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ELs
ludi
rubricati 
BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA 
CASA ROMANA D’EN  IULIUS ANICETUS

Oh, benvinguts, passeu, passeu.... recordeu la 
cèlebre cançó de Sisa convidant-vos a una casa 
de somni on tothom és benvingut? Doncs així 
també és com el nostre il·lustre avantpassat 
romà, iulius anicetus, us convida a passar una 
estona i fer-nos conèixer casa seva!
el Museu de Sant Boi organitza aquests dies els 
Ludi Rubricati, una ocasió esplèndida per conèixer 
i aprendre de primera mà les històries i secrets 
de la civilització romana, que ens va formar com 
a societat, amb tallers i activitats molt dinàmi-
ques per a tota la família. Hi haurà un amfitrió 
de luxe. iulius anicetus ens convida a gaudir de 
la seva hospitalitat i ens explicarà els secrets de 
la seva fortuna. Aquest santboià il·lustre va ser 
un dels comerciants de vi més grans de l’imperi, 
les seves àmfores plenes d’aquest elixir fet amb 
raïm alimentat per les aigües del Llobregat arri-
baren fins a la mateixa roma!

A banda del vi, com a bon home de negocis, va 
tenir temps de comerciar amb armes i fundar 
una escola de gladiadors. i, com se’n sent orgu-
llós, obre les portes de casa, la domus. Gaudireu 
de la brillantor de les seves estances, podreu 
pregar als deus protectors de la llar al lararium, 
assistir a una demostració amb gladiadors, cui-
nar a la culina el pa o fer el moretum, una de les 
salses més delicioses, o veure com maquillaven 
i pentinaven la senyora als banys. Tot plegat, una 
sessió intensa de vida quotidiana romana! 

Un excel·lent tast romà, el Rubricati Convivium 
La vora del Llobregat, l’antic Rubricatum romà, 
acull una vegada més un banquet romà de veritat 
per celebrar l’arribada de l’estiu. una trobada cu-
linària on qualsevol que vagi disfressat de romà i 
hagi agafat entrada, podrà tastar un menjar romà 
de veritat... una nit per llepar-se els dits.

GAUDIR, MENJAR I BEURE: 
TOT UN PLAER... DE ROMANS

MUJERES, LA DANSA FEMENINA DE LA VIDA
Sota la direcció artística de Loida Grau, la jove 
companyia de dansa de Sant Boi presenta un 
nou espectacle: Mujeres, sis dones, sis vides 
de dones prou conegudes: Cleopatra, Frida 
Khalo, isadora Duncan, Juana la loca, Mary 
read... i una dona qualsevol, maltractada. 

Dones amb personali tat
Totes deixen petjada amb la seva energia, 
força i decisió. Totes amb un espai vital, una 
història o finals diferents, però amb un tret 
comú: la força del seu sentiment, de la passió 
de viure i la inevitable construcció d’un camí 

propi per a la supervivència, malgrat que, al 
final de tot, la fatalitat i la desgràcia marca-
ran el seu destí. La jove companyia santboia-
na recrearà, amb diferents llenguatges i estils 
coreogràfics, la lluita d’aquestes sis dones i la 
seva capacitat de desafiar el destí i la fatalitat 
que els toca viure. La resposta final de totes 
elles és que, malgrat tot, podem escollir.

dIUMEnGE 20 dE jUnY
espectacle: Mujeres
Companyia: Loida Grau i coreografies 
de Jordi Alguacil, José Carmona, Olga 
Clavel, Loida Grau i Nicolás ricchini
Hora: 19 h i Lloc: Can Massallera i preu 
de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, reduï-
da. venda d’entrades a Telentrada i Can 
Massallera i Organització: Ajuntament

dIssABTE 5 I dIUMEnGE 6 dE jUnY
Ludi Rubricati, la festa romana de Sant Boi
Horari: dia 5, de 17 a 21 h, i dia 6, d’11 a 14 h 
i Lloc: Jardins de Can Torrents i Termes 
romanes
Rubricati Convivium
Dia: 5 i Hora: 20 h i Lloc: Jardins de Can 
Torrents i preu tast romà: 10 €. venda de 
tiquets, al Museu, el mateix dia. Més info: 
www.santboi.cat
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una vegada més el mes de juny és temps de 
festes de barri. Després de la Festa Major i la 
Capvuitada, arriben les festes organitzades 
pels diferents districtes de la ciutat perquè 
l’animació i la vida de carrer continuïn durant 
les primeres setmanes de l’estiu. Al llarg del 
mes hi haurà festes a Camps Blancs, Maria-
nao i Ciutat Cooperativa, i els primers dies de 
juliol tocarà el torn a Casablanca i vinyets i 
Molí vell.

