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l’agenda per viure Sant Boi
						

des. 10 NÚM. 11

NADAL
LES ACTIVITATS DEL TEMPS DE NADAL

CINEMA
LES ESTRENES DEL MES DE NADAL

EXPOSICIÓ
LA BESNÉTA DE LLUÍS CASTELLS MOSTRA LA SEVA OBRA

TALLER
LES TÈCNIQUES DEL CÒMIC JAPONÈS

TEATRE
LA SÍNDROME DE BUCAY, A LA TEMPORADA DE TARDOR

fira de la purÍSsima 2010
EL GRAN APARADOR DE LA CIUTAT, PORTA D’ENTRADA DE NADAL
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viure el
temps de
fira
Torna l’aparador que omple la ciutat
d’activitats cada mes de desembre

LA PURÍSSIMA, DIES DE FESTA
I DE CULTURA
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Com a totes les fires de primera, la Puríssima ens
ofereix un gran i divers ventall d’activitats. Després
d’una bona degustació de productes de la terra,
veure exhibicions de cavalls o passejar per les paradetes dels artesans, també hi trobareu espectacles de dansa i propostes musicals per a tots els
públics. Una de les activitats més destacades de
l’apartat cultural de la Fira és la cita, ja clàssica, amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès (foto 2) que, sota la
direcció de Rubén Gimeno, ens porta un repertori de valsos i danses dels més grans compositors:
Johann Strauss, Txaikovski, Offenbach, etc.
Espectacle de flamenc
El ball flamenc és el gran protagonista d’un dels espectacles amb més atractiu d’aquesta Fira. A Can
Massallera i de la mà de la recentment creada companyia del bailaor i coreògraf santboià Iván Alcalá,
podrem assistir a l’estrena absoluta de Flamenco
Barcelona. Amb música en directe, l’espectacle
proposa un recorregut pel ball flamenco per la diversitat i riquesa dels seus estils i registres. I com a
teló de fons, la ciutat de Barcelona...
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Concert jove
I, per últim, una iniciativa adreçada al públic més
jove. Tot coincidint amb el Dia Mundial contra la
Sida, s’organitza un triple concert especial amb els
Mishima (foto 1) com a artistes principals, acompanyats de dues de les bandes locals que més fan
parlar en els darrers temps: Mel (foto 3) i Puerta 10.
Pop elegant, melós i imprescindible.
A més, entre els molts actes previstos per a aquests
dies a la Fira també està programada una altra
l’actuació, la dels santboians Qui hi ha?. Serà en
una de les sessions de La Incubadora Sonora per
presentar el seu darrer treball, The Acid Folk Experience.

Iván Alcalá, a l’escenari

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
En concert, a Sant Boi...
Mishima, Mel i Puerta 10
Hora: 22 h
Lloc: Can Massallera
Entrada gratuïta
DILLUNS 6 DE DESEMBRE
Espectacle: Flamenco Barcelona
Companyia d’Iván Alcalá
Coregrafia i direcció: Iván Alcalá
Direcció musical: Justo Fernández “El Tuto”
Hora: 18 h i 21 h (dues sessions)
Lloc: Can Massaller
Preu de l’entrada: 10 €
DIMECRES 8 DE DESEMBRE
Concert: Orquestra Simfònica del Vallés
Hora: 20 h
Lloc: Can Massallera
Preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, reduïda
Trobareu totes les activitats de la Fira al programa adjunt a aquesta revista i a www.santboi.cat
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TRADICIÓ I MODERNITAT, SEMPRE
PRESENTS A LA PURÍSSIMA
La Fira de la Puríssima és la celebració més
tradicional de la nostra ciutat. Enguany, com
és habitual, les exposicions i les activitats més
clàssiques del certamen es donaran la mà amb
altres per oferir incentius diversos per visitarla i gaudir-la. La Fira del Planter, el concurs
d’arrossegament de pes amb cavalls, l’exposició
de fruites i verdures, la trobada de cotxes clàssics
i antics, l’exhibició d’esports bascos s’afegiran a
les activitats que es faran a Can Massallera i els
espais de joventut i solidaritat.
Les entitats, a Can Massallera
Les entitats santboianes participen, com és habitual en la realització de moltes activitats durant
aquests dies. Enguany l’escenari de Can Massallera acollirà l’exhibició de balls de saló i una nova
edició de l’intercanvi de plaques de cava, entre
altres esdeveniments.
Portes obertes al Museu i en carruatge pel riu
També podrem visitar els tallers de granja i de
pagès a la zona del Mercadal i les Termes Romanes i Can Torrents que faran jornades de por-

