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Cultura

el
carnaval
ja és aquÍ
L’EXCÉS, LES DISFRESSES I EL BALL
PRENEN EL CARRER

DISSABTE 13 DE FEBRER
Lloc: Des de la Pl. de Catalunya
Organització: Comissió Carnaboi
i Ajuntament

LA RUA DE CARNABOI CENTRA EL FESTEIG
EN SA MAJESTAT CARNESTOLTES
El mot carnestoltes deriva del llatí carnis cualis (carns privades) i fa al·lusió a la prohibició
de menjar carn durant la tradició cristiana de
la Quaresma. En aquest sentit el carnaval és
la disbauxa prèvia als quaranta dies de dejuni
i reflexió posteriors. Tot i aquesta significació
cristiana, el carnaval té unes arrels paganes,
ja que es remunta a les saturnes romanes que
celebraven la fi de l’hivern i el renaixement de la
natura amb l’arribada de la primavera. Es tracta
doncs d’una festa molt antiga, on se suspenien
les activitats, es gaudia dels àpats i s’invertien
els papers socials.
I, és clar, com no podia ser d’una altra manera, la
nostra ciutat també té ganes de celebrar aquest
esdeveniment anual. Des de fa una dècada entitats de la ciutat organitzen, en col·laboració
amb l’Ajuntament, la Rua de Carnaboi. Durant
la present edició deu entitats, cadascuna amb
la seva disfressa, s’aplegaran el dissabte dia 13,

al vespre, a la plaça de Catalunya. Una batucada
i focs artificials animaran l’inici de la caravana
que enfilarà camí fins a la plaça de Teresa Valls i
Diví, on es llegirà el pregó, es cremarà el rei Carnestoltes i hi haurà ball.
Però, a més de la Rua de Carnaboi, carnaval també és una festa especialment agraïda amb els infants. El mateix dissabte al matí
l’Associació de Comerciants El Carrer organitza
el tradicional concurs infantil de disfresses i,

INFANTS, JOVES I GRANS.
TOTHOM ÉS BENVINGUT A LA
CELEBRACIÓ DE LA FI DE L’HIVERN I
DEL GAUDI DELS SENTITS
l’endemà, el parc de la Muntanyeta s’omplirà de
nens i nenes per gaudir d’un espectacle divertit.
A més, el dia 20 l’AV Can Carreres també celebra
la tradicional festa.

ELS MONDIEU ACTUARAN A CAL NINYO

Els quatre components del grup.

El proper dia 12 de febrer tindrem l’oportunitat
de conèixer un nou grup que, tot i tenir els
orígens l’any 2005, va començar a donar els
primers fruits musicals l’any passat. Va ser
aleshores quan els quatre components del
grup (la cantant, de Sant Boi, el bateria, el
baixista i el guitarrista) van saber demostrar
el que volen amb cançons i la seva particular
manera de fer la música. Amb l’objectiu ben
clar de donar vida i fer realitat el somni que
els havia unit, van sorgir temes com I miss
you, Still far away, So stupid, Mirrors, Now i
The end, entre altres.

Un estil especial
L’estil dels Mondieu és difícil de definir. Tenen influències molt diverses que van des de
Radiohead, Nirvana i The Cure fins a Rolling
Stones, The Beatles i Bob Dylan, només per
posar alguns exemples de per on van les coses. Podríem dir que fan una barreja de pop,
rock i indie força interessant.

