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L’ALTAVEU: 
BALLAR, 
SENTIR I CANTAR
MÚSICA, FESTA, BONES 
VIBRACIONS I ESPERANÇA

L’Altaveu oferirà, aquest setembre, el re-
pertori més ric i variat de l’actualitat de la 
música del país, a més d’actuacions de 
grups internacionals. Entre els noms propis 
d’aquesta  edició ressonen propostes tan di-
ferents com el pop d’autor d’Els Amics de les 
Arts o Darren Hayman, l’indie pop electrònic 
de La Casa Azul, The Whip o Mendetz o el 
mestissatge world music de l’Orquestra Àrab 
de Barcelona, Txarango o Las Migas... Varie-
tat i estils per a gustos i oïdes exigents.

Caps de cartell i presència internacional de 
qualitat
Els Amics de les Arts, gràcies a la qualitat de 
la música del seu primer disc al 2005 pre-
senta ara el disc que els ha consolidat defi -
nitivament Espècies per catalogar i La Casa 
Azul, un espectacle de llum i tecnologia bri-
llant en directe del grup indie pop innovador, 
amb una formació virtual de cinc membres 
androids, liderat per Guille Milkyway, dues 
bandes catalanes que ja són part de l’espai 
més mediàtic de la música. Darren Hayman 
i The Whip, la recuperada presència interna-
cional, denominació d’origen britànica, un 
cantautor i antic vocalista de la mítica ban-
da Hefner i els altres mestres de les pistes 
de ball amb un directe trepidant.... Quatre 
caps de cartell d’enorme qualitat!

I encara en voleu més? 
Txarango, saba nova de mestissatge, és tot 
un fenomen a casa nostra. Una enèrgica fu-
sió de reggae, son i notes de rumba d’una 
gran classe musical i literària. L’Orquestra 
Àrab de Barcelona, sons nord-africans amb 
arrels catalanes, Mendetz, pop i més pop, de 
l’electrònic, amb sintetitzadors i guitarres 

EL 24è FESTIVAL JA ÉS AQUÍ AMB UN TOU DE 
PROPOSTES PER ENGALIPAR TOTHOM 
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contundents, i Las Migas, les reines del fl a-
menc renovat. Uns a l’espai dels Jardins de 
l’Ateneu, un racó verd i airejat fora del món, 
els altres al teatret de Cal Ninyo, de caire més 
íntim i proper. I com sempre també l’Altaveu 
Frontera, amb la ferma decisió de promoure 
autors emergents, porta a l’escenari de Can 
Massallera pop, poprock, pop d’autor i més 
world music de la mà de Tona Gafarot, Albert 
Freixas, Esther Condal i Yacine &  the Orien-
tal Groove acompanyats d’uns convidats de 
luxe com els swingers Los Mambo Jambo i 
el so peculiar dels Manos de Topo...  Música, 
festa, bones vibracions i esperança... sense 
etiquetes!!
Així que si algú s’anima, en tancar aquesta 
edició encara queden entrades per als con-
certs de pagament que es poden adquirir 
al web o al servei de Codetickets, i també 
al punt de venda municipal de l’OMAP amb 
preus especials per als santboians.

Dies 7 i 8 de setembre
Festival Alvaveu 2012
Llocs: Jardins Ateneu, Cal Ninyo i Can Massallera

Dia 7: Txarango, Darren Hayman, Els Amics de 
les Arts, Orquestra Àrab de Barcelona, Tona 
Gafarot, Yacine & Oriental Groove i Los Mambo 
Jambo

Dia 8: Mendetz, The Whip, La Casa Azul, Las 
Migas, Albert Freixas, Esther Condal i Manos de 
Topo 

Hi haurà un espai per a persones amb mobilitat 
reduïda a tots els concerts del festival.  

