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LA CARXOFA
ESTÀ DE FESTA
TORNA LA TRADICIONAL MOSTRA
GASTRONÒMICA DE LA PRIMAVERA

LA RAMBLA DE RAFAEL CASANOVA ACOLLIRÀ
UNA NOVA EDICIÓ DE LA CARXOFADA
El proper diumenge 27 de març tindrà lloc la
3a Mostra Gastronòmica Sant Boi Degusta
Carxofes i 12a Carxofada. L’esdeveniment
arriba amb força i moltes ganes de tornar a
seduir els paladars de tothom.
Amb la carxofa com a ingredient principal,
17 restaurants, 2 més que l’any passat, presentaran les seves propostes al llarg de la
diada. Es podran degustar exquisides delícies de carxofa amb patata a la mousse d’all
i oli i porro cruixent, callos a l’aroma de carxofa, minipastissos de carxofa i moltes altres receptes elaborades especialment per a
la jornada. Els tiquets per a les degustacions
tenen un preu de 12 € (10 €, si s’adquireixen
anticipadament) es poden adquirir als casals de barri i als restaurants participants.
Cada tiquet permet tastar 4 plats (inclou
beguda, vi o cava, pa i postre).
Però la celebració també inclou activitats
paral•leles al gaudi gastronòmic. Estan
previstes sortides a un camp de carxofes,
activitats infantils, jornada de portes obertes al Museu (Can Barraquer, Can Torrents
i les Termes Romanes), la 2a Trobada de
Col•leccionistes de Plaques de Cava i la 5a
Trobada de Puntaires La Unió.
Carxofa d’or
La ciutat lliurarà per segona vagada el guardó de la Carxofa d’or, que reconeix la tasca
d’aquestes persones que han ajudat a promoure la carxofa i la nostra població a través dels mitjans de comunicació. En aquesta
ocasió la distinció serà per al periodista Espartac Perán, en representació del programa Divendres de TV3, que va visitar la nostra
ciutat el passat mes de gener i va animar
l’audiència a conèixer les activitats i noms

propis de la vida santboiana. El lliurament està
previst el mateix dia 27, a les 13 h.

DIUMENGE 27 DE MARÇ
3a Mostra Gastronòmica Sant
Boi Degusta Carxofes i 12a
Carxofada
Hora: d’11 a 17 h
Preu de les degustacions: 12 €,
el mateix dia, i 10 €, en venda
anticipada (4 plats amb pa,
beguda, vi o cava i postres)
Lloc: rambla de Rafael Casanova
Organització: Ajuntament i
Associació Sant Boi Degusta
Foto de portada: Undisseny

L’Espartac Perán durant el programa
Divendres de TV3 dedicat a Sant Boi
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LA RUA DE CARNABOI OBRE EL TEMPS
DE CARNAVAL A LA CIUTAT
El dissabte dia 5 els carrers de Sant Boi
s’ompliran de criatures fantàstiques, tribus
diverses i andròmines vàries, tots amb pas
de comparsa acompanyant sa majestat el rei
Carnerstoltes en el seu darrer viatge cap al
sacriﬁci (o èxtasi, segons el punt de vista) suprem. La Rua Carnaboi engega motors enmig
de tonades i ritmes folls! Per participar-hi només cal desempallegar-se de vergonyes i melindros, trobar una bona disfressa i donar via
lliure al nostre costat hedonista i entremaliat.
La rua de Carnaboi tornarà a sortir, un any més,
per omplir Sant Boi de festa i disbauxa. Serà, a
partir de les 19 h, a la plaça de Catalunya. Més
tard, cap a les 20.30 h, la caravana arribarà
a la plaça de Teresa Valls i Diví on es llegirà el
pregó, es cremarà el Carnestoltes i s’acabarà
la festa amb música i molta alegria.
Carnaval, carnaval...
Però, a més de la Rua de Carnaboi que centra les activitats del carnaval, hi ha moltes altres coses programades amb motiu d’aquest
temps que arriba. El diumenge dia 6, al matí,
els infants tornaran a gaudir del tradicional
casnestoltes infantil. També es preparen activitats en aquest sentit als diferents barris,
com la cercavila de percussió infantil a Marianao (dia 6), la rua i el concurs de disfresses a
Cooperativa i Molí Nou (dia 4) i la cercavila, el
sambòdrom i el berenar a Camps Blancs (dia