DIVENDRES 12 DE FEBRER
Lloc: Cal Ninyo | Preu de l’entrada: 5 € |
Organització: Ajuntament

03
ARRENCA LA TEMPORADA DE TEATRE,
MÚSICA I DANSA DE PRIMAVERA
Sapigueu que si esteu llegint aquestes línies
quan el calendari tot just no ha arribat més enllà
del 4 de febrer, encara sou a temps d’assistir al
concert d’Alejandro Martínez (més informació
en aquesta mateixa pàgina) a Can Massallera,
tret de sortida d’una Temporada de Primavera
intensa i plena d’emocions fortes, arrauxada
uns cops i lírica d’altres, que arriba plena de
propostes adreçades a tots els públics.
Propostes variades de qualitat
La programació musical inclou també propostes com el concert dels inclassificables Antorcha Amable, música per a oïdes sense prejudicis (Can Castells Centre d’Art, 11 de febrer);
Quique González, una de les noves sensacions
de l’escena pop rock nacional (Can Massallera,
12 de març); i el pianista Daniel Ligorio, sens
dubte un dels grans concertistes de piano del
país (Cal Ninyo, 24 de febrer).
Dansa, titelles per a adults, comèdia...
La programació d’arts escèniques comença
amb el ritme implacable de Tapeplas i el seu
BoomBach, espectacle de tap-dance amb
vuit ballarins dalt de l’escenari (21 de febrer),
i continua amb Don Juan. Memoria amarga
de mi, un fascinant espectacle de teatre i titelles per a adults, a partir del mite de Don Juan,
premiat a tot l’Estat (14 de març); Exitus, una
tragicomèdia que ha triomfat als escenaris de
tot Catalunya (11 d’abril); i Top Model, la nova
i esbojarrada comèdia de l’actor Pep Cruz. I al
mes de juny, el nou espectacle de la compa-

nyia de dansa de Loida Grau posarà punt i final
a la Temporada de Teatre i Dansa.
Exposicions i un plató de televisió
L’oferta expositiva ja ha arrencat amb força
a Can Castells-Centre d’Art amb Intensities,
una passejada pel costat més inconformista
i salvatge de l’art contemporani (fins al 27 de
febrer), i continuarà en aquest mateix equipament amb propostes, entre d’altres, tan atractives com CCCA tv: voleu ser protagonistes de
la primera experiència de televisió per Internet
del nostre municipi? D’altra banda, el Museu
de Sant Boi comença l’any amb una producció
pròpia, Restes imperfectes, un apassionant
viatge per trenta anys de treballs arqueològics
que reuneix les peces més valuoses del patrimoni local; i, tot seguit, a partir de l’11 d’abril,
Silencis forçats, una exposició que ens mostra com vivien i quina consideració social han
tingut les persones amb malalties mentals al
llarg de la història.
www.santboi.cat

Els actors de Top Model.

DIJOUS 11 DE FEBRER
Espectacle: Antorcha Amable |
Lloc: Can Castells Centre d’Art |
Organització: Ajuntament
DIUMENGE 21 DE FEBRER
Espectacle: BoomBach |
Lloc: Can Massallera | Preu de l’entrada:
12 €, normal i 9 €, reduïda |
Organització: Ajuntament

L’espectacle BoomBach.

EL CANTAUTOR ALEJANDRO MARTÍNEZ,
A CAN MASSALLERA
La poesia de Jaime Gil de Biedma és la base
de l’espectacle Que te voy a enseñar un corazón desnudo, que el cantautor Alejandro
Martínez ofereix a Can Massallera.

Martínez presenta un nou treball.

Gravació d’un nou disc
El concert s’enregistrarà i es convertirà en el
seu tercer treball discogràfic, després de Volviendo a casa i Orgasmos modernos, un fet
que l’artista valora molt especialment. A més,
l’espectacle comptarà amb la col·laboració
de diversos artistes convidats a l’escenari i
està prevista l’assistència a l’esdeveniment
de familiars del poeta.
Per a Alejandro, aquesta obra és un nou repte al qual s’enfronta amb il·lusió: “l’afecte

que desperta Gil de Biedma en molta gent
és tan gran que des de fa més d’un any he
acumulat moltes experiències i vivències
que vull contar”, diu al seu bloc. I, en aquest
concert, els assistents en seran testimonis
privilegiats. Aquesta actuació, organitzada
per l’entitat Cultura F, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, està inclosa dins de la programació del festival Barnasants d’enguany.

