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TTrbanismo 

El 5 de diciembre se inaugurarà la primera fase 
de la urbanización del parque de Can Carreres 

Las obras de ui-banización 

del Parc Urbà de Cíin 

Carreres (primera fase) 

han finalizado ya. El 

bai'rio de Marianao gana 

así un nuevo espacio de 

convivència moderno, 

abierto y de gi'andes 

dimensiones. Los trabajos 

han permitido 

acondicionar, al pie de 

Sant Ramon, una gran 

zona verde con una 

supeficie equivalente a dos 

campos de futbol. El 

espacio central de la 

urbanización ha acogido 

una instalación en cuya 

elaboración han interveni-

do 20 aitistas locales, 

H l.>is obrns, con iin prcsii-

pucsU) LÍC 72 iiiilloncs de pcscras, 

han LÍLiiMdt) iiLicvc meses. Un ca-

mino cnyc) traz;ido si^iic el Iccho 

de ILI Liniigiia riera es el eje 

vertebradtir de la /.ona lu'baniza-

Las obras han permitido 
acondicionar una gran 
zona verde al pie de la 
montana de Sant Ramon 

Uiiíi ü,n»i plr/-,\ presiíie l,i luieva /,ona vii-|i,iiiiz.KÍ.i 

&^. En esta primera f̂ ase, se ha v Ginesta. HI nuevo parque nr-

acondieionadd t.imbién ima gran bano se halla conectado eon el 

pla/a eentr.il, situada entre hi ave- niodenm seetor nrbanistieo de 

nida de Can Carreres, cl mcneiu- Mas Pollastres y jiinto a una 

nadó camino v ki.s calles Henvim'c /.ona de hosqne natural. 

Breus 

Obras de arte en el parque 
Kn el cspacit) central del ntic-

•̂o parqtic de Can C'arrcres una 

espiral de ccsped y adoqiiines 

ha acogido una singular expe

riència artística. Una vcintcna de 

artistas ^'incu]ad()S con Sant Boi 

han plasmado SLI trabajo sobre 

pieiías de broncc asentadas en el snelo. Las intervenciones artís-

ticas, en SLI mayoria bajorrclicves, han sido el truto de \'arios 

meses de tarea en un taller de trabajo coordinado por técnicos 

miinicipales. Los art istas son Sergio Sanchez , Francesca 

Ahuiïnger^ Maita Sàbat, José Antonio Alonso, Francisco Morantc, 

Josefa Hernandcz, Carmen líj'os, Charo Galvez, José Munoz , 

Fernando Moruno , Isabel Brito, Glòria López Llebot, Manuel 

Morales, Pedró Font , Fernando Castillo, Artur Jiménez, Alejan-

dro Raya, Jordi Rubio, Esteban Hidalgo y Jesús Garcia. 

En ia plaza centra! se han dis-

puesto dos plataíbrmas de sablún 

iiitcrconectadas, una zona de juegos 

iníantiles, iin niiiiM de eonteiición y 

un àrea de eésped. Asimismo, se ha 

constriiido im.i rampa de acceso al 

camino principal desdc la cojifluen-

eia entre la ealle lienviure y la aveni-

da de Can Carreres, La ercación del 

Parc Urbà de Can Carreres se com

pletarà con la cjeeución de la se-

gunda íhsc, que hara llegar la ur

banización hasta la zona del Bori. 

Ei acttí de inauguración se 

harà el 5 de diciembre, a las 12,30 

h. Una hora antes, se inaugurarà 

con una fiesta Infantil la nueva de-

nominación de los jardines Maria 

Mercè Marçal, donde se descubri-

ra una placa conmemorativa. 

Jazz. Mostra als casals de barri 
Durant el mes de desembre es faran els dos darrers concerts de la Vil 
Mostra de Jazz als Casals. E\^ips)>jnzz·dc MarceloMatte'i 'rioi Philippe 
Colom (11 de desembre, 22.00 h, Casal de Barri Camps Blancs) 1 una 
nit de cants espirituals amb el Cor Jove Zetzania {18 de desembre, 
22,00 h, Casal de Barri Marianao) tancaran la programació, que ha het 
un recorregLit per cots els barris de la ciutat. Ràdio Sant Boi (95.9 FM) 
emet els concerts, en diferit, els divendres a les dotze de la nit. 

