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TEATRE
Una tragicomèdia sobre els sentiments,
a la Temporada de Teatre de Can Massallera

CIÈNCIA
El col·laborador del programa Quèquicom de
TV3 visitarà la ciutat dues vegades

El teatre de Cal Ninyo prepara una nova edició
del Kabaret Perifèrik

SANT JORDI 2013
La diada del llibre i de la rosa saluda la primavera i presenta un bon feix d’activitats

L’AGENDA,
A SANTBOI.CAT
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DIADA DEL
LLIBRE I DE
LA ROSA
ROSES, ACTIVITATS, BON AMBIENT I
GANES DE LLEGIR

A L’ ABRIL TOCA GAUDIR DE SANT JORDI
A l’abril, cada gota val per mil, així que pregarem perquè no plogui per Sant Jordi, que no
se’ns mullin els llibres ni les ganes de gaudirne, que pu guem regalar i rebre roses i que
els dracs no ens cremin amb el seu foc. Amb
aquestes premisses, el 23 d’abril és l’eix d’un
període ple d’activitats, llibres i roses que es
tancarà el dia 27 amb el foc dels dracs santboians, cercavila, animació i la llegenda del
sant al parc de la Muntanyeta.

L’envelat de Sant Jordi Solidari no falta mai a la diada.

Detall del mercat artesanal organitzat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Activitats
Durant tot el dia 23, la plaça de l’Ajuntament
aplegarà la Biblioteca al carrer i els envelats del Museu de Sant Boi i de les entitats
de Cooperació. A les 10 del matí, envoltats
de llibres i flors, els més petits podran gaudir d’una estona plena de contes, cançons i
danses, amb Oriol Bargalló, que els farà ballar
i cantar. Tot seguit arribarà un contacontes
solidari, un projecte participatiu de l’alumnat
de l’escola Pedagogium Cos, organitzat per la
Fundació Contes del Món.
Paral•lelament, a l’envelat del Museu podreu
conèixer la programació de primavera estiu,
aprofitar els importants descomptes per adquirir alguna de les seves publicacions i gaudir d’algunes sorpreses. De cara a la tarda,
a les 18.30 h, la companyia Propugnatores
Barcelonensis presentarà un espectacle on
recrearà la llegenda de Sant Jordi. No hi faltaran les sardanes (19 h) amb la Cobla Sabadell.
Dins de la programació Sant Jordi Solidari,
les entitats de Cooperació preparen per al dia
23 diversos tallers amb tot allò que fa falta
per commemorar la diada amb tots els ets i
uts, i un recital poètic al Museu per al dia 26.
Concursos
Enguany s’han convocat diversos concursos.
El mateix dia 23, cap a les 19.30 h, es farà el

La ballada de sardanes, un costum de la celebració.

lliurament de premis del concurs Un tren de
llibres, organitzat per les biblioteques amb la
col•laboració de l’Agrupació fotogràfica Afoboi (vegeu les bases a www.bibliotequessantboi.org), i el sorteig de la tradicional panera de llibres organitzada per l’Associació
de Llibreters de Sant Boi. Així mateix, Ràdio
Sant Boi donarà a conèixer els guanyadors
del concurs d’SMS d’amor en català, organitzat conjuntament amb el Servei Local de
Català (més informació a www.santboi.cat i
www.cpnl.cat)
Signatura i presentació de llibres
La presentació de llibres i la signatura per part
dels autors són un clàssic d’aquesta diada. El
dia 11, el divulgador científic i col·laborador
de TV3 Marc Boada explicarà el seu llibre Els
tres infinits, a Can Barraquer. Enguany s’han
previst tres presentacions a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: el dia 12 Jaume Clotet i
David Montserrat presenten Lliures o morts,
en col·laboració amb l’Assembla Nacional
Catalana; sota l’organització del Clúster de
Salut Mental de Catalunya, el dia 18 es donarà a conèixer el llibre El escritofrénico.
Un tratado sobre la curación de la psicosis,
de Raül Velasco; i el dia 24, descobrirem La
bossa d’Isavarre, de Raül Adroher. I el dia 23,
José Luís Espejo signarà exemplars d’El viaje
secreto de Leonardo Da Vinci i Los mensajes ocultos de Leonardo Da Vinci al Casal de
Marianao.
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tot el matí.
Portes obertes, Mostra de Secundària,
Sant Jordi als barris I mercat artesanal
al Parc Sanitari
Com és tradicional, hi haurà jornada de portes
obertes a l’edifici de la Casa de la Vila, a Can
Massallera tindrà lloc la Mostra d’Activitats
Artístiques de Secundària i a Cal Ninyo es lliuraran els premis del Concurs Literari i de Cartells de Secundària. Els barris de Marianao i
Camps Blancs preparen també activitats per
a la diada. Al Casal de Marianao s’alliberaran
llibres del servei bookcrossing i es realitzarà
una taula rodona al voltant de la hipòtesi del
pas de Leonardo Da Vinci per Montserrat, entre altres activitats; i el casal i les entitats del
barri de Camps Blancs tenen previstos diversos actes al llarg de la setmana que culminaran amb la participació de l’escola Montbaig
a la Trobada de Dracs del dia 27. l el mateix
dia 23, els usuaris i usuàries del Parc Sanitari Sant Joan de Déu seran els protagonistes
d’un mercat on es podran adquirir peces de
ceràmica, arracades, roses, moneders, llibretes i altres productes artesanals durant