DIJOUS 4 DE FEBRER
Lloc: Can Massallera | Preu de l’entrada: 12 € |
Organització: Cultura F

L’AGENDA
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Un any més, la Cursa Popular Vila de
Sant Boi convida petits i grans a córrer
I ja en són 25 les edicions de la Cursa Popular Vila de Sant Boi, organitzada pel Club Atletisme Sant Boi. El proper dia 28 tothom està
convidat a participar en aquesta prova atlètica
que s’ha convertit en una tradició. Enguany
estan previstes 3 modalitats dintre de la cursa. Una de 400 m adreçada a persones amb
discapacitats físiques, sensorials i psíquiques,
així com a prebenjamis i benjamins; una altra
d’1,5 km per a les categories d’alevins i infan-

Dimecres 3 de febrer

18.30 h . Tertúlia literària
Comentaris sobre el llibre Els sots feréstecs,
de Raimon Caselles, amb Manolita Sanz.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 4 de febrer

tils, i una tercera de 10 km per a totes aquelles
persones a partir de 16 anys.
Inscripcions
Les inscripcions a la cursa es poden fer a través
de molts canals diferents: L’Estadi Municipal
d’Atletisme Constantí Miranda i altres dependències municipals, botigues col·laboradores i
per Internet.
www.santboi.cat

Dijous 11 de febrer

20 h . Concert: Antorcha Amable
Duet musical que treballa amb instruments
electrònics i tradicionals. El resultat és un so
que barreja música popular, experimental,
elements electrònics i la veu humana.
Lloc: Can Castells Centre d’Art l Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

21 h . Concert: Alejandro Martínez
Concert, inclòs en el festival Barnasants, del
cantautor Alejandro Martínez amb l’espectacle
Que te voy a enseñar un corazón desnudo de
cintura para abajo, dedicat a la poesia de Gil de
Biedma. L’espectacle serà enregistrat en DVD i
se n’editarà un llibre-disc.

Divendres 12 de febrer

Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: 12 €,
Organització: Cultura F

Dissabte 13 de febrer

Divendres 5 de febrer
15.30 h . Grup de suport a
l’alletament matern
Lloc: Can Jordana
Organització: Grup Areola

22 h . Concert: Mondieu
Actuació d’aquest grup de pop rock i indie.
Lloc: Cal Ninyo l Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Ajuntament

18 h . Rua de Carnaboi
Recorregut: plaça de Catalunya, carrers de
Francesc Macià, Lluís Pascual Roca, Riera
Basté i Carles Martí, plaça del Pallars Sobirà,
carrers de Pablo Picasso i Girona i plaça de
Teresa Valls i Diví.
Lloc: Des de la plaça de Catalunya a la plaça
de Teresa Valls i Diví
Organització: Comissió Carnaboi i Ajuntament

Dissabte 6 de febrer
9 h . Jornada comarcal de
gimnàstica rítmica

17.30 h . Ball popular
Ball popular.
Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: 3 €,
els socis, i 4 €, els no socis
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

22.30 h . Discoball de Carnaval
Veniu disfressats i podreu participar en el
concurs de disfresses.
Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: 3 €
Organització: Sant Boi Ball

Dimecres 17 de febrer

18 h . Tertúlia poètica
En aquesta ocasió la poetessa Anna M.
Fontanals ens presenta l’obra Canvi climàtic.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 19 de febrer
22 h . Incubadora sonora presenta
Peter River and the Rivertunes
Una banda santboiana amb energia per
donar i vendre.
Lloc: Cal Ninyo l Preu de l’entrada: 3 €
Organització: La Càpsula del Temps i Ajuntament

Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Ajuntament

22 h . Inici d’una nova fase dels tallers
VPK Oci Alternatiu
Torna la programació d’oci alternatiu de la
Fundació Marianao. Hi ha previstes més de

19.30 h . Concert del Cor de Cambra
Lloc: Cal Ninyo l Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Cor de Cambra