Deportes. Pesca para personas con discapacidad 
Unas euarenta personas con discaiiaeidad psíquica parrieiparon el pasa-
do 7 de no\'iembre en una jornada de pesca organizada conjuntamente 
por Tots som Santboians y la Sociedad de Pescadores Deportivos La 
Santboiana. La acti\·idad, que tu\·o lugar en cl pancano de Foix, sii·vió 
para poner el punto fmal al cursillo de pesca para miembros de este 
eolectivo, realizadoenel Parc de Marianao. Kl Patronal Municipal d'Es
ports SLl̂ 1 '̂enciona cl cursillo desde haee cualro anos, como forma de 
propiciar la pràctica deportiva entre este sector de la población. 

Teatre. La mostra amateur arriba al punt final 
Sis obres tancaran aquest mes la programació de la Mostra de "l'catre 
Vila de Sant Boi, el certamen escènie organitzat per la Coordinadora 
de Teatre. Les companyies que mostraran al desembre cl seu treball 
són: Los 12 en pinito, Ei'a de Akuario, Dial 1-Aprcss, Teatreves, Sex-
Appeal i LQTeatre. Més d'ima \·imena de companyies no professionals 
han fet del teatre el gran protagonista cultural de la tardor a Sant Hoi. 

I Congrés de l'Esport 
Continuen les s e s s ions 
El I Congrés de l 'Esport 
cont inua celebrant-sc . 
Dissabte 12 de desembre 
tindrà lloc, a Can Massallera, 
a partir de les 9,30 hores, la 
segona sessió. Duran t 
aquesta jornada, s'abordaran 
els temes de l'esport en edat 
escolar i de la relació eiitre 
la salm' i l'activitat fisíca, 
mitjançant tres conferències 
i diverses taules de discussió. 
Ràdio Sant Boi informa cada 
setmana sobre l'evolució del 
Congres, els dijous, a partir 
de les 20.30 hores, al pro
grama Esports. 

Sanitat. Aniversari del CAP Montclar 
El 2 de nin'embrc va tenir lloc l'acte oticid de celebració del 25è aniversari 
del CAl"* Montclar, L'alcaJdessa, Montserrat Gibert, cl regidor de Sanitat, 
Xavier Balaguer; cl director de la DAP Baix Llobregat Litoral, Carles Mí>ta; 
i cl gerent de l'Institut C'atalà de la Salut (ICS), Manel Jtn'ells, van visitar Ics 
dependències del CAP, una exposició itinerant sobre TICS i Lina altra sobre el 
sistema d'atenció primàiia. El CAP Montclar enfila la recta final del procés 
de reforma de les instal·lacions i de l'estructura organitzati\'a per adaptar-se a 
les exigències de la reforma sanitària. Durant l'acte, es va lliumr un obsequi a 
les nou pei-sones t^ue treballen al centre des que es •̂a inaugtirar. 

Persones amb discapacítat. Acompanyament a espectacles 
L'Ajuntament i l'associació Tots Som Santboians han posat en marxa el 
Ser\'ei d'Acompanyament per a Persones amb Discapaeitat, Aquest servei 
gratiiït facilitarà l'assistència, a les persones amb mobilitat redu'ída, a algunes 
activitats culturals i de Heure organitzades per l'Ajuntament. Les persones 
interessades s'han de posar en contacte amb El Punt, Servei d'Informació 
Ju\-enil (Can Massallera, carrer de Mallorca, 30, telèfí)n 93 654 89 52), 
almenys una setmana abans de la celebració de l'acte a què vulguin assisdr. 

Taller. Restauració de mobles 
El Consell de Barri Centre ha obert el termini de matriculació jier al segon 
tiimestre del taller de resfauraeió de mobles engegat aquest any amb gran 
èxit de con^'oc.lló^a. Les classes començaran al gener Ixs persones que s'hi 
inscriguin podran assistir els dimecres a la tarda o els dijous al matí. Informació 
i inscripcions: rbla. de Rafael Casantn'a, S, telèfon 93 630 63 71 . 




