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Jaume Bosch,
Medalla d’Or
de la Unión
Extremeña

Empreses i Ajuntament avancen cap al
creixement econòmic respectuós amb el medi

Empreses sostenibles
Les empreses
van signar
l’acord de
col·laboració
amb el tinent
d’Alcaldia José
Ángel Carcelén
i el regidor
Josep Maria

Les persones associades a la
Unión Extremeña van dedicir
per unanimitat en assemblea
distingir l’alcalde Jaume Bosch
amb l’primera Medalla d’Or de
la entitat. D’aquesta manera
es vol reconèixer el suport que
l’Ajuntament ha donat a l’entitat
i agrair a Sant Boi el fet d’haver
acollit immigrants extremenys.
El lliurament va tenir lloc el 14
de febrer, dins la programació de
celebració del 50 aniversari.

Cervelló

Amb el programa “Empresa
sostenible: primeres passes”
l’Ajuntament de Sant Boi ha establert un primer espai de relació i
diàleg amb empreses del municipi
per avançar cap a la sostenibilitat, és a dir, cap al creixement
econòmic respectuós amb el medi
ambient.
En l’experiència pilot hi participen
Áccura, Benito Menni CASM, Grup

T Automoció i l’empresa municipal
Coressa. L’Ajuntament realitza
una tasca de coordinació i suport
i la consultora Act2innovate Spain
SL aporta la seva experiència en el
camp i la metodologia.
Treball individual i col·lectiu
D’una banda, de novembre fins a
abril, es porta a terme un treball
individual a partir de les auditories

que es fan a les empreses i per
mitjà de formació. D’altra banda,
es realitza una feina conjunta a
través de tallers de treball: sobre
polítiques mediambientals (al novembre), sobre energia (al gener) i
sobre aigua i residus (al febrer).
La col.laboració va començar al
novembre i finalitzarà el proper
mes de maig. L’acord es va signar
el passat 30 de gener.

El president de
l’entitat, Paco Vera,
va lliurar la medalla

Trobada del Fòrum de Síndics i
Síndiques de Catalunya a Sant Boi

TOTHOM

L’11a trobada-assemblea del
Fòrum SD (l’associació de síndics,
síndiques, defensors i defensores
locals de Catalunya) es va dur a terme a Sant Boi, a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer, el 26 de febrer.
L’alcalde Jaume Bosch va obrir
l’acte, que va ser clausurat pel
conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs.
Fòrum SD aplega les sindicatures

locals de Catalunya amb l’objectiu
de compartir experiències i aprofundir en la seva funció de defensa
i garantia dels drets de la ciutadania davant l’Administració local.
En l’Assemblea, es va renovar
la junta del Fòrum SD. El síndic
municipal de Greuges de Sant
Boi, Carles Dalmau, va deixar la
Presidència, que ha ocupat durant
els últims dos anys.

Jordi Ausàs,
Jaume Bosch i
Carles Dalmau

Acte sobre trastorns d’aprenentatge

Una de les
seqüències de
la pel·lícula

La conferència “Trastorns específics d’aprenentatge des de la
vessant neuropsicològica” del 18
de febrer va omplir la sala d’actes
de Cal Ninyo. El neuropediatre de
l’Hospital Vall d’Hebron, Manel
Roig, la presidenta de l’Associació
de Dislèxia, Neus Buisan, i la

psicopedagoga del Centre Mèdic Game, Teresa Vilardaga, van
participar en l’acte organitzat
per l’Associació Catalana de Dislèxia, la Plataforma TDAH i la
Unitat de Diagnòstic Escolar del
Baix Llobregat amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Boi.

Nova pel·lícula del Taller 7o Arte
L’Associació Tots Som Santboians,
dedicada a la integració social de persones amb discapacitat intel.lectual,
va estrenar el 7 de febrer a Cal
Ninyo la seva tretzena pel.lícula,
titulada Día de Brujas. És una producció pensada i protagonitzada

per usuaris i usuàries de l’entitat
amb el suport dels monitors i monitores del Taller 7o Arte.
La pel.licula és una comèdia fantàstica que parla amb humor de
la dificultat per trobar i mantenir
voluntaris.

Cal Ninyo,
ple de públic

