilitat a llocs de treball. 

3.  Facilitar l’accés a habitatge adaptat 

4.  Fer factible l’accés a activitats lúdic –esportives. 

5.  Promoure la participació i accessibilitat a activitats culturals. 

 



6. Millora de tots els elements de mobilitat / accessibilitat, tot incidint especialment en 
el compliment de la llei de supressió de barreres arquitectòniques 

7. Promoure una cultura d’integració social i cultural entre tots els santboians que aculli 
i aixoplugui qualsevol tipus de diversitat. 

GENT GRAN 

1. Vetllar per la participació activa de la gent gran en tots els àmbits de la vida del 
nostre municipi. 

2. Dinamitzar el Consell de la Gent Gran i fer possible que esdevingui òrgan operatiu i 
dinàmic. 

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

4. Derivat de la Llei de Dependència, l’Ajuntament haurà d’estar amatent a totes les 
necessitats del col·lectiu dependent, en especial: 

• 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. 

SALUT 

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: 

• Hi ha una notable presència de recursos sanitaris i sociosanitaris 

• Hi ha un desconeixement dels mateixos i desinformació al respecte per part de 
l’ajuntament i dels propis serveis existents. 



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

• Tampoc hi ha els estudis per garantir la seva adequació als fenòmens de canvi 
poblacional que es poden albirar. 

És així que considerem que com a membre del Consorci del govern territorial de salut 
del Baix Llobregat litoral,  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 

Per tal d’assumir les següents funcions: 

1. 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. 

2. La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de salut – 
i de serveis socials – de responsabilitat pública. 

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

4. 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. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

• 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. 

• Millora dels serveis d’urgència als barris. 

 

IIMMMMIIGGRRAACCIIÓÓ--  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓ  

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. 

Per això, Esquerra es compromet a: 

1. 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. 

2. Tractament transversal del fenomen de la immigració, tot implantant la formació del 
personal de l’Ajuntament en aquest àmbit. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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: 

- 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. 

- 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. 

- Vincular la figura dels agermanaments amb el codesenvolupament. 

 

 



DDOONNAA  

1. 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. 

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

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

4. Fomentar la participació de les joves en les activitats del Consell Municipal de 
Dones, per així animar-les a formar part del Consell Municipal de les Dones. 

5. Activar i descentralitzar les activitats de Can Jordana.  

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

7. Visibilitzar el paper actiu de les dones en el desenvolupament local de la ciutat. 
Visualitzar el lideratge i l’emprenedoria de dones de Sant Boi. 

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

9. Impulsar la recerca sanitària específica de dones. Impulsar sessions informatives 
obertes a tota la ciutadania respecte salut i dones (fent especial esment a malalties 
amb simptomatologies particulars de dones ...). 

10. 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. 

11. 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. 

 



SSEEGGUURREETTAATT  CCIIUUTTAADDAANNAA    

1.  Establir la prevenció com a principi bàsic de la seguretat al municipi potenciant el 
treball conjunt de la policia local i el cos de mossos d'esquadra. 

2. Garantir la sostenibilitat i l'economia de recursos del model de seguretat, potenciant 
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, la Sala de Coordinació operativa, la coordinació i distribució efectiva 
de serveis, amb l'ànim d'eliminar la duplicitat de serveis.  

3.  Analitzar la funcionalitat i l'operativitat dels recursos humans i materials de la Policia 
Local, de manera que s'optimitzin per cobrir les necessitats de la nostra població, i si 
s'escau s'ampliïn les tasques de prevenció.  

4.  Implicar la ciutadania en les polítiques de seguretat amb la creació del Consell 
Municipal de Prevenció, més enllà de la Junta Local de Seguretat participativa. 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. Mantenir la participació ciutadana en la Junta de Seguretat Local. 

5.  Crear un pla d'actuació per les escoles, casals i d'altres entitats de participació 
ciutadana centrat en l'educació viària i la formació i prevenció en seguretat. 

6. Potenciar i ampliar els efectius de Policia Local especialitzats en l'educació viària i la 
formació en seguretat, de manera que permeti cobrir les necessitats dels centres 
educatius i Casals de Sant Boi.  

7.  Revisar el pla de protecció municipal (pla local de seguretat), i si s'escau, adaptar-lo 
a noves problemàtiques de manera que permeti afrontar amb garanties situacions de 
risc per la població. 

8. Racionalitzar les funcions dels agents cívics, i dels de protecció civil i dotar-los de 
les responsabilitats adequades i mitjans adequats. 

