
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

      
     

 

      

      

 

El llangardaix comú torna a

la muntanya de Sant Ramon
	
El Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya (CRARC), situat 
a Masquefa (Anoia), ha alliberat dos 
exemplars de llangardaix a la mun
tanya de Sant Ramon de Sant Boi. 
Amb la intenció de recuperar aquesta 
espècie (que va abandonar el munici
pi arran dels incendis de fa deu anys), 
l’Ajuntament va sol·licitar aquests 
exemplars fa cinc anys durant una vi
sita al CRARC. 
La parella de llangardaixos ha es

tat cedida pel CRARC com a reco
neixement a la bona gestió forestal 
feta els darrers anys i per l’esforç fet 
per l’Ajuntament en la recuperació 
de marges de pedra seca. Es tracta 

La Gent Gran 
de Sant Boi ja
té carnet 
L’Ajuntament posarà a disposició de 
persones residents a Sant Boi de 55 
anys i més, jubilades, pensionistes o 
que no disposin d’ingressos, el carnet 
de la Gent Gran. L’objectiu del docu
ment serà facilitar l’accés de la gent 
gran de Sant Boi a una àmplia oferta 
d’activitats i productes de caires di
versos. El carnet donarà dret a des
comptes i promocions en els àmbits 
de l’esport, la cultura i el comerç a la 
ciutat. La sol·licitud del carnet Gent 
Gran es podrà fer a partir del mes 
de novembre. Més informació als te
lèfons 93 635 12 00 extensions 436 
o 409. 

també d’un indicador de qualitat del 
nostre entorn natural ja que allibe
raments com aquests són escassos 
i s’han produït només en altres es
pais emblemàtics com el massís de 
Montserrat. L’alliberament dels llan
gardaixos va coincidir amb la celebra-
ció de l’Aplec de Sant Ramon. 

El nom del llangardaix comú, 
ocel·lat verd (Timon lepidus), és de
gut a les taques blaves que té als 
costats. Aquesta espècie pot arribar 
a fer 80 cm. El mascle té el cap més 
gros. Les femelles poden pondre fins 
a vint-i-dos ous cada any. Aquest rèp
til menja insectes, petits rosegadors i 
fruita (cireres de pastor). 

Nova programació a l’emissora
 
Ràdio Sant Boi ha iniciat una nova 
temporada. L’emissora municipal 
aposta per consolidar com a eixos 
de la jornada els tres magazines que 
vertebren la programació de dilluns a 
divendres: “La República Santboiana”, 
“Dies de ràdio” i “El momento inútil”. 
La programació de Ràdio Sant Boi 
compta amb una trentena de col·la
boradors que fan possibles progra
mes de temàtiques tan variades com 
el jazz, els jocs d’ordinador, la músi
ca popular nordamericana, la cultura 
llatinoamericana, Andalusia o la mú
sica clàssica. 
Al 89.4 de l’FM, el dia comença amb 

‘La República Santboiana‘ a les 8 del 

matí. El director del programa, Ama
deu Alemany, proposa tres hores de 
ràdio amb seccions de salut, comerç, 
ciència i esports. Les novetats d’en
guany són els espais “L’Oracle” i “Fe-
res musicals”. 
A l’octubre torna “Dies de Ràdio”, 

amb Mònica Santacreu. Aquest ma
gazine de dues hores ens acostarà els 
serveis municipals a la ciutadania. 

Com a novetats cal destacar el 
programa despertador juvenil “Vull 
ser Jove”, conduït pel David Murga 
(dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del 
matí); “I a mi què?”, una altra aposta 
jove de l’emissora, amb Daniel Taibó i 
Albert Capellas. 

Laura Heredia, doble 
campiona del món 
Laura Heredia, esportista 
formada a l’Escola Esportiva Llor, 
s’ha proclamat a Lisboa doble 
campiona del Món de Laser Run 
(tir olímpic i cursa atlètica) en 
categoria cadet. La Laura va 
guanyar la prova individual i els 
relleus mixtos formant equip 
amb el barceloní Luis Shivel. La 
pentatleta ja havia aconseguit el 
Campionat d’Europa de Pentatló 
Modern que es va celebrar a 
Anglaterra. 

Helena Alemán, campiona
d’Espanya d’escalada 
L’esportista santboiana Helena 
Alemán es va proclamar campiona 
d’Espanya al Campionat 
d’Escalada de Dificultat i 
Paraescalada celebrat a 
començaments de setembre a 
Saragossa. Alemán acumula ja 
tres títols d’aquesta especialitat. 

Pau Dorca, campió del món 
El santboià Pau Dorca es va 
proclamar al setembre,  a Segòvia, 
campió del món en categoria 
sènior de Tècniques de Rutes 
Eqüestres. El campionat va 
comptar amb la participació de 
109 genets i amazones de catorze 
països. Dorca, amb el seu cavall 
“Lucas 510”, ha estat diverses 
vegades campió d’Espanya 
d’aquesta modalitat. 

David de la Cruz queda setè a 
la Vuelta ciclista a España 
El ciclista David de la Cruz  va 
guanyar l’etapa de l’Alto del 
Naranco a la “Vuelta” i va liderar 
la prova durant un dia. Finalment, 
David va quedar setè a la Vuelta 
ciclista a España. David ha pujat 
al més alt del podi des dels seus 
inicis com a juvenil al Club Ciclista 
Sant Boi. L’any 2010 va començar 
com a professional al Caja Rural. 
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