Diada de Sant Jordi 2013
Dimarts 23 d’abril
Lloc: plaça de l’Ajuntament, rambla de Rafael
Casanova i altres espais de la ciutat
Jornades de portes obertes a l’Ajuntament, al
matí i a la tarda.
Més informació de les activitats programades
al voltant de la jornada, a les pàgines 6 i 7 i a
www.santboi.cat/santjordi

Les paredetes de llibres, la
trobada de dracs i les activitats
infantils animen la festa.

L’AGENDA
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LITUS: EL TEATRE, COM LA VIDA
Litus, una tragicomèdia contemporània que va guanyar el premi del Col•lectiu
#postfunció a la millor obra de l’any 2012,
després de fer temporada a la sala Flyhard
i al Teatre Lliure. Barrejem aquí les paraules
de la crítica, fem un petit puzle d’opinions i
no us expliquem de què va la cosa, només
una recomanació: no us la perdeu...
Litus és una obra que aposta sense por
per les possibilitats que ofereixen els sentiments. No hi ha confrontació d’idees.
Obre un debat sobre la realitat que de cop
ens deixa amb les cartes a la mà i cara de
pòquer. Es tracta d’una peça que, a més de
ser molt recomanable, consolida la seva
autora, Marta Buchaca, com a una hàbil

creadora de situacions emocionals límit.
Buchaca dirigeix el actors amb tanta eficàcia que, en alguns moments, és fàcil oblidar
que allò que veiem no és la vida, sinó teatre.
Així doncs, teatre sense artificis ni distraccions, i un deu per a tots els intèrprets.

Temporada de Teatre de Primavera:
Litus
Diumenge 14 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: Can Massallera
Preu: 12 €, normal, i 9 €,
reduïda. Venda anticipada, a
Telentrada i Can Massallera
Organització: Ajuntament
Vídeo de la Temporada
www.youtube.com/user/AjuntamentSantBoi

Els personatges es despullen emocionalment en un retrobament d’amics

LA CIÈNCIA EN LA REALITAT QUOTIDIANA

Marc Boada, col·laborador al programa Quèquicom.

El Museu de Sant Boi ens porta a casa, en
vivo i en directo, a Marc Boada i Moira Costa, col·laboradors del programa divulgatiu de
ciència del Canal 33 de TV3 Quèquicom, per
deixar-nos ben clar que la ciència forma part
real de la nostra vida quotidiana. I ho farà per
partida doble. El dia 11, a la xerrada dels dijous, en Marc Boada ens presentarà el llibre Els
tres infinits, un treball que pretén trencar mites al voltant de la ciència; i diumenge dia 21
els infants podran fer un taller amb la Moira i
en Marc sota el nom “Fem una ràdio (relacionat amb l’exposició Porxos, golfes i calaixeres
instal·lada fins a l’11 de maig a Can Barra-

NOVA EDICIÓ DE KABARET PERIFÈRIK
Per al dia 19, Cal Ninyo prepara una nova
edició de l’alternatiu Kabaret Perifèrik, un
espectacle que s’autoanomena de “varietats
contemporànies perifèriques”, amb una clara vocació de provocar una posada en escena diferent, fresca i irrepetible. Així podrem
veure sobre l’escenari les habilitats d’artistes
santboians que tenen una llarga i interessant
experiència: Joanet “Boni”, Panettone Brothers, Miquel del Olmo i Merche Ochoa (coordinadora de l’espectacle), entre un ventall de
professionals de diferents disciplines de les
anomenades arts parateatrals que mostraran les seves darreres creacions. Es tracta
d’un espectacle únic, ja que cada producció

del Kabaret neix per morir en acabar la representació, després d’haver pretès cercar
aquell moment màgic de la singularitat i de
la barreja alquímica de tots els personatges.
Amb tots aquests ingredients, ben segur que
podrem gaudir d’una estona irrepetible.