Activitats per a tothom
Les festes de Camps Blancs tindran lloc en-
tre el 10 i el 12 de juny. està previst cinema 
a la fresca, un circuit de bicicletes pel barri, 
jocs i espectacles al carrer i moltes coses 
més. Les activitats es desenvoluparan a la 
plaça d’euskadi, l’escola Montbaig i la plaça 
d’ernest Lluch.
Les festes del barri de Marianao també tenen 
previst un grapat d’activitats interessants: 
sopar popular, ball, cercavila i folklore inter-
cultural, diables i rom cremat... podreu gau-
dir-ne al casal i a les places de l’Assemblea 
de Catalunya i Teresa valls i Diví.
A les festes de Ciutat Coopertiva també hi 

LES FESTES DE BARRI ARRIBEN 
FARCIDES D’ACTIVITATS

LES REVETLLES I LA FLAMA DEL CANIGÓ

La tradició de la nit de Sant Joan torna una 
vegada més com a senyal de l’arribada de la 
calor i del temps d’estiu, el moment de l’any 
en què el sol està més alt i està present més 
hores del dia. en la tradició mediterrània, 
la nit del 23 de juny és una nit màgica, re-
cordada per poetes i narradors de totes les 
èpoques i vista sempre com la més curta de 
l’any. Així doncs, és natural que una nit com 
aquesta es dediqui a la celebració de les tra-
dicionals revetlles.

Coca, cava i pirotècnia 
Arreu, les festes de carrer avisen de l’arribada 
de l’estiu. el ball, la coca, el foc i la pirotècnia 
són els elements que no hi falten mai. A Sant 
Boi, és clar, tampoc. Així, des de les 22 h, la 
ciutat donarà la benvinguda a aquesta nit 
tan especial. A la plaça de l’església Òmnium 
Cultural saludarà l’arribada de la flama del 
Canigó acompanyada de música, coca i cava. 
Al voltant de les 11 de la nit començaran els 
balls a l’avinguda de pau Casals (consell de 

FEsTEs dE BARRI 2010
Del 10 al 12 de juny, Camps Blancs
De l’11 al 13 de juny, Marianao
Del 23 al 27 de juny, Ciutat Cooperativa 
i Molí nou
Del 2 al 4 de  juliol, Casablanca i Vinyets 
i Molí Vell
Més informació: www.santboi.cat

barri de Ciutat Cooperativa) i a la seu de la unión 
extremeña (Mossèn Cinto verdaguer 161). i mi-
tja hora més tard s’hi afegiran el carrer de la 
Joventut (consells de barri de Camps Blancs i 
Casablanca) i la plaça de Catalunya (consell de 
barri de vinyets i Molí vell, amb la col·laboració 
de l’associació de veïns). 

haurà una mica de tot. Destaquem, enca-
ra que hi trobareu moltes més coses, la iii 
Trobada de puntaires i el correfoc a càrrec 
dels alumnes del taller infantil dels Dia-
bles de Casablanca. Les cites són al casal, 
l’avinguda de pau Casals i la plaça del pare 
Carles Massó i Blanch.
Les festes de Casablanca han programat 
moltes activitats adreçades als infants. 
A banda del ja tradicional taller infantil de 
diables, hi haurà correfoc, passejada en bi-
cicleta, festa de l’escuma i parc infantil.
i les festes de vinyets també van ben far-
cides. A la plaça de Catalunya hi haurà ba-
tucada amb Diabòlics Músics i els Gegants 
de Sant Boi, una jornada de rebaixes de les 
botigues del barri, una exposició de mobles 
antics restaurats i un envelat d’entitats en-
tre altres activitats programades.

dIMECREs 23 dE jUnY
REVETLLA dE sAnT joAn 2010
Hora: 22, 23 i 23.30 h
Lloc: Diferents espais de la ciutat
(vegeu l’apartat de l’agenda, dia per 
dia)  
Més informació: www.santboi.cat

La Unión 
Extremeña 
celebra la 
revetlla de Sant 
Joan al carrer 
de Mossèn Cinto 
Verdaguer

La Flama del 
Canigó arriba 
cada any puntual 
la nit de Sant 
Joan



entre els films que podreu veure aquest mes n’hi 
ha dos de molt diferents. D’una banda, el dia 4 
arriba a les pantalles una nova entrega de Sexo 
en Nueva York 2, amb Sarah Jessica parker en-
capçalant un repartiment de luxe que inclou pe-
nélope Cruz. i el dia 30 les sales Can Castellet 
preparen la preestrena d’Eclipse, el tercer film de 
la nissaga crepúsculo, interpretada per Kristen 
Stewart i robert pattinson, actors habituals de 
la sèrie, basada en els llibres d’Stephenie Meyer.  
L’estrena oficial de la cinta serà l’1 de juliol.
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SeXO en nUeVa 
YORK 2
euA 2010
director: Michael 
patrick King
intèrprets: Sarah 
Jessica parker, 
Kim Cattral, Kristin 
Davis, penélope 
Cruz
gènere: comèdia

eClIPSe
euA 2010
director: David Slade
intèrprets: Kristen 
Stewart, robert 
pattinson
gènere: fantàstic/
terror

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

Lloc: Sortida des de la pl. d’ernest Lluch i arribada a la pl. 
de l’Ajuntament
Organització: Consell Municipal de les Dones i Ajuntament

11 h i 11.30 h  . sortida: La bicicleta per la calçada
recorregut per commemorar el Dia Mundial del 
Medi Ambient

Lloc de trobada: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer (11 h) i 
plaça del Mercat vell (11.30 h)
Organització: Sant Boi Camina i Bicibaix

