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FESTES
Els barris segueixen de festa

BIBLIOTECA
Activitats pels 20 anys de la M. Aurèlia Capmany

BICICLETA
Nova edició del Cycle Chic a Sant Boi

NITS DE DISSABTE
Per gaudir de la Torre de Benviure

ART
Mostra dels treballs del taller d’arts plàstiques

JORNADES
Espais comunitaris i creació

ludi rubricati 2013
ELS ROMANS TORNEN A VISITAR LA CIUTAT A TRAVÉS D’UN VIATGE EN EL TEMPS

L’AGENDA,
A SANTBOI.CAT

la festa
romana
TALLERS, ACTIVITATS FAMILIARS,
PERSONATGES DE L’ÈPOCA ROMANA...

TORNEN LES JORNADES ROMANES DE
RECREACIÓ HISTÒRICA DEL MUSEU DE SANT BOI
Arriben els romans! Un any més, el Museu de
Sant Boi organitza els Ludi Rubricati, les jornades romanes de recreació històrica in situ, en
els seus espais patrimonials, una manera de
viure, amb el joc, l’espectacle i la festa, aquell
període pretèrit dels nostres avantpassats.
Els Ludi Floralia, les escoles i el Museu
I també com ja és tradició, uns dies abans
s’organitzen per als centres escolars de primària uns jocs en nom de la deessa Flora:
activitats esportives i jocs de l’antiga Roma i
un gustum, un tastet d’aperitius per celebrar
el final de curs.
De mars i navegants, en saben molt aquest
romans
Als Ludi Rubricati hi haurà moltes activitats
per apropar aquest patrimoni que ens és propi a Sant Boi, que duran els que hi participeu
a gaudir de diversos aspectes de la vida de la
gent que llavors treballava i vivia en el nostre
territori. En aquesta edició el tema central que
tractarà serà el de la navegació: a Sant Boi, a
l’antic port de les Sorres, es pujaven des del
mar els vaixells carregats amb tècnica de navegació de sirga, és a dir, als vaixells que no
podien avançar amb el rem, se’ls ajudava des
de la costa amb sogues i s’exportaven productes locals cap a tota la Mediterrània, com ara
les àmfores fabricades al forn que es produïen
aquí i que encara es conserven a la col·lecció
del Museu de Sant Boi.
Les activitats i tallers que presenten els Ludi
estan dirigides a tothom que tingui ganes
d’aprendre i divertir-se: hi haurà recreacions
històriques de soldats i botiguers, però, sobretot, hi seran els personatges de casa, els
Propugnatores Barcinonenses, el nou grup de

reconstrucció històrica del baix imperi que viu
a les Termes. Sí, sí, allà! També hi haurà tallers per fer rellotges solars portàtils amb la
Domitia Primula, o aprendre del llibert Albinus Longus a fer les fíbules que es fabricaven
amb el ferro de les mines de Sant Boi, o visitar
la taverna i que la senyora Nigra Prima us ensenyi la recepta de com treballaven la sal que
els duien del port d’Ostia, o com els navegants
acostumaven a fer exvots quan partien cap a
alta mar i els posaven sota la protecció de la
deessa Isis.... Vine, menja i viu aquells temps...
Visca la cultura mediterrània!

Ludi Rubricati 2013
Dies 8 i 9 de juny
Horari: dia 8, de 17 a 21 h, i dia 9, de
10 a 14 h
Llocs: jardins de Can Torrents, Termes
Romanes i Can Barraquer
Organització: Ajuntament amb la
col·laboració de Sant Boi Degusta,
Evocati, Armillum i Propugnatores
Barcinonensis

DE FESTA, A TOTS ELS BARRIS
Després de la renovada Capvuitada amb la incorporació de la Festa del Barri de Vinyets i Molí
Vell a la del barri Centre, la resta dels barris de
la ciutat celebren les seves festes al juny. Entre els dies 7 al 9 tindran lloc les de Marianao.
Sopar popular, una cercavila contra la pobresa
infantil, havaneres... són algunes de les activitats programades. Activitats infantils, cinema
a la fresca, ball per a la gent gran i correfoc estan pràcticament a punt perquè entre els dies
14 i 16 es desenvolupin les festes de Camps
Blancs. Seguiran les de Ciutat Cooperativa i
Molí Nou, que enguany programen un concurs
per descobrir nous talents musicals, a banda
de les activitats tradicionals: balls, havaneres,

puntaires, sopar de revetlla, sardinada... A
fnal de juny, del 28 al 30, arribaran les festes de Casablanca amb portes obertes a la
ludoteca, correfoc infantil, passejada ciclista,
diables i percussió, gegants... Així doncs, un
mes en què els barris estan de festa.

