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DANSA
El ballarí Rafael Amargo, a Can Massallera
EXPOSICIONS
La realitat dels refugiats a Ruanda
Sant Boi en el Camí de Sant Jaume
CINEMA
Cinemes Can Castellet estrena cineclub els dijous
FESTA POPULAR
Tornen els Tres Tombs
TEATRE
Líbido, amb Javier Villena, especialista en màscares i mim
MÚSICA
L’italià Alessandro Arena presenta el seu darrer treball
El grup Presidente porta una òpera rock a Cal Ninyo

Ariel rot
L’excomponent de Tequila i Los Rodriguez actuarà a Can Massallera

02

Ariel rot,
en concert
L’ELEGÀNCIA DEL XAVALET
DELS ULLS VERDS

EL COMPOSITOR I GUITARRISTA PRESENTARÀ
EL SEU NOU TREBALL, SOLO ROT
Qui no recorda Tequila i Los Rodríguez? Qui
no els ha tingut com a grups de referència de
la música dels 80? I recordeu aquell noi ple
d’energia i despert que cantava i tocava a la
guitarra uns acords del rock més vitamínic?
Doncs és clar, l’Ariel Rot, el noiet argentí amb
cara d’àngel que no parava de moure’s amunt
i avall...
30 anys de carrera
Doncs sí, però ara aquest músic, amb més de
30 anys de carrera musical al damunt, ja ha
arribat als 50, uns 50 molt ben portats – tal
com ens mostren les fotos que acompanyen
el reportatge – i que podrem compartir amb
admiració durant el concert que el portarà a
Sant Boi dins el cicle de concerts del festival
BarnaSants i que organitza l’associació cultural Cultura F.
El noi de temes tan recordats com Una vida
equivocada o Quiero besarte, veritables hits
que ja formen part de la memòria musical de
molts, encara es manté despert, actiu i amb
talent, un talent natural que, després de dos
anys de silenci i 8 discos en solitari, ha trencat
amb un treball magnífic i elegant, el seu darrer
disc Solo Rot.
Concert acústic
El compositor, guitarrista i cantant argentí Ariel Rot oferirà un concert acústic en solitari, un directe amb temes nous com Papi
dame la Mano i Dulce Mirada, que ens aproparan a terrenys ja coneguts però renovats, i
que, amb ritmes de blues, cumbia i rock & roll
etern, acompanyaran els acords ja familiars
de la seva guitarra elèctrica. I ésclar, tampoc
s’oblidarà d’oferir una estona del seu ampli repertori d’èxits.

Ariel Rot, un seductor nat a l’escenari - amb
americana i tot - ens demostrarà que d’energia
encara li’n queda per a estona... si no, apropinse i vegin!

DIVENDRES 4 DE FEBRER
Ariel Rot, en concert
Hora: 22 h
Lloc: Can Massallera
Preu de l’entrada: 15 €, anticipada, i
18 €, a la taquilla. Venda a Telentrada
i a la taquilla, una hora abans de l’inici
del concert
Organització: Cultura F amb el suport
de l’Ajuntament
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RAFAEL AMARGO:
CLASSE MAGISTRAL A CAN MASSALLERA
El ballarí Rafael Amargo visitarà la nostra ciutat el proper dia 29 convidat per la Jove Companyia de Dansa de Sant Boi. Es tracta d’una
classe magistral que oferirà tant als alumnes
d’aquesta entitat com a totes aquelles persones que es vulguin apropar a escoltar els
consells i veure les evolucions del genial artista damunt de l’escenari de Can Massallera.
Amargo, que un dia abans torna de Síria i ha
fet un forat a la seva agenda per ser a la nostra
ciutat, explicarà als participants quines són
les qualitats necessàries per ser un bon professional i els sacrificis que comporta el món
de la dansa.
Artista reconegut
Rafael Amargo és un dels ballarins actuals
d’arrels flamenques més prestigiosos. Ha sabut assimilar moltes tendències coreogràfiques, com les que va recollir durant la seva estada a Nova York, que han enriquit i eixamplat
les seves fonts, i és un defensor del concepte
teatral i escènic del ball flamenc. Tres dels
seus espectacles han estat reconeguts amb
els premis Max de les arts escèniques (Amargo, Poeta en Nueva York i El amor brujo) i ha
rebut molts altres reconeixements dins i fora
d’Espanya. Així doncs, tota una carrera plena