www.festivalaltaveu.cat 
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Cada any, tota Europa celebra les Jornades 
Europees del Patrimoni, un esdeveniment 
que pretén valorar el patrimoni històric i cul-
tural del continent. En el cas de Sant Boi, les 
Jornades, organitzades pel Museu, estrenen 
enguany un format inèdit i força innovador 
en què les arts visuals i l’àmbit de la salut 
mental es posen al servei de la difusió del 
patrimoni local. 
Amb aquest objectiu, del 28 al 30 de setem-
bre, diversos espais patrimonials (les golfes 
i la terrassa exterior de Can Barraquer, les 
Termes Romanes i el conjunt arquitectònic 
que es troba al recinte de l’Hospital Psi-

quiàtric de Sant Joan de Déu que, segons 
tots els indicis, va ser obra d’Antoni Gaudí, 
entre d’altres) seran escenari de diverses 
instal·lacions i accions artístiques (com ara 
un taller de creació d’instruments musicals 
dirigit per Pep Gol) realitzades per persones 
usuàries dels serveis psiquiàtrics de Sant 
Joan de Déu i Benito Menni i també per di-
versos artistes locals membres de la Taula 
Sectorial d’Arts Visuals. A través d’aquestes 
intervencions, els espais es reinventen i ens 
ofereixen la possibilitat d’apropar-nos amb 
una mirada renovada al nostre patrimoni 
històric.   

ART I SALUT MENTAL A LES JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

Les arts visuals o la música, bones aliades en la 
difusió del nostre patrimoni

El dia 23 comença la Temporada de Teatre de 
Tardor a Can Massallera. Cinc actuacions en 
formats i registres diferents, amb un denomi-
nador comú, la màgia del teatre, la màgia de 
la màgia. Amb La asombrosa historia de Mr. 
Snow, el mag Antonio Díaz i la seva capacitat 
per sorprendre’ns ens faran el regal de tornar 
a ser criatures, de somriure amb ingenuïtat, de 
tornar-nos la màgia perduda en el tràfec quo-
tidià, amb un espectacle d’aquest gènere per 
a tots públics. Premi Fundació Catalunya Caixa 
al Millor Espectacle de La Mostra d’Igualada 
2012 per votació popular, Antonio Díaz ha es-
tat membre de la companyia Abbozzi i Premio 
Nacional de Magia al 2008. La temporada con-
tinuarà amb dos espectacles teatrals, El sexe 
dels àngels i Oxígen, una comèdia de pares i 
mares, dues peces amb temes punyents: la 

TEATRE, MÚSICA I DANSA... MÀGIA
diversitat, el respecte a l’altre i les relacions 
familiars. 
També hi haurà dansa amb Contrast, de la 
Jove Companyia de Dansa de Loida Grau. Per 
cert, el dia 27 la formació farà una audició amb 
l’objectiu de cercar ballarins i ballarines ver-
sàtils que vulguin formar part de la companyia 
(Més informació: jovecompanyiadedansades-
antboi@hotmail.com).  
I tancarà la Temporada de Tardor Marina Ros-
sell amb Cançons d’ara i sempre, un treball 
amb temes de Moustaki, tot un clàssic.

Diumenge 23 de setembre
Temporada de Teatre: La asombrosa 
historia de Mr Snow
Hora: 19 h
Preu: 12 €, normal, 9 €, reduïda i 3 €, 
entrada especial per a infants 
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

L’11 de setembre d’enguany es presenta al 
públic santboià l’exposició Vestigis del Mo-
dernisme. Obrim el teló. Produïda pel Museu 
Abelló de Mollet del Vallès i adaptada per 
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona recorre la Xarxa de 
Museus Locals i restarà al Museu de Sant Boi  
fi ns al 25 de novembre. La mostra sorgeix 
del descobriment dels vestigis excepcionals 
que el pintor Joan Abelló (1922-2008) havia 
anat atresorant al llarg d’una intensa trajec-
tòria dedicada a la pintura i al col·leccionisme 
que procedeixen, en gran part, de qui va ser 
el seu mestre, el pintor Carles Pellicer (1865-
1959). Vestigis del Modernisme. Obrim el 