Cinema
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Un moment de la rua.
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L’AGENDA
60 activitats gratuïtes. Els interessats us
podeu adreçar al telèfon 93 630 30 62 o al
web www.vpk.cat.
Lloc: Fundació Marianao (Girona, 30)
Organització: Fundació Marianao

Dissabte 20 de febrer
19 h . Carnaval de Can Carreres
Una festa per a grans i petits.
Lloc: local social de Can Carreres
Organització: AV Can Carreres

Diumenge 21 de febrer

11.30 h . Taller familiar: Una sivella
d’època ibèrica
Un taller on aprendrem com vestien els
santboians i les santboianes a l’època ibèrica arran de la troballa d’unes sivelles i unes
fíbules al camí Vell del Llor. A més, els participants es podran endur una joia ibèrica.
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DimArts 23 de febrer

15.15 h . Sessions de l’espai
nadó-espai familiar
“El desenvolupament i l’adquisició del llenguatge”, amb la terapeuta i logopeda Pilar
Foz. Sessions a càrrec del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.
Lloc: Escola Bressol La Mercè
(Av. Can Carreras, 14, cantonada Mimoses)
Organització: Ajuntament

Dimecres 24 de febrer

19.30 h . Concert de piano i viola
Concert de Daniel Ligorio (piano) i Isabel Villanueva (viola) amb obres de Bach, Brahms i
Kodaly, entre altres.
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Divendres 26 de febrer
22 h . Teatre: Nos ha caído la suegra
Representació d’aquesta obra de Lluís
Coquard a càrrec del grup García Lorca.
Lloc: Cal Ninyo l Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Ajuntament

Dissabte 27 de febrer

18 h . Festival benèfic d’ajuda a Haití
La recaptació es destinarà als damnificats
del terratrèmol d’Haití.
Lloc: Can Massallera l Preu: 5 €, els socis,
i 7 €, els no socis
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

23.30 h . Disco ball
Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: gratuïta
per als socis i 10 € la parella per als no socis
Organització: Sant Boi Ball

Lloc: Al Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

Diumenge 28 de febrer

9.30 h . XXV Cursa Popular Vila de Sant Boi
Lloc: Sortida i arribada a l’Estadi d’Atletisme
Constantí Miranda
Organització: Club Atletisme Sant Boi

17.30 h . Ball popular
Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: 3 €,
els socis, i 4 €, els no socis
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Dijous 25 de febrer
Els vestits dels ibers

19 h . Temporada de Teatre de Primavera
Representació de l’espectacle Boom Bach,
de la companyia Tapeplas.
Lloc: Can Massallera l Preu de l’entrada: 12 €,
Telentrada i taquilla, i 9 €, reduïda.
Organització: Ajuntament

9 h . Seminari sobre com millorar la
competitivitat de les empreses
Un seminari per entendre millor com optimitzar els costos a l’hora de gestionar millor les
empreses. Inscripcions al telèfon
93 652 98 30 ext. 415 i sbueno@coressa.cat.
Lloc: Sant Boi Centreserveis
(ctra. c-245 km 9,3, cantonada av. Riera Roja)
Organització: Coressa, empresa municipal i Ajuntament

EXPOSICIONS, TALLERS ...
Dies 2, 9, 10, 17, 18, 24
i 25 de febrer i 3, 4
i 11 de març

17.30 h . Escola Municipal
de Pares i Mares 2009-2010
Sessions sota el títol “Com educar els nostres fills i filles en els estudis” (dies 2 i

Noves activitats d’oci nocturn
organitzades pel VPK
A partir del 19 de febrer s’inicia una nova fase
de les activitats i tallers d’oci nocturn Vente
pa’ka (Vpk), organitzats per la Fundació Marianao els divendres i els dissabtes a partir de les
22 h, adreçats a joves de 15 a 25 anys. Aquesta
serà la quarta edició del Vpk. Com a les altres,
els organitzadors han preparat una llarga llista

d’activitats de tota mena. Aquesta vegada en
són més de 60, així que segur que trobareu allò
que més us agradi fer o gaudir. Podeu aprendre
eusquera, guitarra espanyola o caixó flamenc.
També tindreu l’oportunitat de saber més coses de cal·ligrafia i cuina japoneses, quins són
els secrets de fer un bon còctel o com és el

llenguatge braille. No oblideu que podeu participar en campionats de futbol, bàsquet i altres
esports, ballar tango i aprendre un pentinat
africà. Ah!, us recordem tot és gratis.