Festes de Barri 2013
Marianao, Camps Blancs, Ciutat Cooperativa i
Molí Nou i Casablanca
Més informació: mireu l’apartat de festes i
actes populars i www.santboi.cat/festesbarri
Organització: comissions de festes dels
diferents barris

A LA CIUTAT, ANEM AMB BICICLETA
El proper 7 de juny està prevista la segona
edició del Cycle Chic a Sant Boi, una passejada en bicicleta per la ciutat que vol fomentar l’ús urbà. Enguany la plaça del Mercat
Vell serà el punt de sortida i arribada dels
participants, que podran fer-se una foto en
un photocall de la mà d’Afoboi. Les imatges
es recolliran al blog santboicyclechic.blogspot.com.es. El recorregut passarà pel nucli
antic, la plaça Catalunya i diferents eixos comercials. Al voltant de les 20 h, la big band
de l’Escola de Música Moderna de Can Massallera animarà el final de la festa. L’activitat
està inclosa en la campanya de promoció
comercial Dies Bojos a Sant Boi i compta

CAN CASTELLS OFEREIX UN TAST D’ART
A partir del 19 de juny i fins al 31 de juliol, Can
Castells Centre d’Art acollirà l’exposició de final
de curs amb els treballs realitzats pels alumnes adults i infantils del Taller Municipal d’Arts
Plàstiques. Aquests tallers es despleguen en
un ventall que recull ofertes formatives per a
totes les edats, a partir dels 7 anys. En aquesta ocasió, a l’espai LaSaleta, s’exposaran, per
primera vegada, els treballs que ha realitzat
l’alumnat més petit al llarg del curs.
Can Castells Centre d’Art es va posar en marxa
amb l’objectiu de ser un servei dedicat a la difusió de l’art contemporani i a la formació i la
difusió artístiques, en general. El servei concep

els tallers d’arts plàstiques com un apartat
fonamental. Des dels seus inicis a Can Massallera, els tallers han fet al voltant de 1.200
matriculacions.

Exposició: Un tast d’Art
Del 19 de juny al 31 de juliol
Lloc: Can Castells Centre d’Art (Lluís Castells, 16
Organització: Ajuntament

Edifici
neoclàssic de Can
Castells, on està
ubicat el Centre
d’Art.

amb la col·laboració del Club Ciclista Sant Boi.
L’any 2006 el fotògraf danès Mikael ConvilleAndersen va crear el blog copenhagencyclechic.
com amb fotografies de persones que utilitzen
la bici per desplaçar-se habitualment per la ciutat. Cycle chic ha esdevingut un moviment ciutadà que ha traspassat fronteres. L’any passat
se’n va fer la primera edició a la nostra ciutat.

II Cycle Chic a Sant Boi
Divendres 7 de juny
Hora de sortida: 18.30 h
Lloc de sortida i arribada: plaça del Mercat Vell
Actuació musical: big band de l’Escola de Música
Moderna de Can Massallera Hora: 20 h
Blog: santboicyclechic.blogspot.com.es
Organització: Ajuntament

BIBLIOTECA: ANY D’ANIVERSARI
Aquest any celebrem el 20è aniversari de la Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Ubicada a Ciutat
Cooperativa i Molí Nou, és un referent per al
barri per les seves activitats culturals al voltant
de la literatura, lloc d’iniciació dels més petits
al món de la paraula escrita i ser un espai obert,
emprenedor i creatiu. Aquest mes de juny, dins
dels actes commemoratius, la culminació dels
quals està prevista al mes de setembre, podeu
gaudir de dues activitats al voltant de l’autora
que dóna nom a l’equipament. D’una banda, la
biblioteca organitza una visita a la Fundació
M. Aurèlia Capmany per conèixer-ne el llegat.
I dins de les sessions del club de lectura fàcil
es comentarà l’obra Fumar o no fumar, es-

crita l’any 1988. A més, durant tot el 2013 la
biblioteca acull un exposició retrospectiva. En
aquesta mostra podem conèixer la vida i obra
de l’autora de qui porta el nom i testimonis
dels veïns i les veïnes del barri. Maria Aurèlia
Capmany va ser pregonera de la primera edició del Festival Altaveu celebrada l’any 1989.

Visita a la Fundació M. Aurèlia Capmany
Dissabte 15 de juny
Hora i lloc de sortida: 9.30 h, des de la Biblioteca
Maria Aurèlia Capmany
Club de lectura fàcil: Fumar o no fumar, de M.
Aurèlia Capmany
Dimecres 26 de juny
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

L’escriptora Maria Aurèlia Capmany
va ser pregonera de la primera
edició del Festival Altaveu celebrada
l’any 1989.

LES NITS A LA TORRE DE BENVIURE

La Torre de Benviure amb el
“soldat” Roc de Benviure que la vigila

Per segon any consecutiu la Torre de Benviure
acollirà actuacions musicals i activitats durant
les nits dels dissabtes d’estiu. Per una banda,
la Unión Extremeña ha previst per a aquest
mes de juny i el primer dissabte de juliol una
programació musical variada que passa per la
música coral, el jazz i la música de cambra. Així
mateix, el Museu prepara una nit especial per
al dia 22. Es tracta d’una nit medieval que, a
més de comptar amb la presència dels personatges Roc de Benviure i la seva nòvia Fàtima,
tindrà un convidat mediàtic: el col·laborador
del programa de TV3 Quèquicom? Marc Boa-

da que mostrarà les característiques de la forja a l’edat mitjana i realitzarà experiments en
directe.

