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aparcar, més econÒmic

Des d’aquest mes d’octubre, l’empresa municipal COrESSA aplica una 
nova tarifa als abonaments mensuals 24 hores dels aparcaments 

municipals del mercat de Sant Jordi, la plaça del mercat Vell, la plaça de 
montserrat roig i el mercat Torre de la Vila. Les persones abonades que 
aparquen un turisme amb aquesta modalitat paguen cada mes entre 18 
i 24 euros menys del que havien d’abonar fins ara. Així, per exemple, els 
abonaments que tenien com a preu mensual 109,6 euros costaran ara 87,7 
euros. La mesura s’aplica tant a nous abonats com a la resta de clients 
en aquesta modalitat d’abonament. La decisió d’aplicar una nova tarifa 
s’ha pres en atenció a la situació actual de l’economia.

Nova tarifa 
per als 
abonaments 
mensuals  
24 hores

Plànol situat 
al costat  

de l’estació   
de FGC

Als accessos al nucli antic de Sant Boi s’han col·locat 
uns plafons amb el plànol dels principals llocs d’interès 

històric i arquitectònic. Aquesta acció posa el punt final al 
procés de senyalització informativa de la zona, que es va 
iniciar a finals de l’any passat amb la col·locació de plafons 
informatius en una vintena d’edificis d’interès turístic. Els 
plànols de situació es poden veure en unes estructures 
metàl·liques col·locades al carrer de Josep Torras i Bages 
(davant de l’estació del “carrilet”), al carrer de Francesc 
macià (cantonada amb Jaume I) i al carrer de la riera Basté 
(davant del mercat de la muntanyeta). La senyalització turís-
tica del centre històric, realitzada per l’Ajuntament amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona, pretén donar valor i 
projecció pública al patrimoni local, i promoure els principals 
punts d’interès històric i arquitectònic.

nous plànols dels llocs d’interès turístic

El clúster de salut mental de Sant Boi ha encetat 
una nova fase d’aquesta iniciativa. L’alcalde, Jau-
me Bosch, va convocar aquest mes de setembre 

els signants del protocol d’intencions del Clúster de Salut 
mental per tal d’avaluar la formula jurídica adient per a 
la incorporació de les empreses. També es van tractar el 
pla de viabilitat i el pla d’actuacions del projecte. El proper 
pas serà la constitució  formal de l’organisme que regirà 
el clúster. La creació d’un centre d’excel·lència en salut 
mental i la integració social de les persones amb malaltia 
mental són dos dels objectius principals del projecte.

4 anys de treball
El 9 d’octubre de 2008 es va donar el tret de sortida al 
projecte del clúster de salut mental de Sant Boi amb la 
signatura del protocol d’intencions per al desenvolupa-
ment de l’Eix Estratègic de Salut mental Comunitària de 
Sant Boi. Un total de 12 institucions públiques i privades 

el Clúster De salUt mental De 
CatalUnya encara la recta final 

eLS imPuLSORS DeL PROjeCte VOLen CReaR un CentRe D’eXCeL·LènCia en SaLut mentaL

salUt mental, un eix 
estratègic mUnICIpal

van signar el document. Ara, 4 anys després de la signatura 
del protocol, s’enceta el procediment per a la constitució 
formal del clúster. Una junta gestora formada per tres 
representants de cada sector dels tres que formen part 
del clúster (institucions públiques, centres de salut mental 
i empreses) serà l’encarregada de crear l’associació.  

Innovació
El clúster es considera la millor opció per a la promoció 
econòmica en matèria de salut mental. En aquest cas, 
la concentració geogràfica 
d’institucions, empreses i 
organismes dóna un gran 
potencial davant dels reptes 
actuals d’innovació i soste-
nibilitat. Cal recordar que Sant Boi va obtenir l’any 2010 
el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació atorgat 
pel ministeri de Ciència i Innovació.

els signants del proto-
col del clúster de salut 
mental es van reunir el 
19 de setembre a la  
biblioteca Jordi rubió i 
balaguer amb la finali-
tat d’encarar la darrera 
fase de construcció del 
clúster. durant la  
trobada es va escollir la 
Junta gestora que s’en-
carregarà de convocar 
l’assemblea constituent.

Efectius del Cos Nacional de Policia, la Policia Local i els mossos 
d’Esquadra van dur a terme el 27 de setembre una operació policial 

conjunta a les estacions “Sant Boi” i “molí Nou-Ciutat Cooperativa” dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El dispositiu, que va culminar 
amb la detenció de 4 persones en situació irregular, és un nou exemple de 
la bona coordinació existent entre els cossos policials que operen a la ciu-
tat. La coordinació operativa de la Policia Local amb els mossos d’Esquadra 
és efectiva des de la seva arribada a Sant Boi i es concreta actualment en 
una mitjana aproximada de 7 operacions conjuntes mensuals.

Bona coordinació policial

Reunió de la 
Junta Local 
de Seguretat

la ciutat