tes obertes els tres dies de la Fira. En aquesta
ocasió el certamen també ha organitzat una
sortida en carruatge de cavalls pel riu (dia 8)
des de l’accés que hi ha a la passera situada a
l’avinguda de Maria Girona.
No faltarà tampoc la III Festa de l’Animal de
Companyia amb exhibició de policia canina,
desfilada d’animals del Refugi Municipal i concurs Agility. Així mateix, hi haurà actuacions i
contacontes a l’Espai de Solidaritat i la V Mostra
d’Art Jove ha preparat una mostra d’il·lustració
en directe, uns exposició sobre una visió alternativa dels personatges femenins als contes
clàssicsi tallers d’enquadernació i tècniques de
pop up, entre altres.

64a Fira de la Puríssima
Dies 6, 7 i 8 de desembre
El programa d’activitats inclou un plànol del
recinte firal.
El Servei de Firabús té parades davant l’estació
dels FGC, al parc de la Muntanyeta, a la zona
d’atraccions i Can Massallera. La frequència de
pas és de cada 15 ‘

‘ARA VE NADAL...’ PESSEBRE,
PASTORETS, CAGATIÓ, NADALES...
La inauguració del pessebre a la plaça de
l’Ajuntament (dia 16) dóna pas al temps de Nadal a la ciutat. En el decurs de l’acte es lliurarà la
Flama de la Pau perquè el desig de pau arribi a
totes les cases. El pessebre, dissenyat pels Pessebristes de Sant Boi, incorpora sempre alguna
novetat que podreu descobrir tot visitant-lo durant aquestes dates nadalenques. Les activitats
de Nadal són moltes i molt variades als diversos
barris de la ciutat.
Nadal als barris, Pastorets i recollida de joguines
Per segon any consecutiu els veïns i les veïnes de
Ciutat Cooperativa organitzen un pessebre vivent
al pati de l’IES Rafael Casanova (dies 18 i 19), on
cantaran infants del taller de nadales del casal. Al
Centre lluiran el gran pessebre artístic de la parròquia de Sant Baldiri, el cagatió i l’Home dels
Nassos (dies 19 i 31). També podeu col·laborar
en l’original apadrinament de cartes dels reis que
han preparat a Cal Ninyo. Camps Blancs també té
prevista una festa de Nadal (dia 22) i el muntatge
d’un pessebre comunitari (dies 1, 2 i 3). A Casablanca preparen espectacles de màgia, pallassos

i contacontes (dies 17, 19 i 23, respectivament).
I a Marianao hi haurà un festival de rock solidari
(dia 18), cagatió i Racó de Nadal (dies 24 i 27, 28
i 29). Tot coincidint amb aquestes dates, festives
per als menuts, teniu a la seva disposició ludoteques (L’Olivera i Casablanca) i jocs de tota mena.
Els dies 28 i 29, a la plaça de Catalunya, podran
gaudir d’Infalúdic, amb activitats diverses i divertides. No faltaran les versions dels Pastorets
del Col·lectiu Tripijoc (dies 25 i 26 de desembre
i 2, 8 i 9 de gener) i de l’esplai La Barretina (dia
18). I també s’afegeixen a la programació iniciatives com la recollida de joguines per als infants
de famílies amb pocs recursos que fan el Centre
Obert Don Bosco, les parròquies de Maria Auxiliadora i Mare de Déu de Montserrat i l’església
evangèlica Llibertat.
Tot esperant els Reis Mags
Quan s’acabi la diversió nadalenca rebre´m Ses
Majestats els Reis Mags de l’Orient. El dia 5 de
gener arribaran al parc de la Muntanyeta amb un
seguici ambientat en el món del zodíac per fernos viure intensament la nit més màgica de l’any.

