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carnaval 
2013,
a sanT BOI
ja és aquí la cita anual amb les 
disfreses, la diversió, el ball i la festa

Arriba Carnestoltes, com cada any, i aquest 
any, també, més d’hora que quasi mai. 
No hem acabat de recuperar-nos del Nadal 
que el rei Carnestoltes ja és aquí, de nou. Ar- 
riba amb fred però amb ganes d’estripar, de fer 
foc, de fer-nos treure les ganes d’esbojarrar el 
carrer. 
Rues, carnestoltes infantils, concursos de dis-
fresses... i la Rua Carnaboi, amb uns quants 
anys ja de camí, que ja se’ns ha fet gran, que 
ens ha crescut a les mans, que cada vegada 
som més, que cada vegada més gent s’apunta, 
a organitzar, a fer, a participar...

Carnaboi
Més de vint grups ciutadans conformen la 
Comissió Carnaboi, una comissió que va co-
mençar tímidament, amb poc més de sis per-
sones amb desig de festa, de carnaval, i que 
avui ja compta amb més de mil persones de 
sortida...
El dissabte dia 9, a les 18.30 h, les compar-
ses es concentraran a la plaça de Catalunya 
i a les 19 hores sortiran camí de la plaça de 
Teresa Valls i Diví. Allà, cada grup farà una pe-
tita coreografia i finalment cremarem el Rei 
Carnestoltes i la pitjor memòria de l’any que 
s’ha acabat. 
Presidirà aquest any la Rua una carrossa ela-
borada amb la col·laboració de membres de 
tots els grups de la comissió. La fi del món és 
el concepte bàsic i motiu estètic de la carros-
sa, amb les profecies maies, que tant de joc 
han donat aquest any. Així es dirà la carros-
sa, amb el rei Carnestoltes fent de les seves, 
dirigint el camí, amb comparses venecianes, 
amb grups de cabaret, hippies, caçafantas-
mes, pirates, pingüins o peces del Tente... i així 
fins a més de 20 grups i unes 1.200 persones 

sortint de la plaça de Catalunya. Abans de fer 
foc, l’Agrupación Carnavalesca Es Cai Lúdic 
ens cantarà una típica xirigota filla de les de 
Cadis, estripant... 

Més coses
A banda de la rua carnavalesca, estan previs-
tes altres activitats que ens recorden que som 
enmig de dies de disbauxa i festa. El diumenge 
dia 10, els infants de la ciutat estan cridats al 
parc de la Muntanyeta a gaudir de l’espectacle 
¡Qué llueva, qué llueva! de Los Titiriteros de 
Binéfar. El dia anterior està prevista la 13a 
edició del Carnestoltes Infantil El Carrer, el ja 
tradicional concurs que organitza l’associació 
de comerciants. I entre altres, també torna el 
Carnaval del Rugbi el dissabte dia 23.  
 

la Rua caRNaBoi cENtRa la 
cElEBRació DE la fi DE l’hivERN

CARNAVAL DE SANT BOI
dissabte 9 de febrer
XIII Carnestoltes Infantil El Carrer 
Hora: 11 h Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ass. Comerciants El Carrer

Carnaval infantil de Can Carreres 
Hora: 18 h Lloc: Local social de Can Car-
reres Organització: Ass. V. Can Carreres

RUA CARNABOI 
Hora: 18.30 h 
Lloc: sortida des de la pl. de 
catalunya Organització: Comissió 
Carnaboi i Ajuntament

Ball de Carnaval 
Hora: 23.30 h Preu: 5 € Lloc: Can 
Massallera Organització: consell de Barri 
vinyets i molí vell i sant Boi Ball

diumenge 10 de febrer
Carnestoltes Infantil 
Hora: 12 h Lloc: parc Muntanyeta 
Organització: ajuntament

dissabte 23 de febrer
Carnaval del Rugbi 
Hora: 22 h Lloc: Hotel el castell 
Organització: unió esportiva santboiana

Diferents imatges de la celebració del carnaval 
a la ciutat FOTOs 1, 2, 3 i 4
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  3

  4
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Ens espera un intens febrer musical, amb tres 
propostes musicals de gran qualitat.