EL MODERNISME ARRIBA AL MUSEU

Una de les peces que 
es podran veure a 
Sant Boi, a partir del 
dia 11

De l’11 de setembre al 25 de novembre
Exposició: Vestigis del Modernisme. 
Obrim el teló
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

teló és una recreació de les arts escèniques 
mitjançant obres del fons del Museu Abelló 
i algunes peces procedents de l’Institut del 
Teatre i del Museu d’Art de Cerdanyola. A 
partir de l’evocació escrita per Joan Abelló 
a l’obra L’hora del te (1961), s’han escollit 
escenes que al·ludeixen al teatre, la música 
i la dansa, síntesi de l’ideal de l’art total del 
Modernisme.
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“Lasaleta” del Centre d’Art Can Castells, 
espai de creació artística obert a tothom 
que estarà gestionat pels artistes de la 
Taula Sectorial d’Arts Visuals, s’estrena 
aquest mes amb l’exposició de l’obra pic-
tòrica, pensaments poètics i escultures 
de l’artista Cisco Colominas. La bellesa i 
l’ofici, a l’hora d’executar les peces, són 
les preocupacions fonamentals d’un au-
tor força interesssat per lligar pensament 
i imatge mitjançant treballs que reflexio-
nen sobre el món i l’espai que l’art ocupa a 
les nostres vides.
Colominas, nascut a Cornellà l’any 1955, 
ha realitzat nombroses exposicions 
col·lectives i individuals al llarg de la seva 
carrera artística. 
La mostra que es pot veure a Sant Boi 
inclou una representació del taller de 
l’artista i la instal·lació sonora i visual dels 

seus pensaments poètics. L’exposició ro-
mandrà oberta des del 6 de setembre  fins 
al 6 d’octubre, tot i que la inauguració ofi-
cial de Molts colors i algunes paraules està 
prevista per al dijous dia 13, a les 19.30 h.

‘MOLTS COLORS I ALGUNES PARAULES’

Una de les imatges que es poden veure a l’exposició de 
Cisco Colominas, Colo

Pau és memòria: lluites contra l’oblit és el 
lema elegit enguany per commemorar el 
Dia Internacional de la Pau. La programa-
ció inclou la taula rodona Amb la memòria 
es construeix la Pau, un cicle de docu-
mentals agrupats sota el títol Els dijous 
per la memòria i l’exposició Srebrenica, 
memòria d’un genocidi, del fotoperiodis-
ta català Alfons Rodríguez, conegut per 
la seva col·laboració a publicacions na-
cionals com La Vanguardia, El Periódico 
o El País, i internacionals, com National 
Geographic o Lonely Planet. 

Fem memòria
La taula rodona (dia 21, a Can Massallera) 
comptarà amb la participació de Carlos 
Martín Beristain, especialista en proces-
sos de pau a Centreamèrica, i Joan Villar-
roya, catedràtic d’Història Contemporània 
de la UB i coautor del llibre Víctimas de la 
Guerra Civil. Plàcid Garcia-Planas Marcet 
en serà el moderador. Després de la taula 
rodona es projectarà la pel·lícula La voz 
dormida, de Benito Zambrano, ambien-
tada a la primera època de la postguerra 
espanyola.
Pel que fa al cicle d’audiovisuals estan 
previstes quatre projeccions als Cinemes 
Can Castellet. La primera (dia 27) inclourà 
els documentals Pacte de silenci (Líban) i 

LA MEMÒRIA I LA CONSTRUCCIÓ DE LA PAU
Bòsnia: la pau dividida, i un col·loqui pos-
terior amb Alfons Rodríguez, tot plegat 
sota l’epífraf Justícia versus impunitat. 
Les altres tres sessions tindran lloc el 18 
d’octubre, el 22 de novembre i el 20 de 
desembre amb tres audiovisuals sobre la 
situació al País Basc i al continent africà, 
concretament a Sudàfrica i Ruanda.
L’exposició que completa el programa 
de la commemoració estarà instal.lada 
al Museu Can Barraquer fins al dia 30 
d’aquest mes.   

