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Albert Malo, Fill Predilecte de Sant Boi
El Ple municipal ha aprovat
per unanimitat concedir el
títol honorífic de Fill
Predilecte de Sant Boi a
Albert Malo i Navío (Sant
Boi, 1964), exjugador de la
Unió Esportiva Santboiana.
El 'Gran Capità' de l'equip
local de rugbi, guanyador
de cinc lligues i una Copa
del Rei, és el quart
esportista espanyol amb
més entorxats
internacionals i potser el
jugador més cèlebre
d'aquest esport a nivell
estatal. Malo es va retirar
de l'esport en actiu el mes
de juny passat, als 36 anys
d'edat, després de
18 temporades en l'elit. El
26 de maig recollirà el
guardó a la Sala de Plens.

L'Ajuntament concedeix el
títol honorífic a l'exjugador
de la Santboiana un any
després de la seva retirada
L'Ajuntament concedeix
aquest reconeixement especial
a Albert Malo per tres raons
fonamentals: la seva brillant
trajectòria esportiva i personal,
la contribució a promoure i
difondre el nom de Sant Boi
arreu del món i la fidelitat durant
25 anys a uns mateixos colors i
a la seva ciutat. L'exjugador,
actual gerent de la Unió
Esportiva Santboiana, recollirà

el títol en un acte oficial en
l'entorn de la Festa Major
2001. Albert Malo és la novena persona nomenada amb
la distinció honorífica de Fill
Predilecte de Sant Boi.

Ungrancurrículum
D'entre una gran llista
de trofeus i un molt extens
currículum se'n poden ressaltar alguns mèrits excepcionals:

Lliga nacional de divisió
d'honor:
5 títols i 5 subcampionats
amb la UE Santboiana
Assajos: màxim anotador
d'assajos de la lliga 1996-97
Copa del Rei: 1 títol i 2
subcampionats
Selecció espanyola: 74
internacionalitats
Internacionalitats: 4t lloc
en el rànquing d'esportistes
nacionals de tots els temps

Capitania: 10 anys de
capità a la Santboiana;
capità de la selecció
espanyola
Nova Zelanda: una temporada al Freyberg RC
(Nova Zelanda)
UE Santboiana: 25
temporades de fidelitat al
club (dels 11 als 36 anys)
Selecció catalana: jugador seleccionat més vegades de tots els temps

Una col.lecció divulga la història Raimundo Amador,
estrella de la Festa Major 2001
i el patrimoni de Sant Boi

L'Ajuntament acaba
d'editar el sisè número de la
col.lecció d'opuscles Passejades per Sant Boi de Llobregat. Aquesta entrega, dedicada a la Ciutat Cooperativa i el
seu entorn, inaugura una sèrie
de textos destinats a divulgar
la història dels diferents barris
de la ciutat, de Cooperativa a
Casablanca. La col.lecció completa està disponible a Can
Torrents. El preu de cada
opuscle és de 500 pessetes.
Els números anteriors
proposaven recorreguts per

conèixer els diferents nuclis de
poblament del Sant Boi antic,
el Sant Boi de fa mig mil.leni i
l'empremta de les dones en el
passat del municipi.

Racons de Sant Boi
La utilitat d'aquests itineraris és gaudir de passejos que
ens rememorin fets històrics i
anècdotes. A poc a poc,
aquests passejos ens fan passar per tots els racons de la
població, ja que a cada barri hi
ha escrites pàgines de la

història de la ciutat i llocs dignes de ser admirats.

Itineraris comentats
Per a cada segon diumenge de mes, s'organitzen,
en paral.lel, visites comentades que segueixen els itineraris proposats als opuscles. El
pròxim, La jurisdicció del
Benviure: passat i present,
tindrà lloc el 13 de maig
vinent. Per a més informació,
hi ha un programa detallat a
Can Torrents.

L'Ajuntament i les
entitats ciutadanes preparen
una nova edició de la Festa
Major de Sant Boi que tindrà
lloc del 18 al 21 de maig. Un
primer avanç de la programació anuncia la presència estel.lar del guitarrista Raimundo Amador, que presentarà
durant un concert gratuït al
carrer de Baldiri Aleu el seu
darrer treball discogràfic, Un
okupa en tu corazón. Altres
noms destacats són els de la
polifacètica Antonia San Juan
i el dels veterans Germans
Calatrava.
El pregoner de la Festa
Major 2001 serà el jugador
santboià de bàsquet del Futbol
Club Barcelona Pau Gasol. El
tradicional espectacle piromusical tindrà lloc el diumenge
20 de maig al Parc de la
Muntanyeta.