Música a la fresca 2013
Ds. 8: Coral Pedres Blanques. Ds. 15:
Jazzenko. Ds. 29: Orquestra Sant Boi
Camerata
Organització: Unión Extremeña
Nit medieval
Amb el col·laborador de TV3, Marc Boada
Dissabte 22 de juny
Hora: 21.30 h
Organització: Ajuntament
Lloc: Torre de Benviure

JORNADES SOBRE ESPAIS COMUNITARIS I CREACIÓ
Els dies 13, 14 i 15 de juny estan previstes a
Sant Boi i Barcelona les jornades Ens toca!
Recuperem l’espai públic a través de la cultura. Organitzades pels Amics de l’Ateneu
Santboià amb la xarxa europea de centres
culturals independents Trans Europe Halles,
pretenen ser un espai de reflexió i intercanvi
d’idees al voltant de la relació entre la cultura,
la ciutadania i l’espai públic. Al llarg dels tres
dies estan programades conferències i debats amb la participació d’especialistes i gestors d’equipaments culturals amb la intenció
de compartir experiències col·lectives i obrir
camins a la gestió ciutadana de la cultura i
l’espai púbic. A Sant Boi les activitats es des-

envoluparan els dies 13 i 15 i comptaran amb
la presència del catedràtic de Ciència Política
Joan Subirats i altres especialistes del món de
l’art i la gestió cultural, així com responsables
d’espais com Can Batlló de Barcelona, l’Ateneu
Candela de Terrassa i altres de diferents ciutats europees.
Ens toca! Recuperem l’espai públic a
través de la cultura
Dies 13 i 15 de juny
Lloc: Ateneu Santboià
Organització: Amics de l’Ateneu
Santboià i Trans Europe Halles
Blog: rpstccat.ateneusantboia.net

L’Ateneu
Santboià, un
referent
cultural i
històric de la
ciutat.

ARTS ESCÈNIQUES

CONFERÈNCIES

Dies 27, 28, 29 i 30 de juny
Cloendes dels tallers de teatre de La Unió
Dia 27: A trets (20 h). Dia 28: Toquem fusta (18
h) i A pagès es viu de... mare (20.30 h). Dia 29:
Hotel La Glòria (18 h). Dia 30: Els pirates del
Llobregat (12 h)

Dimecres 5 de juny. 10 h
“Personalitza el teu CV”
Xerrada adreçada a joves de 16 a 35 anys amb
l’objectiu de donar a conèixer les noves tendències per crear i millorar el curriculum vitae
a l’hora de trobar feina

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 2 € (dies 27 i 28) i entrada lliure (dies
29 i 30)
Organització: Associació de Veïns La Unió

Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera I
Cal confirmar l’assistència prèviament
Organització: Ajuntament

COMERÇ
Dies 7 i 8 de juny
Dies Bojos a Sant Boi
Campanya de promoció de
l’economia local amb
ofertes, descomptes i
promocions i activitats diverses de dinamització
Dia 7: Mercat de pagès (rambla de Rafael
Casanova, de 15 a 21 h), II Cycle Chic a Sant Boi
(pl. del Mercat Vell, 18.30 h), I Fira Gastronòmica
(Mercat de Sant Jordi, de 19 a 23 h), música
en directe (c. de Jaume I, 19 a 21 h), desfilada
de moda i demostracions de ball (c. de Montmany, 19 a 21 h), música en directe i animació
comercial (c. de Girona, 19 a 21 h), animació
comercial (Mercat de la Muntanyeta, 20.30 a 22
h) i música en directe (pl. del Mercat Vell, 20 h).
Shopping night amb els comerços oberts fins a
les 22 h
Dia 8: Concert del grup Extremband (parc
de la Muntanyeta, 00h), amb el patrocini de
l’Associació Sant Boi Degusta
Lloc: rambla de Rafael Casanova, carrers de Jaume I, Montmany i Girona, plaça del Mercat Vell, parc de la Muntanyeta i
mercats de Sant Jordi i La Muntanyeta
Organització: Ass. El Carrer, Sant Boi Una Gran Botiga, Ass.
Sant Boi Degusta, Hotel El Castell, Hostal La Rambla, Sant Boi
Ciutat del Motor, complexos esportius de la ciutat, Ass. Cultura
F i Ajuntament

Dies 8 i 22 de juny. De 10 a 14 h
II Mercat d’Art Jove de Sant Boi
Diferents joves artistes exposen i venen productes de diverses disciplines
Lloc: Plaça del Mercat Vell
Organització: Ajuntament i l’Ass. de Comerciants El Carrer