CINEMES CAN CASTELLET

L’AGENDA

04

LES ESTRENES DEL MES
Desembre arriba carregat de propostes per gaudir del cinema en família. Son set les estrenes previstes, la majoria per
a tots els públics. En destaquem quatre. El dia 3 s’estrenen
la comèdia d’animació Megamind, en 3D, i Tres metros sobre el cielo, romàntica cinta basada en la novel·la homònima
de Federico Moccia. El dia 17 és el torn de la ciència ficció
amb Tron: Legacy. El mateix dia s’estrena Balada triste de
trompeta, d’Álex de la Iglesia, guanyadora del Lleó d’Argent
a la millor direcció i premi al millor guió a la Mostra de Venecia 2010. Els 3 dies de la Fira de la Puríssima, els cinemes
obriran a les 10 h i faran sessions de matí i tarda.
Tota la cartellera i venda d’entrades:
www.cinamessantboi.com

dimecres 1 de desembre
18.30 h . Tertúlia literària
Els convidats, l’autor, Emili Teixidor
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi
* El Ball de la Gent Gran del dia 15 passa al dia 1

dijous 2 de desembre
18 h . Taula rodona: “La discapacitat en els
mitjans de comunicació”
La taula rodona comptarà amb la periodista
Anna Hernández i de l’il·lustrador Miguel Gallardo, coneguts per una trajectòria professional
vinculada amb les persones discapacitades
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

19 h . Xerrada: “Ni princeses ni guerrers. Per
una nova relació entre homes i dones”
A càrrec de Daniel Gabarró, mestre i psicopedagog, col·laborador de TV3 i Catalunya Ràdio
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Consell de Barri Casablanca

divendres 3 de desembre
15.30 h . Grup de suport a l’alletament matern
Espai per compartir l’experiència de la maternitat i la paternitat
Lloc: Can Jordana
Organització: Grup Areola

18 h . Taller: Mites alimentaris i hàbits saludables
Taller formatiu inclòs en el projecte Salut i
Família en el marc del Pla de Desenvolupament
Comunitari del barri de Marianao
Lloc: Centre Obert Don Bosco
Organització: Centre Obert Don Bosco

MEGAMIND
EUA 2010
director: Tom
McGrath
durada: 96’
gènere: animació,
comèdia

TRES METROS
SOBRE EL CIELO
Espanya 2010
director: Fernando
González Molina
intèrprets: Mario
Casas i María
Valverde
gènere: drama
romàntic

TRON: LEGACY
EUA 2010
director: Joseph
Kosinsk
intèrprets: Jeff
Britges, Beau
Garrett
gènere: ciència
ficció

BALADA TRISTE DE
TROMPETA
Espanya 2010
director: Álex de la
Iglesia
intèrprets: Carlos
Areces, Carolina
Bang
gènere: comèdia
dramàtica

divendres 10 de desembre

20 h . Homenatge a Joan Solà
Homenatge al lingüista i professor desaparegut recentment en el marc del Correllèngua i la
Festa de les Lletres Catalanes, amb la participacio de Laura Borràs, professora de Romàniques de la UB
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Òmnium Cultural Sant Boi i Coordinadora
d’Associacions per la Llengua

21 h . Monòlegs d’humor
Espectacle Monòlegs al cub
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 5 euros, anticipada i
8 euros, a la taquilla.Venda anticipada a Atrápalo.com
Organització: Reeneracomedy

dissabte 11 de desembre
18 h . Torneig de Dards de Nadal
Campionat de dards electrònics
Lloc: Pau Casals, 110 Loc A
Organització: Club de Dardos Frankfurt Ramos

diumenge 12 de desembre
9 h . Festival de Gimnàstica Rítmica
Festival de Nadal
Lloc: Escola Llor
Organització: Fundació Llor

9 h . Trofeu de Natació Fira de la Puríssima
Trofeu amb motiu de la Fira de la Puríssima
Lloc: Escola Llor
Organització: Fundació Llor

dilluns 13 de desembre
20 h . Xerrada informativa sobre el Mercat
d’Intercanvi
Informació sobre aquesta forma de mercat,
model alternatiu del consum actual
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Dodoeducacio

dimarts 14 de desembre
1730 h . Cinefòrum
Homenatge al director Luis García Berlanga
amb la projecció d’El pisito
Lloc:: Can Massallera
Organització: AV Vinyets i Moí Vell