Rubrifolkum 
És la seva tercera edició de l’anomenat Tradi-
cionàrius del Baix Llobregat. Proposa concerts 
i formació on la renovació de la música d’arrel 
n’és el principal motor, una interessant mane-
ra d’apropar aquest génere a l’oferta cultural 
santboiana gràcies a l’esforç dels seus or-
ganitzadors. D’entre les ofertes musicals, cal 
destacar el concert de Xavier Baró, el joglar de 
la cançó tradicional primitiva ple d’harmonies 
sensibles i posada en escena litúrgica, i Jo-
sep M. Ribelles, un dels millors representants 
del nou folk i intèrpret d’arpa, així com Anxo 
Lorenzo Band, una de les grans apostes del 
festival, virtuós de la gaita que estrena a Ca-
talunya el seu segon treball en solitari. DRD, 
Les Violiles i Tazzuff completen el cartell.

Roger Mas 
Dins del Festival Barnasants, aquest artista 

l’actRiu MERcè SaMpiEtRo oBRE la 
tEMpoRaDa DE tEatRE DE pRiMavERa

ens torna a visitar després d’aquell històric 
i massiu concert que va realitzar a l’Altaveu 
de 2008, aquest cop amb l’espectacle Roger 
Mas vist per ell mateix. Amb la complicitat 
del contrabaixista Arcadi Marcet, s’endinsarà 
en les peces més conegudes de la seva dis-
cografia oferint-ne noves relectures, donant 
un nou aire a velles cançons pensades per  
ser interpretades per formats com trios, 
quintets o cobles. Un jove músic àmpliament 
consolidat, autor i intèrpret de cançons de 
material altament sensible, imperdible! 

Clàssic
Patricia de No i Michel Wagemans presen-
ten un concert de clàssica de flauta i piano 
en què els dos concertistes d’àmplia expe-
riència internacional, guardonats a diferents 
concursos musicals, ofereixen el treball la 
gran literatura per a flauta i piano amb pe-
ces de Mozart, Reinecke, Prokofiev i Taffanel, 
algunes de les sonates de música clàssica 
dels segles XVII i XIX. 

fEBRER, uN calaix DE SaStRE MuSical 
aMB folK, clÀSSica i caNÇó D’autoR

Mercè Sampietro en un moment de la representació.

dissabte 9 de febrer
Festival Rubrifolkum: Les Violiles i DRD 
Hora: 22 h Lloc: Cal Ninyo Preu: 5 € 
Organització: Ass. Qui hi ha?

dimecres 13 de febrer
Concert de música clàssica: P. De No i M Wagemans 
Hora: 19.30 h Lloc: Escola de Música Blai Net Entrada 
gratuïta 
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

divendres 1 de març
Concert Barnasans: roger mas Hora: 21 h Lloc: Can 
Massallera Preu: 16 € 
Organització: Cultura F

diumenge 17 de febrer 
Temporada de Teatre de Primavera:
9 maletes
Hora: 19 h
Lloc: Can Massallera
Preu: 12 €, normal, i 9 €, reduïda. 
Abonament als 4 espectacles de la 
Temporada, 27 €. Venda anticipada, a 
Telentrada i Can Massallera
Organització: Ajuntament

La Temporada de Teatre de Primavera ja està 
a punt de començar. Quatre muntatges de 
categoria, 9 maletes, de Joaquim Oristrell; 
confessions de dones de 30, de Domingo 
Oliveira; liTuS, de Marta Buchaca i clinc!, 
de Pep Bou. Formats i registres diferents, 
comèdia, drama, thriller i, sobretot, qualitat 
i gràcia.
Aquesta temporada comença el dia 17 de 
febrer amb 9 maletes, protagonitzada per 
dos pesos pesants de la representació i de 
la música: Mercè Sampietro i Eduard Iniesta, 
dirigits pel Joaquim Oristrell, director i dra-
maturg.
La Mercè ens explica la història de dos 
col·leccionistes de vides alienes, la peculiar 
història d’amor que van viure durant tres ca-
lorosos dies d’agost a Brooklyn. La Brenda, 
hereva d’una petita fortuna, i el Jacob, un 
músic a la caça d’inspiració. Dos personatges 
que recol·lecten amb obsessió missives au-
tèntiques de personalitats com Henry Miller, 
Marilyn Monroe, Josep Pla, Alfons XIII o Jack 

l’Esbudellador. Unes cartes que, a poc a poc, 
ens aniran plantejant interrogants, mostrant 
secrets, despertant emocions, i que ens per-
metran conèixer el costat més íntim d’algunes 
de les veus més significatives de la història con-
temporània. Un joc teatral i musical amb un toc 
de comèdia, un aire de thriller i un final sorpre-
nent. I tot, dins de 9 maletes.