Diumenge 16 de juny. De 10 a 20 h
El comerç surt a la rambla
Fira de productes de rebaixes
Lloc: Rambla de Rafael Casanova
Organització: Ass. Comerç i Serveis Sant Boi, Una Gran Botiga

Els divendres. De 15 a 21 h
Mercat de pagès
Cada divendres hi trobem els productes del Parc
Agrari del Baix Llobregat
Lloc: Rambla de Rafael Casanova
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc Agrari
del Baix Llobregat

Dimecres 12 de juny. 10 h
“Coneix tots els recursos per trobar feina”
Xerrada adreçada a joves de 16 a 35 anys per
ampliar la informació de canals i recursos per
on es publiquen les ofertes de feina i les vies
d’accés a les empreses
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera I
Cal confirmar l’assistència prèviament
Organització: Ajuntament

Dijous 13 de juny. 18 h
“Operació biquini... com afrontar-la?”
Xerrada d’alimentació i nutrició per a joves
amb l’objectiu d’informar sobre la importància
de mantenir hàbits saludables a l’hora de fer
dieta
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera I
Cal confirmar l’assistència prèviament
Organització: Ajuntament

Dilluns 17 de juny
18 h . Cicle sobre Economia Feminista
“ On som les dones al mercat laboral?”, a
càrrec de la Fundació M. Aurèlia Capmany
Lloc: Centre de Recursos i Documentació de les Dones de
Can Jordana
Organització: Ajuntament

18.30 h . “Europa per a artistes”
Xerrada adreçada a joves de 16 a 35 anys amb
l’objectiu d’orientar-los sobre les oportunitats que tenen els joves artistes al continent
europeu
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera I
Cal confirmar l’assistència prèviament
Organització: Ajuntament

Dimecres 19 de juny. 18 h
“Com passar una entrevista de feina”
Xerrada adreçada a joves de 16 a 35 anys
per descobrir les modalitats d’entrevistes,
què busquen en cadascuna i preparar-se per
passar la selecció
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera I
Cal confirmar l’assistència prèviament
Organització: Ajuntament

EDUCACIÓ
Dissabte 8 de juny. 10.30 h
X Aniversari de les Activitats Extraescolars a
Sant Boi
Festa commemorativa amb activitats i

animació i la participació de les AMPA de diverses
escoles de la ciutat
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització:Fundació Catalana de l’Esplai i Ajuntament

ESPORT
Dies 4 i 5 de juny. 18 h
Cloenda dels jocs esportius escolars
Lliurament de medalles i obsequis, així com
reconeixement dels mèrits esportius i joc net de
tots els participants
Lloc: Casal de Casablanca
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Consell
Esportiu Escolar

Dimarts 4 de juny. 10 h
Ludi Floralia. Jocs i esports de l’antiga Roma
Paral·lelament als Ludi Rubricati, cada any
s’organitzen amb els centres escolars aquests
jocs en nom de la deesa Flora. Acabaran amb un
aperitiu o Gustum, a l’estil romà
Lloc: Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de les escoles

Divendres 7 de juny
18.30 h . II Cicle Chic a Sant Boi
Per reivindicar la bicicleta com a mitjà per
desplaçar-se per la ciutat. Activitat inclosa en la
promoció Els Dies Bojos a Sant Boi
Lloc de sortida: plaça del Mercat Vell
Organització: Ajuntament

11.30 h . Cloenda Esport sense Barreres
Final de les competicions de bàsquet i futbol sala
on participen escoles que atenen alumnat amb
necessitats educatives específiques
Lloc: poliesportiu i camp de futbol La Parellada
Organització: Institució Balmes amb la col·laboració de l’escola
Lexia de Barcelona

Dies 7 i 14 de juny. 21 h
XXV Obert Internacional Vila de Sant Boi
d’Escacs Memorial Mateu Chalmeta
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Club d’Escacs Sant Boi

Dissabte 8 de juny
9 h . Torneig 12 hores de Voleibol de Catalunya
Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Club Voleibol Sant Boi

11 h . Torneig futbol sala
Lloc: Complex Esportiu Pau Gasol
Organització: Club Futbol Sala Sant Boi

Dies 8 i 9 de juny. 9 h
IV Memorial Dani Jarque
Amb l’escola de futbol del RCD Espanyol i altres
equips de Barcelona i el Baix Llobregat
Lloc: Camp Municipal de Futbol Dani Jarque
Organització: Club Futbol Ciutat Cooperativa

Diumenge 9 de juny. 9 h i 10 h
3a Cursa de la Roca Negra. Memorial R. Verge

L’AGENDA
Els corredors fan un circuit de 21,5 km i els
caminants, de 10,5 km
Lloc de sortida: Estadi d’Atletisme Constantí Miranda I Horari
de sortida: corredors, 9 h, i caminants, 10 h
Organització: Fundació Marianao, Centre Excursionista Sant
Boi i Club Atletisme Sant Boi

