Tothom té alguna cosa a dir en la
lluita contra les desigualtats socials

Les persones que s’apuntin als
poliesportius L’Olivera (c. Antonio
Machado, 1-3) o Can Massallera
(c. Mallorca, 31) abans del dia 15
d’octubre tindran un 50% de descompte en la matrícula.
Amb aquesta promoció per a la
captació de nous abonats i abonades, els poliesportius municipals
obren la temporada 2008-09,
que també inclou l’ampliació de
l’oferta de serveis d’activitats
dirigides i d’atenció al públic amb
l’objectiu d’adaptar-se al màxim
a les diferents demandes. A més,
ambdues instal.lacions han estat
reformades recentment.

Per aconseguir una ciutat més cohesionada i justa
socialment, és de gran importància la implicació de la
ciutadania en el repte de la inclusió social. Per això,
l’Ajuntament posa en marxa un procés participatiu
obert a tots els santboians i les santboianes. Tothom
té alguna cosa a dir en la lluita contra les desigualtats.

Lluïsa Moret Sabidó
Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Ciutadania

Les opinions sobre inclusió social
es poden donar a conèixer al web
santboi.cat i a www.tinclous.cat.
També omplint l’enquesta anònima que s’ha repartit amb el Viure
Sant Boi i que fins al 30 d’octubre
es pot lliurar en urnes ubicades
als equipaments públics.
Les propostes s’estudiaran tècnicament i es debatran políticament amb l’objectiu que passin

a formar part del Pla d’inclusió i
cohesió social que l’Ajuntament,
amb el suport de la Generalitat,
està elaborant de forma conjunta
amb professionals d’institucions
i entitats, persones afectades i la
ciutadania. El pla ajudarà a entendre de quines formes es manifesta
la vulnerabilitat social i plantejarà
línies estratègiques per intervenir
en les causes que la generen.

”L’aprovació del Pla d’inclusió
i cohesió social (PLICS) per
part de l’Ajuntament permetrà desenvolupar actuacions
que afavoreixin la inclusió, la
cohesió i la justícia social a la
ciutat, en àmbits tan diversos
com l’habitatge, l’educació
o el treball, entre altres.
Aquest Pla, però, no estarà
complet si no compta amb
les aportacions realitzades
per la ciutadania. És per
aquest motiu que faig una
crida a la participació.”

Una de les
activitats al
Poliesportiu
L’Olivera
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S’obre una consulta ciutadana sobre la justícia social