Els asturiants  DRD i els catalans les violiles  
tancaran les actuacions del Rubrifolcum 
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El dia 18 comencen un seguit de conferències 
que analitzaran amb una mirada feminista el 
context econòmic, social i laboral. Aquestes 
sessions reprenen el treball iniciat a la ciutat 
l’any 2010 com a subseu del 3r Congrés de 
Dones del Baix Llobregat, Economia feminis-
ta, un nou model econòmic i productiu. Les 
conferències aniran a càrrec de la Fundació 
M. Aurèlia Capmany i tindran periodicitat men-
sual. La primera serà Valorem el treball de 
les dones. Entenem la crisi? I després estan 
programades les següents: Com ens afecta 
la reforma laboral de les dones?, Gestionar el 
temps de vida, parlar de la pressió del temps 

i propostes i alternatives; Prevenir la violència 
en l’àmbit laboral; On som les dones al mercat 
laboral?; Què hem de saber de les pensions?; 
Servei domèstic, contractades i contractants; 
La feminització de la pobresa, Alternatives 
quotidianes a la crisi i Ha canviat la nostra 
vida quotidiana i laboral respecte a les nostres 
àvies?.

Nou ciclE SoBRE EcoNoMia fEMiNiSta

Aquest mes la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
ha programat dues tertúlies sobre llibres amb 
l’assistència dels autors respectius. La prime-
ra trobada amb autor està prevista el dimecres 
dia 6, a les 18.30 h, tot aprofitant la celebració 
de la Setmana de la Novel·la Negra de Barce-
lona. L’escriptor Víctor del Árbol parlarà de la 
seva novel·la policíaca la tristeza del samurai, 
història d’un crim comès durant la Guerra Civil 
que porta conseqüències a tres generacions 
d’una mateixa família. Un relat fosc i d’intriga 
que podrem comentar amb l’autor en una tro-
bada que es preveu d’allò més interessant. Del 
Árbol ha publicat recentment Respirar por la 
herida, una nova narració al voltant de la do-
lenteria i els personatges atípics.
El dia 13 està programada la presentació del 
llibre utopia: del somni igualitari al pensament 

ElS autoRS victoR DEl ÁRBol i fERRaN aiSa, a la BiBliotEca
únic, amb l’autor, l’historiador Ferran Aisa, el 
qual ressegueix el pensament filosòfic des de 
l’antiguitat fins als nostres dies. Aisa és Premi 
Ciutat de Barcelona d´Història, ha col·laborat 
en diaris i revistes, a més de fer de documen-
talista i comissari d’exposicions. Ha publicat 
diversos llibres com una història de Barcelo-
na, camins utòpics, o la cultura anarquista a 
catalunya.  

“Joan Lleó, o el que és el mateix, artista plàs-
tic de gran reconeixement i trajectòria, un 
dels fundadors del Grup Flamma (col·lectiu 
artístic vigent entre 1948 i 1953) i fi en la 
seva línea [sic] i en distribuir el color, fi en les 
seves taques i en fer-les simbòliques, plenes 
del millor sentit plàstic”, segons paraules del 
prestigiós historiador català Josep M. Garrut.
El Centre d’Art ret un homenatge a la tra-
jectòria d’aquest gran creador, professor de 
procediments pictòrics i tècniques murals 
i autor de grans aquarel·les, amb obres que 
es poden veure a les parets de l’església de 
Betlem o al Palau de la Generalitat i a les sa-
les del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

l’oBRa DE joaN llEó al cENtRE D’aRt
(MNAC) o el Museu d’Art de Girona. La mostra 
santboiana serà un testimoni de les diferents 
facetes i dels diversos moments de la seva 
tasca com a creador, així com del fet d’haver 
estat posseïdor d’amistats il·lustres, com la 
del seu amic Ricard Terré, santboià referent 
de primera línia del món de la fotografia.