Kabaret Perifèrik
Divendres 19 d’abril
Hora: 22 h
Lloc: Cal Ninyo (entrada pel carrer de
Joan Bardina)
Preu: 5 €
Organització: Ajuntament

quer), on els donaran les pautes per poder-ne
fer una a casa.

Les converses al Museu: Marc Boada parla del
seu llibre Els tres infinits
Dijous 11 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer
Taller familiar: “Fem una ràdio”
Diumenge 21 d’abril
Hora: 11.30 h
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer
Preu: 2 €. Reserves: museusantboi@gmail.com
Organització: Ajuntament

L’AGENDA
ARTS ESCÈNIQUES

05
COMERÇ

Lloc: Escola Josep M. Ciurana
Organització: Ajuntament

Diumenge 14 d’abril. 19 h
Temporada de Teatre: Litus
Una peça de Marta Buchaca. Comèdia sobre
les reflexions que la mort d’un amic deixa a les
persones del seu voltant

Els divendres. De 15 a 20 h
Mercat de pagès
Cada divendres hi trobem els productes que
es produeixen a l’horta del Parc Agrari del Baix
Llobregat

Dijous 18 d’abril. 19.30 h
1r Cicle de Conferències del Programa Formatiu UNED Sènior
“Contra la contaminació del jo, el combat per
ser un mateix”, amb Joan Antoni Cartañá,
sotsdirector general de Triodos Bank Espanya

Lloc: Can Massallera I Preu: 12 € normal, i 9 € reduïda
Organització: Ajuntament

Lloc: Rambla de Rafael Casanova
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc
Agrari del Baix Llobregat

Lloc: L’Olivera
Organització: UNED i Ajuntament

Dilluns 15 d’abril
Final de la preinscipció de 1rs Premis
Coreogràfics de Sant Boi
Les persones interessades a participar en
aquesta primera convocatòria han de fer-ho via
on line. El lliurament de premis tindrà lloc el 5 de
maig a Can Massallera
Inscripcions: wwwpremiscoreografics-santboi.com
Organització: Jove Companyia de Dansa de Sant Boi

Divendres 19 d’abril. 22 h
Kabaret Perifèric: Espectacle còmic
Espectacle únic i propi, a càrrec dels artistes
Sergio Marin, David Sas, Anita Estar, Sergi Rios,
Panettone Brothers... i sota la direcció artística
de Merche Ochoa
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 5€
Organització: Ajuntament

Diumenge 21 d’abril. 18 h
Teatre: El taller de l’orfebre
De com de vegades la vida és massa curta per
a l’amor i d’altres l’amor és massa curt per a la
vida. La recaptació servirà per viatjar al Brasil
amb motiu de la visita del Papa al juliol
Lloc: Cal Ninyo I Preu: a taquilla, 4 € menors de 26 anys, i 5
€ els adults. Amb anticipació, 3 € els menors de 26 anys i 4
€ els adults
Organització: Joves de Sant Josep Obrer

Dilluns 29 d’abril. 18 h
Celebrem el Dia Internacional de la Dansa
Classes de dansa gratuïtes a l’aire lliure i
flashmob.
www.jovecompanyiadedansa-santboi.com
Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Jove Companyia de Dansa de Sant Boi

AUDIOVISUALS
Dijous 18 d’abril. 19.30 h
Cicle Resistències: De Tuníssia a Síria. Les
primaveres àrabs
Documental Tahrir, de Tamer Ezzat, i col·loqui
posterior amb Mohammed Elrazzaz, professor
de gestió cultural a la UIC, i Jordi Baltà, coordinador del programa Nord d’Àfrica a la secció
espanyola d’Amnistia Internacional
Lloc: Cinemes Can Castellet I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Divendres 26 d’abril. 20 h
ImagineIndia: Més enllà de Bollywood
Projecció de Dharm, dirigida per F.J. Ossang
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 3 €
Organització: ImagineIndia Barcelona

CONFERÈNCIES
Dijous 11 d’abril. 19 h
Els tres infinits
Amb Marc Boada, divulgador científic del
programa Quèquicom de TV3, que ens presentarà el seu llibre Els tres infinits, combinació de
ciència, humor i crítica social
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer I Activitat gratuïta
Organització: Ajuntament

Dilluns 15 d’abril. 18 h
Conferències sobre economia feminista:
Gestionar el temps de vida. Parlar de la gestió
del temps i propostes alternatives
Acte inclòs en el programa del Dia Internacional
de les Dones, a càrrec de la Fundació
M. Aurèlia Capmany
Lloc: Can Jornada
Organització: Ajuntament