3), entre altres propostes organitzades amb
motiu de l’arribada d’aquestes dates prèvies,
segons marca la tradició, a la Quaresma.
Comerços i mercats
Així mateix, els comerciants d’El Carrer i Sant
Boi Una Gran Botiga celebraran l’XI Carnestoltes Infantil el dia 5, a les 11 h, a la plaça
de Catalunya, on els infants podran fer-se
una foto gratuïta amb la seva disfressa presentant el tiquet que repartiran les botigues
associades.
Els mercats municipals també s’han apuntat
a gaudir i fer gaudir de la festa per carnaval.
Els dies 4 i 5 de març els clients podran respirar l’ambient carnavalesc amb les disfresses i la decoració dels paradistes.
Carnaval del rugbi
I el dia 12 arriba el Carnaval del Rugbi amb una
festa renovada a la plaça de l’Agricultura. A la
tarda, els infants estan convidats a berenar i
a gaudir de l’animació. A partir de les 22.30
h, l’ambient serà per als grans i no faltaran
els tradicionals concursos on es premiaran la
millor coreograﬁa, l’originalitat i la millor disfressa. A més, la Unió Esportiva Santboiana
convida tothom a apuntar-se al sopar que es
farà a les instal•lacions del club abans de la
festa nocturna. Els tiquets del sopar i la festa
són a la venda a la mateixa entitat.

La rua de Carnaboi centra
les activitats de carnaval
a la ciutat.

UNA OBRA TAN CATÀRTICA COM
UN PARTIT DE FUTBOL
Fora de joc és la història de quatre membres
d’una família petitburgesa i d’un immigrant
que té cura de l’avi. A causa de la crisi, tots sis
personatges veuran trastocades dràsticament
les seves aspiracions de futur. Però la crisi no
deixa de ser un pretext per explorar les relacions entre els personatges, les seves mancances, els seus anhels.
Humor àcid
I tot plegat, amb una mica d’humor àcid i algunes engrunes de fantasia. L’obra també
parla de futbol com un bàlsam al qual tota la
societat s’aferra amb passió, potser per oblidar els problemes quotidians. Fora de joc es
podrà veure el dia 27 de març, a les 19 h, a Can

Massallera dins de la Temporada de Teatre.
L’autor, Sergi Belbel, és prou conegut per la
seva trajectòria com a director i autor de
teatre català. Ha dirigit peces força conegudes com El mètode Grönholm, L’inspector i El
ball, entre altres.

DIUMENGE 27 DE MARÇ
Temporada de Teatre: Fora de joc
Hora: 19 h
Lloc: Can Massallera
Preu: 12 €, normal, i 9 €, reduïda
Venda a Telentrada
Organització: Ajuntament
Els actors a l’escenari de Fora de joc

L’AGENDA
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EL DIA 26 DE MARÇ S’INAUGURA EL
NOU MUSEU DE SANT BOI A CAN BARRAQUER
El proper dissabte 26 de març l’alcalde Jaume
Bosch inaugurarà oﬁcialment la seu del nou
Museu de Sant Boi. L’acte tindrà lloc a les 18
h. L’endemà hi haurà portes obertes a Can Barraquer durant tot el dia.
La zona museística
Can Torrents, les Termes Romanes i Can Barraquer són els tres elements arquitectònics
que conﬁguren la zona museística de la ciutat. Els dos primers fa gairebé 15 anys que
estan oberts al públic i que són escenari de
gran part de la feina de recuperació i difusió
del patrimoni històric santboià. El tercer, Can
Barraquer, residència de Rafael Casanova, s’hi
sumarà per convertir-se en la seu central del
Museu.
La ﬁgura de Rafael Casanova
El nou equipament és el resultat d’unir en un
mateix ediﬁci la casa on va viure el conseller
en cap de Barcelona l’any 1714, de gran valor
històric, i el casal del costat, conegut com Ca
la Teresa de l’Oli. L’entrada principal serà a tra-

vés d’un gran jardí accessible des dels carrers
del Pont i de l’Hospital. Les obres han servit
per reforçar les estructures antigues i transformar-les en espais moderns i versàtils.
Exposicions permanents
L’element principal del nou museu seran dues
exposicions permanents: d’una banda, Sant
Boi, Espai Temps sintetitzarà la història local
tot fent un recorregut pels elements patrimonials més singulars; d’altra banda, s’ha destinat un espai expositiu a la ﬁgura de Rafael Casanova i la seva època, per la seva signiﬁcació
històrica i vigència en el marc de la Diada. A
més, el Museu ha previst una sala destinada a
exposicions temporals.