18 h  . Ball amb música en directe
Amb la música i la veu de Jordi
     
Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

dImaRTS 8 de jUnY
17.30 h  . Cloenda dels jocs Esportius Escolars
Festa de cloenda de fi de curs
  
Lloc: Casal de Barri de Casablanca
Organització: Ajuntament

dImeCReS 9 de jUnY
14 h  . Fòrum del Comerç
Amb la ponència “Temps de canvi: nous com-
portaments de compra de la clientela”, a càrrec 
de Xavier Bordanova, senior associate a Beagle 
Consulting i director del centre de retail mana-
gement d’eADA
  
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dIjOUS 10 de jUnY
17.45 h  . Promoció esportiva extraescolar
Trobada d’atletisme
  
Lloc: estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Club d’Atletisme Sant Boi 

dIVendReS 4 de jUnY
15.30 h  . Grup de suport a l’alletament matern
Sessions dedicades a mares i pares amb fills i 
filles en edat d’alletament
    
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana)
Organització: Grup Areola

20 h  . Concert benèfic per a Haití
Amb Brigada Cobalto, estado de Locura, Klezmer 
i Tritons. L’ONG Assembla de Cooperació per a la 
pau enviarà la recaptació a Haití
  
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 5 €
Organització: iniciativa Jove amb Haití i Ajuntament

21 h  . sopar benèfic de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer
Amb el director del programa d’investigació 
en epidemiologia i Biologia del Càncer de l’iCO, 
Manel esteller. Compra dels tiquets al cte. núm. 
2100-0117-94-0200621218 de La Caixa
  
Lloc: Hotel el Castell
Organització: Associació espanyola contra el Càncer

dISSabTe 5 de jUnY
11.30 h  . dia Mundial del Medi Ambient.
Inauguració oficial del Punt Verd La Muntanyeta
La inauguració d’aquesta nova deixalleria ciu-
tadana es completarà amb l’espectacle familiar 
La màgia del residu, a càrrec d’ecolúdic

Lloc: plaça del Mercat de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

dIUmenge 6 de jUnY
10 h  . II Passejada per la salut de les dones
Commemoració del Dia internacional per la Sa-
lut de les Dones. La passejada acabarà amb una 
exhibició de tai-txi a la plaça de l’Ajuntament
  

L’aGEnDa

19 h . Cicle de conferències: “Escriptors. 
Taller d’escriptura creativa com a teràpia”
Darrera de les xerrades que complementen 
l’exposició Silencis Forçats.
 
Lloc: Can Torrents
Organització: Associació equilibri i Ajuntament

dIVendReS 11 de jUnY
21 h . sopar espectacle amb màgia de prop
Amb les actuacions dels mags Tito’s màgic, Toni 
rivas, mag Leandre i Serralta Federic. Cal reser-
vat taula, ja que l’aforament és limitat
  
Lloc: Cafè bar Cal Ninyo
Organització: Cafè bar Cal Ninyo i Ajuntament

22 h . Incubadora sonora, les bandes del futur: 
Xavier Alustyza
el cantautor Xavier Alustyza presentarà trasmi-
gració, el seu primer treball discogràfic. Alustyza 
recull, en la seva música, influències rock, coun-
try, tango, música araboandalussa, etc. Més 
informació: www.myspace.com/alustyza
  
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 3 €
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dISSabTe 12 de jUnY
9 h  . 12 Hores masculines de petanca
  
Lloc: pistes de petanca de la Torre de la vila
Organització: Club petanca unión Casablanca

10 h  . II Torneig de Futbol Femení
Torneig que pretén contribuir a incentivar la 
pràctica de l’esport per part de les dones  

Lloc: Camp Municipal de Futbol Joan Baptista Milà
Organització: Futbol Club Santboià i Ajuntament
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19 h . nit jove al Museu
Activitat vinculada a l’exposició Silencis Forçats 
que va ser ajornada el passat 14 de maig a 
causa de la pluja
 
Lloc: Jardins de Can Torrents
Organització: Ajuntament

20 h . 30è aniversari del Centre 
Excursionista sant Boi
projecció de les pel·lícules guanyadores del 27è 
Festival Caixa Sabadell de Cinema de Muntanya 
Torelló 2009: Expedition Manaslu, producció ale-
manya de Carsten Maaz, i the Sharp End, de peter 
Mortimer i Nicholas rosen, dels estats units.

Lloc: Can Massallera
Organització: Centre excursionista Sant Boi amb la 
col·laboració de l’Obra Social de Caixa Sabadell

21 h  . XXII obert Internacional d’Escacs
  
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Club d’escacs Sant Boi

dISSabTe 19 de jUnY
9 h  . Torneig nacional Petanquero de oro
  
Lloc: pistes de petanca La parellada
Organització: Club petanca Sant Boi

9 h  . Torneig 12 Hores de Petanca

Lloc: pistes de petanca Ciutat Cooperativa
Organització: Club petanca Ciutat Cooperativa

12 h  . Taller: Massatges per als infants
els beneficis dels massatges per a la salut dels 
infants. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

14 h  . II Torneig de Rugbi seven Femení
Torneig que pretén col·laborar a incentivar 
l’esport femení
  