Dimarts 16 d’abril
13.30 h . Fòrum de comerç i
Fòrum empresarial de Sant Boi
Edició extraordinària amb el nom “Sant Boi,
una ciutat d’oportunitats”, a càrrec de l’alcalde
Jaume Bosch
Lloc: Hotel el Castell I Preu de la inscripció: 15 €
Organització: Ajuntament

18 h . Afectivitat i sexualitat per a joves
“El peting, el condó, la marxa enrera... de què
parlem?” Sessió adreçada a joves de 14 a 18
anys per resoldre dubtes sobre alguns mites
referents a la sexualitat
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt (Mallorca, 30) I
Inscripcions: Tel. 93 652 98 43, elpunt@santboi.cat o al
mateix servei de Can Massallera
Organització: Ajuntament

Dilluns 29 d’abril. 18.30 h
Treballar als països nòrdics
Xerrada orientativa adreçada a joves de 18 a
35 anys sobre les opcions laborals a Islàndia,
Noruega, Suècia, Dinamarca i Finlàndia
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt (Mallorca, 30)
I Inscripcions: Tel. 93 652 98 43, elpunt@santboi.cat o al
mateix servei de Can Massallera
Organització: Ajuntament

EDUCACIÓ
Dies 11, 18 i 25 d’abril i 2 de maig. 17.30 h
Escola Municipal de Pares i Mares
Amb les sessions “Afrontar els canvis en
l’adolescència”

ESPORT
Dies 5, 12, 19 i 26 d’abril. De 7.30 a 22.30 h
Divendres esportius
Promoció especial oberta a tothom per gaudir
d’spa, fitness, cicle indoor, walking, aiguagym...
Lloc: Complex Esportiu Baldiri Aleu I Preu: 4 €
Organització: complex Esportiu Baldiri Aleu

Dies 6, 13 i 20 d’abril. 9 h
Campanya “Jugant net, hi guanyem tots”
Jornades de sensibilització en els valors
educatius de l’esport
Lloc: camp municipal de futbol i poliesportiu La Parellada
(dia 6), camps municipals de futbol Casablanca, Marianao
Poblet i Joan Baptista Milà (dia 13) i escoles Fernández Lara
i Josep M. Ciurana (dia 20)
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Consell
Esportiu del Baix Llobregat

Diumenge 7 d’abril. 10.30 h
35è Cros del Llor
Amb el lema Fer esport és salut, tothom està
convidat a aquesta jornada atlètica, familiar i
solidària oberta a tots els infants. Els adults que
ho desitgin podran donar sang a la unitat mòbil
del Banc de sang que s’hi instal·larà
Lloc: Escola Llor
Organització: Escola Esportiva Llor

Dimecres 17 d’abril. 19 h
Taller per al foment dels valors educatius de l’esport
Perquè l’esport és educació, motivació i també
una bona eina per afavorir el desenvolupament
personal d’infants i joves
Lloc: La Gralla (plaça dels Gegants, 1) I Inscripcions
gratuïtes: fins al 15 d’abril, a www.cebllob.cat
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Consell
Esportiu del Baix Llobregat

Divendres 26 d’abril. 21 h
XXV Obert Intern. d’Escacs Vila de Sant Boi
Memorial Mateu Chalmeta
Inici del torneig que tindrà lloc durant
8 divendres consecutius
Lloc: Casal de Marianao
Organització: Club d’Escacs Sant Boi

Dies 27 i 28 d’abril. 9 h
XVIII Torneig Intern. de Pentatló Modern
Vila de Sant Boi
Amb la participació d’esportistes de Rússia,
França, Portugal, Itàlia, Anglaterra, Suècia,
Turquia i Kazakhstan
Lloc: Escola Llor
Organització: Federació Catalana de Pentatló Modern amb
la col·laboració de l’Escola Llor

L’AGENDA
Diumenge 28 d’abril. 9 h
Caminata Natura Walk
A través del camí natural de l’Anella Verda
Lloc de sortida: Complex Esportiu Baldiri Aleu
Organització: Complex Esportiu Baldiri Aleu

EXPOSICIONS
Del 2 al 30 d’abril
Els quatre elements
Mostra fotogràfica d’El ojo de la realidad,
col·lectiu fotogràfic del Club Social Marianao,
amb imatges d’aire, aigua, terra i foc
Lloc: El vestíbul, espai d’art a Cal Ninyo
Organització: Club social Marianao