9. Definir un marc d'actuació clar 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. 

10. 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. 

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

 

 

 

 



MMOOBBIILLIITTAATT  

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

2. Afavorir un urbanisme pensat per la mobilitat interna a peu ( la majoritària dins la 
ciutat), així com en bicicleta. 

3. Defensar els interessos de connectivitat viària de la ciutat davant d’altres 
administracions que afavoreixi el transport públic i la mobilitat privada. 

4. un reforçament de línies interurbanes d’autobusos i l’activació de les línies de metro 
– ferrocarril ( línia Castelldefels-Cornellà amb tres parades a Sant Boi) , així com una 
bona comunicació amb els polígons industrials. 

5. Millorar l’estació de FGC ampliant les zones d’aparcament i facilitant l’accessibilitat. 
Singularització de l’estació dels FGC de Sant Boi a partir dels eixos estratègics que 
donen identitat a la ciutat: salut mental, entorn natural i patrimoni històrico-cultural.  

6. Substitució progressiva dels autobusos urbans convencionals per vehicles híbrids. 

7. Aparcaments 

- 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. 

-  Construir un nou aparcament soterrat a la plaça Generalitat, dotant-la d’un espai 
verd a la superfície. Ampliació dels aparcaments de les dues estacions dels FGC. 

- Nou disseny de carrers. Aparcaments reservats en les zones de bateria o semibateria 
a embarassades i pares i mares amb criatures que viatgen dins del cotxe amb 
cadireta. 

8. Considerar a les persones afectades a l’hora de dissenyar o ordenar els futurs 
carrers de la nostra població. 

9. Continuar amb l’ampliació de voreres per circular sense impediments per cotxets de 
nens o persones amb discapacitats. 

10. Continuar amb la supressió de barreres arquitectòniques. 

11. 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. 

12. Dissenyar uns recorreguts verds/ arbrats i zones de descans dins la ciutat per a 
bici i vianants. Facilitar la seva connectivitat amb la xarxa de camins rurals. 

 



DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT  LLOOCCAALL  

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.  

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. 

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.  

En aquest sentit proposem: 

1.  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 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. 

2. 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. 

3. Desenvolupar el Pla d’orientació de l’equipament comercial de la ciutat (POEC)  
juntament amb el teixit comercial de Sant Boi. 

4. Creació d’oficines o serveis d’Orientació Comercial juntament amb la Federació de 
Comerç 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. 



5.  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.  

6.  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. 

7.  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: 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. 

8. 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 

9. Potenciar la qualificació de les persones treballadores del comerç local mitjançant la 
formació professional per a persones ocupades. 

FORMACIÓ i OCUPACIÓ 

1. Suport i ampliació de les politiques actives d’ocupació que combinin formació i 
prestació.  

2. Elaboració d’un catàleg integral d’especialitats de la formació ocupacional en funció 
de les necessitats del municipi i de sectors emergents. 



3. 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). 

4. Implementació d’accions formatives d’adaptació del treballadors a les 
transformacions tecnològiques (cofinançades per la Unió Europea). 

5. 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. 

6. Recolzament a l’Escola-Taller i/o Casa d’Oficis que faciliti un aprenentatge 
ocupacional en alternança de col·lectius de joves sense qualificar. 

7. 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, …). 

8. Portar a terme una política activa de reciclatge de la població activa, mitjançant una 
tasca prospectiva permanent de les necessitats empresarials i potenciant la utilització 
local dels  recursos públics. 

9. Requalificació dels aturats de llarga durada, principalment els provinents de sectors 
o activitats en recessió. 

10. 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. 

GESTIÓ MUNICIPAL 

1. Treballar per una empresa pública eficient, transparent i optimitzadora de recursos. 

2. Realització d’auditories externes als comptes de la corporació i de les empreses 
públiques 

MECENATGE EMPRESARIAL 

1. Potenciar i dinamitzar la fundació de mecenatge empresarial de Sant Boi. Premiar a 
aquelles empreses sostenibles mediambiental i socialment parlant. 



TEIXIT EMPRESARIAL 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Elaboració d’un estudi en l’àmbit local de detecció d’oportunitats de negoci. 

5. 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). 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

1. Treballar i potenciar la marca Sant Boi . Potenciar Sant Boi com oferta turística de 
proximitat. El patrimoni  cultural, històric i natural com atractius del turisme de 
proximitat. 