Diumenge 16 de juny
9 h . Campionat de Futbol 7 masculí VPK
Una de les activitats que es realitzen dins de
la programació d’aquest projecte d’oci juvenil
alternatiu
Lloc: Camp de Futbol Marianao Poblet
Organització: Fundació Marianao

9 h . IV Memorial Josep Llorente d’Escacs
Torneig que forma part del circuit català
d’oberts internacionals d’escacs
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Club d’Escacs Sant Boi

Del 22 de juny a l’1 de setembre. D’11 a 19 h
Obertura de la piscina d’estiu de la
Muntanyeta
Lloc: Piscina Municipal de la Muntanyeta I Preu: 4,50 €
(majors de 16 anys), 3,80 € (menors de 16 anys i majors de
65 anys). Al poliesportiu La Parellada podeu adquinir abonaments mensuals individuals o familiars per al juliol o l’agost
Organització: Ajuntament

Dissabte 22 de juny. 17 h
Campionat de Futbol Sala Femení VPK
Una de les activitats que es realitzen dins de
la programació d’aquest projecte d’oci juvenil
alternatiu
Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Fundació Marianao

Dimarts 25 de juny. 20 h
Lliga Futbol 7
Inscripcions obertes fins al dia 12. Informació al
telèfon 93 630 28 38
Lloc: Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Rugbi Sant Boi

Dies 28, 29 i 30 de juny
Baixaventura 2013
Curs de surf a Zarautz (Guipúscoa)
Informació i inscripcions: Servei d’Informació Juvenil El Punt
de Can Massallera. Tel. 93 652 98 43 i a/e elpunt@santboi.cat
Organització: Consell Esportiu del Baix Llobregat amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Del 10 al 22 de juny
Joana Raspall, vida i obra d’una poeta
centenària
Mostra commemorativa del centenari del
naixement d’aquesta escriptora catalana
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Fins al 14 de juny
Treballs d’alumnes de l’acadèmia Villadelprat
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Acadèmia Villadelprat

Fins al 15 de juny
Col·lectiva del batxillerat artístic
Mostra dels alumnes de 1r curs
Lloc: LaSaleta de Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Projecte Art Class
Treballs dels alumnes de les escoles Ciurana i
Montbaig

Dies 8 i 9 de juny
Ludi Rubricati, la festa romana de Sant Boi
Passeig per la història romana de la ciutat.
Enguany, al voltant de la navegació marítima

Del 19 al 27 de juny
Crash!... anatomia dels accidents de trànsit a
Sant Boi
Mostra al voltant de la seguretat viària

Lloc: Can Torrents, Can Barraquer i Termes Romanes I Horari:
dia 8, de 17 a 21 h, i dia 9, d’11 a 14 h I Entrada lliure
Organització: Ajuntament

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Policia Local de Sant Boi

Del 19 de juny al 31 de juliol
Un tast d’Art
Mostra dels treballs realitzats als tallers d’arts
plàstiques
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Fins al 2 de setembre
De la Terra a l’Univers
L’Univers vist des d’imatges astronòmiques de
gran rellevància i bellesa
Lloc: Museu de Sant Boi-Can Barraquer I Preu: 1 € (2 €, amb
dret d’entrada a altres espais) i gratuït per a jubilats, persones
aturades, menors de 12 anys i ICOM
Organització: Ajuntament

Dissabte 29 de juny. 9 h
Campionat de Futbol VPK
Lloc: Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà
Organització: Fundació Marianao

Lloc: Museu de Sant Boi-Termes Romanes I Preu: 1 €
Organització: Ajuntament

Del 3 al 22 de juny
Llegendes del Montseny
Mostra d’il·lustracions artístiques de Gemma
Navidad sobre les llegendes tradicionals a
l’entorn del Montseny
Lloc: El Vestíbul, espai d’art a Cal Ninyo
Organització: Ajuntament i La Cápsula del Tiempo

Lloc: pl. Assemblea de Catalunya, ctra. del Bori, casal de barri i
pl. Teresa Valls i Diví
Organització: Comissió de Festes de Marianao

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Fins a final de 2013
De Natura Muliebri
Dedicada als avenços al voltant de la salut de
les dones