DISSABTE 26 DE MARÇ
Inauguració del Museu de Sant Boi
Hora: 18 h
Lloc: Can Barraquer (c/ del Pont, 9)
DEL 27 DE MARÇ AL 19 DE JUNY
Exposició Les Dones en la
Prehistòria
Lloc: Museu de Sant Boi
Organització: Ajuntament

Can Barraquer, el nou Museu

COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES
Com cada any, el dia 8 es commemora a tot el
món el Dia Internacional de les Dones. La nostra ciutat programa al voltant d’aquesta data
diverses activitats que volen recordar el signiﬁcat simbòlic de la jornada. En aquesta ocasió,
i seguint el ﬁl de l’edició passada dedicada a
les professionals de les arts plàstiques i el disseny, l’eix de la celebració gira entorn a les dones del món de les arts escèniques: el teatre,
la dansa i el circ. Per això el dia 8 tindrà lloc un
homenatge a les santboianes d’aquests oﬁcis
(a les 18.30 h, a Can Massallera). Previament
està programat el tradicional dinar intercultural (dia 2, a les 13.45 h, a Can Massallera) i la
projecció de Pequeña Miss Sunshine, un ﬁlm
que descobreix la realitat dels concursos de
bellesa per a nenes (dia 10, a les 18.30 h, al
Casal de Barri Casablanca). Així mateix destaquem que, el dia 8 tindrà lloc la tradicional
ofrena ﬂoral al monument de la Dona Treballadora, a les 16.30 h. D’altra banda, les biblioteques tenen a disposició de les usuàries
i els usuaris guies de lectura i les exposicions

Dones artistes a escena. Les activitats commemoratives també inclouen actes que han
estat organitzades per les diverses associacions de dones de la ciutat, per entitats
d’altres àmbits socials, així com per sindicats
i partits polítics.
Trobareu el programa complet d’activitats
al díptic repartit als diferents ediﬁcis municipals, a www.santboi.cat i al bloc del CRDD
www.donessantboi.wordpress.com.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 de març
Activitats diverses al voltant
d’aquesta data
Organització: Consell Municipal de les
Dones, altres entitats i Ajuntament

CINEMES CAN CASTELLET
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L’ÒPERA ARRIBA ALS CINES DE SANT BOI

LA TRAVIATA (foto)
autor: G. Verdi
Dijous, 3 de març
20.30 h

Els Cinemes Can Castellet inicien una programació que consistirà
a projectar produccions operístiques dos dijous al mes. Al març, la
temporada s’estrenarà amb La Traviata, de Giuseppe Verdi (dia 3),
i La Boheme, de Giacomo Puccini (dia 17). Són dues peces prou
conegudes pels amants del gènere líric i també pel gran públic.
Les òperes s’han programat en diferit amb l’objectiu d’oferir-les
amb la millor qualitat i poder adaptar-les als horaris dels cinemes. I és que les sessions pretenen posar a l’abast de tothom
un art escènic considerat moltes vegades elitista i poc propens
a sortir dels circuits dels grans escenaris operístics d’arreu del
món. El calendari d’aquesta primera temporada es completarà a
l’abril amb Carmen, de Bizet, i Il Barbiere di Siviglia, de Puccini,
dues peces també molt populars. Les sessions començaran a les
20.30 h, a la sala 4, al preu de 10 €. També s’han posat a la venda
abonaments de temporada per 36 €.

LA BOHÈME
autor: G. Puccini
Dijous, 17 de març
20.30 h
CARMEN
autor: G. Bizet
Dijous, 7 d’abril
20.30 h
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
autor: G. Rossini
Dijous, 21 d’abril
20.30 h

Tota la cartellera i venda d’entrades:
www.cinamessantboi.com

DIMECRES 2 DE MARÇ
13.45 h . Dinar Intercultural
Inclòs en el programa del Dia Internacional
de les Dones
Lloc: Can Massallera I Preu del tiquet: 3 €. Venda
anticipada al CRDD de Can Jordana (matins)
Organització: Ass. de Dones El Farah amb la col·laboració
del Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament

18 h . Gaudeix Catalunya amb Òmnium Cultural
Els aiguats al delta i la vall baixa del Llobregat,
xerrada de Josep Ferret, especialista en aigües
Lloc: Hotel d’Entitats (Riereta, 4)
Organització: Òmnium Cultural del Baix Llobregat

18.30 h . Tertúlia literària
Amb l’autora de L’oﬁci dels muts, M. Isabel
Jóven López, guanyadora del 5è Premi Delta
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

19 h . Conferència: El llibre com a al·legoria
artística
A càrrec de Magda Polo, professora d’Art i
comissària de l’exposició Out-libris. Inclosa a la
programacio del Dia Internacional de les Dones
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 4 DE MARÇ
15.30 h . Grup de suport a l’alletament matern
Per compartir la maternitat i la parternitat
Lloc: Can Jordana
Organització: Grup Areola

17.15 h . Carnestoltes
Rua, ball, concurs de disfresses i xocolatada
Lloc: sortida de la rua des de l’escola Cooperativa i
activitats a la plaça del Casal de Barri
Organització: Ajuntament, Comissió de Festes de
Ciutat Cooperativa i Federació Els Garrofers

22 h . Cicle Rubrifolkum: Balkan Alien Sound
Música klezmer i balcànica. Presenten el treball
OPA. www.myspace.com/balkanaliensound
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Ass. Qui hi ha?

DISSABTE 5 DE MARÇ
18.30 h . Rua Carnaboi
Amb disfresses que recrearan el món de les
fades, el circ o el music-hall
Recorregut: plaça de Catalunya, carrers de Francesc
Macià, Lluís Pasqual Roca, Riera Basté i Carles Martí,
plaça de Pallars Sobirà, carrers de Pablo Picasso i Girona
i plaça de Teresa Valls i Diví
Organització: Comissió Carnaboi i Ajuntament

DIUMENGE 6 DE MARÇ
12.30 h . XVIII Jornada de Migas Extremeñas
Jornada de convivència per degustar aquest
plat, a l’estil de Peraleda
Lloc: àrea de píc nic de Camps Blancs
Organització: Asociación Cultural Peraleda Ntra. Sra. de Fátima

DIMARTS 8 DE MARÇ
13.30 h . Esclat de pètals per a la igualtat
Homenatge a les dones que han lluitat per la
igualtat, inclòs en la programació del Dia
Internacional de les Dones

Lloc: plaça Joan Garía Nieto
Organització: Fundació Marianao

16.30 h . Ofrena ﬂoral al monument de la
Dona Treballadora
Acte inclòs en la programació del
Dia Internacional de les Dones
Lloc: carrer d’Eduard Toldrà / plaça de Ciutat Cooperativa
Organització: Ass. Gent Gran de Ciutat Cooperativa i Molí
Nou amb la col·laboració d’entitats del Consell de Barri
Ciutat Cooperativa, Consell Municipal de les Dones i
Ajuntament

18.30 h . Homenatge a les dones que es
dediquen a les arts escèniques
Inclòs en la programació del Dia Internacional
de les Dones
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i Consell Municipal de les Dones

DIMECRES 9 DE MARÇ
18.30 h . Espectacle: Yo, una mujer
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Lloc: Cal Ninyo I Entrada gratuïta
Organització: Retalls d’Art

DIJOUS 10 DE MARÇ
18.30 h . Cinefòrum: Pequeña Miss Sunshine
Reﬂexió sobre la realitat dels concursos de
bellesa per a nenes. Acte inclòs al programa
del Dia Internacional de les Dones
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Ajuntament

L’AGENDA
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Ikebana, pintura. Percepció personal
Aquesta exposició ens apropa a l’obra recent
d’una reconeguda artista santboiana, Maria
Dolors Villadelprat. Inspirada en el món de
l’ikebana, la mostra, composta per olis i peces
amb tècnica mixta, pretén captar l’essència i
la bellesa del mil·lenari art ﬂoral japonès, proposant un recorregut pictòric protagonitzat

20 h . Partit internacional de rugbi
de cadets i juvenils
Entre jugadors de la UES i el Dukinﬁeld

per composicions ﬂorals associades a cadascuna de les quatre estacions de l’any. Naturaleses serenes i d’accent poètic que ens obren
nous camins de l’ànima
L’exposició de Villadelprat es podrà veure a
Can Castells Centre d’Art des del 18 de març
ﬁns al 30 d’abril.