Lloc: estadi Municipal Constantí Miranda
Organització: unió esportiva Santboiana i Ajuntament

17 h  . Campionat de partides ràpides d’escacs

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Club d’escacs Sant Boi

19 h i 20.30 h . Fi de curs dels grups del Taller 
de Teatre de Cal ninyo
A les 19 h, el grup de petits representarà l’obra 
Creixent, i a les 20.30 h, el grup mitjà represen-
tarà El Centre

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Av La unió del Barri Centre

23 h . Festa de l’esplai Gresca
Concert a l’aire lliure del grup projecte Luisbo

Lloc: plaça de Mossèn Jaume Oliveres
Organització: esplai Gresca i Karxofarock

dIUmenge 20 de jUnY
10 h . Fira del Comerç
per trobar peces de temporada a bons preus i 
dinamitzar el comerç del municipi.

Lloc: rambla de rafael Casanova
Organització: Comerç i Serveis de Sant Boi. Sant Boi, una 
Gran Botiga 

18 h . Ball amb música en directe
Amb la música i la veu de Xavi

Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Atneu Familiar

18 h . Teatre: Pasa la vida
Amb Chapó, grup format per persones amb 
discapacitat intel·lectual. el personatge de l’obra 
es queda adormit en els moments més signifi-
catius de la vida. L’entrada és gratuïta

Lloc: Casal de Barri Casablanca (Badajoz, 2)
Organització: Tots Som Santboians

19 h . Temporada de teatre, música i dansa
representació de Mujeres, de la ballarina i 
coreògrafa Loida Grau. La història de cinc dones  
des de diferents llenguatges i estils coreogràfics

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, 
reduïda. venda d’entrades a Telentrada i Can Massallera
Organització: Ajuntament

L’aGEnDa
dIUmenge 13 de jUnY 
18 h  . Ball amb música en directe
Amb la música i la veu d’esther
     
Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

dImeCReS 16 de jUnY 
18 h  . Tertúlia poètica: Tres veus, tres estils
Amb María Florido, María Lancho i Josep López, 
que donaran a conèixer la seva obra poètica
     
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

18.30 h  . Recital: Vivència lorquiana
per a alumnes dels darrers cursos de l’eSO, 
batxillerat, escoles d’adults i interessats en 
temes de la salut. A l’espectacle participen 
col·laboradors del centre d’atenció a les drogo-
dependències del CAS de Sants, a Barcelona.
    
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIjOUS 17 de jUnY
9.30 h  . seminari empresarial: “Protegeix la 
teva empresa: marques, patents, dominis, 
invencions i dissenys”
inscripció gratuïta al tel. 93 652 98 30 ext. 412 i 
a l’a/e: dmesa@coressa.cat)

Lloc de: Centreserveis (ctra. c-245, km. 9,3, cantonada 
c/ de la riera roja
Organització: Coressa i Ajuntament

dIVendReS 18 de jUnY
18 h . V Portes i finestres obertes a Cal ninyo
enguany se celebra l’aniversari amb moltes i di-
ferents activitats: cercavila, crida a la participa-
ció amb Batukats de l’Ala, exposició de treballs 
del taller de creativitat, exhibició de puntes de 
coixí, espai informatiu de l’Associació equilibri, 
taller de teatre, taller d’escriptura creativa, ac-
tuacions musicals, sopar i trobada d’entitats... 

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Comissió de Gestió de Cal Ninyo i Ajuntament
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Un any més torna la programació d’activitats 
per a joves Baixaventura. Com cada tempora-
da estiuenca el Consel Esportiu del Baix Llo-
bregat ha programat una oferta interessant i 
variada per a juny i juliol adreçada a joves de 
15 a 35 anys. al juny estan programades cinc 
sortides: dues a vies ferrades (dia 12, a Cen-
telles, i dia 13, al Berguedà), una per practicar 
escalada (dia 19, al Prat -nivell 1-), un curs 

de surf a vela (dies 26 i 27, a Castelldefels) i 
un curs de surf (dies 18, 19 i 20, a Zarautz). 
L’edat mínima per inscriure’s a aquest darrer 
és de 18 anys. El preu inclou el material i els 
monitors. trobareu  tota la informació per fer 
les inscripcions al Servei d’informació Juvenil 
El Punt. La Factoria Jove de Can Massallera 
(Mallorca, 30), trucant al telèfon 93 652 98 43 
o escrivint a l’a/e elpunt@santboi.cat

Baixaventura: activitats per a joves



dImeCReS 23 de jUnY
9.30 h  . jornada formativa d’esport adaptat
inscripció gratuïta
  
Lloc: poliesportiu Municipal La parellada
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de la Federa-
ció Catalana de persones amb Discapacitat

Revetlles de sant joan 2010

23 h . Revetlla a l’avinguda de Pau Casals (Ciu-
tat Cooperativa i Molí nou)
reserva de taules fins al 18 de juny

Lloc: Avinguda pau Casals (Barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou)
Organització: Ajuntament

23.30 h . Revetlla al carrer de la joventut 
(Camps Blancs i Casablanca)
Ball amb orquestra

Lloc: carrer de la Joventut (entre els barris de Casablanca i 
Camps Blancs) 
Organització: Ajuntament