EXPOSICIONS

Trisonic (pl. Assembla de Catalunya, 22 h).
Dia 8: III Trobada de Puntaires (ctra. del Bori, 11
h), espectacle de cançons i danses amb Fefe
i companyia (pl. Montserrat Roig, 13 h), teatre
i “mercadillo” (casal, 17 h), cercavila carnaval
solidari contra la pobresa infantil (de pl. Assemblea de Catalunya fins a pl. Montserrat Roig, 19
h), concert-fòrum amb The pamplin’s (casal,
22 h) i discomòbil (pl. Teresa Valls i Diví, 22 h).
Dia 9: Inflables, jocs infantils i festa de l’escuma
(pl. Teresa Valls i Diví, 11 h), cercavila (pl. Teresa
Valls i Diví, 11 h) i sardinada de l’associació Viure
l’Ictus (pl. Teresa Valls i Diví, 14 h), marató de
teatre (casal, 17.30 h), dansa del ventre, tribal
i bollywood (pl. Assemblea de Catalunya, 19
h), havaneres i rom cremat amb el grup Rems
(pl. Assemblea de Catalunya, 19.30 h) i Ball de
Diables (pl. Assemblea de Catalunya, 22 h)

FESTES I ACTES POPULARS
Del 7 al 9 de juny
FESTES DE BARRI MARIANAO
Dia 7: sopar (pl. Assemblea de Catalunya, 21
h), XXV Internacional d’Escacs Vila de Sant
Boi, memorial Mateu Chalmeta (casal, 21 h),
actuació de Tots Som Santboians (pl. Assembla
de Catalunya, 21.30 h) i ball amb l’orquestra

Dies 13 i 15 de juny
Jornades: Ens toca! Recuperem l’espai públic a
través de la cultura
Trobada de reflexió sobre processos creatius i
espais comunitaris
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià
Organització: Amics de l’Ateneu Santboià

Del 14 al 16 de juny
FESTES DE BARRI CAMPS BLANCS
Dia 14: taller infantil de l’escola Montbaig (casal,
10 h), activitats infantils (escola Montbaig, 11
h), ball de la gent gran (casal, 17 h) i cinema a
la fresca amb venda de crispetes a càrrec de
l’AMPA de l’escola Montbaig (pl. d’Euskadi, 22 h).
Dia 15: cercavila pel barri (des del casal fins a la
pl. d’Ernest Lluch, 17 h), La màgia dels contes,
activitat familiar (pl. d’Ernest Lluch, 18 h), ball
de la gent gran (pl. d’ Ernest Lluch, 18 h), sopar
comunitari amb actuació prèvia de l’Agrupació
Musical Sant Josep Obrer (pl. d’Ernest Lluch,
21.30 h) i ball amb orquestra (pl. d’Ernest Lluch,
23 h). Dia 16: mostra de projectes (pl. d’Ernest
Lluch, 19 h), correfoc (de l’escola Montbaig fins
al casal, 22 h) i piromusical (casal, 23 h)
Lloc: casal de barri, escola Montbaig i pl. Euskadi i pl. Ernest
Lluch
Organització: Comissió de Festes de Camps Blancs

Dissabte 15 de juny. 9.30 h
Visita a la Fundació M. Aurèlia Capmany
Amb motiu de la commemoració del 20 è aniversari de la Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Lloc de sortida: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 19 i 20 de juny. 20.30 i 21 h
Trobades diocesanes
Sessions de renovació cristiana

22 h . Revetlla a Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Sopar de revetlla, tot coincidint amb les festes
de barri, i discomòbil

Lloc: Salesians (dia 19) i parròquia Montserrat (dia 20)
Organització: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Lloc: Passeig de Pau Casals I Reserves: del 3 al 20 de juny, al
casal I Organització: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa i Molí Nou i Club Futbol Cooperativa

Del 20 al 23 de juny
FESTES DE BARRI CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ
NOU
Dia 20: ball de gent gran (pg. Pau Casals, 17
h), concurs Tu sí que vales cantando (pg. Pau
Casals, 18 h) i Nit jove amb percussió , tallers
i música en viu de Revolving drum, dj Enzo
-hip hop/rap- i dj Timber -salsa- (pg. de Pau
Casals, 21 h). Dia 21: VI Trobada de Puntaires de
Cooperativa (pg. Pau Casals, 17.30 h), actuació
dels alumnes de l’escola Luisa Fernando (pg.
Pau Casals, 18.30 h), actuació del cor Gent Gran
de Ciutat Cooperativa (pg. Pau Casals, 19.15
h), havaneres amb el grup Rems i rom cremat
(pg. Pau Casals, 20.30 h), lliurament de premis
del CF Cooperativa (pg. Pau Casals, 21.15 h),
projecció de La creació d’un barri: Cooperativa i
Molí Nou (pg. Pau Casals, 22.30 h) i concert de
The finders (pg. Pau Casals, 23.30 h). Dia 22:
Festa de l’aigua i V aniversari projecte Minicoope (escola Cooperativa, d’11 a 14 h), ball amb
l’ACA Casa de Granada i acadèmia Susy (pg. Pau
Casals, 19 h), mostra de l’ass. de dones Esclat
(pg. Pau Casals, 20 h), sopar popular (pg. Pau
Casals, 22 h) i discomòbil (pg. Pau Casals, 23.15
h). Dia 23: fira infantil (pg. Pau Casals, 11 h) i
sardinada popular (pg. Pau Casals, 13 h)
Lloc: passeig de Pau Casals i escola Ciutat Cooperativa I Organització: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa i Molí Nou

