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Llistes electorals - Jardins Puig del Castell - Dones treballadores - Tastavins 
Can Barraquer - Honnenatge - Chapapote - Estudiar -Elionor 

Exposició de les llistes electorals 
Amb motiu de les properes eleccions municipals que tindran lloc el 
proper 25 de maig, les llistes del cens electoral estan exposades al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament entre el 7 i el 14 d'abril. L'horari 
d'exposició al públic és, de dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h, i els 
dissabtes i diumenges, de 10 a 13h. Les llistes també es poden 
consultar al Web municipal: www.stboi.es. 

Inauguració Jardins Puig del Castell 
L'alcaldessa. Montserrat Gibert, va inaugurar el 23 de març passat els 
Jardins del Puig del Castell, un lloc tranquil i agradable al cor històric de 
la ciutat. Els solars de les antigues pistes de petanca (entre els carrers 
Frederic Mistral i Castell) s'han convertit en una zona verda amb més de 
4.600 m^ de superfície vegetada. També s'hi han creat llocs d'estada 
amb bancs, recorreguts de passeig i noves places d'aparcament. 

Voluntarios contra el 
chapapote 
Un grupo de voluntarios de 
Sant Boi pasarà cuatro días 
en Costa da Morte, entre el 
17 y el 21 de abril, retirando 
parte del fuel vertido por 
el buque Prestige. Los 
voluntarios seran acogidos 
en el pueblo de Porto do Son 
{A Coruha). Por otra parte, 
también es posible hacer 
aportaciones económicas 
para ayudar a Galicia en el 
número de cuenta 2100-
3073-63-2200214551. 

La rehabilitació de la masoveria de Can Barraquer 
La segona fase de les obres de rehabilitació de Can Barraquer, 
adjudicades en poc més de 534.000 euros, ja han començat. Les 
obres duraran cinc mesos. La masoveria situada al costat de la 
masia acollirà dos tallers del Departament de Patrimoni, un 
magatzem i alguns serveis del futur r\/luseu de Sant Boi. Al costat 
dels jardins se situarà una aula i una zona coberta per a 
l'organització d'actes a l'exterior. D'altra banda, la Comissió de 
Govern va adjudicar, el 31 de març les obres de la Biblioteca Central 
a l'empresa Obrascón Huarte Laín, SA. 

Degustació de vins del Penedès 
El passat 27 de març, a Can Massallera, va tenir lloc una presentació 
i degustació dels vins finalistes del 37è Concurs de Qualitat D.O. 
Penedès, celebrat dins de les festes de Divinum d'aquesta comarca. 
Durant el decurs de l'acte, l'alcaldessa, Montserrat Gibert, va ser 
investida Acadèmica d'Honor de l'Acadèmia Tastavins del Penedès 
St. Humbert. 

Monòlit en homenatge a les víctimes de Mauthausen 
El diumenge, dia 6 d'abril, es va inaugurar un monòlit en homenatge 
a les víctimes santboianes que van morir als camps nazis de 
Mauthausen i Gusen, La peça porta una inscripció que recorda 
l'horror que van patri aquestes persones. El monòlit s'ha instal·lat a 
l'entorn de l'escultura 7/(9wi/<9que es va inaugurar a aquesta plaça 
ara fa un any en homenatge a les víctimes d'aquests camps nazis. 

Homenatge a dones treballadores de Sant Boi 
El passat 8 de març, l'Ajuntament de Sant Boi, dins de la celebració del 
Dia Internacional de la Dona Treballadora, va retre homenatge a les 
treballadores del camp i de les desaparegudes fàbriques de Sant Boi 
Dubler, Can Jordana i Cal Quirzet. 
Durant l'acte es van fer diverses fotografies que es poden recollir al 
Departament de Protocol i Relacions Públiques de l'Ajuntament, a la 
segona planta. 

Campanya 
d orientació sobre 
estudis reglats 
El Servei d'Informació 
Juvenil El Punt ha iniciat 
una campanya informativa 
d'estudis reglats, adreçada 
als joves santboians. A la 
campanya, que porta el lema 
"Què puc fer després de 
l'ESO?" hi participen tots els 
punts d'informació juvenil del 
Baix Llobregat i el Consell 
Comarcal. 

Elionor mejora la 
formación de la mujer 
El programa local Elionor 
està dirigido a mujeres que 
no estan registradas en las 
Oficinas de Empleo con un 
bajo nivel de formación y que 
desean mejorarlo para 
regresar al mundo laboral. 
Las participantes aprenderàn 
técnicas relacionadas con el 
teletrabajo, las habilidades 
sociales o las nuevas 
tecnologías. 
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