Del 4 al 13 d’abril
Artclass. Escola Parellada
Treballs de sensibilització en el món de l’art
realitzats amb l’alumnat de l’escola Parellada
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Del 4 al 28 d’abril
Les primaveres àrabs, en homenatge a Rémi
Ochlik (Tuníssia, Egipte, Líbia i Síria)
Mostra inclosa en el cicle Resistències, una
reflexió sobre els conflictes bèl·lics i la població civil
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Fins al 13 d’abril
Els meus paisatges. La bellesa dels objectes i
del pas del temps
Videoinstal·lació sobre la bellesa dels objectes
quotidians, a càrrec de Josefa Hernández

06
Durant el mes d’abril
Mostres commemoratives
de la diada de Sant Jordi
Novetats editorials, fotografies del concurs.
Llibres a tot tren, obres que han passat per les
tertúlies...
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Fins a l’11 de maig
Porxos, golfes i calaixeres... Petits tresors del
Museu de Sant Boi
Objectes i fotografies que ens fan recordar
moments importants de la vida
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer I Preu: 2 €. Gratis per
a persones jubilades, aturades, menors de 12 anys i ICOM
Organització: Ajuntament

FESTES I ACTES POPULARS
Divendres 5 d’abril. 18.30 h
Inauguració nou local Joves de la Coope
Jornada de portes obertes, tallers variats i
sessió de Dj
Lloc: Pol. Ramon Llull, s/n
Organització: Pla de Desenvolupament Comunitari
Cooperativa Molí Nou

Diumenge 7 d’abril. 17.30 h
Ball amb música en directe
Lloc: Can Massallera I Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: Associació de Vinyets i Molí Vell

Dies 10 i 11 d’abril. 20.30 i 21 h
Trobades diocesanes
Sessions de l’itinerari diocesà de renovació
cristiana

Lloc: LaSaleta de Can Castells
Organització: Ajuntament

Lloc: Salesians (dia 10) i parròquia Montserrat (dia 11)
Organització: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Del 15 al 30 d’abril
Art Showroom
Exposició de treballs dels alumnes de batxillerat
artístic de Camps Blancs

Dissabte 20 d’abril. 17.30 h
Ball amb música en directe

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Del 16 d’abril al 16 de maig
Pell, de Ferran Mancera
Instal·lació, videoperformance, gravat i fotografia al voltant de la pell, l’embolcall del nostre cos

Dilluns 22 d’abril
17 h . Inauguració de
l’exposició de poemes de Salvador Espriu
Tot coincidint amb la diada de Sant Jordi,
s’inaugura aquesta mostra al voltant del
centenari de Salvador Espriu

Lloc: LaSaleta de Can Castells
Organització: Ajuntament

Lloc: Casal de Marianao
Organització: Pla de Desenvolupament Comunitari

Del 18 d’abril a l’11 de maig
Treballs de l’alumnat del Taller d’Arts Plàstiques

18 h . Lectura de poemes a Marianao
A càrrec del grup del taller de poesia i la
participació de l’Escola de Música Blai Net

Lloc: LaSaleta de Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Del 25 d’abril al 18 de maig
Fotografies del Concurs de Fotografia
Vila de Sant Boi
Imatges guanyadores i finalistes, d’aquest
concurs i del Fes un clic, de la Festa Major
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Agrupació Fotogràfica Afoboi

Lloc: Can Massallera I Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: Associació de Vinyets i Molí Vell

Lloc: Casal de Marianao
Organització: Pla de Desenvolupament Comunitari

Dimarts 23 d’abril. De 10 a 21 h
Diada de Sant Jordi 2013
Durant el dia, Biblioteca al carrer (pl. Ajuntament), portes obertes a l’Ajuntament i
bookcrossing al Casal Marianao i venda de
manualitats a càrrec de Tots som Santboians

al mateix casal
Mostra d’activitats artístiques de secundària
(de 9 a 14 h, a Can Massallera)
Contes, cançons i danses amb Oriol Bargalló
(10 h, pl. Ajuntament)
Mercat artesanal dels usuaris del Parc
Sanitari de Sant Joan de Déu (de 10 a 13 h,
al recinte del PSSJD)
Taller per a infants: “No et quedis sense rosa”,
(Sant Jordi Solidari, de 10 a 12 h, pl. Ajuntament). Contacontes: Va de contes, va de
solidaritat. Els drets dels infants, a càrrec de
l’escola Pedagògium Cos, organitzat per la
Fundació Contes del Món (Sant Jordi Solidari,
11.15 h, pl. Ajuntament)
Lliurament de premis del concurs literari i de
cartells de secundària (16.30 h, a Cal Ninyo)
Taller per a infants: “Sant Jordi de tots colors!”
(Sant Jordi Solidari, 17 h, pl. Ajuntament)
Taula rodona i signatura llibres a càrrec del
santboià José Luís Espejo (18 h, al Casal de
Marianao).
Espectacle de la llegenda de Sant Jordi a
càrrec de Propugnatores Barcelonensis
(18.30 h, pl. Ajuntament).
Sardanes, amb la Cobla Sabadell (19 h, pl.
l’Ajuntament)
Lliurament de premis del concurs Llibres a tot
tren, organitzat per les biblioteques (19.45 h,
pl. Ajuntament). I, al final de la tarda, sorteig
de llibres de l’Associació de Llibreters
Lloc: plaça de l’Ajuntament, rambla de Rafael Casanova, Can
Massallera, Casal Marianao i Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters, Ajuntament i altres
entitats de la ciutat