DIMECRES 16 DE MARÇ

DIMECRES 23 DE MARÇ

18 h . Tertúlia poètica
Obres de Josep M. de Sagarra i José Hierro

19.30 h . Concert de música clàssica
Quintet Frontela amb peces de Beethoven,
Taﬀanel, Brotons i Ligeti

Lloc: Estadi Baldiri Aleu
Organització: Unió Esportiva Santboiana amb la
col·laboració de Dukinﬁeld

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

DIVENDRES 11 DE MARÇ

DIJOUS 17 DE MARÇ

22 h . Teatre: Tal com sóc
Amb Pere Hosta, actor guardonat amb el
Premi Tespo 2009. www.perehosta.com

10 h . Campanya de donació de sang
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

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

DISSABTE 12 DE MARÇ
18 h . Musicoral
Amb les corals SCC La Coloma, d’Esplugues,
Solvay, de Martorell, Jove del Centre Catòlic,
de Sant Vicenç dels Horts, Cor Adinoi, de
L’Hospitalet, i AC La Lira, de Viladecans

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ass. de Donants de Sang del Baix Llobregat

18 h . Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava
Dibuix dedicat a la gegantona Laieta
Lloc: Penya Barcelonista
Organització: Ass. Col·leccionistes de Plaques de Cava

DIVENDRES 18 DE MARÇ

Lloc: Can Massallera
Organització: Coral Ressò

22 h . Rubrifolkum: Reels on Rails
Grup de música tradicional irlandesa

21 h i 22.30 h . Sopar i Carnaval del Rugbi
Amb premis a la millor coreograﬁa o actuació,
l’originalitat i la millor disfressa

Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Associació Qui hi ha?

Lloc: instal·lacions de la UES (sopar) i plaça de
l’Agricultura (carnaval) I Preu dels tiquets: 12 € (sopar) i
12 €, el mateix dia, i 10 €, anticipada (carnaval). Venda a
les oﬁcines del club
Organització: Unió Esportiva Santboiana

DISSABTE 19 DE MARÇ
18 h . Concert: Bols tibetans i meditació
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 5 €
Organització: Fibrobaix

DIUMENGE 13 DE MARÇ
17.30 h . Festival de primavera
Aquí no hay crisis presentarà humoristes,
cantants, showmen, etc.

19 h . Cantada d’havaneres
Amb Port Bo, un dels fundadors de la cantada
d’havaneres de Calella de Palafrugell

Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 6 €, els socis, i 7 €,
els no socis. Venda anticipada, de dilluns a dijous, de 18 a 20 h
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Lloc: Ateneu Familiar I Preu de l’entrada: 8 €, socis,
i 10 €, no socis
Organització: Ateneu Familiar

DIMARTS 15 DE MARÇ

Una de les peces que es podran veure a la mostra

DIUMENGE 20 DE MARÇ

17.30 h . Cinefòrum: Un plan brillante
Un thriller amb Michael Caine i Demi Moore

10 h . XXXIII Cros del Llor
Cursa tradicional per a infants, pares i mares

Lloc: Can Massallera
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Lloc: instal·lacions esportives de l’Escola Llor
Organització: Escola Esportiva Llor

Lloc: Escola de Música Blai Net
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

DIVENDRES 25 DE MARÇ
19 h . Cafè dels ﬁlòsofs
La ﬁlosoﬁa aplicada a la vida quotidiana
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

22 h . Incubadora sonora: Susan’s red Niples
Contundència rítmica, intuïció melòdica i lletres creïbles i virulentes sobre la vida urbana
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 4 €
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

DISSABTE 26 DE MARÇ
17.30 h . Ball popular
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: socis, 3 €,
i no socis, 4 €
Organització: AV vinyets i Molí Vell

23.30 h . Disco Ball
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: socis, gratis,
i no socis, 10 € per parella
Organització: Sant Boi Ball

DIUMENGE 27 DE MARÇ
10 h . Mercat d’Intercanvi de Sant Boi
Porteu-hi els objectes que no feu servir i que
li poden ser útils a altres persones. Enguany
hi haurà un vermut popular on els assistents
menjaran els productes que portin
Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Agrupació Escolta i Guia Sant Ramon Nonat

11 h . 3a Mostra Gastronòmica Sant Boi
Degusta Carxofes. 12a Carxofada
Degustacions, puntaires i col·leccionistes de
plaques de cava, portes obertes al Museu,
sortides a un camp de carxofes, venda de
carxofes, etc.
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Lloc: rambla de Rafael Casanova
Organització: Ajuntament i Associació Sant Boi Degusta