d’èxits que alumnes i admiradors podran assaborir molt aviat.
Una companyia jove i amb moltes ganes
És la segona vegada que la Jove Companyia
porta un ballarí de prestigi a Sant Boi. Al juliol
de l’any passat vam gaudir d’Ángel Corella,
un dels grans de la dansa internacional. La
Jove Companyia de Dansa, dirigida per Loida
Grau, va néixer l’any 2008 amb la finalitat de
promoure la dansa professional entre la gent
més jove. La formació ha posat en marxa diversos espectacles (Un paseo por las Ramblas en el tiempo y Mujeres). La realització
periòdica de classes magistrals és una bona
manera d’incentivar els alumnes i ajudarlos a lluitar per aconseguir el somni de viure
d’aquesta professió.

DISSABTE 29 DE GENER
Classe de ball amb Rafael Amargo
Hora: 10.30 h
Lloc: Can Massallera
Preu: 40 €, alumnes, i 10 €, públic.
Entrades amb reserva prèvia als telèfons 93 630 39 52 i 678 328 383 i a
joveciadedansasantboi@hotmail.com
Organització: Jove Companyia de
Dansa de Sant Boi
El ballarí Rafael Amargo

EL CAMÍ DE SANT JAUME: DEL CAMÍ RAL A
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
La descoberta de la tomba de l’apòstol Jaume va ser segurament un dels esdeveniments
més importants a l’Europa de l’edat mitjana, fet
que va provocar una gran atracció de pelegrins
i l’establiment oficial d’una ruta que creuava tot el nord, des dels Pirineus, passant pels
regnes de Navarra, Aragó o Castella. La creació
d’hospitals per descansar o guarir-se, de fires
per proveir-se de menjar o d’altres serveis van
afavorir els interessos econòmics d’aquests
regnes i van potenciar el naixement de les primeres guies per a pelegrins, com el famós Codex Calixtinus.
També Catalunya va ser porta d’entrada. Però
els camins catalans de Sant Jaume no van
poder competir amb els establerts a la península als segles XI i XII ja que la reconquesta va
ser més tardana i els camins eren menys segurs. Arran de les citacions que en fan alguns

pelegrins estrangers, s’ha sabut que molts
passaven pel Monestir de Montserrat, però
no sempre. De fet el camí més recte des de
Barcelona era l’eix Barcelona - Vilafranca del
Penedès - La Llacuna - Santa Coloma de Queralt -Cervera... i el pas per Sant Boi era etapa
obligada! Aquest recorregut era un camí reial
– d’aquí el nom de Camí Ral – és a dir, estava
sota la protecció del rei, per la qual cosa era
força transitat. Aquesta i altres històries i molt
més ho trobareu a l’exposició que el Museu
organitza i que us farà reviure una de les rutes històriques més fascinants que encara es
poden practicar.
FINS AL 27 DE GENER
Exposició: El camí de Sant Jaume
a Sant Boi
Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

Una de les imatges que es poden veure
a l’exposició

L’AGENDA
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REFUGIATS. VIDES EN TRÀNSIT:
UNA REALITAT POC CONEGUDA
A les 19 h del proper dia 11 s’inaugura a Can
Massallera l’exposició Refugiats. Vides en
trànsit. Las mostra pretén posar-nos al dia de
com viuen 37 milions de persones al món que
han hagut de fugir dels seus llocs d’origen,
víctimes de les guerres i de la violència per
traslladar-se a camps de refugits on esperen
que la situació social i política dels seus països s’estabilitzi.
Afrontar la nova realitat
En aquesta exposició queda reflectida també
la tasca que la comunitat internacional i les
organitzacions no governamentals realitzen
per ajudar les persones refugiades a afrontar
la nova situació. Les fotografies de Sergi Càmera i el documental de Marc Beneira ensenyen com és la vida diària dels integrants dels
camps de refugiats de Ruanda. L’exposicó estarà oberta fins al 9 de febrer i acollirà visites
guiades amb cita prèvia (Tel. 93 635 12 00 ext.
144).