Dissabte 27 d’abril. 17 h
XII Trobada de dracs
Cercavila i representació de La llegenda de Sant
Jordi, a càrrec de l’escola Montbaig
Lloc: plaça de Catalunya i parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament, Fed. Els Garrofers i Ecola Montbaig

FOTOGRAFIA
Del 2 al 16 d’abril
Concurs fotogràfic: Llibres a tot tren
Termini per participar. Tema: Llibres i lectura al
carrilet. www.biblioteques-santboi.org, facebook
i twitter. Lliurament de premis, el dia 23, a les
19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament
Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

HISTÒRIA
Diumenge 7 d’abril. 11.30 h
Un passeig amb molta història...
Visita guiada a la Torre de Benviure amb el
personatge Roc de Benviure, un soldat atrapat
en el temps...
Lloc: Torre de Benviure I Activitat gratuïta
Organització: Ajuntament

L’AGENDA
LITERATURA
Dimecres 3 d’abril. 18.30 h
Tertúlia literària
Amb el libre A sangre fría, de Truman Capote,
iniciador de l’anomenada novel·la de testimoni
Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 10 d’abril. 18 h
Vine a conèixer l’escultura dinàmica del crit
Per conèixer aquesta peça de Josep Pla-Narbona i la resta d’escultures de Ciutat Cooperativa,
amb motiu del 20è aniversari de l’equipament
Lloc: biblioteca M. Aurèlia Capmany I Inscripció prèvia
Organització: biblioteques de Sant Boi i Ajuntament

Dicvendres 12 d’abril. 19 h
Presentació llibre: Lliures o morts
Amb els autors de la novel·la, Jaume Clotet i
David Montserrat, que ret homenatge als herois
de 1714
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi amb la col·laboració
de l’Assemblea Nacional Catalana

Dimecres 17 d’abril. 18 h
Tertúlia poètica
La veu del poeta Josep M. de Segarra: Cançons
de rem i de vela, inspirades en el paisatge del
Port de la Selva
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Dimecres 24 d’abril
18.30 h . Club de lectura fàcil
Amb comentaris sobre l’obra
Capitans valents, de Rudyard Kypling
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

19 h . Presentació llibre: La bossa d’Isavarre
Reflexió sobre el poder i els seus mecanismes
interns, a càrrec de l’economista Raul Adroher.
http://rauladroher.wordpress.com
Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 26 d’abril. 19 h
Paraules en risc
Recital poètic i de llaüt a càrrec de Basem
Al-Nabriss, poeta palestí, i Salem Zenia, periodista i poeta berber, acompanyats del llaüt de
Yannis Papaioannou. Activitat en el marc de
Sant Jordi Solidari
Lloc: Museu de Sant BoiI Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Pen Club,
la Diputació de Barcelona i Europe Direct Barcelona

Els dijous. 11 h
En veu alta, tots llegim
Amb la novel·la Olor de colònia, de
Sílvia Alcántara
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Camps Blancs

MEDI AMBIENT

Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 18 d’abril. 19 h
Presentació llibre: El escritofrénico.
Un tratado sobre la curación de la psicosis
Relat de Raúl Velasco on es presenta un jove
protagonista a qui es diagnostica esquizofrènia
paranoide

MÚSICA

Dimecres 24 d’abril. De 9 a 14 h
Taller de recuperació de teixits
Sessió oberta per saber des de com fer un patró
fins a recuperar peces de roba
Lloc: Fundació Marianao (Girona, 30)
Organització: Fundació Marianao

CINEMES CAN CASTELLET

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Clúster de Salut Mental de Catalunya i
Associació Equilibri amb la col·laboració de Miret Editorial

EL CINEMA A L’ABRIL
Aquest mes la cartellera s’obrirà el dia 5
amb Posesión infernal, remake del film
del mateix títol,de l’any 1981. Per a la
segona quinzena estan previstes les estrenes d’Oblivion (dia 12), una proposta
apocalíptica amb Tom Cruise com a protagonista, i Iron man 3, una nova aportació a la nissaga protagonitzada per
l’actor Robert Downey.
Tota la cartellera i venda d’entrades:
www.cinemessantboi.com