19 h . Inauguració del pessebre artesanal
L’acte comptarà amb una xocolatada amb
melindros i una cantada de nadales
Lloc:: Can Massallera
Organització: AV Vinyets i Moí Vell

dimecres 15 de desembre
16 h . Ball de la gent gran
Elecció de l’hereu i la pubilla
Lloc: Casal de Marianao
Organització: Assoc. Pensionistes de Sant Boi

18 h . Xerrada: “No em fa cas de
res del que li dic”
Adreçada a pares i mares
Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

17.30 h . Ball popular
Lloc:: Can Massallera I Entrada: 3 euros, els socis, i
4 euros, els no socis
Organització: AV Vinyets i Moí Vell

18.30 h . Tertúlia poètica
Acomiadarem l’any poètic amb les clàssiques
nadales dels nostres poetes

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

19 h . Recital de Nadal
Recital de poesia i cantautors i presentació
del nou CD del cantautor Toni Poza
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Retalls d’Art

19.30 h . Audició musical: Sant Boi sona bé
Amb la participació dels alumnes de l’entitat
Cultura F i la presentació del nou repertori
de la Big Band SB Cultura F
Lloc: Can Massallera I Entrada gratuïta
Organització: biblioteques de Sant Boi

dijous 16 de desembre
18 h . Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava
Aquest mes el dibuix és les termes romanes
Lloc: Penya Barcelonista de Sant Boi
Organització: Col·leccionistes de Plaques de Cava
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18 h . Sorteig de la campanya de
Nadal dels comerços
Es donarà a conèixer el guanyador de la campanya Per Nadal guanya 6.000 €. El dia 21 el
guanyador haurà comprar i gastar-se fins al
darrer euro del premi. Com a novetat, anirà a fer
les compres en carro de cavalls, una proposta
ecològica i no contaminant
Lloc: Mercat Municipal de Sant Jordi
Organització: Sant Boi, una Gran Botiga, El Carrer, Sant Boi
Degusta, Hotel NH i Ajuntament

22 h . Incubadora Sonora, les bandes del
futur: Replicantes
Actuació d’una de les bandes revelació del pop rock
espanyol. www.myspace.com/replicantesonline
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 4 euros
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

22 h . Espectacle de màgia
Marc Estruch presenta Guri Guri
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Consell de Barri Casablanca

dissabte 18 de desembre
19.30 h . Inauguració del pessebre i arribada
de la Flama de la Pau
Amb l’actuació de les corals infantils de la Coral
Renaixença i el lliurament de la Flama de la Pau
als assistents perquè el desig de pau s’estengui
a totes les cases

17 h . Concert Coral
Amb les corals La Gavina, Vox Mullieribus i el Taller de Veu de l’Associació de Dones de Marianao

Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organització: AEG Sant Ramon Nonat i Ajuntament

18 h . Els Pastorets de la Barretina
A càrrec dels nois i noies de l’Esplai la Barretina

19.30 h . Presentació dels llibres de Montse
Margarit i Carme Raichs
Sota l’epígraf Dues dones, dues veus, dos llibres,
es presentaran Mare, de Montse Margarit, i Des
de la veu del silenci, de Carme Raichs
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

divendres 17 de desembre
9 h . Torneig de Nadal de Petanca

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Consell de Barri Marianao i Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao

Lloc: Cal Ninyo (entrda per Joan Bardina, 44)
Organització: Esplai la Barretina

18 h . Navidad, de corazón a corazón
Amb la participació d’infants de 2 a 12 anys i joves de 13 a 17 anys. Al llarg de la tarda hi haurà
representacions teatrals i actuacions musicals
Lloc: Can Massallera
Organització: Església Evangèlica Llibertat

20 h . Concert Rock de Joguina
Festival de rock solidari

Lloc: Pistes Petanca Benviure
Organització: Club Petanca Sant Boi

Exposició de de l’artista Rosa Ferré
El proper dia 15 s’inaugura al Centre d’Art Can
Castells una exposició de pintures i escultures de Rosa Ferré Ferrando (Ferré Ferrando:
antologia). L’artista, nascuda a Barcelona, és
besnéta de Lluís Castells, antic propietari de
la casa neoclàssica del mateix nom que actualment és seu del centre d’art municipal.
Rosa Ferré va començar la seva carrera artística als anys 70, quan va començar treballant

figures humanes i va evolucionar cap a un realisme simbòlic. Les seves obres ténen un gran
sentit del volum i son una síntesi de ritmes i
formes simbòliques. La mostra que podrem
veure fins al 4 de febrer de 2011 a Sant Boi
reuneix peces treballades amb una sensibilitat acurada i un gran domini de la tècnica. La
inauguració de l’exposició està prevista per al
dia 15, a les 19,30 h.