També posarà a disposició de les escoles
que la visitin material didàctic divers. Refugiats. Vides en trànsit ha estat organitzada
en col·laboració del Programa de Cooperació
Internacional de l’Obra Social “La Caixa”.

DE L’11 DE GENER AL 9 DE FEBRER
Exposició: Refugiats. Vides en trànsit
Lloc: Can Massallera
Visites guiades: tel. 93 635 12 00 ext.
144
Organització: Ajuntament
www.obrasocial.lacaixa.es

Una de les fotografies que podrem veure a l’exposició

I ELS CAPS DE SETMANA,
ESPECTACLES EN FAMÍLIA
Des de l’any 1999 els diferents casals de la
ciutat acullen espectacles adreçats al públic infantil i familiar sota el nom genèric
d’Espectacles Familiars als Barris. Una iniciativa que també recull activitats al carrer
i està present en diferents festes populars
com la convocatòria que es fa al parc de la
Muntanyeta amb motiu del Carnaval.
Activitats per compartir
La idea va ser apropar a les famílies tota
mena d’arts escèniques que van adreçades
a un públic molt jove (de 0 a 13 anys): teatre, mim, titelles, circ, màgia... Els espectacles es programen els diumenges al matí i
l’objectiu és que els nens i les nenes hi vagin
acompanyats de mares, pares, avis i altres
familiars perquè comparteixin plegats les
activitats culturals que se’ls proposen.
Un moment de l’espectacle Capsa de curculles,
previst per al dia 30 de gener al Casal de Barri
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou

2.000 espectadors durant 2010
Al llarg de 2010 s’han programat un total
de 15 espectacles que han fregat els 2.000

espectadors. En els darrers mesos s’ha incorporat al projecte la programació Cultura
en Gira de la Generalitat que aquest mes
presenta un espectacle de teatre de paper
japonès ple de música i màgia: Capsa de
curculles.

DIA 30 DE GENER
Espectacles familiars als barris: Capsa
de curculles
Hora: 12 h
Lloc: Casal de Barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Organització: Ajuntament
Preu de l’entrada: 3€

CINEMES CAN CASTELLET

L’AGENDA
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CINECLUB CAN CASTELLET ARRENCA AL GENER
El proper dia 13 els Cinemes Can Castellet estrenen les sessions de cineclub que
tindran lloc els dijous a les 22 h. Cineclub Can Castellet projectarà pel·lícules
d’autor, en versió original subtitulada
que generalment no es poden veure en
els circuits comercials habituals. Les
projeccions també inclouran films clàssics molt coneguts que formen part de
la història del cine. Els organitzadors de

CINECLUB
Dia 13 de gener, 22 h
BON APPETIT
Espanya-AlemanyaSuïssa
director: David Pinillos
gènere: comèdia
Versió original en anglès
amb subtítols en castellà

la programació volen tenir en compte les preferències del públic, per això els podeu donar
a conèixer les vostres preferències a l’adreça
electrònica info@cinemessantboi.com i al facebook dels cinemes. Cineclub Can Castellet
s’estrena amb Bon appétit, del director David Pinillos, la història d’un noi i una noia als
quals l’amor els canvia la vida. I el dia 20 està
previst el passi de Dr. Zhivago, el clàssic de
David Lean amb Omar Shariff i Julie Christie.