2. Reivindicar un pla de millora per al barri de Cooperativa. 
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Preàmbul 
  

 L’any 2007, per primera vegada des dels anys 30, Esquerra va entrar al 
govern municipal de la ciutat on no només ha desenvolupat una sèrie de 
polítiques que ja figuraven en el programa electoral del mateix any, sinó que 
també ha posat en pràctica una nova manera de fer i entendre la política.  
  
 La gestió i la feina d’Esquerra a l’Ajuntament de Sant Boi durant el últims 
quatre anys ha sigut clau per pactar i desencallar diversos temes de la ciutat com 
la millora de la prestació sanitària amb el nou hospital, els accessos viaris, 
l'obertura dels cinemes o la gran quantitat d'intervencions encaminades a donar 
valor al nostre patrimoni històric, cultural i natural amb el nou museu de la ciutat, 
la recuperació de l’Ateneu, els nous accessos al riu o la creació de l’anell verd.  
  
 Durant el darrer mandat, la presència d’Esquerra al govern local ha 
propiciat l’ampliació de la xarxa de carril bici, la facilitació de l’enllaç amb el 
campus universitari de la Diagonal de Barcelona mitjançant la nova línia 
d’autobús L-79, l’ampliació de freqüències i horaris del transport públic diürn i 
nocturn o la creació d’una xarxa de rutes a peu i en BTT, tots ells temes que des 
de les JERC veníem reclamant i que hi figuraven al nostre programa de fa quatre 
anys.    

 És per això i més que la tasca dels regidors independentistes del consistori 
ha esdevingut fonamental per encetar un seguit de projectes que donen i donaran 
encara més valor i centralitat a la ciutat i que sense dubte faran d’ella un millor 
lloc per a que les joves i el joves santboians hi puguin viure, gaudir, i fer-ne ús 
d’ella com a element principal dels seus projectes personals.  

 No obstant, som conscients que les joves i els joves de Sant Boi arribem a 
aquestes eleccions en plena crisi econòmica i financera, una crisi amb un abast 
mundial i de la que difícilment es pot predir el seu final. Som conscients també, 
però, que l’administració local és i ha de continuar sent el primer suport que ha 
de tenir el jovent per poder pal·liar i donar solucions als efectes de la mencionada 
crisi i des de la mateixa administració local apostem per la formació continua, la 
creació d’una borsa de treball i el suport a la emprenedoria jove entre d’altres 
propostes com a pilars bàsics per fer-hi front. 
 
 Per poder eliminar les dificultats derivades de la situació econòmica actual 
dels joves santboians, Esquerra i les JERC defensem un model d’Ajuntament que 
treballi pels seus joves i amb els seus joves. Comptem amb ells per prendre i 
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implementar decisions, i posem la problemàtica de l’emancipació juvenil al 
centre de l’agenda política municipal, ja que ara més que mai, davant l’actual 
crisi, l’emancipació juvenil esdevé totalment necessària.  
 
 Des de les JERC, doncs, proposem instal·lar a la ciutat una Oficina Jove 
en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil creada per la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya des d’on es pugui gestionar  tots els 
recursos que puguin ser útils pel jovent i tots els que proposem en el present 
programa i així posar-los a disposició de les joves i els joves. L’Oficina Jove 
actuaria com a coordinadora de tots els serveis al territori i com a òrgan 
informatiu, d’assessorament i orientatiu en totes aquelles matèries susceptibles de 
poder afectar al jovent i d’aquelles que també els poguessin interessar. 
Considerem vital, per tant, la presència d’una oficina d’aquestes característiques 
a Sant Boi per poder satisfer totes les necessitats del jovent santboià 

 En definitiva, Esquerra ha sembrat una llavor que de ben segur farà que la 
ciutat continuï creixent culturalment, esdevingui ecològicament més sostenible i 
sigui socialment més justa. Per tant, els propers anys seran primordials per a 
recollir els fruits i per fer de Sant Boi una magnífica ciutat on el jovent vegi 
possible la seva emancipació i l’accés a tots els mitjans que els siguin necessaris 
per poder portar a terme el seus projectes de vida. Per tot això i molt més, 
Esquerra i les JERC volem fer de Sant Boi, també pels joves, una ciutat AMB 
BONA CARA.  
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Treball i Ocupació 
 

• 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. 
 

