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PLAFONS
INFORMATIUS ALS EDIFICIS AMB MÉS HISTÒRIA
Unes

S

abíeu que l’església de Sant Baldiri es va construir sobre
els murs d’una antiga església romànica, que al segle
XVIII a Can Torrents van condemnar a galeres 34 guerrillers
o que l’ambientació del parc de Marianao està inspirada en
l’illa cubana de Mayanabo? Aquestes i altres informacions
d’interès històric figuren als plafons de senyalització que
l’Ajuntament ha començat a instal·lar a diferents edificis.
Una subvenció en cobreix el 100% del cost. Els 4 primers
plafons es poden veure ja a Sant Baldiri, Can Barraquer,
Can Torrents i el Casal Parroquial. La resta estaran d’aquí
unes setmanes a l’hotel El Castell, Can Jordana, Cal Sílio,
el pas de la Barca, les Termes Romanes, Cal Ninyo, Can
Massallera, Can Castells, el Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, Benito Menni, la Torre de Benviure, l’ermita de Sant
Ramon, el Parc de Marianao i la Torre del Sol.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
PER A LA COHESIÓ SOCIAL

E

l Ple va aprovar el setembre passat una moció de rebuig a
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que posa en qüestió el sistema d’immersió lingüística.
Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA van presentar aquesta moció, que va rebre també el suport de CiU, l’abstenció
de PxC i el vot en contra
del PP. El text afirma
que l’aplicació del model
lingüístic d’immersió a
les escoles catalanes
ha estat un èxit i ha constituït una eina indispensable per
millorar la cohesió social del país. En conseqüència, la moció
demana la continuïtat del model.

MOCIÓ aL PLE
PER LA LLENGUA

Els plafons es
poden llegir
en català, castellà, anglès i
braille

L’OBSERVATORI DE CIUTAT, PREMIAT

L

A
l’Observatori
de Ciutat es
poden
consultar
informes i
dades
estadístiques
sobre la ciutat

’Observatori de Ciutat, el portal digital de l’Ajuntament amb informes
i dades estadístiques sobre Sant Boi (demografia, enquestes, xifres
d’atur i evolució de l’economia...) ha aconseguit un reconeixement internacional. Els Premis del Sector Públic Europeu (EPSA) li han concedit el
Certificat de Millor Pràctica. Aquesta distinció valora, entre altres factors,
la seva utilitat com a eina per generar coneixement i com a espai virtual
de relació i participació ciutadana. L’acte de lliurament del guardó tindrà
lloc a mitjan de novembre a Maastricht (Holanda). Prop de 300 projectes
de 18 països van presentar candiatura als premis EPSA.
http://observatori.santboi.cat

Servei Local de Català
L’Ajuntament treballa des de fa dècades per facilitar l’ús
social de la llengua a Sant Boi, de comú acord amb la
Generalitat, mitjançant el Consorci per a la Normalització
Lingüística. Els cursos de formació adaptats per nivells, el
Servei d’Assessorament Lingüístic, el programa Voluntariat
per la Llengua o els clubs de lectura fàcil són iniciatives amb
gran acceptació entre la població local. També es du a terme
cada any un pla específic per a l’acolliment de persones
nouvingudes. Una dotzena d’entitats i organismes locals hi
col·laboren com a membres de la Xarxa Local de Punts de
Formació de Català i es compta també amb una xarxa de
punts d’autoaprenentatge situada a equipaments municipals i a la seu de diverses entitats.
www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya

SANT BOI APOSTA PER LA BICI

L

Un aparcament
del sistema
Bicibox, davant
l’estació del
carrilet al carrer
de Josep Torras
i Bages

’alcalde, Jaume Bosch, i la regidora de Mobilitat, Elena Amat, assistiran aquest octubre a l’assemblea anual de la Red de Ciudades por la
Bicicleta i la 3a Jornada de la Bicicleta Pública. Aquests esdeveniments
aplegaran a Santander les ciutats de l’Estat espanyol que treballen de
forma més activa per promoure l’ús de la bicicleta, un mitjà de transport
silenciós, saludable, econòmic i gens contaminant. Sant Boi hi treballa des
de fa anys. Aquest mes ha obert a Can Calderon el Parc Ciclista (vegeu la
pàgina 13) i s’acabaran d’instal·lar 17 biciboxs o aparcaments segurs per
a bicicletes (vegeu el díptic adjunt a aquest número de Viure Sant Boi).
www.bicicletapublica.org / www.bicibox.cat

El Servei
Local de
Català
treballa per
facilitar el
coneixement
i l’ús de la
llengua