Tota la cartellera, la programació del cineclub i venda d’entrades:
www.cinamessantboi.com

dimarts 4 de gener
19 h . Partits internacionals de rugbi
Encontres de cadet i juvenil entre la UES
i el Club Rugbi Belfast
Lloc: Estadi Baldiri Aleu
Organització: Unió Esportiva Santboiana amb la
col·laboració del Club Rugbi R Belfast Al

dijous 13 de gener

11.00 h . En veu alta, tots llegim
Aquest dia es reprenen les sessions de
lectura en veu alta
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

divendres 14 de gener
22 h . Incubadora sonora. Les bandes del futur:
Alessio Arena
Presentació del nou treball d’aquest cantautor
italià: Autorretrato de ciudad invisibile. Inclou
lletres urbanes i ritmes de bolero, cançó italiana
i barreges de jazz. myespace.com/alessioarena
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 4 €. Promoció 2x1
per als socis del TRESC
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dimecres 19 de gener

18 h . Tertúlia poètica
Una mirada als mestres Joan Salvat Papasseit
i Federico García Lorca amb Carme Raichs
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

divendres 21 de gener
19.30 h . Lliurament dels records de la 16a
edició de Fem el Pessebre
En el decurs de l’acte es lliuraran records als participants d’aquesta nova edició de Fem el Pessebre

Lloc: Can Massallera
Organització: Pessebristes de Sant Boi

Lloc: Mercat de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

22 h . Teatre: Líbido
Espectacle de la companyia de Javier Villena
que fa una mirada crítica al món del teatre, en
general, mitjançant l’utilització de la tècnica de
la màscara

22 h . Òpera rock amb el grup Presidente
Aquest grup de Sabadell presentarà el seu
darrer treball, l’òpera rock ¿Dónde fueste Simon
Jean?, dedicat a aquest músic “maleït” de
l’escena barcelonina. Els Presidente són coneguts per la seva versió de la balada ¿Por qué te
vas? de José Luís Perales

Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 6 €
Organització: Ajuntament

diumenge 23 de gener
10 h . XXV Trofeu Fira de la Puríssima de Natació
Amb la participació de l’Escola Llor, UE Torredembarra, AESE Hospitalet, Pare Manyanet i altres
entitats. Aquest trofeu va ser ajornat el passat
12 de desembre.
Lloc: Col·legi Llor
Organització: Escola Esportiva Llor

Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 6 €. Promoció especial
2x1 per als socis del TRESC
Organització: Ajuntament

dissabte 29 de gener
Al matí . I Gimcana Fotogràfica Afoboi
Un matí en que les diverses pistes de la
gimcana portaran els participants a fer nous
descobriments fotogràfics. www.afoboi.com
Lloc: Per diversos indrets de la ciutat
Organització: Agrupació fotogràfica Afoboi

10.30 h . Els Tres Tombs a Sant Boi
Les activitats començaran amb l’actuació de
l’agrupament musical Sant Josep Obrer i acabaran amb una actuació de la Coral Renaixença
i l’enlairament de globus per recordar que el
2010 ha estat l’Any Geganter. La sortida de la
cercavila serà a les 11 h
Lloc: Des de la pl. Catalunya, pels carrers Francesc Macià,
Jaume I, Cap de la Vila, Joan Bardina fins a la pl. Ajuntament
Organització: Pessebristes de Sant Boi amb la col·laboració
de l’Ajuntament, Protecció Civil, Òmnium Cultural, parròquia
de Sant Baldiri, Grallers i Geganters de Casablanca, Diables de
Sant Boi, Consell de Barri Centre, Agrupament Musical Sant
Josep Obrer, Refugi Municipal d’Animals de Companyia, Coral
Renaixença i Caixa Penedès

divendres 28 de gener
17 h . Tallers i jocs per aprendre a reduir les
emissions de CO2
Les activitats, adreçades a tots els publics, es
realitzaran amb motiu de la commemoració del
Dia Mundial per a la Reducció del CO2

10 h . 2a Jornada Comarcal d’Atletisme Escolar
Lloc: Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Consell Esportiu del Baix Llobregat amb la
col·laboració del Club Atletisme Sant Boi

