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La ciutat 

La futura Biblioteca Central tindrà al 
seu voltant un conjunt escultòric 
En aquest projecte participaran centres educatius, entitats i empreses de la ciutat 
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«El llenguatge de les 
flors», un passeig per la 
literatura universal. 
Aquesta seria una bona 
frase per resumir el 
projecte «El llenguatge 
de les flors» que 
l'Ajuntament portarà a 
terme amb l'entitat 
Centre Cultural Imaginari 
Kiku Mistu (CCI) i que 
envoltarà la futura 
Biblioteca Central amb 
13 escultures interactives 
amb frases i llibres 
d'autors internacionals. 
El projecte també podria 
resumir-se amb les 
paraules: pedagògic, 
participatiu i interactiu, ja 
que és un bon exemple 
d'aquestes definicions. 
L'Ajuntament i el CCI han 
signat un conveni per 
regular totes les 
condicions. 

iquest projecte encaixa perfec
tament en ies línies de la política 
cultural de l'Ajuntament: promoció 
de la cultura mitjançant projectes 
innovadors amb qualitat artística i 
que promoguin l'educació i la 
participació dels ciutadans. En de
finitiva, un dels objectius ha de ser 
desenvolupar un projecte artístic 
com a instrument pedagògic de 
formació d'infants i joves i de 
promoció i interacció de la nova 
Biblioteca Central de Sant Boi. 
El projecte es dividirà en dues fa
ses principals: presentar-lo a les 
entitats, centres educatius i sec
tors econòmics {empreses, indús

tries, artesans...) perquè el co
neguin de prop i el procés de 
creació i instal·lació mateix. 
Durant la primera fase s'escolliran 
les peces i es decidirà la ubicació 
en el parc de les escultures. A la 
segona, sota la coordinació artís
tica del CCI, els centres educatius 
i ía resta de participants «fabrica
ran» les peces amb una estreta 
col·laboració. 

Activitats paral·leles 
A més, es desenvoluparan acti
vitats paralel-les com l'organitza
ció de l'exposició «Cap poble 
sense flor» que viatjarà arreu de 

Catalunya i mostrarà, en maque
tes, les escultures que s'instal-la-
ran al voltant de la biblioteca, la 
confecció d'un programa de visi
tes guiades a entitats juvenils, 
escoles i públic en general o el 
disseny de fitxes pedagògiques 
d'aquest conjunt escultòric. 

Els llibres, protagonistes 
Aquest projecte s'ha portat a 
terme anteriorment a altres ciutats 
catalanes, com ara Rubí. La pre
visió és que tant la Biblioteca Cen
tral com aquest conjunt escultòric 
s'inaugurin el 23 d'abril de 2005. 
Totes les peces tindran els llibres 
com a protagonistes. 

Les empreses de Sant Boi SEDICAL S.A, técnïca para el ahorro de energia 

L a empresa Sedical, dedicada a la cümatización industrial y puesía 
a punío y Servicio tanto de la climatización de grandes edificios como 
de la indústria, se instaló en Saní Boi en el ano 2002. Con mas de 25 
anos dedicades en exclusiva a la comercialización de esíe tipo de pro
ductes, Sedical se ha convertido en un punto de referència no solo en 
la venta e instalación de climatización industrial, sinó en la investiga-
ción de técnicas de innovación y ahorro de energías. 

Una empresa con experiència internacional 
Su experiència en este àmbito les ha llevado a importar técnicas muy 
avanzadas de países donde la investigación en este campo està mas 
avanzada, como Alemania, Dinamarca, Finlàndia, Estades Unides, Ho
landa 0 Suècia. Una buena muestra de la relevante trayectoria de esta 
empresa son algunos de los emblemàticos lugares donde han realiza-
do acciones de climatización industrial: en el Palau Nacional de Montjuïc, 
en el Teatre del Liceu o en las sedes de Endesa Indra, Repsol y 
Sogecable, en Madrid. La empresa, situada en la calle L'Alguer, 11 del 

Polígono Industrial Les Salines, tiene actualmente 12 trabajadores en 
Sant Boi y entre sus objetivos se encuentra la prioridad de contratar a 
profesionales de nuestra ciudad. Para ello, la empresa pondrà en mar-
cha una bolsa de trabajo que permitirà realizar pràcticas a los profe
sionales vinculados a la actividad que desarrollan. La empresa cuenta 
con mas de 100 trabajadores en toda la península y alrededor de 19 
delegaciones de venta, post-venta, distribuídores exclusives y servi-
cios técnicos autorizados. 
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