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la generalitat potenciarà els recursos turístics del patrimoni cultural santboià

G

El conseller
Josep Huguet
i la presidenta
del Consell
Comarcal, Rosa
Boladeras, amb
alcaldes del
Baix Llobregat

eneralitat de Catalunya i Ajuntament de Sant Boi
col·laboraran per potenciar recursos turístics de la
ciutat relacionats amb l’època romana, la Guerra de Successió, el periode dels indians i els anys del franquisme i
la lluita per la democràcia.
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, i l’alcalde, Jaume Bosch, van signar el 5 de novembre al Consell Comarcal del Baix Llobregat el protocol
de col·laboració, que té com a marc el Pla Estratègic de
Turisme de Catalunya 2005-10. El mateix dia, Josep Huguet va firmar acords similars amb altres tretze municipis
de la comarca.

PRIMERA EMISSIÓ per internet
DE CAN CASTELLS TELEVISIÓ

L

’11 de novembre Can Castells TV va emetre per primer
cop. Artistes plàstics, videocreadors i performers de
Sant Boi van participar en un debat sobre l’estat de la creació artística al municipi i van expressar davant la càmera
inquietuds, problemes, projectes i anhels. El programa es
pot veure en diferit a www.cancastellstv.com.
Els continguts del nou canal experimental de televisió per
El plató de
Can Castells TV Internet giraran principalment a l’entorn de l’art que es fa
es va instal·lar
avui a la ciutat, amb l’objectiu de difondre l’escena artística
al centre d’art
(carrer de
local i propiciar la participació, tot i que també es tractarà
Lluís Castells,
sobre altres manifestacions de la vida ciutadana.
número 16)

trobada pel desenvolupament
amb perspectiva de gènere

R

epresentants de països llatinoamericans participaran
en el Seminari internacional sobre la perspectiva de
gènere i la cooperació descentralitzada, que tindrà lloc el
15 de desembre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Hi
assistirà l’alcaldessa de San Miguelito, el municipi nicaragüenc agermanat amb Sant Boi, Ana Clemencia Ávalos.
És organitzat per l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, en el marc de la xarxa Derecho a una
ciudad segura y equitativa para las mujeres. S’hi realitzaran activitats d’intercanvi amb les entitats de cooperació
i d’igualtat, així com visites institucionals.

La trobada
internacional
del 15 de
desembre està
oberta a la
ciutadania