11 h . Classe magistral del ballarí Rafael Amargo
L’esdeveniment és obert a tothom, encara que
està adreçat especialment a alumnes i
aficionats a la dansa
Lloc: Can Massallera I Preu: 40 €, alumnes i 10 €, públic.
Reserva d’entrades: 93 630 39 52 i 678 328 383
Organització: Jove Companyia de Dansa de Sant Boi

diumenge 30 de gener

10 h . Visita a l’àrea de lleure de Benviure
Activitat per a tots els públics. Places limitades. Informació i inscripcions al telèfon
93 635 40 08 (Centre d’Educació Ambiental i
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TORNA LA FESTA DELS TRES TOMBS
El proper dia 23 els Pessebristes de Sant Boi
tornen a celebrar la tradicional festa dels Tres
Tombs. Per segon any consecutiu l’entitat organitza aquesta festa pagesa commorativa
de Sant Antoni, patró dels animals domèstics.
Enguany els organitzadors han ampliat el recorregut de la comitiva, que començarà a la
plaça de Catalunya, i han programat actuacions musicals i d’animació. Mitja hora abans
(10.30 h) de l’inici del recorregut, està prevista l’actuació de l’Agrupació Musical Sant Josep Obrer i tancarà l’acte la Coral Renaixença.
A les 11 h sortirà la caravana amb direcció a
la plaça de l’Ajuntament, on es faran les tres

d’Estudi dels Residus Masia Torre de la Vila)
Lloc de trobada: estacionament de Can Paulet
Organització: Ajuntament

voltes de rigor per la rambla Rafael Casanova i
els carrers Pi i Margall i O’Donnell. La festa té
altres novetats: la calessa que obrirà la cercavila portarà una imatge del sant, animaran el
seguici els gegants de Casablanca i formaran
part de la comitiva gossos del Refugi Municipal d’Animals de Companyia per afavorir-ne
l’adopció. Els Tres Tombs és una tradició de la
cultura popular catalana, amb un component
religiós, per la qual cosa en acabar les tres
voltes es beneiran els animals, entre els quals
s’esperen alguns cavalls. Per raons tècniques,
els carros de cavalls que hi participin no podran tenir rodes de metall.

Lloc: Estadi Baldiri Aleu
Organització: Unió Esportiva Santboiana amb la
col·laboració del Club Rugbi R Belfast Al

del 10 al 31 de gener
divendres 4 de febrer
22 h . Concert d’Ariel Rot
L’antic líder dels Tequila actuarà a la nostra
ciutat amb el concert acústic Solo Rot
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 15 €, anticipada, i
18 €, a la taquilla. Venda a Telentrada i a la taquilla, una hora
abans de l’inici del concert
Organització: Associació Cultura F amb la col·laboració de
l’Ajuntament

EXPOSICIONS, TALLERS,
activitats esportives ...
dies 2, 9, 16, 23
i 30 de gener

Ball popular
Dia 2, a les18 h, ball amb Xavi Delgado. Dia 9, a
les 18 h, ball amb el Dúo Mediterráneo. Dia 16,
a les 18 h, ball amb Jordi Gómez. Dia 23, a les
18 h, ball amb Marc Oriol. I dia 30, a les 17 h, ball
amb Jordi Gómez. Les sessions són obertes a
socis i no socis de l’entitat a preus populars
Lloc: Salo Rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

dies 3 i 5 de gener
9 h . Entrenament magistral de rugbi amb
Richard Hedley
La sessió va adreçada als equips cadet i juvenil.
Richard Hedley és entrenador de l’Ulster sub
19 de rugbi

Exposició de fotografies: No solo espectáculo
Mostra de fotografies de Claudio Perrone. Una
panoràmica sobre l’experiència fotogràfica de
l’autor, des de la vessant més personal fins
als temes socials. Les fotografies de Perrone
també es podran veure a l’espectacle Líbido,
programat per al dia 21 de gener

Una instantània de la festa dels
Tres Tombs de 2009

del 17 de gener fins al
17 de febrer

Curs de fotografia i photoshop bàsic
El curs està dedicat tant a aprendre a capturar
imatges com a editar-les i revelar-les.
Més informació: www.afoboi.com
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Agrupació fotogràfica Afoboi