DEL 4 AL 28 DE MARÇ
Exposició col·lectiva

19 h . Temporada de Teatre: Fora de joc
Obra de Sergi Belbel sobre la història d’una
família que es veu afectada per la crisi
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 12 €, normal,
i 9 €, reduïda. Venda a Telentrada
Organització: Ajuntament de Sant Boi

DIMECRES 30 DE MARÇ
18.30 h . Club de lectura fàcil
La dona del sabater, amb text adaptat per
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

20 h . Presentació del llibre Com explicar
aquest país als estrangers
Hi assistirà l’autor, Matthew Tree, col·laborador
de programes de televisió i diaris catalans
Lloc: Bar Black Coﬀee (rambla Rafael Casanova)
Organització: Sant Boi Decideix amb la col·laborció de
l’Associació de Llibreters de Sant Boi

EXPOSICIONS, TALLERS ...
DE L’1 AL 6 DE MARÇ
Exposició: Aliments ecològics
Mostra del Dept. Agricultura de la Generalitat
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Lloc: Vestíbul de Cal Ninyo
Organització: Retalls d’Art

FINS AL 12 DE MARÇ

Exposició: Espacio/Tiempo
Eduardo Ruíz proposa la recerca de l’espai, el
pas del temps, l’empremta, el buit...
Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

DIES 5 I 6 DE MARÇ
9 h . Final del campionat de Catalunya de Billar
lliure 1a categoria
Lloc: c/ Lluís Companys (edif. social de Ciutat Cooperativa)
Organització: Club Billar Sant Boi amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Billar

DIES 5, 12, 19 I 26 DE MARÇ
I 2 I 9 D’ABRIL
Taller: Tecnologia a l’abast 2011
Taller d’ordinadors, Internet i dispositius
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: Santboi TV

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Agrupació fotogràﬁca Afoboi

DIES 3 I 17 DE MARÇ
20.30 h . 1a Temporada d’Òpera als Cinemes
Can Castellet
Dia 3: La Traviata. Dia 17: La Bohème
Lloc: Cinemes Can Castellet I Preu de l’entrada: 10 €, per
sessió, i abonament de 36 € per a tota la temporada
Organització: Cinemes Can Castellet

DIES 6, 13, 20 I 27 DE MARÇ
18 h . Ball popular
Dia 6, ball de carnaval amb el Dúo Mediterráneo i premis per a les 3 millors disfresses. Dies
13, 20 i 27, ball amb música en directe

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Exposició: Canvi cimàtic i drets humans
Produïda per l’ANUE
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

DIES 14 I 28 DE MARÇ
17 h . Taller: La nostra història personal
Inscripcions al Centre de Recursos i
Documentació de les Dones de Can Jordana
Lloc: Casal de Barri Camps Blancs
Organització: Ajuntament

DIES 16 I 23 DE MARÇ
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

DEL 16 DE MARÇ AL
12 D’ABRIL
Exposició: Qui no anuncia, no ven
Cornet, Junceda i altres mostren els inicis del
llenguatge visual publicitari a Catalunya

Lloc: Saló Rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

DIES 7 I 8 DE MARÇ
Exposició: Pintura, puntes de coixí, patchwork,
tall i confecció i manualitats
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Horari: De 10 a 13 h, i de 17 a 20 h
Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Organització: Associació de Dones Esclat

DEL 7 AL 13 DE MARÇ
Lectures i Mostra: Dones artistes a escena
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones

Tot a punt per a la Setmana Blanca
Amb motiu de les vacances de la Setmana Blanca escolar (del 7 a l’11 de març),
l’Ajuntament posa a l’abast de les famíles un
conjunt de serveis i activitats, tot pensant en
infants, adolescents i joves, per ajudar a conciliar el temps laboral i familiar durant aquests
dies. Per aquest motiu, hi haurà casals a diverses escoles i entitats, campus a clubs es-

Exposició: Out-libris
El llibre com a objecte únic

17.30 h . Introducció a la navegació per Internet
Inscripció al CRD de les Dones

DEL 2 AL 15 DE MARÇ
Exposició fotogràﬁca: El riu Llobregat
Mostra col·lectiva

Lloc: Biblioteques Jordi Rubió i Balaguer i
M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

portius, activitats i portes obertes a diferents
espais de la ciutat i activitats puntuals per
gaudir en família. Trobareu tota la informació
detallada al fulletó repartit pels ediﬁcis municipals, escoles i instituts, així com al web municipal.
www.santboi.cat

