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155 entitats 
signen 
convenis de 
col·laboració 
El dia 16 d’abril va tenir lloc l’acte ofi
cial de signatura dels convenis anuals de 
col·laboració entre l’Ajuntament i les asso
ciacions de Sant Boi. Aquest any 2015, 155 
entitats locals van signar un total de 187 
convenis per a la realització de projectes, 
activitats i serveis. La subvenció global 
associada a aquests convenis ascendeix a 
1,27 milions  d’euros  (55.000 euros més 
que l’any passat). 
Els àmbits amb més protagonisme tornen 
a ser l’esport i la cultura, tant pel que fa 
al nombre d’entitats com a l’import de les 
aportacions econòmiques. L’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va presidir l’acte de signatura 
al Casal de Camps Blancs. 

Fotografia de 
grup al Casal 
de Camps Blancs 

Convenis 2015 (per àmbits)
 
Esports 48 
Cultura-Festa Major 46 
Educació 19 
Medi ambient 17 
Persones amb discapacitat 10 
Infància i adolescència 7 
Gent gran 7 
Joventut 7 

Homenatge
a Josep
Fabregat. 
Al pati interior del 
Casal de Marianao 
hi ha des del 14 
d’abril, Dia de 
la República, 
aquesta 
escultura. És un 
reconeixement 
a la trajectòria 
del dirigent 
polític i veïnal 
Josep Fabregat. 
L’Ajuntament va 
impulsar un acte 
d’homenatge 
públic a petició 
de la Federació 
d’Associacions de 
Veïns. La peça és 
obra de Ferran 
Soriano. 

Associacionisme veïnal 7 
Cooperació i solidaritat 6 
Salut comunitària 4 
Igualtat de gènere 3 
Serveis socials 3 
Comerç 2 
Altres 1 
TOTAL 187 

El pla comunitari de
 
Casablanca avança
 

El Pla de Desenvolupament Comunitari de 
Casablanca s’ha posat en marxa durant els 
primers mesos de l’any 2015. L’Escola María 
Fernández Lara, l’Associació de Veïns de Ca
sablanca, l’Espai Cultural les Muses i la Fe
deració Els Garrofers, entre altres entitats i 
recursos del barri, treballen ja per elaborar 
de manera consensuada els projectes que 
es duran a terme per millorar la qualitat de 
vida en aquesta zona de la ciutat. Aquests 
projectes es fonamentaran en l’anàlisi prè
via que s’ha realitzat sobre la situació i les 
necessitats actuals del territori i serviran 
per prevenir l’exclusió social. 
La ciutat de Sant Boi compta des de fa anys 
amb plans de desenvolupament comunita
ri en altres tres barris: Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou, Marianao i Camps Blancs. 




