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El lloc web www.entitats.santboi.net permet conèixer les
activitats de les associacions locals

Neix el Portal de les Entitats
José Manuel González Labrador
Regidor de Participació Ciutadana

Imatge del
Portal d’Entitats

Aquest mes entra en funcionament el Portal d’Entitats de Sant
Boi, un projecte de l’Ajuntament
que compta amb el suport de
l’Oficina de Participació Ciutadana
de la Diputació de Barcelona. El
Portal d’Entitats vol fomentar la
comunicació entre les associacions i la ciutadania.

www.entitats.santboi.net és un
lloc web que, de forma gratuïta,
ofereix a les associacions que
volen informar sobre les seves
activitats una eina senzilla per
crear pàgines a Internet, sense
necessitat de saber programació.
Tot i això, es convocaran sessions
informatives i pràctiques.

Tota la informació
D’altra banda, les persones que
estiguin interessades a conèixer
el moviment associatiu local, hi
podran trobar tota la informació
actualitzada i organitzada en apartats com el directori d’entitats,
l’agenda, notícies, recursos, etc.
www.entitats.santboi.net

“La posada en marxa del
portal respon a la necessitat
d’estar presents a les xarxes
virtuals. Internet ha esdevingut un espai on operen cada
cop més persones a la recerca d’informació i coneixement
que els permetin connectar
amb tot allò que succeeix al
seu entorn. Avui dia, més del
54% de la població és internauta.
Que les associacions de Sant
Boi estiguin a la xarxa demostra la voluntat d’estar on
passen coses, amb esperit
d’innovació i amb vocació
d’oferir serveis. Estar presents a les noves realitats que
es donen a la nostra societat
és símptoma de vitalitat.”

TOTHOM

Premi d’investigació de l’Alzheimer
El biòleg José Antonio Rodríguez
va recollir el 3 de març a Sant Boi
el I Premi d’Investigació sobre la
Malaltia de l’Alzheimer Paquita
Valls Valero. El guardó, que convoca l’Ajuntament a instàncies de
l’oncòleg Manel Esteller, ajuda
la investigació científica de les
malalties degeneratives del cervell amb una dotació de 2.000 €

El treball guanyador tracta d’un
model científic provat en ratolins
per observar el comportament
dels fàrmacs en malalties degeneratives. L’autor, que és biòleg
del Departament de Neurobiologia
de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, va afirmar que “la investigació
necessita l’estímul dels premis” i
va agrair la convocatòria.

Juguem amb els
nostres fills
a Marianao

Trobada de Petits
Caramellaires del
Baix Llobregat

Afoboi organitza
un concurs de
fotografia

Les santboianes
celebren l’onzè
dinar intercultural

El projecte Juguem amb els nostres fills torna a obrir portes al
barri de Marianao. Els dilluns per
la tarda, famílies amb infants de 2
i 3 anys poden gaudir d’activitats
lúdiques al casal de barri per una
quota mensual de 10 €. És una
iniciativa del Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao que
gestionen les entitats Edujoc i Semilla de Trigo. Tel. 93 654 08 00

Sant Boi acollirà l’1 de maig la 39a
Trobada de Petits Caramellaires
del Baix Llobregat. La reunió de
les colles de diferents pobles està
organitzada pel grup de Caramelles Infantils de la Parròquia de
Sant Baldiri.
La convocatòria de trobades
anuals vol aconseguir mantenir
viva la tradició i crear un clima
festiu i de germanor.

L’Associació cultural dedicada a
la fotografia AFOBOI, amb el suport de l’Ajuntament, ha convocat
el Primer Concurs Vila de Sant
Boi. S’hi pot participar fins al 30
d’abril seguint les bases que es
publiquen a www.afoboi.com i
www.santboi.cat. El 21 de maig
es lliuraran sis premis repartits
en dues categories: tema lliure i
sobre Sant Boi.

Dones de diferents cultures i
procedències van compartir menjars i experiències en el dinar
intercultural del dia 5 de març
a Can Massallera, organitzat per
l’Associació de Dones El Farah amb
la col.laboració del Consell Municipal de les Dones, el grup de dones
Sal i Canyella i l’Ajuntament, amb
motiu del Dia Internacional de les
Dones.

Manel Esteller,
Jaume Bosch
i José Antonio
Rodríguez
(d’esquerra a dreta)