Lloc: El Vestíbul de Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dies 27 de gener i
7 de febrer

de l’11 de gener al
9 de febrer

Lloc: Escola Ciurana
Organització: Ajuntament

Exposició de fotografies: Refugiats.
Vides en trànsit
La mostra comptarà amb material didàctic
per als docents que la visitin amb els seus
alumnes. Hi haurà visites guiades que s’han de
demanar al telèfon 93 6351200 ext. 144
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de l’Obra
Social de la Fundació La Caixa

fins al 15 de gener

17.30 h . Escola de Mares i Pares de Sant Boi
Sessions: Apropament de la gestió de conflictes per a famílies. Inscrip.: www.santboi.cat

durant el mes de gener

Inscripcions al taller de teatre per a joves de
12 a 16 anys
Un taller d’arts escèniques per treballar les capacitats expressives i creadores dels joves, les
seves habilitats socials i promoure l’intercanvi
d’experiències. Més informació: espailudic@
hotmail.com. Activitat inclosa dins del Pla
Comunitari del barri de Marianao

Exposició: Coneixes el teu Servei Local de
Seguretat?
Mostra de balanç de les actuacions i tasques
de la Policia Local de Sant Boi

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Espai Lúdic

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

Exposició: Per Sant Boi també passava el
Camí de Sant Jaume
Fotografies de Pere Cañamero i imatges que
recorden el pas del camí per la ciutat

fins al 27 de gener

Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament
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Nous cursos de La Cápsula del Tiempo
Durant la segona quinzena d’aquest mes La
Cápsula del Tiempo ha programat l’inici de
cursos sobre diverses disciplines (vegeu més
informació a l’agenda cronològica d’aquesta
revista). El primer començarà el dia 15 de gener i pretén introduir-nos en el llenguatge de
signes en català. L’objectiu és ajudar els participants a conèixer una bona manera de tenir
les eines per comunicar-nos amb les persones
que tenen una discapacitat auditiva i que utilitzen el llenguatge català. A més, l’entitat ha
preparat un curs de gravació de so, un altre
d’il·lustració i còmic i dos més, simultanis en el
temps però amb horaris diferetns, de dansa: el

primer de hip-hop i urban dance i el segon de
coreografies famoses.

fins al 4 de febrer

al telèfon 608 882 069

Exposició d’escultures i pintures de Rosa Ferrer
Mostra d’aquesta artista, besnéta del santboià
Lluís Castells. Inauguració: dia 15, a les 19 h
Lloc: Centre d’Art Can Castells
Organització: Ajuntament

els dilluns

17.30 h . Juguem amb els nostres fills
Espai de joc i relació per a infants de 2 i 3 anys i els
seus pares i mares. És una iniciativa del Pla de
Desenvolupament Comunitari del barri de Marianao
Lloc: Casal de Barri marianao
Organització: Pla de Desenvolupament de Marianao
i Semilla de Trigo

19.30 h . Curs d’il·lustració i còmic
El curs es realitzarà entre el 17 de gener i el 21
de març i serà a càrrec de Daniel Campoy. Més
informació: associaciolacapsula@gmail.com i

Propostes oroginals
Es tracta de cinc propostes diferents i originals
per omplir l’agenda d’activitats en tornar de les
festes nadalenques. La Cápsula del Tiempo organitza altres activitats des de fa temps. Entre
moltes altres inciatives, s’encarrega de posar
en marxa un taller de formació audiovisual i
promou la programació musical La Incubadora Sonora que, des de fa uns mesos, presenta
actuacions musicals de grups i cantautors a
Cal Ninyo.