• Impulsar accions formatives especifiques per a la reconversió de col·lectius 
d’aturats de sectors concrets d’activitat, en els que difícilment es tornarà a 
generar ocupació, per tal de millorar-ne la seva ocupabilitat i assegurar-ne així, la 
seva transició laboral cap a sectors emergents i arrelats a l’activitat econòmica 
del territori. 
 

• Ampliar l’oferta ocupacional temporal de Coressa per a joves en els períodes 
d’estiu i altres períodes 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.  
 

• Impulsar una borsa de treball , creant registres de joves i empreses que demandin 
i/o ofereixin treball, a més a més, en sistematitzarien les dades per tal de poder 
fer una avaluació de l’evolució de la borsa de treball al llarg del temps. 
 

• Impulsar accions específiques adreçades als col·lectius amb taxes d’activitat més 
baixes per promoure la seva incorporació al mercat de treball a través de serveis 
d’orientació i formació. 
 

• Donar suport a l’emprenedoria jove, no només com a via d’auto-ocupació 
individual, sinó com a prioritat estratègica per al impuls d’un nou model 
productiu centrat en l’aportació dels joves emprenedors, autèntics baluards d’un 
nou paradigma econòmic basat en el valor afegit, la qualitat, la innovació i la 
sostenibilitat. Un pla d’ajuda a la emprenedoria jove haurà de comptar amb: 
 

� Instruments financers de suport a projectes empresarials juvenils. 
 

� Programes d’acompanyament i tutorització de nous projectes empresarials impulsats per 
joves. 

 
� Espais destinats a la creació de vivers d’empreses proveïts dels subministraments 

necessaris i a preu reduït, que permetin als joves emprenedors iniciar projectes 
empresarials tot minimitzant el risc inicial. 
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� Impuls per a l’economia social i cooperativa entre els i les joves. 
 

� Formació, incentius i acompanyament personalitzat per als projectes.  

 
 

Habitatge 

 

• Potenciar 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 a preus assumibles pel jovent de la ciutat.  
 

• 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. 

 

• 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  

 

• Establir punts de lloguer de bicicletes a la zona del riu. Incloure, a la mateixa 
zona, la possibilitat de realitzar visites guiades en bicicleta per la llera del riu 
amb els seus respectius guies per poder apropar d’aquesta manera encara més els 
espais verds i naturals al jovent de la ciutat. 
 

• 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.  
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• Continuar facilitant els enllaços amb els campus universitaris més allunyats de la 
ciutat. Tot i la creació de la nova línia d’autobús L-79 que connecta la ciutat amb 
la zona universitària de la Diagonal, encara queden campus universitaris com el 
de Bellaterra. I per tal de millorar-ne la gestió, hauria d’ésser un servei 
mancomunat amb altres poblacions del Baix Llobregat.  

 

• Promoure, a través de la creació d’una borsa de mobilitat, els sistemes per 
compartir vehicle privat per tal d’estalviar desplaçaments innecessaris i afavorir 
la disminució de l’emissió de substàncies contaminants. Així, cal fomentar 
l’hàbit de compartir cotxe privat entre persones que realitzin un mateix trajecte. 
 

• Habilitar als centres d'ensenyament espais (interiors), per aparcar les bicicletes, 
facilitant així que els joves es desplacin a escola amb bicicleta. 

 
 

Lleure i cultura  
 

• Apropar el Museu d’Història de Sant Boi al jovent. Són necessàries fórmules per 
a fer atractiu el museu, com podrien ser exposicions, tallers, cursos o xerrades 
temàtiques. Conèixer el passat de la ciutat és fonamental per a construir el nostre 
futur.  
 

• Facilitar l’accés a instal·lacions òptimes per a les arts escèniques. Una vegada 
recuperat l’Ateneu, proposem dedicar el 100% dels seus espais a activitats de 
caire cultural i una bona part per al jovent de la ciutat. 
 

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

 
• Habilitar espais públics per a l’expressió gràfica. Cal posar a la disposició del 

jovent més espais per a la pràctica d’aquest tipus de murals i firmes així com  
també un pista per a la pràctica de BMX. Proposem que ambdós espais tinguin 
lloc a la zona de l’Oasi.  
 

• Crear un pla de biblioteques, punts de lectura i sales d’estudi permanents. Cal 
establir un servei de préstec interbibliotecari que permeti el fàcil accés als llibres, 
cd’s, dvd’s i altres recursos.  
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• 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’esdeveniments de tot 
tipus. A més, proposem la creació d’un festival de grups locals per tal de 
potenciar la seva difusió i que es podria celebrar en el marc de les festes de 
l’Altaveu. Els guanyadors tocarien en les festes de l’Altaveu de l’any següent.  
 