23.30 h . Revetlla a la plaça de Catalunya 
(Vinyets i Molí Vell)
revetlla i ball amb el duet Toma Fiesta. reserva 
de taula, 6 cadires, coca i cava al telèfon 
93 652 28 17 o a la seu de l’Associació de 
veïns, de dilluns a dijous, de 18 a 20 h

Lloc: plaça de Catalunya i preu per taula: 25 € per taula
Organització: Associació de veïns vinyets i Molí vell i Ajuntament

22 h . Revetlla i arribada de la flama del 
Canigó (Centre)
Diables, percussió, foc, sopar, coca, cava, ball i 
música fins a la matinada

Lloc: plaça de Mossèn Jaume Oliveras (de l’església)
Organització: Òmnium Cultural

23 h . Revetlla de la Unión Extremeña
Tradicional revetlla d’aquesta entitat

Lloc: Mossèn cinto verdaguer, 161
Organització: unión extremeña

Lloc: Casal de Casablanca
Organització: Tots Som Santboians

dImaRTS 29 de jUnY
18 h . Cinefòrum: Homo baby boom
Debat entorn al documental dirigit per Anna 
Boluda que explica la normalitat que viuen les 
famílies de mares lesbianes i pares gais

Lloc de trobada: Cal Ninyo
Organització: Associació de Famílies Lesbianes i Gais

dImeCReS 30 de jUnY
18.30 h . Club de lectura fàcil
Lectura i comentaris sobre el llibre anna Frank: 
el diari d’una noia

Lloc biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIjOUS 1 de jUlIOl 
19.30 h . Presentació del llibre charnegos-
xarnegos, antologia bilingüe 
Antologia poètica de 18 poetes catalans 
units per fomentar el bilingüisme i el treball 
literari d’autors locals. entre ells hi ha els 
santboians Manuel Olivas i Ana Otero. el 
volum ha estat una iniciativa de la poetes-
sa Noemí Trujillo i l’editorial ediciones Sial i 
ha comptat amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Boi, entre d’altres, la Diputació i 
associacions culturals. el projecte ha estat 
apadrinat pels escriptors David Castillo, 
pura Salceda i Joan Margarit
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: edicions SiAL i Ajuntament

de l’1 al 30 de jUnY
Exposició de fotografies de jon Mart
el teatre de Cal Ninyo estrena un espai per a 

23 h . Revetlla de l’Ateneu Familiar
Amb la música i la veu de Miquel Mateu

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

dIVendReS 25 de jUnY
18 h . Mostra audiovisual i cloenda del Taller 
Audiovisual de sant Boi
es podran veure els curts realitzats al llarg del 
curs, com i.A.M. (inteligencia Artificial Maestra), 
a càrrec del Ceip Ciutat Cooperativa. Més info: 
www.formacioaudiovisual.com

Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo

dISSabTe 26 de jUnY
9 h  . Torneig de cloenda de futbol

Lloc: Camp Municipal de Futbol Casablanca
Organització: Futbol Club Casablanca

dIUmenge 27 de jUnY
9 h . Campionat de Catalunya de Veterans 
d’Atletisme

Lloc: estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Club Atletisme Sant Boi

10.30 h . Passejada patrimonial: Benviure, una 
antiga jurisdicció medieval
visita guiada. inscripció al telèfon 93 635 12 50

Lloc de trobada: Torre de les Bruixes
Organització: Ajuntament

18 h . Ball amb música en directe
Amb la música i la veu de Joan Badia

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

18 h . Espectacle de ball de diversos estils
Nois i noies de Tots som Santboians ballaran 
hip hop, contemporani, pop..., estils que han 
assejat amb els seus monitors al llarg del curs. 
L’entrada és gratuïta
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eXPOSICIOnS, TalleRS ...

Els dies 5 i 6 de juny està prevista una nova 
edició de la Festa de l’Esport, un esdeveniment 
recreatiu i popular obert a la participació de 
tothom.  a la ciutat la festa es desenvolupa als 
diferents equipaments esportius, la qual cosa 
fa que sigui una ocasió perfecta per gaudir-ne 
en família. a banda, estan programades ac-
tivitats específiques: petanca, billar, handbol, 
arts marcials, futbol per a persones discapaci-

tades, vòlei al carrer, bàsquet 3x3... i, enguany 
també s’afegeix a la festa la ii Passejada per la 
Salut de les Dones i el i Memorial Dani Jarque, 
organitzat pel CF Ciutat Cooperativa.
La Festa de l’Esport arriba a la novena edi-
ció com una iniciativa de la Diputació  amb la  
col·laboració dels consells esportius, els ajun-
taments i les entitats esportives locals.
                                                     www.santboi.cat

 Festa de l’Esport i portes obertes als equipaments



aquelles persones, col·lectius i grups que vul-
guin donar a conèixer els seus treballs
 
Lloc: vestíbul del teatre de Cal Ninyo
Organització: Comissió de programació de Cal Ninyo

dIeS 3 I 8 de jUnY
9.30 h . Cloenda de ludi Floralia. de Roma al 
rubricatum
Cloenda de la promoció de jocs a l’antiguitat que 
s’ha fet a diversos centres escolars de la ciutat
 
