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Les persones

Mossèn Lluís Alonso,
rector de Sant Baldiri,
Fill Predilecte de Sant Boi
El Ple muncipal ha
concedit per unanimitat
el títol honorífic de Fill
Predilecte de Sant Boi a
mossèn Lluís Alonso,
rector de la parròquia
de Sant Baldiri per la
seva contribució a la
recuperació i
conservació de la
memòria històrica i patrimonial de la ciutat, pel
seu compromís amb el
progrés i benestar de la
ciutat i la seva generosa
dedicació envers els
veïns i veïnes,
especialment els més
necessitats. El mossén
és rector de Sant
Baldiri des de fa 25
anys.

Mossèn Lluís Alonso, durant la
festa dels Tres Tombs

A

lonso ha estat uns dels
impulsors de la transformació de
l'actual Llar de Sant Josep, entitat
de la qual presideix el patronat, en
un complex residencial que dóna
resposta a una part de les necessitats de la gent gran del municipi.
A més, ha col.laborat en la celebració de festes tradicionals i

culturals com els Tres Tombs, les
caramelles, l'escoltisme, el cant
coral... Així mateix, ha contribuït a
donar relleu a la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya
ajudant a recuperar i dignificar la
tomba de Rafael Casanova, situada a l'església de Sant Baldiri.
El mossèn de Sant Boi és delegat
de zona de Càrites Internacional,
ha dinamitzat l'arxiu parroquial, un
dels més importants de Catalunya, i ha tingut una cura especial
de la recuperació del patrimoni
arquitectònic de la parròquia.
Treballant per un poble millor
El Ple va aprovar per unanimitat
la concessió del títol, fent-se ressò
de la petició formulada pel Grup
d'Acció Cultural l'Oreig, la Coral
Renaixença i Càrites Interparroquial. Mossèn Lluís Alonso Cámara és l'onzena persona nomenada
amb la distinció honorífica de Fill
Predilecte de Sant Boi.

15

Presentació del
manual
d’Educació Sexual
a Xile
El Centre Municipal de
Planificació Familiar de Sant
Boi va presentar el «Manual
d’Educació Sexual per a
discapacitats» a finals de
l’octubre al I Congrés Internacional sobre discapacitats a
Xile. Les autores del manual
van viatjar a Xile convidades
pels organitzadors del
congrés i van fer un ponència
sobre l’exemplar i dos tallers.
Els organitzadors van trobar
aquesta manual una idea molt
innovadora i positiva en
aquest àmbit.