Diumenge 23 de juny
22 h . Revetlla de Sant Joan i Flama del Canigó
Foc de Sant Joan amb la Flama del Canigó, sopar, coca i cava, ball i música fins a la matinada

CINEMES CAN CASTELLET

Lloc: pl. Mosssèn Jaume Oliveras (davant de l’església)
Organització: Òmnium Cultural

Dissabte 29 de juny. 17 h
Cloenda de les activitats de Vente pa’ka
Lliurament de premis dels campionats,
activitats infantils, sortejos, etc.,
dins del projecte d’oci alternatiu VPK
Lloc: plaça de Mercè Rodoreda
Organització: Fundació Marianao

23 h . Revetlla de l’AV Vinyets i Molí Vell
Ball amb música en viu, coca i cava

FOTOGRAFIA

Lloc: plaça de Catalunya I Reserves: a la seu de l’entitat (Can
Massallera) i al telèfon 93 652 28 17
Organització: AV Vinyets i Molí Vell i Ajuntament

Del 28 al 30 de juny
FESTES DE BARRI CASABLANCA
Dia 28: portes obertes a la ludoteca Casablanca
i a la sala multimèdia El Trampolí (La Gralla, 17
h), partit de futbol (camp Casablanca, 20 h),
VII Correfoc Infantil de Diables (pels carrers del
barri, 22 h) i discoteca mòbil (pl. l’Olivera, 23 h).
Dia 29: matinada de grallers (pels carrers del
barri, 8.30 h), passejada ciclista (pels carrers
del barri, 9.30 h), festa de l’escuma i animació
amb Els Farsans (pl. l’Olivera, 12.30 h), XXV
Trobada de Percussió (pels carrers del barri,
20 h), XXV Trobada de Diables i Diablesses de
Casablanca (22 h), focs artificials (pl. Ramon
Mas i Campderrós, 23 h) i ball amb l’orquestra
Salsabor (pl. l’Olivera, 23.45 h). Dia 30: catifa
de flors a càrrec de CoBoi (pl. l’Olivera, 10 h),
plantada de gegants (pl. dels Gegants, 10.30
h), activitats infantils (pl. l’Olivera, 11 h), taller
de bombolles de sabó (pl. l’Olivera, 11.30 h),
XIII Trobada de Gegants de Casablanca (pels
carrers del barri, 11.30 h), trepitjada de la catifa
de flors (pl. l’Olivera, 13 h), espectacle infantil
amb Circ Pistolet (pl. l’Olivera, 19.30 h), cantada
d’havaneres i rom cremat amb el grup Mestredaixa (pl. l’Olivera, 21 h)
Lloc: La Gralla, pl. l’Olivera, pl. Ramon Mas i Campderrós i pl.
Gegants
Organització: Comissió de Festes de Casablanca

EL CINEMA AL JUNY
Al juny ens arriben propostes de fantasia i animació. El hombre de acero, una
nova versió del sempre suggerent personatge de Superman espera agradar
als amants dels grans efectes especials i els superherois. I a Monstruos
University tornarem a riure amb els
personatges de Mike, Randal i altres
que s’incorporen a aquesta nissaga de
pel·lícules adreçada a tota la família.
Tota la cartellera i venda d’entrades:
www.cinemessantboi.com

Del 6 al 26 de juny
Tot fotografiant Sant Boi amb una caixa
Mostra de Beatriz Iglesias amb imatges fetes
amb càmera estenopeica
Lloc: Can Castells Centre d’Art I Entrada lliure
Organització: Agrupació Fotogràfica Afoboi

Dissabte 29 de juny
Taller fotogràfic de flash extern i llum de dia
A càrrec d’Afoboi. www.afoboi.com
Lloc: Can Castells Centre d’Art I Preu: 40 €, socis, i 55 €, no
socis
Organització: Agrupació Fotogràfica Afoboi

HISTÒRIA
Dijous 13 de juny. 19 h
Les xerrades dels dijous...: “La natura de la
dona i la diferència de gènere a l’època
romana”
Els homes de l’antiguitat veien la dona com un
ésser malaltís, encara que alguns científics i
metges van estudiar el cos femení
Lloc: Museu-Can Barraquer I Entrada lliure
Organització: Ajuntament

EL HOMBRE DE
ACERO
Director: Zack Snyder
Intèrprets: Henry
Cavill, Michael
Shannon, Amy Adams
Gènere: fantàstic
País: EUA

MONSTRUOS UNIVERSITY
Director: Dan Scanlon
Gènere: animació
País: EUA

L’AGENDA
Dissabte 22 de juny. 21.30 h
Nit a la Torre Benviure
Marc Boada, de TV3, farà experiments en directe
Lloc: Torre de Benviure I Entrada lliure
Organització: Ajuntament

