
2 anys 
treballant 
per Sant Boi
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Diferent context, 
mateix compromís

El document que tens entre mans és un petit tast d’allò 
que, des del Grup Municipal de Sant Boi En Comú al 
govern, hem treballat des de 2019 i què farem en els 
pròxims mesos (pots ampliar la informació al nostre 
web). 

Ens enganyaríem si diguéssim que aquests dos anys 
han estat plens de fites assolides. La Covid-19 ens va 
obligar a replantejar prioritats i polítiques per atendre 
l’emergència sanitària, social i econòmica i les desi-
gualtats, que s’han vist intensificades. Però malgrat això, 
i més enllà de les moltes respostes específiques que 
s’ha donat a la crisi des del govern municipal, hem fet 
un gran esforç per seguir implementant les accions es-
tratègiques que la nostra ciutat necessita per millorar la 
vida dels veïns i de les veïnes.

De la mà de la gent, i amb escolta activa, hem treba-
llat per garantir que a Sant Boi totes les polítiques posin 
al centre les persones: des del disseny dels carrers i de 
les places per on ens movem fins a l’acompanyament 
i la garantia de drets en les diferents etapes de la vida. 
Sense oblidar que la garantia d’oportunitats per a les fu-
tures generacions passa per una lluita decidida contra el 
canvi climàtic i la preservació del nostre entorn natural 
del qual tant podem gaudir.

Amb aquest document t’expliquem en què hem estat 
treballant durant aquests darrers dos anys i els nostres 
compromisos de futur. Un exercici de transparència i 
rendiment de comptes cap als santboians i les santboia-
nes que, en l’equador del mandat, creiem que ens iden-
tifica i dóna sentit a la pregunta que sempre ens fem: per 
què som aquí?

Des del Grup Municipal i la militància de Sant Boi En 
Comú, continuarem treballant per Sant Boi els pròxims 
dos anys, aportant tot el coneixement que l’activisme de 
carrer i la gestió de govern ens han permès adquirir, des 
del convenciment que la nostra ciutat és un gran lloc 
per viure.

Alba Martínez i Daniel Martínez
Regidora i regidor del Grup Municipal de Sant Boi En Comú

8,4M€ per 8,4M€ per 
dinamitzar dinamitzar 
el comerç, el comerç, 
l’empresa i l’empresa i 
l’impuls de l’impuls de 
l’ocupaciól’ocupació

1M€ per garantir 
l’equitat educativa 
en temps de COVID

Més del 90% del serveis 
i activitats culturals 
contractades a artistes 
de Sant Boi

Construcció
de 79 habitatges 
assequibles i signat 
acord de 83 més

12M€ en la 12M€ en la 
transformació de transformació de 
l’espai públic per a l’espai públic per a 
les personesles persones

Pla extraordinari 
contra la crisi 
de 5,2M€ en 
ajuts directes i 
mesures fiscals

Aposta per una Aposta per una 
Transició Energètica Transició Energètica 
socialment justa amb socialment justa amb 
inversió inicial de 8M€inversió inicial de 8M€



I ara què?
1: Aposta per l’habitatge
Ampliar en 250 nous habitatges el parc de 
lloguer assequible

3: Desplegar el nou model de Serveis Socials
Centrat en la persona i adaptat al nou context 
socioeconòmic

5: L’oportunitat dels Fons Europeus
Posicionar Sant Boi en temes clau per a 
l’obtenció d’aquests recursos

2: Escoles Bressol per a tothom
Desenvolupar la tarifació social a les 
escoles bressol municipals

4: La lluita contra el canvi climàtic
Avançar en la instal·lació d’energies 
renovables i la reducció d’emissions CO2

6: L’agricultura, font de salut
Impulsar la producció del Parc 
Agrari i el seu valor social i ecològic

Rambla Rafael Casanova, 13-15
08830 Sant Boi de Llobregat
info@santboiencomu.cat www.santboiencomu.cat

Connecta amb nosaltres!