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Centre Obert Don Bosco, Do it, Col·lectiu Fem
Música-Fundació Marianao i Pla de Desenvolupament
Comunitari de Marianao

diumenge 19 de desembre

12 h . Espectacle infantil
Amb el pallasso Marcel Gros amb l’espectacle
Giralluna
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Ass. Joves Casablanca

19 h . Temporada de Tardor 2010
Representació teatral de l’obra La síndrome de
Bucay, amb Bernat Quintana, Xevi Gómez i Aida
Oset
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 12 €, normal, i
9 €, entrada reduïda. Venda d’entrades a Telentrada i
Can Massallera
Organització: Ajuntament

23.30 h . Disco ball
Lloc:: Can Massallera I Entrada: 10 euros la parella de no socis
Organització: Sant Boi Ball

dimarts 21 de desembre
17 h . Ball de Nadal per a la gent gran
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Ass. Pensionistes i Jubilats Casablanca

dimecres 22 de desembre
17 h . I Cantada de Corals de Gent Gran de Sant Boi
Amb la participació de les corals Club Catalunya
Caixa Sant Boi, club catalunya Caixa Viladecans,
La Gavina i Vox Mulieribus
Lloc: Can Massallera
Organització: Fundació Catalunya Caixa

17.30 h . 13 Anys de nadales en anglès... i seguim
Cantada de nadales tradicionals angleses
pel nucli antic
Lloc: carrers O’Donnell i Major i plaça de l’Ajuntament
Organització: Let’s go English

L’AGENDA
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La síndrome de Bucay, a Can Massallera
La síndrome de Bucay, escrita i dirigida per
Joan Gallart, arribarà al teatre de Can Massallera el proper dia 19 de desembre dins de la
Temporada de Tardor. Es tracta d’una comèdia
agredolça que parla, entre altres coses, de com
n’és de casual la vida, de l’amor, de les mentides, de les veritats que és millor no saber, dels
secrets, dels prejudicis... L’obra ens presenta
la història d’un noi que s’enamora d’una noia

amb la qual coincideix a l’autobús i que llegeix
un llibre de Bucay. Aleshores una sèrie de casualitats i coincidències van component una
trama letal relacionada amb aquest llibre, al
voltant dels diferents personatges de la peça.
En escena podrem veure Bernat Quintana, Xevi
Gómez i Aida Oset, tres actors catalans amnb
una important trajectòria damunt dels escenaris.

dilluns 27 de desembre

dies 2, 9 i 16 de desembre

21 h . Concert solidari
Per assistir al concert Endólla’t als reis solidaris
només cal portar una joguina nova adreçada als
infants de famílies sense recursos

Lloc: CRDD (Can Jordana)
Organització: Ajuntament

Lloc: Can Massallera
Organització: Esplai Crgol i Grup de Joves Xivarri

EXPOSICIONS, TALLERS,
EXPOSICIONS,
ball popular,TALLERS,
esports,
ball
popular,
esports,
pessebre, nadales,
pessebre,
recollida nadales,
de joguines ...
recollida de joguines ...
a partir de l’1 de desembre

Recollida de joguines del Centre Obert Don Bosco
Les joguines seran per als infants de famílies
necessitades, han de ser noves i sense embolicar
Lloc: Escola Salesiana (Salvador Allende, 6) i Casal de
Barri Marianao (Miquel, 2)
Organització: Centre Obert Don Bosco

Recollida de joguines a la parròquia de Maria
Auxiliadora

17.30 h . Taller: Risoteràpia
La teràpia mitjançant el riure

del 3 de desembre al
7 de gener de 2011
Exposició de pintura digital
A càrrec de Marc Arroyo