• 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. 
 

• Incentivar el jovent en la història local de San Boi a partir de la creació de premis 
municipals de recerca, aprofitant la realització de treballs fets en els centres 
educatius de la població. 

 
 

Esports  
 

• Obrir les instal·lacions esportives infrautilitzades al públic com pavellons 
esportius i pistes d’escoles i instituts. 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.  
 

• 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,...)  
 

• 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 tot el jovent 
de la ciutat.   
 

• Potenciar l’esport com un element que fomenta la salut física i mental, així com 
el valor socialitzador que aporta i l’aportació dels valors positius que 
l’acompanyen.  
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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.  
 

• Continuar realitzant campanyes de sexualitat als instituts informant degudament 
sobre temes com la prevenció de malalties venèries, anticonceptius, etc.  
 

• 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 
necessaris. 
 

• 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.  

 
 

Dona Jove  
 

• Habilitar una atenció femenina especialitzada a l’Oficina Jove. 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. 
 

• Vetllar perquè els instituts tractin les desigualtats de gènere i fomentin les 
pràctiques que respectin la igualtat. També introduir xerrades en aquest sentit o 
també sobre sexualitat, relacions de parella... 
 

• Posar en marxa campanyes per explicar als i les més joves quines són les 
conseqüències de tolerar determinats comportaments entre amics i/o parelles i en 
el nostre dia a dia. 
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Nova Ciutadania 
 

• Editar un nou Manual d’Acollida per a Nouvinguts. 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.  
 

• Inserir la perspectiva intercultural a les polítiques de joventut. Aquestes han 
d’estar adreçades al conjunt de la població jove, però ja que la societat està 
canviant és important que tot el conjunt de la població se senti identificat amb les 
ofertes, serveis, programes, etc. 
 

• Fomentar un teixit associatiu que sigui un espai de convivència i participació on 
hi puguin tenir cabuda les persones migrades, per tal de facilitar i millorar la 
cohesió social. Potenciar el teixit associatiu com a eina per trencar els estereotips 
racistes a totes les franges d’edat.  

 
 

Comunicació i Participació  
 

• Impulsar la creació d’un Consells Local de Joventut com a estructura 
independent de l’Administració i amb la finalitat de que esdevingui l’interlocutor 
de l’Administració amb el jovent. El Consell de Joventut ha de ser l’òrgan  
 
vertebrador d’un sistema consultiu i sobretot participatiu que marqui les 
polítiques municipals en aquest àmbit i haurà de promoure la participació directe 
dels joves i les joves en el desenvolupament directe de les polítiques públiques de 
joventut.  
 

� El Consell Local de Joventut s’ha de dividir en dos àmbits: un com a representant del 
jovent a títol individual, i l’altre en representació de les entitats i associacions juvenils, 
davant la necessitat de diferenciar les necessitats del jovent a nivell individual i les que 
tenen els col·lectius. 
 

� Garantir la participació de les entitats i de la gent jove de cada municipi en l’elaboració 
del Pla Local de Joventut, atesa la importància que té aquest element en el 
desenvolupament de les polítiques publiques de joventut al municipi. Cal garantir 
l’heterogeneïtat dels grups que participen en l’elaboració del Pla local per tal que les 
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polítiques de joventut s’ajustin al màxim a la realitat i necessitats del jovent del 
municipi. 

  
� Reconèixer els grups de joves –o grups de fet– com a entitats juvenils de primer ordre. 

En altres paraules, reconèixer els grups de joves no formalment constituïts i que 
gaudeixin dels mateixos drets que puguin tenir les entitats juvenils quan vulguin 
desenvolupar alguna activitat per al municipi. 

 
� Fomentar la participació del jovent en el Consell Local de Joventut, com són les 

assemblees de joves, els fòrums de joves, els grups de discussió i altres processos 
participatius.  

 
 

• Editar un butlletí trimestral de l’actualitat juvenil a la revista de la ciutat. 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..  
 

• Crear 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.  
 

• 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.  
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Educació i Formació  
 

• 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.  
 

• 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.  
 

• Treballar amb el Departament d’Ensenyament per tal d’establir i promoure la 
implantació d’un centre d’estudis socioeconòmics i cicles formatius relacionats 
amb l’economia, geografia, història, etc. del territori i relacionar així els estudis 
amb l’oferta laboral.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SANT BOI  

AMB BONA CARA 