www.vpk.cat

L’AGENDA
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9 al CEIP Parellada), “Educar en la gestió de
conflictes personals i de relació” (dies 10, 17 i
24 de febrer i 3 de març al CEIP Amat Verdú) i
“Hàbits i límits en l’educació dels nostres fills i
filles: saber dir que no” (dies 18 i 25 de febrer i
4 i 11 de març al CEIP Ciurana) amb l’objectiu
de respondre tota una sèrie de preocupacions
que se solen allargar bastants anys. Tot i que
no hi ha receptes màgiques, les sessions
pretenen oferir als pares i les mares un ventall
d’opcions per ajudar els seus fills. Enguany
l’escola fa 15 anys i, per celebrar-ho, els organitzadors han incorporat temes suggerits pels
participants d’anys anteriors.
Lloc: CEIP Parellada, CEIP Amat Verdú i CEIP Ciurana
Organització: Ajuntament

Del 9 al 26 de febrer

Exposició: El Factor Humano
Mostra itinerant de fotografies on la
presència humana és una part fonamental
de la composició

Dies 8 i 22 de febrer

18 h . Taller: Canvia el xip, canvia la teva vida
Taller gratuït per aprendre a generar canvis laborals o familiars de manera realista i
positiva. Inscripció prèvia.
Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

Del 10 de febrer al
7 de març

Exposició: Retrat d’un escàndol universal.
La discriminació contra les dones
Exposició sobre la violència contra les dones
en el marc de la campanya “Prou violència
contra les dones” promoguda per Amnistia
Internacional arreu del món. Es tracta d’una
producció de l’Obra Social Caixa de Sabadell
i la Diputació.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: Amnistia Internacional i Ajuntament

Dies 11, 18 i 25 de febrer

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

17.30 h . Taller de relaxació
Inscripció prèvia gratuïta al Centre de
Recursos i Documentació per a les Dones
(Can Jordana, c/ Ebre, 27).
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Ajuntament

Dies 13 i 14 de febrer

Del 15 de febrer al
14 de març

Exposició: Un país de revistes
Mostra realitzada arran la commemoració
del 25è aniversari de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). Fa un
recorregut històric per l’edició de revistes en
català culturals, de viatges, infantils, etc.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 16 i 23 de febrer

18 h . Curs: Cerca de finançament
per a la nostra entitat
Curs gratuït per aprendre a gestionar totes
aquelles opcions que hi ha a l’hora de finançar una entitat. Inscripció prèvia.
Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

Del 17 de febrer al
3 de març

Exposició: Després de l’ESO, QUÈ ?
Mostra per donar suport als estudiants de
3r i 4t d’ESO i als professioanls de l’educació
sobre què i com continuar estudiant després
de l’ensenyament secundari obligatori.
Lloc: SIJ El Punt (Factoria Jove de Can Massallera)
Organització: Ajuntament, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona

9 h . II 12 Hores de Beisbol Sala Vila de
Sant Boi Memorial 4 Estrelles
Hi participaran 8 equips de Catalunya, Aragó
i Navarra de les categories aleví mixt i prealevins. Partit homenatge a les víctimes de
l’accident del 24 de gener de 2009. Els nens
i les nenes podran practicar en un túnel de
batuda inflable.
Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Club Beisbol i Softbol Sant Boi

Cartell de l’exposició.

Per decidir què volem estudiar.