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

DEL 18 DE MARÇ AL
30 D’ABRIL
Exposició: Ikebana, pintura. Percepció personal
Obra pictòrica de la santboiana M. Dolors
Villadeprat
Lloc: Can Castells, Centre d’Art
Organització: Ajuntament

L’AGENDA INFANTIL
DIVENDRES 4 DE MARÇ
18 h . L’hora del conte
Contes reials, amb Blai Senabre
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

18 h . L’hora del conte
Ho trobaràs al cabàs, amb Anna Font
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

DISSABTE 5 DE MARÇ

DIVENDRES 11 DE MARÇ

DISSABTE 19 DE MARÇ

11 h . L’hora del conte
Contes d’Àsia, amb Anna Garcia. Sessió de
matí, amb motiu de la Setmana Blanca escolar

18 h . Espectacles Familiars als Barris
Magia con churros, a càrrec d’Anita i Olé.
Espectacle d’humor, màgia i sorpreses...

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

Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 3 €
Organització: Ajuntament

18 h . L’hora del conte
Animals i bestioles, amb Blai Senabre
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

11 h . XI Carnestoltes Infantil
Concursos de disfresses. Les botigues associades distribuiran tiquets perquè aquell dia els infants es puguin fer una fotograﬁa gratuïtament

DISSABTE 12 DE MARÇ

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Associacions de comerciants El Carrer i Sant
Boi, una Gran Botiga

Lloc: Casal de Camps Blancs
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 6 DE MARÇ

17 h . Carnaval infantil del rugbi
Hi haurà animació i berenar gratis per a tots
els infants que hi vulguin participar

11 h . Cercavila de carnaval de percussió
infantil a Marianao
A càrrec dels infants que han participat en el
taller del grup de percussió de Can Paulet. En
acabar la cercavila hi haurà animació infantil
Recorregut: plaça de Teresa Valls i Diví, carrers Montmany,
Girona, Antoni Gaudí, Providència i places Montserrat Roig i
Teresa Valls i Diví
Organització: Ajuntament i Pla de Desenvolupament
Comunitari de Marianao

12 h . Espectacles Familiars als Barris
La companyia Galiot Teatre presenta l’espectacle
de titelles Historietes. Entrada gratuïta

DIVENDRES 25 DE MARÇ
18 h . L’Hora del Conte
És un llibre o és un joc?, amb Ruth Vilar
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

DIMECRES 30 MARÇ
18 h . Dimecres de Conte
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional
de les Dones, Contes en femení a càrrec de Gina
Clotet. Les protagonistes dels relats són nenes
que demostren que tant homes com dones
poden fer tot allò que es proposin
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

Lloc: plaça de l’Agricultura
Organització: Unió Esportiva Santboiana

DIVENDRES 18 DE MARÇ

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

18 h . L’hora del conte
Contes de nit, amb Elena Codó
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

12 h . Carnestoltes Infantil 2011
Toc de Retruc proposa Brum que combina teatre
i dansa amb la música escrita per a l’espectacle.
Més informació: www.tocderetruc.com
Lloc: parc de la Muntanyeta (en cas de mal temps, a Can
Massallera)
Organització: Ajuntament

18 h . L’hora del conte
Bruixes, monstres... aggg quin fàstic!!, amb
Blai Senabre
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Preinscripció als casals
d’estiu del 14 al 18 de març
Enguany el període de preinscipció als casals d’estiu municipals
es realitzarà entre el 14 i el 18 de març. Les sol·licituds s’han
de fer a través del web municipal www.santboi.cat, encara que
també es poden formalitzar a l’Oﬁcina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP, plaça de l’Ajuntament, 1), Can Massallera (Mallorca,
30) i L’Olivera (Montserrat Roig, 1). Val a dir que no es prioritzarà
l’ordre d’arribada de les preinscipcions i que per sol·licitar plaça
és imprescindible que l’infant estigui empadronat a Sant Boi. Un
cop rebudes les sol·lituds es farà un sorteig entre els aspirants.
L’Ajuntament recomana a les famílies que segueixin tot el procés
a través d’Internet, ja que la informació s’anirà actualitzant permanentment.
Magia con churros,
espectacle d’Anita i Olé