Lloc: Cal Ninyo I Preu del curs: 60 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

els dimarts

20 h . Curs de so i home studio
El curs es realitzarà entre el 18 de gener i el 22
de març. Més informació: associaciolacapsula@gmail.com i al telèfon 608 882 069
Lloc: La Cápsula del tiempo (Torras i Bages, 9) I Preu del
curs: 90 € I Organització: La Cápsula del Tiempo

els dijous

18.30 h . Curs de hip-hop i urban dance
El curs es realitzarà entre el 20 de gener i el 24
de març. Més informació: associaciolacapsula@gmail.com i al telèfon 608 882 069
Lloc: La Cápsula del Tiempo I Preu del curs: 60 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

Cartell que anuncia el nou curs d’il·lustració i còmic
organitzat per La Cápsula del Tiempo

19.30 h . Curs de coreografies famoses
Els alumnes, que no cal que tinguin nocions de
ball, aprendran fins a cinc de les coreografies
més famoses de la història. El curs es realitzarà entre el 20 de gener i el 24 de març. Més
informació: associaciolacapsula@gmail.com i
al telèfon 608 882 069
Lloc: La Cápsula del Tiempo I Preu del curs: 60 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

els dissabtes

11 h . Curs d’iniciació a la llengua
de signes catalana
Una aproximació al mètode de comunicació
utilitzat per persones amb discapacitat auditiva. El curs es realitzarà entre el 15 de gener i el
19 de març. Més informació: associaciolacapsula@gmail.com i al telèfon 608 882 069
Lloc: La Cápsula del Tiempo I Preu del curs: 60 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

Teatre i Música per començar l’any
Cal Ninyo comença 2011 amb tres propostes
d’espectacle que val la pena destacar. El dia 21
tenim nit de teatre amb l’espectacle Líbido de
la companyia de Javier Villena, un especialista
en el món de les màscares que ens descobrirà
el teatre mitjançant una visió simbòlica i psicoanalítica. Villena ha treballat amb compayies
tan importants com La Cubana, Comediants i
Els Joglars, al mateix temps que s’ha especialitat en la interpretació a través de la màscara,
el mim i el clown. A banda d’aquesta oferta, estan previstos dos espectacles musicals. El dia
14 torna la Incubadora Sonora amb el darrer
treball del cantautor italià Alessandro Arena:

Autorretrato de ciudad invisibile, una proposta
amb ritmes de bolero, cançó italiana i jazz. I el
dia 28 el teatret de Cal Ninyo presentarà tota
la força a l’escenari d’una òpera rock de debò.
¿Dónde fuiste Simón Jean?, de Presidente,
una banda de Sabadell que reivindica la figura
del barceloní Simón Jean en descriure l’ascens
i la desaparició d’un artista gairebé desconegut la música del qual, segons diuen, va sorprendre el mateix David Bowie. Presidente, que
col·labora en aquest espectacle amb el bateria
de Nando Caballero y la Orquesta del Llanero
Solitario, Iván Arroyés, és conegut per una versió de ¿Por qué te vas? de José Luís Perales.

Javier Villena, tot un especialista en el
món de les màsqueres

L’AGENDA INFANTIL
dia 5 de gener
17.30 h . Cavalcada de Reis 2010
Enguany el tema de la cavalcada dels Mags de
l’Orient serà el món del zodiac. Els guarniments
són fruit d’un taller on han participat diferents
entitats de la ciutat
Lloc: Des del parc de la Muntanyeta fins a la plaça de
l’Ajuntament
Organització: Ajuntament i diverses entitats ciutadanes

dimecres 26 de gener
18 h . Dimecres de conte
Narració del conte Enzo, que bèstia que ets!,
a càrrec de Clara Cols
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Gremi de Llibreters de Sant Boi

dia 28 de gener

18 h . L’hora del conte
Amb Anna Garcia

Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa i Molí Nou I
Preu de l’entrada: 3 euros
Organització: Ajuntament

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dia 30 de gener

12 h . Espectacles Familiars als Barris
Capsa de curculles, espectacle musical de
Tati Cervià i Toni Pujol, amb cançons i efectes
sonors que remeten al kamishibai o teatre de
paper japonès a través del qual s’il·lustren les
diferents escenes del conte. Mes informació:
http://www.myspace.com/capsadecurculles.
És un espectacle del programa Cultura en Gira
de la Generalitat

Aquesta agenda pot patir modificacions.
Consulteu: www.santboi.cat i telèfon 010

Il·lustració pertanyent a l’espectacle
Capsa de curculles. El podreu veure el dia
30 de gener al Casal de Ciutat Cooperativa