Lloc: estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà
Organització: Ajuntament

dIeS 3, 10 I 17 de jUnY
17.30 h . Taller de risoteràpia
inscripcions al Centre de recursos i Documen-
tació de les Dones de Can Jordana
 
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Ajuntament

dIeS 5 I 6 de jUnY
10 h . I Memorial dani jarque
Amb equips de diferents categories infantils
 
Lloc: Camp de Futbol Municipal Ciutat Cooperativa
Organització: CF Ciutat Cooperativa

10 h . 9a Festa de l’Esport i Portes obertes als 
equipaments municipals
Activitats als equipaments esportius del muni-
cipi, que faran jornades de portes obertes.  Més 
informació: www.santboi.cat
 
Lloc: als diversos equipaments municipals
Organització: Ajuntament i entitats i clubs esportius

ludi rubricati MMX i rubricati convivium
Activitats als equipaments esportius del munici-
pi, que faran jornades de portes obertes.  Horari: 
Ludi Rubricati, dia 5, 17 h, i dia 6, 11 h. Rubricati 
Convivium, dia 5, 20  h, amb tast romà al preu 
de 15 €. Més info: www.santboi.cat
 
Lloc: Can Torrents i Termes romanes
Organització: Ajuntament

del 10 al 13 de jUnY
Festes de Barri de Camps Blancs
Dia 10: Cinema a la fresca. Dia 11: Circuit amb 
bicicletes pel barri, jocs gegants i espectacle 
de titelles amb la participació de les dues llars 
d’infants i l’escola Montbaig, ball de la gent gran 
i concert de hip hop. Dia 12: Festa de l’escuma, 
activitats intergeneracionals, jocs gegants, 
tallers, sopar i sangriada populars i ball amb 
l’orquestra Tobogán. Dia 13: Kabaret perifèric 
amb panettone Brothers i correfoc
 
Lloc: plaça d’euskadi, escola Montbaig i plaça d’ernest Lluch
Organització: Comissió de Festes de Camps Blancs

del 10 al 26 de jUnY
Exposició: Fotografies del II Concurs Vila de 
sant Boi de Fotografia
es podran veure les fotografies guanyadores del 
concurs, les finalistes i una selecció de la resta 
de treballs. el lliurament de premis tindrà lloc el 
dia 10 de juny. a les 19.30 h
 
Lloc: Can Castells Centre d’Art 
Organització: Afoboi, Agrupació Fotogràfica de Sant Boi

dIeS 11, 12 I 13 de jUnY
Festes de Barri de Marianao
Dia 11: Activitat a càrrec de l’associació Aramis, 
sopar i ball amb orquestra. Dia 12: Cercavila de 
percussió per la interculturalitat, ball amb el 
grup Guantamo Free i disco mòbil (24 h). 
Dia 13: activitats infantils, teatre amb 
l’espectacle espai lúdic, folklore intercultural, 
rom cremat i Diables de Casablanca
 
Lloc: Casal de Marianao, plaça de l’Assemblea de 
Catalunya i plaça de Teresa valls i Diví
Organització: Comissió de Festes de Marianao

fInS al 12 de jUnY
Exposició de pintures
Quadres dels alumnes de l’acadèmia villadelprat 
Art de M. Dolors villadelprat
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

del 14 al 21 de jUnY
Exposició dels participants als tallers de creativitat
Mostra dels tallers realitzats per infants i adults 
durant el curs que finalitza
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització:  Associació de Creativitat La Lluna

del 14 I 28 de jUnY
17 h . Taller: obre la boca i no callis. 
Com afrontar converses difícils
per aprendre a millorar les nostres estratègies 
de comunicació. inscripcions al CrDD
 
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana)
Organització: Ajuntament

del 15 al 18 de jUnY
Exposició de treballs dels tallers municipals de 
serigrafia i fusteria
Treballs realitzats per alumnes de secundària 
dels instituts i l’escola Balmes
 
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Ajuntament

del 15 de jUnY 
al 15 de jUlIOl
Exposició: Passió per la llum i el color
pintures d’Albert Barbeta
 

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

del 23 al 27 de jUnY
Exposició d’art
A càrrec de diferents artistes
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: retalls d’Art

del 23 al 27 de jUnY
Festes de Barri de Ciutat Cooperativa i Molí nou
Dia 21: Ball de l’ass. de Gent Gran. Dia 23: revetlla. 
Dia 24: Trofeus del CF Ciutat Cooperativa i dis-
comòbil. dia 25: iii Trobada de puntaires, taller de 
capgrossos , mostra de l’Ass. de Dones esclat, 
actuació dels alumnes de l’escola Luisa Fernando, 
grup BANDArres de l’escola de Música Blai Net, 
actuació del cantant peruà Mario Manuel, i hava-
neres amb rems, rom cremat i concert jove amb 
el rock berber de Chaqlalà. Dia 26: ball amb la Casa 
de Granada, Acadèmia Susy  i Minicoope, gimcana 
juvenil, sopar popular i discomòbil. Dia 27: Cerca-
vila, fira infantil, animació infantil amb pep López 
i Sopars de Duro, sardinada popular, cabaret, 
correfoc i fi de festa amb aeris. A més, del 17 al 19 
de juny, Tómbola solidària, del 7 al 30, exposició 
de dibuixos dels alumnes dels Ceip Cooperativa i 
Ciurana, i del 21 al 25, taller infantil de diables dels 
Diables de Casablanca