LITERATURA
Dimecres 5 de juny. 18.30 h
Tertúlia literària
Amb el llibre Maletes perdudes de l’escriptor
Jordi Puntí
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 12 de juny. 19 h
Presentació del llibre Frases célebres de un
ángel de la guarda...el mío
Primera novel·la del músic santboià Fernando
González. Blog: frasecelebresdeunangeldelaguarda.blogspot.com.es
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 19 de juny. 18 h
Tertúlia poètica amb el llibre Jardí vivent
La veu de la poeta Joana Raspall, amb motiu de
la commemoració del centenari del naixement
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dia 29: música de cambra amb Sant Boi
Camerata
Lloc: Torre de Benviure I Entrada lliure
Organització: Unión Extremeña

Dijous 20 de juny. 19 h
Concert: Subagh
Fusió de sons orientals basats amb els mantres,
eines per equilibrar la ment, amb jazz i flamenc
Lloc: Cal Ninyo I Entrada: 5 €
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

Dissabte 29 de juny. 20 h
XVII Vespre Musical a Sant Ramon
Trobada de les corals dels municipis que conflueixen a la muntanya de Sant Ramon
Lloc: ermita de Sant Ramon I Entrada lliure
Organització: Corals de Sant Boi i Ajuntament

SOLIDARITAT
Divendres 14 de juny. 21 h
5è Sopar Solidari
Sopar i actuació musical. Els fons aniran a la
població cubana de Marianao. www.esolidari.cat
Lloc: Can Carreres I Preu: 14 €, adults, i 9 €, infants menors de
10 anys I Organització: Ensenyament Solidari

TALLERS

Dimecres 26 de juny. 18.30 h
Club de lectura fàcil
Amb Fumar o no fumar, de M. Aurèlia Capmany

Dies 11, 18 i 25 de juny. 18.30 h
Risoteràpia
Taller adreçat a dones

Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Els dijous. 11 h
En veu alta, tots llegim
Amb el llibre Mals endreços, de Núria Pompeia

Dies 11 i 25 de juny. 17 h
Autoestima i creixement personal
Taller adreçat a dones

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

Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

MÚSICA
Dies 6, 13, 20 i 27 de juny. 20 h
Barbacoes acústiques
Dia 6: Groc. Dia 13: Toni Jim. Dia 20: Raul Peña.
Dia 27: Ismael Inarejos
Lloc: Terrassa de Cal Ninyo I Entrada lliure
Organització: Bar Cal Ninyo i Ajuntament

Dissabte 8 de juny. 17.30 h
Festival ARTeNOU
Amb artistes de música electrònica: Monki
Valley, Slugabed, Onra, Ambassadeurs i altres
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià
Organització: La Cápsula del Tiempo

Dies 8, 15 i 29 de juny. 22 h
Música a la fresca
Dia 8: Coral Pedres Blanques. Dia 15: Jazzenko.

Dijous 20 de juny. 17.30 h
Com buscar feina per Internet?
Taller adreçat a dones
Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

Dimecres 26 de juny. 18.30 h
He tingut un accident... I, ara, què faig?
A càrrec de la Policia Local i responsables
d’educació viària. Adreçat a adults i infants
majors de 12 anys
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del CAP
Camps Blancs i la Creu Roja de Sant Boi

De dilluns a divendres
Inscripcions als tallers de cuina a La Gralla
Cuina de temporada, temàtica, per a joves
independents i per a nens i nenes
Lloc: La Gralla (pl. Gegants, 1) I Informació: La Gralla, de dil. a
div., de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Tel. 93 6400334 i 93 6541714
Organització: Federació Els Garrofers i Ajuntament

AGENDA INFANTIL
Dissabte 8 de juny
13 h . Cançons i danses
A càrrec de Fefe i Cia. Activitat inclosa a les
Festes de Barri Marianao
Lloc: plaça de Montserrat Roig I Activitat gratuïta
Organització: Ajuntament

18 h . Titelles: La cigala i la formiga
Adaptació de la faula La cigala i la formiga,
d’Isop, a càrrec de la companyia La Petita
Brownie, amb música de Vivaldi
Blog: lapetitabrownie.blogspot.com.es
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer I Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia
Organització: Biblioteques de Sant Boi

Dimecres 12 de juny. 19 h
Estonetes familiars
Taller de coeducació per a infants de 4 a 11
anys, a càrrec d’Eines
Lloc: ludoteca L’Olivera I Inscripcions: a partir del 4 de juny, a
la ludoteca, des de les 17.15 h I Activitat gratuïta
Organització: Ajuntament

Dies 14 i 21 de juny. 18 h
L’hora del conte
Es poden cuinar els contes?, amb Marc Fíguls,
(dia 14) i Som diferents, som iguals, contes sobre la no-descriminació i la tolerància (dia 21)
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (dia 14) i Biblioteca M.
Aurèlia Capmany (dia 21) I Activitat gratuïta
Organització: Biblioteques de Sant Boi