una de les peces de l’exposició de l’artista joan lleó

del 28 de febrer al 23 de març
Exposició: Joan Lleó, retrospectiva
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Inauguració: dijous 28, a les 19 h
Organització: A juntament

dimecres 6 i 13 de febrer
Tertúlia literària. Trobada amb l’autor
Víctor del Árbol (dia 6)
Hora: 18.30 h
Ferran Aisa (dia 13)
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
Organització: biblioteques de Sant Boi

imatges de les portades dels 
llibres de víctor del Árbol i 

ferran aisa. Els dos autors 
visitaran la Biblioteca jordi 

Rubió i Balaguer els  propers 6 i 
13  de febrer, respectivament

dilluns 18 de febrer
Conferència: Valorem el treball de les dones. 
Entenem la crisi?
Hora: 18 h Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament amb la col·laboració 
de la Fundació M. Aurèlia Campany 

imatge d’una de les conferències 
precongresuals que es van poder seguir a Sant Boi, 
subseu del 3r congrés de Dones de 2010
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Dissabte 16 de febrer. 19 h
dansa: Tangos brujos
Espectacle de dansa, música i cant entorn als 
diferents estils de tango
    
Lloc: Can Massallera I Preu: 5 €
Organització: Cia Tangos Brujos

Diumenge 17 de febrer. 19 h
Temporada de Teatre: 9 maletes
Amb l’actriu Mercè Sampietro i la direcció de 
Ricard Oristell
    
Lloc: Can Massallera I Preu: 12 €, normal, i 9 €, reduïda
Organització: Ajuntament

Divendres 22 de febrer. 20 h
ImagineIndia: més enllà de Bollywood
Projecció de Johnny gaddar
    
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 3 €
Organització: Imagineindia Barcelona

Els divendres. De 15 a 20 h (horari d’hivern)
mercat de pagès
Cada divendres hi trobem els productes que 
es produeixen a l’horta del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
    
Lloc: Rambla de Rafael Casanova 
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

de compres pel nucli antic
Campanya on els comerços treuen els seus 
productes al carrer cada divendres

Lloc: els comerços del nucli antic
Organització: Ass. Sant Boi, una Gran Botiga

Diluns 18 de febrer. 18 h 
cicle  sobre economia feminista
“Valorem el treball de les dones. Entenem la cri-
si?”, a càrrec de la Fundació M. Aurèlia Capmany
  
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Dijous 28 de febrer. 18.30 h
el servei de voluntariat europeu
Per a joves de 18 a 30 anys que volen fer 
voluntariat a qualsevol país europeu amb la 
beca Servei Voluntariat Europeu
    
Lloc: Al Servei d’Informació Juvenil El Punt
Organització: Ajuntament

Dijous 14 de febrer. 19.30 h 
1r cicle de conferències del programa 
Formatiu Uned sènior
“El paisatge del Baix Llobregat, una història 
ambiental”, a càrrec de Josep M. Cervelló, pro-
fessor de la UNED Sènior
  
Lloc: L’Olivera
Organització: UNED i Ajuntament

Dies 21 i  28 de febrer. 17.30 h
escola municipal de pares i mares
Taller: Educació per a la pau
   
Lloc: Escola Benviure
Organització: Ajuntament

Divendres 8, 9 i 10 febrer. 10 h
campionat de seleccions autonòmiques 
femenines
Amb seleccions sub-16 i sub-18 de Catalunya, 
València i Canàries
      
Lloc: Estadi Joan Baptista Milà
Organització: FC Santboià

Dissabte 9 febrer.  de 9 a 14 h
Torneig de futbol d’alevins solidari
Amb la participació de 16 equips de la ciutat. 
Es recaptaran fons per ajudar a la cura de la 
malaltia del nen Carlos Salguero
      
Lloc: Estadi Joan Baptista Milà
Organització: FC Santboià

Dies 10 i 24 febrer. 9.30 h
campionat de catalunya d’escacs per equips
      
Lloc: Casal de Marianao
Organització: Federació Catalana d’Escacs i Club d’Escacs 
Sant Boi

Dies 16 i 17 de febrer. 11 h (dia 16) i 
10 h (dia 17)
1r Torneig softbol 2013
Amb els equips Fénix de València, Projecte de 
Gavà, CB Viladecans, Dridma Vaciamadrid i CBS 
Sant Boi
      
