
4 anys 
treballant 
per Sant Boi
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Per les persones
i el planeta



Una ciutat més 
humana i habitable

Una ciutat creadora 
d’oportunitats 

Si una cosa tenim clara, és que les ciutats 
són per a les persones. I durant aquest 
mandat hem treballat per fer una ciutat 
més habitable i humana tot prioritzant la 
mobilitat a peu o en bici i transformant l’es-
pai públic: carrers, places i parcs. I davant la 
necessitat de donar resposta a l’emergèn-
cia habitacional, s’ha impulsat, en coordi-
nació amb altres administracions, la cons-
trucció i projecció de més de 300 habitat-
ges que s’incorporen al parc d’habitatge 
públic. Però si una cosa caracteritza Sant 
Boi, és el seu magnífic entorn forestal, flu-
vial i agrari. Una xarxa natural que preser-
vem amb accions de manteniment i protec-
ció dels entorns, així com projectes per a la 
creació de nous espais ambientals.

Reivindicar Sant Boi és reivindicar el seu 
comerç de proximitat i les persones que hi 
treballen. Durant aquest mandat hem afavo-
rit la dinamització econòmica de l’empresa 
i el comerç, la promoció de l’ocupació i la 
formació ocupacional, i la transformació 
digital. I de la mà del teixit comercial, tre-
ballem en l’aprofundiment de les àrees de 
promoció econòmica urbana amb l’objectiu 
de millorar la competitivitat de les zones 
comercials. També hem apostat per alguns 
sectors estratègics: el sanitari i sociosani-
tari, el logístic o l’agrari mitjançant l’impuls 
de programes de col·laboració entre l’em-
presa i els centres de formació o promovent 
el consum del producte fresc i de proximi-
tat del nostre parc agrari.

Una ciutat cuidadora 
de les persones

Una ciutat compromesa 
amb el planeta

Al centre de l’acció de govern sempre han 
estat les persones, i especialment aquells 
col·lectius més vulnerables i que més estan 
patint les conseqüències de les múltiples 
crisis que ens afecten en aquests moments. 
Per això, hem desplegat un nou model de 
Serveis Socials adaptat al nou context soci-
oeconòmic i hem apostat, de manera deci-
dida, pel benestar emocional dels adoles-
cents amb el Servei d’Atenció Psicològica 
o el treball de joves integradores socials 
en l’espai públic. També hem impulsat la 
millora dels nostres barris fent servir la cul-
tura com a motor de transformació i abor-
dant aspectes clau pel foment de l’èxit 
educatiu com l’absentisme, la segregació o 
el foment de la convivència dins els centres.

Les polítiques de Transició Energètica han 
desenvolupat accions per avançar en matè-
ria d’emergència climàtica. La creació de 
l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible, 
el desplegament de la fotovoltaica i la bio-
massa, sumat a la incorporació de Sant Boi 
a l’operadora pública Barcelona Energia, 
són algunes de les accions que fan de la 
nostra ciutat un municipi referent en matè-
ria energètica amb un doble objectiu: l’am-
biental i el social. D’altra banda, la mobilitat 
esdevé un element important, on hem treba-
llat per impulsar el transport públic, la bici-
cleta o el vehicle elèctric compartit. Gràcies 
a aquestes i altres accions hem estalviat, 
hem reduït emissions CO2 i acompanyem 
la ciutadania en aquest procés.
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Vols conèixer totes les accions fetes?

Des del govern de la ciutat 
hem treballat per avançar 
en aquest tema tan impor-
tant. Fruit d’aquests tre-
balls, l’abril de 2022 vàrem 
signar el protocol sobre el 
trasllat de la Caserna amb 
el Ministeri de Defensa. Un 
primer pas, clau i necessari, 
per poder avançar en la re-
solució d’aquest repte his-
tòric que ens ha de perme-
tre cosir la ciutat, guanyant 
i dignificant un nou espai 
que ofereixi noves oportu-
nitats als veïns i les veïnes.

La bona coordinació entre 
l’Ajuntament i el Govern de 
l’Estat ha fet que el des-
encallament de les obres 
de la variant sigui una rea-
litat, i el procés de licitació 
i adjudicació ja estigui en 
marxa, tot preveient que 
els treballs s’iniciïn al llarg 
del 2023. Una molt bona 
notícia per la mobilitat de la 
nostra ciutat, millorant les 
entrades i sortides de Sant 
Boi i creant carrils bici que 
ens connectin amb altres 
municipis de l’entorn.

Altres reivindicacions històri-
ques les trobem a Marianao, 
on hem continuat treballant 
per avançar en la construc-
ció del nou CAP i la biblio-
teca. Dos equipaments de 
barri i de ciutat que cada 
vegada estan més a prop. 
Pel que fa al centre de salut, 
aquest ja es troba en fase 
de licitació. Respecte a la 
biblioteca, des de l’Ajunta-
ment s’ha adquirit un solar 
que ha passat a ser de titu-
laritat pública que alberga-
rà aquest equipament. 

Tres grans temes de ciutat

Avancem
amb el trasllat 
de la Caserna

Desencallament 
de les obres 
de la variant

El CAP
i la Biblioteca 
a Marianao