Una de les instantànies 
de l’exposició sobre 
l’anomenada matança 
d’Srebrenica  

Divendres 21 de setembre
Taula rodona: Amb la memòria es 
construeix la Pau
Hora: 19 h
Cinema: La voz dormida
Hora: 20.30 h
Lloc: Can Massallera

Dijous 27 de setembre
Cicle de documentals: Pacte de silen-
ci (Líban) i Bòsnia: la pau dividida
Hora: 19.30 h
Lloc: Cinemes Can Castellet

Del 5 al 30 de setembre
Exposició: “Srebrenica, memòria d’un 
genocidi”
Lloc: Museu Can Barraquer

Organització: Ajuntament

Del 6 de setembre al 6 d’octubre
Exposició: Molts colors i algunes 
paraules
Lloc: Centre d’Art Can Castells
Inauguració: Dia 13 de setembre, a les 
19.30 h
Organització: Ajuntament

Dia Internacional de la Pau 
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De compres pel nucli antic
Campanya on els comerços treuen els seus 
productes al carrer cada divendres
    
Lloc: els comerços del nucli antic
Organització: Associació Sant Boi, una Gran Botiga

Dimarts 18 de setembre. 18.30 h 
Primers auxilis
A càrrec de l’Assemblea Local de la Creu Roja
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Associació de Veïns Vinyets i Molí Vell

Dijous 20 de setembre. 10.30 h 
Seguretat vial i de la llar
A càrrec de l’Assemblea Local de la Creu Roja i la 
Policia Local de Sant Boi
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Associació de Veïns Vinyets i Molí Vell

Dijous 27 de setembre. 18.30 h 
Dolor lumbar: anàlisi, prevenció i tractament
Fisioterapèutes i osteòpates oferiran idees per 
prevenir les dolències d’esquena
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 13 i 27 de setembre. 18 h 
Jornades informatives UNED sènior
Xerrades sobre les assignatures, els horaris i els 
professors que ofereix aquest servei educatiu 
adreçat a persones de més de 55 anys. Més 
informació sobre l’oferta formativa general de la 
UNED a la ciutat a www.santboi.cat
    
Lloc: L’Olivera (aula 104, primera planta) I Informació: de dl.. 
a dj., de 16 a 20 h, i dv., de 10 a 13 h. Tel. 93 654 53 33. A/e 
info@santboi.uned.es i campus365@santboi.cat
Organització: UNED  i Campus 365

Dijous 13 de setembre. 9 h 
Torneig interclub de petanca
    
Lloc: Club Petanca Molí Vell 
Organització: CP Molí Vell Sant Boi Jubilats i Pensionistes

Dissabte 15 de setembre. 11 h 
Torneig solidari de petanca
Segona edició d’aquest torneig que inclou mo-
dalitats infantil, juvenil, d’iniciació, tallers per als 
infants i activitats d’animació (màgia, pallassos, 
manualitats...). Està prevista l’assistència de 
l’actor Pep Plaza, que fa el personatge “Guar-
diola” al programa Crackòvia de TV3. Per gaudir 
d’un dia solidari, esportiu i lúdic en família
    
Lloc: pistes municipals de petanca La Parellada
Organització: Club Petanca Sant Boi

Fins al 12 d’octubre 
Termini d’inscripcions a la III Lliga F7 Baix 
Llobregat i la III Lliga dels Dissabtes
Els tornejos comencen els dies 22 i 27 d’octubre
    
Lloc: Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Rugby Sant Boi, SL

Del 5 al 30 de setembre
Srebrenica, memòria d’un genocidi
Imatges del fotògraf Alfons Rodriguez per com-
memorar el Dia Internacional de la Pau
    
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Del 6 de setembre al 6 d’octubre
Molts colors i algunes paraules
Exposició d’obres de Cisco Colominas. 
Mostra de l’obra pictòrica, pensaments poètics, 
escultures, escultures pictòriques  i un espai 
anomenat la sala fosca   
    