Lloc: Estadi de Beisbol i Softbol Sant Boi
Organització: CBS Sant Boi

Dissabte 23 febrer. 9 h
Jornada comarcal de Gimnàstica rítmica
Jornada de Jocs Esportius Escolars
      
Lloc: Poliesportiu La Parellada
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat

 De l’11 al 21 de febrer
la lengua como liberación: el esperanto 
(las culturas de la libertad en el anarquismo 
ibérico)
Mostra sobre la llengua auxiliar artificial creada 
pel lingüiste polonès Llàtzer Zamenhof
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Del 18 de febrer fins al 8 de març
exposició: en acabar l’esO
Informació i assessorament sobre les alter-
natives educatives un cop acabada l’ESO. Es 
programen visites guiades als alumnes dels 
centres d’ensenyament secundari del municipi
    
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera
Organització: Ajuntament

Fins al 23 de febrer
“la dignitat de l’argila”
Fotografies, escultures i videopoemes de M. 
Morales al voltant de l’argila
     
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

AUDIOVISUALS

COMERÇ

EDUCACIÓ

ESPORT

CONFERÈNCIES

EXPOSICIONS

ARTS ESCÈNIQUES

Producte Fresc
del Parc Agrari
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Dies 9 i 10 de febrer.  8.30 h
excursió de carnaval a Tarragona i reus
    
Preu: 99 €
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Dijous 21 de febrer. 19 h 
lliurament del Títol Honorífic de Fill predilecte 
a climent castellví
En reconeixement a la seva trajectòria en el 
món del teatre a la ciutat
     
Lloc: Cal Ninyo 
Organització: Ajuntament

Dissabte 23 de febrer. 22 h
carnaval del rugbi
Ball i concurs amb premis a les millors 
disfresses
    
Lloc:  Hotel El Castell  I Informació: telèfon 93 6400726
Organització: Unió Esportiva Santboiana

Diumenge 24 de febrer. 17.30 h
Ball amb música en directe

Lloc: Can Massallera I Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Dies 16 i 17 de febrer 
curs d’iniciació a la fotografia
Informació i inscripcions: javimartos@afoboi.
com
    
Lloc: Can Castells Centre d’Art I Preu: 30 €, socis, i 50 €, no 
socis
Organització: Afoboi

Dijous 7 de febrer . 19 h
converses al museu...
La memòria dels objectes i els objectes de la 
memòria, a càrrec d’Humberto Ruiz
    
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Dimecres 6 de febrer. 18.30 h
Tertúlia literària, trobada amb l’autor
amb víctor del Árbol, autor de la tristeza del 
samurai,  ens sumem a la celebració de la 
setmana de la novel·la negra de Barcelona
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 13 de febrer. 18.30 h 
presentació del llibre: Utopia, del somni 
igualitari al pensament únic 
trobada amb l’autor, Ferran aisa
   
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 20 de febrer. 18 h 
Tertúlia poètica
la veu del poeta gabriel Ferrater: les dones i 
els dies
   
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 27 de febrer. 18.30 h
club de lectura fàcil
Amb la mirada ferida, de Mireia Companys Tena
    
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Els dijous. 11 h
en veu alta, tots llegim
Amb Olor de colònia, de Sílvia Alcántara
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 6, 13, 20 i 27 de febrer.  De 9 a 14 h
Taller de recuperació de teixits
Sessions obertes a tothom. Des de com fer un 
patró a recuperar peces de roba.
     
Lloc : Fundació Marianao (Girona, 30)
Organització: Fundació Marianao 

Els diumenges. 9 h
Un dia amb el pastor
Activitats de silvopastura amb el ramat de 
cabres de la muntanya de Sant Ramon

Lloc de trobada: estacionament de Can Paulet I Inscripcions: 
torrrelavila@santboi.cat I Preu: 1€. Menors de 7 anys, gratis
Organització: Ajuntament

“la venus de sefirot”
Instal·lació de M. Morales que recull rèpliques 
dels esteriotips estètics femenins més 
coneguts al llarg de la història.
ww.obrasmorales.org/2012-exposición-actual
     
Lloc: La Saleta de Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Del 28 de febrer al 23 de març
Joan lleó, una mirada particular
Reconeixement a la trajectòria d’un artista. 
Inauguració: dia 28, a les 19 h
     