Lloc: casal de barri, av. pau Casals i pl. pare Carles Massó i Blanch
Organització: Comissió de Festes

dIeS 26 I 27 de jUnY
9 h . Memorial de Futbol david Albiñana

Lloc: Complex esportiu pau Gasol
Organització: Club Futbol Sant Boi

fInS al 5 d’OCTUbRe
Exposició: silencis forçats. Les persones i els 
trastorns mentals
La concepció i el tractament de la salut mental 
al llarg la història per humanitzar les persones 
que pateixen aquestes malalties

Lloc: Can Torrents
Organització: Ajuntament i Diputació

TOTS elS dIjOUS
11 h. En veu alta, tots llegim
Lectura de Cròniques de la veritat oculta, de 
pere Calders. el dia 17, darrera sessió. L’activitat 
es remprendrà el 16 de setembre

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

20 h . Curs de percussió
reserva de plaça al 665 509 353.
 
Lloc: La Cápsula del Tiempo (Torras i Bages, 9)
Organització: La Cápsula del Tiempo
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dIeS 12 I 19 de jUnY
gaudeix de l’estiu al carrer
Dia 12: espectacle musical amb el conte 
clàssic La rateta que escombrava l’escaleta, 
a càrrec de La roda produccions (plaça 
Montserrat roig, 13 h). Dia 19: Taller 
d’ornaments i manualitats d’estiu, taller d’art 
amb textures i Medievàlia, un muntatge de 
jocs gegants ambientats a l’època medieval 
(plaça de Catalunya, d’11 a 14 h)

Lloc: places de Montserrat roig i de Catalunya
Organització: Ajuntament

dIa 27 de jUnY
11.30 h . Taller de màscares
un taller ludicoeducatiu perquè els infants 
participants es facin la seva pròpia màscara, 
amb la qual es podran divertir i jugar a ser 
diferents personatges. L’activitat és gratuïta, 
tot i que està limitada a 80 nens i nenes

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers

dIeS 4, 11 I 14 de jUnY
18 h . l’Hora del Conte  
Biblioteca Jordi rubió i Balaguer: Contes 
de cireres (dia 4 amb eva González), Con-
tes moderns (dia 11, amb Anna Garcia) i 
l’espectacle Bruixes i Bruixots, a càrrec de 
L’espina de la Sardina, que tancarà les ses-
sions fins al setembre (dia 14) 

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

dIa 6 de jUnY
12 h . espectacles familiars als barris
Cantant sota el mar, espectacle de la com-
panyia Tatoina. La història d’unes criatures 
marines molt especials: el pop Zopop, la sí-
pia Tíntia, l’estrella Barbarel·la, el peix globus 
Bobus... i descobrirem que al mar també hi 
ha concursos de televisió. espectacle reco-
manat per a infants a partir de 3 anys

Lloc: Casal de Barri Marianao i preu de l’entrada: 2 € 
(normal)  i 1 € (menors de 13 anys)
Organització: Ajuntament

12 h . espectacles familiars als barris
Puja aquí dalt i balla, de la companyia pep 
López i Sopars de Duro. espectacle de ball 
per ais infants, que adapta temes tradicio-
nals comptant sempre amb la participació 
del públic

Lloc: avinguda pau Casals (Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou) i preu de l’entrada: 2 € (normal)  i 1 € (menors 
de 13 anys)
Organització: Ajuntament

dIa 30 de jUnY 
18 h . dimecres de conte
rondalles de Sant Joan amb Jordina Biosca. 
Històries sobre la nit més curta i més màgi-
ca de l’any, plena de misteris, foc, etc.

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

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

Els dissabtes 12 i 19 de juny està prevista una 
nova edició de Gaudeix de l’Estiu al Carrer, 
una programació adreçada als infants que 
l’ajuntament organitza per cinquè any conse-
cutiu un cop finalitzades les activitats escolars. 
L’objectiu és que els menuts i les menudes pu-
guin jugar i desenvolupar les seves habilitats 
de manera divertida. En aquesta ocasió, el pri-
mer dia podran gaudir d’un espectacle amb un 

conte clàssic i el segon d’un taller de manua-
litats i del muntatge Medievàlia, on gaudiran 
de jocs inspirats en l’època medieval. Segur 
que plegats s’ho podran passar d’allò més bé, 
acompanyats de les seves famílies. Les activi-
tats són gratuïtes.  

