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com PARTICIPAR EN PROJECTES
D’EMPRENEDORIA SOCIAL

L

’Ajuntament ha convocat el primer esdeveniment del
projecte Laboratori Cívic d’Emprenedoria Social per al
dia 10 de desembre a La Gralla (19 hores). Hi són convidades totes les persones interessades a saber com participar
en l’aventura de l’emprenedoria social (és a dir, en projectes
empresarials amb valors socials o mediambientals). Aquest
tipus d’iniciatives poden ser una bona via d’ocupació per a
persones que han quedat sense feina. Durant l’esdeveniment es presentaran experiències de persones i entitats
de Sant Boi que han apostat amb èxit per aquest tipus de
projectes.
coboi2013.blogspot.com.es, 93 640 03 34

ARBITRATGES DE consum

L

’Ajuntament i l’Agència Catalana de Consum han
signat un conveni de col·laboració que permetrà
que els arbitratges de consum en què estiguin implicats ciutadans i ciutadanes de Sant Boi se celebrin al
municipi, sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona.
L’any 2011 es van arbitrar 85 expedients d’arbitratge a
petició de ciutadans i ciutadanes de Sant Boi. En el que
portem d’any 2012, se n’han realitzat més de 70. La majoria
tenien a veure amb conflictes sobre telefonia fixa i mòbil i
subministraments bàsics.
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Taula de cultura popular

E
Integrants
de la Taula
Sectorial
de Cultura
Popular i
Tradicional

l 12 de novembre es va constituir la Taula Sectorial
de Cultura Popular i Tradicional. En formen part una
quinzena d’entitats de cultura popular catalana i cases
regionals de la ciutat. Aquesta nova taula sectorial se suma
a les de Música, Arts Visuals i Arts Escèniques. Les Taules
Sectorials de Cultura són un projecte de col·laboració de
l’Ajuntament amb els agents culturals de Sant Boi que
pretén afavorir la participació ciutadana en les polítiques
culturals i facilitar un espai de trobada a creadors i membres de col·lectius, grups i associacions.