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Fins a l’11 de maig
porxos, golfes i calaixeres... petits tresors del 
museu de sant Boi
Objectes i fotografies que ens faran recordar 
moments importants de la vida
    
Lloc: Museu Can Barraquer I Preu: 2 €. Gratis per a persones 
jubilades, aturades i menors de 12 anys i ICOM
Organització: Ajuntament

(les activitats carnavalesques infantils, pàg. 8)

Dissabte 9 de febrer
18.30 h . rua carnaboi 2013
Concentració dels participants a les 18.30 h i 
inici del recorregut a les 19 h.
    
Lloc: plaça de Catalunya, carrers de Francesc Macià, Lluís 
Pascual Roca, Riera Basté i Carles Martí, plaça del Pallars So-
birà, carrers de Pablo Picasso i Girona i plaça de Teresa Valls i 
Diví I Organització: Comissió Carnaboi i Ajuntament

23.30 h . Ball de carnaval
Amb premis per a les millors disfresses
     
Lloc: Can Massallera I Preu: 5 €
Organització: Consell de Barri Vinyets i Molí Vell amb la 
col·laboració de Sant Boi Ball 

FESTES I ACTES POPULARS

MEDI AMBIENT

LITERATURA

FOTOGRAFIA

HISTÒRIA
Tot Carnaval, 
a Santboi.cat
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Dissabte 9 de febrer 
11 h . Tallers musicals del rubrifolkum
Amb DRD. Guitarra i bouzouki, Rubén Bada, violí, 
Dolfu R. Fernández i flauta travessera, Borja 
Baragaño
     
Lloc: Escola Municipal de Música Blai Net I Preu: 20 € I 
Inscripcions: info@quihiha.cat
Organització: Ass. Musical Qui hi ha? i Ajuntament 

22 h . rubrifolkum 2013
Els catalans Les Violiles i el trio asturià DRD. A 
les 20.30 h, obrirà la Taverna Rubrifolkum
     
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 5 €. Venda d’entrades a Cal Ninyo i a 
codetickets.com
Organització: Ass. Musical Qui hi ha? i Ajuntament

Dimecres 13 de febrer. 19.30 h 
concert de música clàssica
Patrícia de No, flauta, i Michel Wagemans, piano
     
Lloc: Escola Municipal de Música Can Castellet I Entrada 
gratuïta I Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Divendres 1 de març. 21 h 
concert Barnasans: roger mas
Amb l’espectacle Vist per ell mateix
     
Lloc: Can Massallera I Preu: 16 € I Organització: Cultura F

Els dimarts i els dijous 
com tens la tensió arterial i la glucosa?
Aquesta campanya de promoció de la salut 
de les persones continua al mercat de Ciutat 
Cooperativa i a la plaça de Catalunya
    
Lloc: Els dimarts, al Mercat de Ciutat Cooperativa, i els dijous, 
a la plaça de Catalunya I Horari: d’11 a 13 h
Organització: Creu Roja i Ajuntament

Fins al 10 de febrer
multimedia show:  sabem què comprem?
Exposició per sensibilitzar que les compres de 
les administracions han de ser responsables
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Dissabte 16 de febrer. 18.30 h
10a Jornada dariana
lectura de poemes de rubén darío, música 
a càrrec dels trobadors nicaragüencs xavier 
lópez i Heidy lópez i pica pica nicaragüenc
    
Lloc: L’Olivera I Preu: 3 €, el pica-pica
Organització: Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi

Dilluns 4 de febrer. 17 h
Grup de suport a l’alletament matern
Per compartir la maternitat i la paternitat

Lloc: CRDD de Can Jordana
Organització: Grup Areola (http//areola.blog.cat/)

A partir del 12 de febrer
Inscripcions a com posar límits?, relaxació i 
curs d’escriptura delta
Tallers adreçat a dones
    
Lloc dels tallers: La Gralla, Com posar límits? (6 i 20 de març), 
Can Massallera, Relaxació (12, 19 i 26 de març) i Can Jordana 
(7, 14 i 21 de març i 4, 11 i 18 d’abril)
Organització: Ajuntament

Dies 12 i 26 de febrer. 17 h
com sentir-se bé amb una mateixa i els altres?
Taller adreçat a dones
    