ELS INFANTS SURTEN AL CARRER

Espectacle 
La rateta que 
escombrava 
l’escaleta
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aGENtS EcoNòMicS i  
SocialS SiGNaNtS dEl 
PactE PEr la iNcluSió
ABANTiA /  AMiC / Agrupació Catalana d’entitats per a la inserció La-
boral de persones amb Transtorn Mental (AMMFeiNA) /  AMpA escola 
Amat verdú / AMpA escola Antoni Gaudí /  AMpA escola Benviure / 
AMpA escola Massallera / AMpA Joan Bardina / ApADO Fundació 
privada / ArAMiS / Assemblea Local Creu roja Sant Boi / Associació 
Catalana de persones amb Accident vascular Cerebral (AveCe-iCTuS) 
/ Associació Comerciants ‘el Carrer’ / Associació Comerç i Servei 
de Sant Boi–Sant Boi una gran botiga / Associació Dones esclat / 
Associació de Jubilats i pensionistes de Casablanca / Associació eL 
FArAH / Associació espanyola contra el Cáncer (AeCC) / Associació 
esportiva Club Natació Sant Boi / Associació equilibri / Associació 
FiBrOBAiX / Associació Gent Gran Barri Centre / Associació Gent Gran 
Ciutat Cooperativa-Molí Nou / Associació Gent Gran vinyets-Molí vell 
/ Associació Santboiana Shotokan / Associació Sociocultural ibn–
Batuta Sant Boi / Associació Solidària Talitha Kum / Associació Tots 
Som Santboians / Associació viure l’iCTuS / Càritas Diocesana / CDiAp 
Sant Boi de Llobregat / Centro Castellano-Leonés / CLAuS / Club Billar 
Sant Boi / Club Ciclista Sant Boi / Club d’escacs Ciutat Cooperativa-
Molí Nou / Club Futbol Boisant / Club petanca Sant Boi / Club petanca 
de Jubilats i pensionistes de Sant Boi / Club petanca Camps Blancs / 
Club petanca Molí vell / Club petanca unión Casablanca / Club voleibol 
Sant Boi / Col·legi Molí Nou / Colla de Grallers i Geganters de Sant Boi 
/ Comissions Obreres (CCOO) / COrDiBAiX / Corporació d’empreses i 
Serveis, S.A (COreSSA) / DiD: Dinamització i Documentació per a la 
igualtat d’Oportunitats / endavant Dones Casablanca / escola Ciutat 
Cooperativa / escola Josep Maria Ciurana / escola Montbaig / escola 
pedagogium Cos / escola Salesiana ‘Mare de Déu dels Dolors’ / esplai 
eixida / eurOGiNe, S.L. / Federació d’entitats els Garrofers de Sant 
Boi / Fòrum per a la Solidaritat / Fundació Cassià Just / Fundació 
Marianao / Fundació Orienta / Fundació privada Llar Sant Josep / 
GeiNSTAL-Gestión integral de instalaciones S.A / Gerontocat S.L / 
Grup Municipal Ciutadans-partido de la Ciudadanía / Grup Municipal 
Convergència i unió / Grup Municipal esquerra republicana de Cata-
lunya / Grup Municipal iniciativa per Catalunya-verds–esquerra unida 
i Alternativa / Grup Municipal partit dels Socialistes de Catalunya / 
Grup Municipal partit popular / Hospital Benito Menni CDSM-MMSCJ 
/ Hotel NH Sant Boi / iniciatives de Diversitat i Gènere / institució 
Balmes SCCL / institut Camps Blancs / institut Joaquim rubió i Ors 
/ iNTeCServeiS C.e.T / institut Català de la Salut–Direcció SAp Baix 
Llobregat Litoral / institut Català de la Salut–eAp vinyets / institut 
Català de la Salut–eAp Montclar / institut Català de la Salut–eAp Molí 
Nou / institut Català de la Salut–eAp Camps Blancs / integració Social 
de Minusvàlids S.L / Llar d’infants Bambi–Generalitat de Catalunya / 
Llar d’infants Mare de Déu de la immaculada / Moltacte SCCL / ONCe 
/ parc Sanitari Sant Joan de Déu / penya petanca ronda / plataforma 
TDA-H / Qualitat en l’Autodistribució i Serveis S.A. / Salesians Sant 
Jordi-Centre Obert Don Bosco / Salut Mental Baix Llobregat Asso-
ciació de Familiars / Síndic Municipal de Greuges / unión General de 
Trabajadores (uGT)

TOThOM Pot tRoBaR-SE, En Un 
MoMEnt o aLtRE DE La viDa, En 
Una SitUaCió DE RISC D’ExCLUSIó

►Fer una nova aportació econòmica al Fons de Contingència de 
l’Ajuntament de Sant Boi per a l’any 2010
►Consolidar l’ampliació de la ràtio de professionals per evitar llistes 
d’espera en l’atenció social individual
►Promoure els contractes «Treballem» per a persones que han cotitzat 
durant un període breu perquè puguin gaudir d’alguna prestació
►Ampliar la gratuïtat dels terminals del servei de teleassistència a les 
persones majors de 80 anys
►Oferir preus públics en activitats culturals i esportives a persones en 
situació d’atur, amb discapacitat i/o malaltia mental i ingressos baixos
►Impulsar la qualificació professional (formació bàsica i competèn-
cies professionals inicials) per a alumnes que no superen l’ESO
►Potenciar la col·laboració amb empreses en formació i reciclatge de 
treballadors i treballadores per prevenir l’atur de llarga durada
►Signar un conveni amb Adigsa per a la cessió d’habitatges per ator-
gar-los a persones en risc d’exclusió social i altres circumstàncies

MESURES DEL PACTE (ExEMPLES)