Què fer després d’acabar l’ensenyament obligatori
El Servei d’informació El Punt, a la Factoria
Jove de Can Massallera, prepara per a aquest
mes l’exposició Després de l’ESO...QUÈ?, una
mostra orientativa adreçada als estudiants
dels darrers cursos de l’ensenyament obligatori que els ajudi a escollir, tant si aproven
com si no, el seu futur formatiu i professional.
L’exposició ha estat preparada per la Diputació

Cinema
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Literatura

de Barcelona i es podrà veure entre el 17 de
febrer i el 3 de març.
Triar uns estudis
Hi trobareu un repàs de les diferents possibilitats formatives: batxillerat, cicles formatius
de grau mitjà i superior, possibilitats d’altres
formacions no reglades, etc. A més, un dels

Música

Teatre
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mòduls disposa d’una pantalla tàctil on els
visitants podran consultar un web amb informació detallada. La mostra també vol ser un
element de treball per als professionals de
l’educació, de manera que puguin aprofitar les
visites guiades que s’hi ofereixen, pensades
expressament per a grups d’alumnes.
www.santboi.cat
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Torna el taller de defensa personal per a dones joves
El taller de defensa personal per a dones joves
torna amb ganes renovades. En aquesta nova
edició, el taller està dividit en dos mòduls, un
de pràctic i un altre de teòric, que es complementen. Així, el mòdul I (24 de febrer i 10 de
març) estarà dedicat a saber i practicar les
tècniques de defensa personal en una situació
de risc. En una segona fase (mòdul II. Dies 24

Dies 24 de febrer i
10 de març

19.30 h i 20.30 h . Taller de defensa
personal per a dones joves (mòdul I)
Taller gratuït, en col·laboració amb la Policia
Local de Sant Boi, per treballar tècniques de
defensa per a situacions de risc per a les dones. El primer torn és per a les dones de 15 a
24 anys i el segon per a les que tenen de 25
a 35 anys. Inscripció prèvia al SIJ El Punt.

de març i 7 d’abril), les participants aprendran
a prevenir i reconèixer diferents tipologies de
violència masclista en l’àmbit laboral, les relacions afectives, etc.
Inscripció prèvia i gratuïta
Cada mòdul disposa de dos torns d’edat, de 15
a 24 anys i de 25 a 35 anys. La inscripció al ta-

L’exposició presenta videos, peces musicals
i enregistraments. A més els espectadors
també es poden convertir en artistes tot
enregistrant els sons de la seva visita.
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

ller és gratuïta, encara que s’ha de fer prèviament al SIJ El Punt (Mallorca, 30), al Centre de
Recursos i Documentació de les Dones (Ebre,
27) o a través de les adreces electròniques elpunt@santboi.cat i crdones@santboi.cat. Com
a les anteriors edicions, el taller compta amb
la col·laboració de la Policia Local de Sant Boi.
www.santboi.cat

Fins al 18 d’abril de 2010
Exposició: Ars Medica. La medicina a Roma
Mostra sobre la medicina en temps dels
romans. Les tècniques mèdiques tenien una
base en la medicina grega i un fort component de màgia i religió. Amb aquestes
premisses van assolir un gran nivell i un
impressionant coneixement del cos humà.
Lloc: Museu (Termes Romanes)
Organització: Ajuntament

Lloc: Poliesportiu Can Massallera
Organització: Ajuntament

Imatge d’un disc dels Sonic Youth.

Fins al 4 d’abril

Exposició: Restes imperfectes. Sant Boi,
30 anys descobrint la història
Mostra del treball de recuperació del passat
de la ciutat al llarg dels darrers 30 anys.
Lloc: Museu de Sant Boi
Organització: Ajuntament

Exposició Ars Medica.

Fins al 25 de juny

Taller de creació audiovisual
Introducció als coneixements bàsics del
llenguatge audiovisual. Més info:
talleraudiovisual@hotmail.com
Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Càpsula del Temps

Tots els dijous

Fins al 27 dE FEBRER

Exposició: Intensities. Inconformisme,
incorrecció i rebel·lió entre art i escena.
La mostra fa un recorregut per l’actitud
incorformista del treball de molts creadors.