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

De l’11 de setembre  al 25 de novembre
Vestigis del Modernisme. Obrim el teló
Mostra que recrea escenes de l’obra L’hora del 
te, de Joan Abelló, amb peces del Museu Abelló 
de Mollet, de l’Institut del Teatre i del Museu 
d’Art de Cerdanyola
    
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Fins al 27 de setembre 
La muntanya en els gèneres cinematogràfics
La muntanya ha estat sempre un escenari re-
marcable en el món cinematogràfic, sigui com 
a decorat o com a espai on situar aventures. 
Ens acostarem a films tan memorables com La 
quimera de l’or, de Chaplin, Horizontes perdi-
dos, de Capra, Con la muerte en los talones, de 
Hitchcock o, les més recents, Set anys al Tibet i 
El senyor del anells   
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 23 de setembre. 19 h 
Temporada de Teatre de Tardor:  La asombrosa 
historia de Mr. Snow
A càrrec de la companyia del mag Antonio Díaz. 
L’artista ha estat membre de la companyia Ab-
bozzi i Premio Nacional de Magia 2008. També 
ha obtingut el Premi Fundació Catalunya Caixa 
al Millor Espectacle de La Mostra d’Igualada’12 
per votació popular 
    
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, 
reduïda. Entrada especial per a infants: 3 €. Venda anticipada 
a Telentrada
Organització: Ajuntament

Dijous 27 de setembre . 19.30 h
Cicle de cinema Els dijous per la memòria
El cicle comença amb la projecció de diversos 
documentals agrupats amb el títol “Justícia ver-
sus impunitat”: Pacte de silenci (Líban) i Bòsnia: 
La pau dividida, del projecte Després de la pau. 
Hi haurà un col·loqui posterior amb l’Associació 
Contrast i el fotògraf Alfons Rodriguez

Lloc: Cinemes Can Castellet (sala 4)
Organització: Ajuntament

Els divendres. De 17 a 21 h
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

ARTS ESCÈNIQUES

AUDIOVISUALS

CONFERÈNCIES

COMERÇ EDUCACIÓ

ESPORT

EXPOSICIONS
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Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre. 18 h  
Ball popular
Dia 2, amb Jordi Gómez, dia 9, amb Marc Oriol 
dia 16, amb el Duo Mediterraneo, dia 23, amb 
Xavi Delgado, i dia 30, amb Chus

Lloc: Saló Rosa de l’Ateneu Familiar I Preu: 5 €, socis i 6 
€, no socis
Organització: Ateneu Familiar

 

Dilluns 10 de setembre 
18 h . Fem un Tàpies
Homenatge dels artistes de la Taula Sectorial 
d’Arts Visuals amb una escultura amb cadires, 
un dels motius coneguts de Tàpies. Podeu 
portar-hi cadires des de primera hora del matí

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ajuntament

20 h . Homenatge institucional a Antoni Tàpies
L’artista és autor del cartell de la Diada de 1976, 
primera celebració de l’Onze de Setembre en 
democràcia

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Ajuntament

Dimarts  11 de setembre 
10 h . Ofrena fl oral a la tomba de 
Rafael Casanova

Tradicional acte protocolari amb el qual la ciutat 
valora el compromís ciutadà i municipal amb els 
drets nacionals de Catalunya
    
Lloc: església de Sant Baldiri i plaça Mossèn Jaume Oliveras
Organització: Ajuntament

11.30 h . Ballada de sardanes
Tradicional ballada de sardanes amb motiu de 
la Diada
    
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organització: Amics de la Sardana

Dissabte 15 de setembre. 17.30 h
Ball popular
    
Lloc: Can Massallera I Preu: 3 €, socis, i 4, no socis
Organització: Ass. Veïns Vinyets i Molí Vell

Diumenge 16 de setembre. 18 h
Festival pro Banc d’Aliments
Sevillanes, coral Vox Mulieribus, balls de saló, 
escola de dansa Mª Luisa Fernández, etc. Les 
entrades es lliuraran a canvi de productes 
d’alimentació o higiènics