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Consell de Barri Centre

del 10 al 31 de desembre

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

Pessebre artístic
Inauguració: dia 5 de desembre, a les 12 h.
Horari de visites: matí i tarda amb aturades
corresponents als horaris de les misses
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació Gent Gran Barri Centre

del 6 al 27 de desembre
Inscripcions al concurs Fem el Pessebre
Els interessats poden participar en 6 categories: familiar, infantil, escolar, aparadors,
artístic i mitjans audiovisuals

fins al 9 de desembre

Apadrinament solidari de cartes als reis
Per Nadal fem realitat les il·lusions dels infants.
Vols apadrinar una carta? Tens temps fins al dia
21 (calninyo@santboi.cat)

Lloc d’inscripció: El Punt Jove de Can Massallera (Mallorca,
30, tel. 93 654 89 50) I Preu del taller: 52,5 €
Organització: Ajuntament

a partir del 5 de desembre

dies 1, 2 i 3 de desembre

de l’1 al 21 de desembre

18 h . Taller de còmic manga
Horari: els divendres, fins al febrer de 2011.
Informació: www.santboi.cat i Punt Jove Can
Massallera

Exposició de pintures: Reflexos
A càrrec de Rosa Moreno. Una mostra d’obres coloristes que expressen sentiments i estats d’ànim

Lloc: Parròquia de Maria Auxiliadora (Salvador Allende, 6)
Organització: Parròquia de Maria auxiñiadora

Lloc: Casal de Barri
Organització: Cultura Viva

des del 10 de desembre

Lloc: Vestíbul de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

Lloc d’inscripció: Hotel d’entitats (Riereta, 4), fins al dia
23, i www.pessebristes-santboi.cat i femelpessebre@
pessebristes-santboi.cat, fins al dia 27
Organització: Pessebristes de Sant Boi

Muntatge del Pessebre comunitari
Més informació al Casal de Barri

Un moment de la representació
de La síndrome de Bucay

Exposició: Biodependents
Mostra amb motiu de la commemoració de
l’Any Internacional de la Biodiversitat
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

fins al 10 de desembre

Exposició: II Concurs de Fotografia Social Solidària
Les imatges d’aquesta segona edició tenen els
transports com a contingut
Lloc: Can Massallera
Organització: Fundació Kassumay

dies 11 i 12 de desembre
Taller de decoració de Nadal
Més informació al casal de barri
Lloc: Casal de Barri Camps Blancs
Organització: Esplai Eixida

dies 11, 12, 19, 25, 26
i 31 de desembre

Ball popular amb música en directe
Dia 11: cobla Sabadell (18.30 h.) Dia 12: duet
Diamants (18 h). Dia 19: Xavi Delgado (18 h). Dia
25: ball de Nadal amb Què tal (22 h). Dia 26: Dúo
Mediterraneo (18 h). Dia 31: revetlla de Cap d’Any
amb raïm i cava i Xavi Delgado (23 h)
Lloc: Saló Rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

fins al 12 de desembre

Exposició: Catalunya Terra Pagesa
Una mostra per donar a conèixer la realitat
actual de la pagesia en el 35è aniversari d’Unió
de Pagesos. La inauguració tindrà lloc el dia
28, a les 12 h
Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

07
dies 13 i 20 de desembre

17 h . Taller: Qui cuida les cuidadores?
Com mantenir la salut física i emocional quan
es té cura d’una persona depenent
Lloc: CRDD (Can Jordana)
Organització: Ajuntament

dies 14 i 16 de desembre
18 h . V Torneig Futbol Casablanca
Lloc: Camp Futbol Casablanca
Organització: Futbol Club Casablanca

dies 14, 15 i 16 de desembre
17 h. Racó de Nadal
Activitats per a nens i nenes de 3 a 10 anys

del 15 de desembre
al 4 de febrer de 2011

Exposició: Ferré Ferrando, antologia. L’ahir i
l’avui de quatre generacions
Mostra de pintures i escultures de Rosa Ferré,
besnéta del santboià Lluís Castells. Inauguració: dia 15, a les 19.30 h

dies 25 i 26 de desembre
i 2, 8 i 9 de gener de 2011
19 h . Els pastorets
Representació dels populars pastorets de
Rafael Anglada amb un toc d’actualitat
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Col·lectiu Teatral Tripijoc

Lloc: Centre d’Art Can Castells
Organització: Ajuntament

els dilluns
dies 18 i 19 de desembre
10 h . I Torneig Escola de Volei
Horari: de 10 a 3 h i de 16 19 h
Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Club Voleibol Sant Boi