11 h . En veu alta, tots llegim
Aquest mes llegim plegats el llibre Defensa
pròpia, de Borja Bagunyà.
Bol de ceràmica de l’època romana.

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

L’AGENDA INFANTIL
dia 5 de febrer
18 h . L’Hora del conte
Contes del Blai, a càrrec de Blai Senabre
d’Aktes Teatre
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

18 h . L’Hora del Conte
Contes catalans amb La margarideta, a
càrrec d’Eugènia González.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dia 12 de febrer
18 h . L’Hora del Conte
En un tres i no res, a càrrec de Blai Senabre.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dia 13 de febrer
10 h . X Carnestoltes El Carrer
Tradicional concurs de Carnestoltes adreçat
als infants. Poden participar-hi nens i nenes
fins a 12 anys. Enguany, per primera vegada, el concurs recull la categoria de grups.
Es repartiran 19 premis i els que portin una
butlleta segellada per un comerç associat a
El Carrer rebran una fotografia gratuïta de
record.

18 h . L’Hora del Conte
Contes catalans amb Ullot, el gegantot, a
càrrec d’Eugènia González
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dia 20 de febrer
10 h . Juguem en família. 1a Trobada per als
més menuts en família
Al llarg del matí infants i grans gaudiran
de diferents racons de joc, d’un recital de
cançons i de contes per descobrir textures i
experiències sensitives. També hi haurà una
exposició de treballs fets pels infants de la
pequeteca de la Ludoteca de l’Olivera.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dia 21 de febrer
12 h . Espectacles Familiars als Barris
La companya Tapeplas presenta l’espectacle
Kexev Kezev, de ball i percussió. Un ballarí de
claqué i un percussionista conviden pares
i fills a viatjar pel món per trobar-se amb
diverses cultures, èpoques, personatges i
emocions.

Lloc: Casal de Barri Casablanca I Preu de l’entrada: 2 €,
entrada normal, i 1 €, entrada reduïda per a menors de
13 anys
Organització: Ajuntament

dia 24 de febrer
18 h . Dimecres de conte
A càrrec de Jordina Biosca
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

dia 26 de febrer
18 h . L’Hora del Conte
Històries de cavalls, a càrrec de Ruth Vilar
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dia 28 de febrer
11.30 h . Taller de punt de llibre
Taller per realitzar un punt de llibre amb
diferents tipus de materials originals per
potenciar la imaginació i la creativitat dels
nens i les nenes participants.
Lloc: ermita de Sant Ramon
Organització: Federació d’Entitats Els Garrofers

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ass. de Comerciants El Carrer

dia 14 de febrer

12 h . Carnaval infantil
Carnaval infantil de Sant Boi amb Tutti Frutti
de la companyia Toc de Retruc. Un espectacle perquè tots, petits i grans, ballem o
aprenguem a ballar. Més info:
www.tocderetruc.com.
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

dia 19 de febrer

18 h . L’Hora del Conte
Els colors de l’hivern, a càrrec de Janet
Recasens
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Primera diada per jugar en família
El proper dia 20 de febrer tindrà lloc una
jornada especialment dedicada al joc en
família. Al llarg de tot un matí, nens i nenes,
amb els pares i les mares i altres familiars
podran compartir temps i jocs a les dependències de L’Olivera. Racons de joc,
contacontes i un espectacle que barreja
cançons amb elements plàstics i instruments musicals per ensenyar els infants a
vestir-se , rentar-se o menjar de mane-

ra autònoma, s’aniran succeint entre les
10 del matí i les 2 de la tarda. La idea és
que sigui una experiència enriquidora, per
aprendre jugant, adreçada als nens i les
nenes que tenen entre 1 i 5 anys, encara que segur que per als seus progenitors
també s’espera que sigui tot un descobriment. En definitiva, us proposem passar
una bona estona entretinguda i divertida,
en família.