Lloc: CRDD de Can Jordana
Organització: Ajuntament

Dies 12, 19 i 26 de febrer. 10 h
risoteràpia
Taller adreçat a dones
    
Lloc: CRDD de Can Jordana
Organització: Ajuntament

A partir del 19 de febrer 
Inscripció a Twitter
Taller adreçat a dones

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (21 de març)
Organització: Ajuntament

Dies 21 i 28 de febrer. 17.45 h
navegació per Internet (nivell 2)
Taller adreçat a dones
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 22 de febrer. 19 h
el cafè dels filòsofs
Amb el tema Vida, teatre i pensament filosòfic
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimarts 26 de febrer. 18 h
Inici del seminari cop d’Ull
12 sessions per repassar la història i el món 
fantàstic de l’art
    
Lloc: Can Castells Centre d’Art I Preu: 5 €, per sessió, 22 €, 
totes , i gratuït per a l’alumnat del Taller Municipal d’Arts 
Plàstiques
Organització: Ajuntament

Els dilluns
9.30 h i 17.15 h . Gimnàstica tonificadora
Inici per als dos grups, el 18 de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 10 € al mes I  Informació i Inscripcions: 
La Gralla, de 10 a 13h i de 16 a 20 h, de dil. a dv.
Organització: Associació Els Garrofers

 

Aquest mes s’estrenen dues cintes pen-
sades per als amants del cinema d’acció: 
Ganster Squad, amb Sean Penn i Nick 
Nolte, un film sobre l’hampa de final 
dels anys 40 a Los Angeles, i La jungla, 
un buen día para morir, cinquena entre-
ga de La jungla de cristal, amb un Bruce 
Willis incombustible. També estan pro-
gramades l’hispanocanadenca de terror 
Mamá i la proposta de ciència ficció El 
atlas de las nubes. 

EL CINEMA, AL FEBRER

CI
NE

M
ES

 C
AN

 C
AS

TE
LL

ET

GANSTER SQUAD
Director: Ruben 
Fleischer
Intèrprets:  Sean 
Penn, Nick Nolte
Gènere:  Thriller
País: EUA

LA JUNGLA, UN BUEN 
DÍA PARA MORIR
Director: John Moore
Intèrprets: Bruce 
Willis, Mary Elizabeth 
Winstead
Gènere: Acció
País: EUA 

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

Tràiler Tràiler

MÚSICA

SALUT I BENESTAR

TALLERS

SOLIDARITAT
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Dies 6 i 20 de febrer. 19 h 
estonetes familiars
Taller de Shantala: el massatge de l’amor, per 
a infants d’1 a 3 anys (dia 6), i taller de nego-
ciació i expressió, Ens entenem!, per a famílies 
amb infants de 4 a 11 anys
    
Lloc: Ludoteca L’Olivera I Inscripció: ludoteca, de dilluns a 
divendres, de 16.30 a 20.30 h, i dissabtes, de 10 a 14 h
Organització: Ajuntament 

Dies 8, 15 i 22 de febrer. 18 h 
l’Hora del conte
contes desexplicats: la caputxeta forçuda i 
la rateta que explicava l’escaleta, amb Noé 
Bofarull (dia 8), contes dibuixats, amb Elena 
Codó (dia 15), i improvisem contes amb 
l’aurèlius, amb Noé Bofarull (dia 22)
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (dia15) i Bibliotca M. 
Aurèlia Capmany (dies 8 i 22)
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 9 de febrer
11 h . XIII carnestoltes Infantil el carrer
Concurs infantil de disfresses. Descarregueu 
les fotografies a elcarrer.es, a partir del 20 
de març, o recolliu-les a Lluima digital.com 
(Bonaventura Aribau, 27)
    
Lloc: plaça de Catalunya (en cas de pluja, a Can Massallera
Organització: Associació de Comerciants El Carrer

18 h . carnaval infantil de can carreres

Lloc: Local social de Can Carreres
Organització: Associació de Veïns de Can Carreres

Diumenge 10 de febrer. 12 h
carnestoltes Infantil 2013
Amb l’espectacle ¡Qué llueva, qué llueva! de 
Los Titiriteros de Benéfar
    