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
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Pla de Desenvolupament de Marianao i
Semilla de Trigo

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Consell de Barri Marianao

dies 14 i 16 de desembre
18 h . V Casablanca Cup’10
Campionat de bàsquet

Lloc: Camp Municipal de Futbol Casablanca
Organització: FC Casablanca

fins al 15 de desembre

Cal Ninyo amb la Marató de TV3
Les entitats amb seu a Cal Ninyo realitzaran
activitats per recaptar diners per a la Marató
d’enguany, dedicada a les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides

17.30 h . Pessebre vivent
Els veins i les veines de Ciutat Cooperativa
et faran viure el pessebre en viu i en directe.
Aquest pessebre nadalenc es realitza per
segon any consecotiu.
Horari de visita: de 17.30 a 20.30 h. Cantada
de nadales a càrrec dels infants del taller de
nadales del casal (18.30 h)
Lloc: pati de l’IES Rael Casanova
Organització: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa
i Moli Nou i Ajuntament mb la col·laboració de la Fed Els
Garrofers i la Coral Renqixença

11.00 h . En veu alta, tots llegim
Lectura de Els convidats, d’Emili Teixidor
Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

els dissabtes i els
diumenges

Amb carruatge, a les basses de Can Dimoni
Sortides a partir de les 9.30 h. Tiquets: OMAP
(pl. Ajuntament, 1, tel. 93 635 12 12, de dilluns
a dijous, de 8.30 a 19 h, i divendres, de 8.30 a
14 h). Sortides en grup, amb servei de guia i
catering. Informació: tel. 661 287 641 i granja@lestanques.com

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Entitats amb seu a Cal Ninyo, café-bar
Cal Ninyo i Consell de Barri Centre

Sortida: Cooperativa Agrària Santboiana (zona Alcampo)
Organització: Centre d’Equitació Les Tanques i Ajuntament
amb la col·laboració de les associacions de comerciants El
Carrer i Sant Boi, una gran botiga

19 h . Exposició fotogràfica: Festa del
Modernisme de la Colònia Güell
Mostra de fotografies realitzades per membres
de l’entitat organitzadora. Els visitants podran
votar per elegir les tres millors imatges
Lloc: Centre d’Art Can Castells
Organització: agrupació fotogràfica Afoboi

Nou taller de còmic manga
Aquest mes de desembre es posa en marxa a Can Massallera un taller de la modalitat
de còmic japonès o manga. Les sessions van
adreçades a nois i noies de 12 a 16 anys i es
desenvoluparan tots els divendres al llarg d’un
trimestre, a partir del 10 de desembre, fins al 4
de març de 2011. La programació del taller té
previst fer un repàs entorn al procés de treball
del manga, ensenyar a dibuixar i caracteritzar

els dijous

els personatges i mostrar com es prepara el
guió d’una història. També podreu aprendre a
retular textos i entintar la il·lustrció. El preu del
curset és de 52,5 € i les places són limitades.
L’horari de les classes serà de 18 a 19.30 h i, si
hi esteu interessats, us heu d’inscriure prèviament al Punt Jove de Can Massallera (Mallorca, 30, tel. 93 654 89 50).
www.santboi.cat

dies 2, 9, 13 i 15 de
desembre

17.30 h . Taller de nadales
Per a infants de 6 a 12 anys. Els participants
cantaran nadales al pessebre vivent del barri
Lloc: Casal de Ciutat Coopertiva i Molí Nou
Organització: Comissió de Festes de Ciutt Coopertiva i
Molí Nou, i Ajuntament amb la col·laboració de la Fed. Els
Garrofers i la Coral Renaixença

dia 13 de desembre

11 h i 18 h . Arribada del tió i cantada
de nadales
El tió es deurà haver fet gran amb les aportacions de les llars d’infants Bambi i Immaculada, les escoles Montbaig i Balmes, l’Esplai
Eixida i Cultura Viva
Lloc: Casal de Barri ( 11h, arribada, i 18 h, cantada)
Organització: Consell de Barri Camps Blancs

dia 17 de desembre

11 h . VII Cantada de Nadales
A càrrec dels escolars de cicle superior de
primària dels centres públics i concertats
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organització: Grup de Treball de Mestres
de Música de Pla de formació de Zona

dia 19 de desembre

10 h . Cagatió del barri Centre
Desitjos de pau al pessebre i regals als infants
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organització: Pessebristes de Sant Boi i Òmnium Cultural

dies 18, 20, 21, 22, 23, 28,
29 i 30 de desembre i 3 i 4
de gener

diA 23 de desembre
18 h . Conta contes
Trencamendres presenta Contes i
cançons de l’àvia

Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Consell de Barri Casablanca i Ludoteca
Casablanca

dia 24 de desembre

11 h . Festa del Tió a Ciutat Cooperativa
Veniu a veure si el tió us dóna regals
Lloc: plaça de Pare Carles Massó i Blanch
Organització: Consell de Barri Ciutat Cooperativa i Ajuntament amb la col·laboració de la Fed. Els Garrofers i la Coral
Renaixença

12 h . Cagatió
Festa tradicional de Nadal
Lloc: plaça de la Bòbila
Organització: Fundació Marianao

dies 27, 28 i 29 de desembre
17 h . Racó de Nadal
Per a infants de 3 a 10 anys

Lloc: Casal de Marianao
Organització: Consell de Barri Marianao

dies 27, 28, 29 i
30 de desembre

17.30 h . Taller infantil de nadales
Treball amb material reciclat per a infants de 5
a 11 anys. Inscripcions, fins al dia 20
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament amb la participació dels professors dels tallers de Cal Ninyo i la coordinació del taller de
puntes de coixí

Programació de Nadal a la Ludoteca L’Olivera
Jornades de portes obertes i activitats perquè
juguin pares i fills, els espectacles Quan arriba
Nadal (dia 23, 19 h) i Ballaruca d’arreu del món
(dia 4 de gener, 18.30 h) i contacontes (dia 29,
17..30 i 18.50 h), entre altres activitats. Més
informació: www.santboi.cat

dies 28 i 29 de desembre

Lloc: Ludoteca L’Olivera i pl. Montserrat Roig (espect. del
4 de gener) I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

dia 31 de desembre

dia 22 de desembre

17.30 h . Festa de Nadal a Camps Blancs
Actuació per a tots els públics, cantada de
nadales, Cagatió i xocolatada popular

11 h . Infalúdic: activitats i tallers infantils
Espai on tots els infants participaran en activitats diverses i divertides. Horari: d’11 a 14 h
Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ajuntament

recollida de cartes
per als reis

Barri de Camps Blancs
Del 13 de desembre al 5 de gener, recollida a
la bústia reial del casal
Lloc: bústia reial del Casal de Barri Camps Blancs
Organització: Consell de Barri

Barri de Casablanca
Dia 4 de gener, a les 17.30 h, recollida i
construcció de joguines amb materials
reciclats
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Consell de Barri, associació de veïns i Ass.
Joves Casablanca

Barri Centre
Dia 3 de gener, de 17 a 20 h
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

Barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Dies 3 i 4 de gener, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: plaça del Pare Carles Massó i Blanch
Organització: Comissió de Festes, i Ajuntament amb la
col·laboració de la Fed. Els Garrofers i Coral Renaixença

Barri de Marianao
Dies 3 de gener, de 17 a 19 h (Casal Marianao) i dies 3 i 4, de 18 a 20 h (L’Olivera)
Lloc: Casal de Marianao i L’Olivera
Organització: Consell de Barri Marianao

Barri de Vinyets i Molí Vell
Dies 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h, recollida, i
dia 4, a les 18h, espectacle infantil
Lloc: Can Massellera

dia 5 de gener de 2011

17.30 h . Cavalcada de Reis 2011
Enguany el tema de la cavalcada dels mags
de l’orient serà el món del zodíac. Els guarniments de les comparses són fruit d’un taller
on han participat diferents entitats de la ciutat
(vegeu pàg. 22 d’aquest Viure Sant Boi)
Lloc: des del parc de la Muntanyeta fins a la plaça de
l’Ajuntament
Organització: Ajuntament amb diverses entitats ciutadanes

17 h . Festa de l’Home dels Nassos
Amb cercavila de grallers i xanquers i
animació infantil
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organització: Ajuntament, Pessebristes de Sant Boi i
Òmnium Cultural

Lloc: Casal de Camps Blancs
Organització: Consell de Barri Camps Blancs
Cartell de la
Cavalcada de
Reis 2011