Dissabte 6 d’abril. 21 h
Concert: Rafa Pons i Dani Flaco
Els assistents s’enduran el disc del concert
enregistrat en directe
Lloc: Can Massallera I Preu: 22 €. Venda a cantauticket.com
Organització: Cultura F

Divendres 12 d’abril. 22 h
Concert: Puerta 10
Presenten Belvedere amb col·laboracions i
convidats. www.myspace.com/puerta10band
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 5 € I Organització: Ajuntament

SALUT I BENESTAR
Dijous 11 d’abril. De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Commemoració del Dia Mundial de la Salut
Jornada dedicada a la hipertensió. L’acte central
amb dues conferències: “La hipertensió i la
seva repercussió”, amb César Romero, cap de
Cardiologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i
“Quina és la música del cor?”, amb Antoni Juan
Pastor, director d’Urgències de l’Hospital
J. Trueta de Girona. Mostra d’entitats i exposicions (de 10 a 20 h), tallers d’activitat física (de
10 a 11 h) i d’alimentació saludable (d’11 a 13
h), i campanyes contra la hipertensió i la glucosa (de 10 a 17 h) i el glaucoma i la degenació
macular (de 10 a 17 h). Actuarà l’Escola Blai Net
Lloc: Can Massallera I Organització: Fibrobaix, Ass.
Espanyola contra el Càncer, Ass. de Familiars d’Alzheimer
Baix Llobregat, Ass. Alzheimer Francisco Amat, Ass. Alcer,
Creu Roja Local i Ajuntament

Dissabte 27 d’abril. 18 h
Conferència: “Maternitat adaptada”
Ser mare amb una discapacitat, amb Estrella
Gil, autora del llibre Maternitat adaptada
Lloc: Casal de Marianao
Organització: Ass. Adisfi

OBLIVION
Director: Joseph
Kosinski,
Intèrprets: Tom
Cruise, Olga Kurylenko
Gènere: fantàstic
País: EUA

IRON MAN 3
Director: Shane Black
Intèrprets: Robert
Downey, Gwyneth
Paltrow , Ben Kingsley
Gènere: fantàstic
País: EUA

Tràiler

Tràiler

L’AGENDA
Durant el mes d’abril
Mes de la hipertensió arterial
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, aquest
mes es raran controls gratuïts d’hipertensió i
glucosa al mercat sedentari de Ciutat
Cooperativa (els dimarts) i als mercats
municipals de la Muntanyeta (els dimecres 3,
17 i 24), Sant Jordi (els dijous 4, 18 i 25) i Torre
de la Vila (els divendres 5, 19 i 26). El dia 11, el
control tindrà lloc a Can Massallera
Lloc: mercats sedentari de Cooperativa i municipals de la
Muntanyeta, Sant Jordi i Torre de la Vila i Can Massallera I
Horari: d’11 a 13 h (als mercats) i de 10 a 17 h (Can Massallera) I Organització: Creu Roja i Ajuntament

SOLIDARITAT
Dissabte 6 d’abril
10 h . XVII Jornades de Solidaritat i Cooperació
2013
“El xoc cultural”, xerrada a càrrec de Lola López
del Centre d’Estudis Africans
Lloc: Escola Salesiana (Salvador Allende, 6)
Organització: Vols, voluntariat solidari

17 h . 20è Aniversari de l’Associació Vols
Festa infantil (gimcana, animació i actuació
musical) i lectura d’un manifest
Lloc: Escola Salesiana (Salvador Allende, 6)
Organització: Vols, voluntariat solidari

Dissabte 27 d’abril. 18 h
Concert de piano amb Rebeca Miyar
Acte commemoratiu dels 10 anys de l’entitat
Aupa
Lloc: Can MassalleraI Preu: 6 €
Organització: Aupa

Dijous 2 de maig. 18 h
II Fòrum Local de Convivència
La jornada inclou l’obra de teatre Mustafà és al
replà, una peça sobre la discriminació , els
estereotips i els rumors, a càrrec de l’entitat
Forn de teatre Pa’Tothom
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

TALLERS i cursos
Dies 3, 17 i 24 d’abril. 10 h
Càpsules formatives per a la recerca de feina
Sessions adreçades a joves entre 16 i 35 anys.
“Personalitza el teu CV” (dia 3), “Coneix tots
els recursos per trobar feina” (dia 17) i “Com
passar una entrevista de feina” (dia 24)
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt (Mallorca, 30) I Inscripcions: Tel. 93 652 98 43, elpunt@santboi.cat o al mateix
servei de Can Massallera
Organització: Ajuntament