Lloc: parc de la Muntanyeta (si plou o fa mal temps, a Can 
Massallera)
Organització: Ajuntament

AGENDA INFANTIL
19 h . experimenta teatre
Inici, el 18 de febrer 
    
Lloc: Casal de Casablanca I Preu: 20 € al mes I Informació i 
Inscripcions: La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dl. a dv.
Organització: Associació Els Garrofers

Els dilluns o els dimecres
Guitarra espanyola i flamenca
L’horari serà a convenir
    
Lloc: Casal de Casablanca I Preu: 37 €, en grup, i 52 €, indivi-
dual I Informació i inscripcions: La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 
a 20 h, de dl. a dv. I Organització: Associació Els Garrofers

Els dilluns, els dimecres i els divendres. 17 h
Informàtica per a joves!!!
Vídeo, foto, 3D, ús eficient d’Internet, etc. per a 
joves de 16 a 30 anys. Inici, el 18 de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 10 € al trimestre I Informació i 
inscripcions: La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dl. a dv. I 
Organització: Associació Els Garrofers

Un dia per setmana. 18.30 h
cuina de Temporada i aprenent a cuinar 
Dos tallers de 6 sessions cadascun.
    
Lloc: La Gralla I Preu: 35 € I Informació i Inscripcions: La Gralla, 
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres
Organització: Associació Els Garrofers

Els dimarts
17.30 h . pintura: Introducció a l’expressió 
pictòrica mixta i artística
Inici, el 18 de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 17 € al mes I Informació i Inscripcions: 
La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres
Organització: Associació Els Garrofers

18 h . Grup de lectura dramatitzada
Taller adreçat a dones
     
Lloc: Casal de Marianao I Organització: Ajuntament

De dimarts a divendres. matins i tardes
Iniciació a la informàtica 1 i 2
Inici dels dos tallers, el 18 de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 10 € al mes (1) i 30 € (2) I Informació i 
Inscripcions: La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dl. a dv. I 
Organització: Associació Els Garrofers

Els dijous
15.30 h i 17.15 h . pilates: enforteix i equilibra 
el teu cos
Inici per als dos grups, el 18 de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 12 € al mes I Informació i Inscripcions: 
La Gralla, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres
Organització: Associació Els Garrofers

18.30 h . creixement personal: “coneix-te a tu 
mateix”
Per conèixer-nos millor i contactar amb les 
nostres emocions
    
Lloc: La Gralla I Preu: 30 € I Informació i Inscripcions: La Gralla, 
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres
Organització: Associació Els Garrofers

Dissabte 16 de febrer. 18 h
màgia i teatre per a tots els públics
Ana Martínez presenta l’espectacle anita estar
    
Lloc: Cal Ninyo I Preu: 3 €
Organització: Ajuntament

Diumenge 17 de febrer. 11.30 h
Taller: Fes el teu superheroi d’estar per casa!
Per convertir els objectes que trobis al Museu en 
un superheroi
    
Lloc: Museu de Sant Boi I Preu: 2 €
Organització: Ajuntament

Dissabte 23 de febrer. 18 h
espectacles Familiars als Barris
Panettone Brothers presenta pim-pam! 
   
Lloc: Casal de Casablanca I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Diumenge 24 de febrer. 12 h
espectacles Familiars als Barris
Rah-mon Roma presenta gegants i dracs 
   
Lloc: Casal de Marianao I Preu: 3 €
Organització: Ajuntament

Els dilluns. 17.30 h 
Taller: puja a l’escenari i fes una obra de 
teatre!!!
Un món màgic on l’infant desenvolupa 
l’expressivitat oral i corporal. Inici: 18 de febrer 
    
Lloc: Casal de Casablanca I Preu: 20 € al mes I Informació i 
Inscripcions: La Gralla, de 10 a 13h i de 16 a 20 h, de dilluns a 
divendres
Organització: Federació els Garrofers

Taller: pintura: Fes-te un artista...
Desenvolupar la creativitat dels infants. Inici: 18 
de febrer
    
Lloc: La Gralla I Preu: 17 € al mes I Informació i Inscripcions: 
La Gralla, de 10 a 13h i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres
Organització: Federació els Garrofers

cartell de l’espectacle 
que animarà el 

carnestoltes infantil 
del dia 10 al parc de 

la Muntanyeta 
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