Dilluns 8 d’abril. 17 h
Grup de suport a l’alletament matern i criança
Taller adreçat a dones. http://areola.blog.cat/
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Lloc: Centre de Recursos i Documentació de les Dones,
a Can Jordana (Ebre, 27)
Organització: Grup Areola

Dies 9, 11, 16 i 18 d’abril. De 15 a 16.30 h
Tècniques bàsiques de narració de contes
Adreçat a persones adultes. Activitat gratuïta
amb inscripció prèvia
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany I Inscripcions:
Tel. 93 630 64 63 o a b.st.boillo.mac@diba.cat
Organització: biblioteques de Sant Boi amb la col·laboració del
Pla de Desenvolupament Comunitari i Cooperativa i Molí Nou

Dies 16, 23 i 30 d’abril. 18.30 h
Risoteràpia
Taller adreçat a dones
Lloc: Casal de Marianao I Inscripcions: a partir del 2 d’abril
Organització: Ajuntament

Dies 16 i 30 d’abril. 17 h
Processos de separació
Taller adreçat a dones
Lloc: Centre de Recursos i Documentació de les Dones, a
Can Jordana (Ebre, 27) I Inscripcions: a partir del 2 d’abril
Organització: Ajuntament

Dies 18 i 25 d’abril. 17.30 h
Introducció a la informàtica
Taller adreçat a dones
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer I Inscripcions:
a partir del 2 d’abril
Organització: Ajuntament

Divendres 26 d’abril. 19 h
El Cafè dels Filòsofs: Filosofia a l’escola?
Reflexió sobre la presència de les disciplines
filosòfiques als currículums escolars
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimarts 30 d’abril. 17.30 h
Taller sobre contes infantils per Sant Jordi
Taller adreçat a dones
Lloc: Centre de Recursos i Documentació de les Dones, a
Can Jordana (Ebre, 27) I Inscripcions: a partir del 2 d’abril
Organització: Ajuntament

Dijous 2 de maig. 19 h
Cuina de temporada, amb Ada Parellada
Trobada amb la cuinera i presentadora del
programa Benvinguts a l’Hort, de TV3.
Sessió de presentació del projecte “De l’hort a la
biblioteca”, que pretén potenciar el consum de
productes naturals i de proximitat
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Els dimarts, fins al 21 de maig. 18 h
Seminari Cop d’Ull
Tallers per repassar la història i el món
fantàstic de l’art. El dia 23 d’abril no hi
haurà sessió.
Lloc: Can Castells Centre d’Art I Preu: 5 € per sessió,
gratuït als alumnes del Centre Municipal d’Arts Plàstiques.
Cal inscripció I Organització: Ajuntament

AGENDA INFANTIL
Dies 5, 12, 19 i 26 d’abril. 18 h
L’Hora del Conte
Dins del cor, amb Ada Cusidó (dia 5, Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer), Animalons petits que viuen
entre els llibres, amb Noè Bofarull (dia 12, bibl.
M. Aurèlia Capmany), Contes per somiar, amb
Sara Genovart (dia 19, bibl. Jordi Rubió i Balaguer) i L’altra història de Sant Jordi, amb Noè
Bofarull (dia 26, Bibl. M. Aurèlia Capmany)
Lloc: biblioteques Jordi Rubió i Balaguer i M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 10 i 24 d’abril. 19 h
Estonetes familiars
Taller d’expressió i creativitat plàstica per a
infants d’1 a 3 anys (dia 10) i taller de felicitat
familiar per a infants de 4 a 11 anys (dia 24)
Lloc: Ludoteca L’Olivera I Inscripcions: a partir del 25 de març,
per al dia 10 i, a partir del 16 d’abril, per al dia 24
Organització: Ajuntament

Diumenge 14 d’abril. 12 h
Activitats Familiars als Barris
El pirata Kim presenta l’espectacle Niti i el lleó
Lloc: Casal de Marianao I Preu: 3,5 €
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Club TR3SC

Diumenge 21 d’abril. 11.30 h
Taller infantil: “Fem una ràdio!”
Per construir una ràdio entre tots
i poder-ne fer una a casa. Amb Marc Boada.
Reserva prèvia a museusantboi@gmail.com
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer I Preu: 2 €.
Gratuït per a menors de 12 anys
Organització: Ajuntament

Diumenge 28 d’abril. 12 h
Activitats Familiars als Barris
La companyia Toc de Retruc presenta
l’espectacle Kei Kei
Lloc: Casal de Marianao I Preu: 3,5 €
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Club TR3SC

Un personatge
creat per la
companyia Toc
de Retruc