Lloc: Can Massallera
Organització: Associació de Veïns Vinyets i Molí Vell amb la 
col·laboració de l’Assemblea Local de la Creu Roja

Diumenge 2 de setembre. 11.30 h
Un passeig amb molta història...
Cada primer diumenge de mes el soldat Roc de 
Benviure ofereix una visita a la Torre de Benviure
    
Lloc: Torre de Benviure (Can Paulet, 40)
Organització: Ajuntament

Dimarts  11 de setembre. d’11 a 14 h  
Portes obertes al Museu
Amb motiu de la celebració de l’Onze de 
Setembre
    
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Dijous 13 de setembre. 19 h
Les converses dels dijous...
L’Onze de Setembre, amb Carles Serret
    
Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Dies 28, 29 I 30 de Setembre
Jornades Europees del Patrimoni
Enguany, les jornades volen relacionar les arts 
visuals i la salut mental
    
Lloc: Museu Can Barraquer, Termes Romanes i Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Organització: Ajuntament

Dimecres 5 de setembre. 18.30 h
Tertúlia literària
Al setembre tornen les sessions literàries amb 
La muntanya màgica, de Thomas Mann

Entre les estrenes previstes aquest mes, 
destaquem per al dia 17 (consulteu ho-
raris al web) la pel·lícula documental La 
educación prohibida, un projecte realit-
zat per joves que promou una educació 
integral des del respecte, la llibertat 
i l’aprenentatge. Al setembre també 
s’estrena Desafío Total, un fi lm d’espies 
en format de ciència fi cció que, ben se-
gur, delectarà els amants del gènere. 

EL CINEMA AL SETEMBRE

CI
NE

M
ES

 C
AN

 C
AS

TE
LL

ET

LA EDUCACIÓN 
PROHIBIDA
Director: Germán 
Doin
Intèrprets: Santiago 
Magariños, Amira 
Adre, Agostina 
Calderón
Gènere: documental
País: 8 nacionalidades 

DESAFIO TOTAL
Director: Len 
Wiseman
Intèrprets: Colin 
Farrell, Jessica Biel, 
Bryan Cranston
Gènere: Acció, 
fantàstic
País: EUA

www.cinemessantboi.com

FESTES I ACTES POPULARS

HISTÒRIA

LITERATURA

Tràiler Tràiler
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Diumenge 16 de setembre. 12 h 
Espectacles familiars als barris
El Centre de Titelles de Lleida presenta 
l’espectacle El somni de l’espantaocells
    
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Ajuntament

Divendres 21 i 28 de setembre. 18 h 
L’Hora del conte
Contes per acomiadar l’estiu i Contes barrejats 
(dies 21 i 28, a la Biblioteca Jordi Rubió i Bala-
guer) i Contes per llepar-se els dits (dia 28, a la 
Biblioteca M. Aurèlia Capmany)
    
Lloc: biblioteques Jordi Rubió i Balaguer i M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 29 de setembre. 12 h 
Espectacles familiars als barris
Rah-mon Roma presenta l’espectacle Sarau 
de..., un recull de cançons i balls de la franja de 
ponent, del País Valencià, la Catalunya Nord i 
ses Illes. Amb la col·laboració de l’esplai Eixida
    
Lloc: Casal de Barri Camps Blancs
Organització: Ajuntament

AGENDA INFANTILLloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Fins al 31 d’octubre 
Concurs de poesia jove
El tema és lliure. Hi haurà un primer premi dotat 
amb 300 € i una menció d’honor
    
Lliurament d’originals: seu de l’entitat organitzadora
Organització: Unión Extremeña de Sant Boi

Els dijous. 11 h
En veu alta, tots llegim
Represa de les lectures, a partir del dia 20, amb 
Mals endreços, de Núria Pompeia
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 21 de setembre. 21 h 
Observació de la lluna
Amb telescopi (foto d’A. X. Fernández)
    
Llloc: ermita de Sant Ramon
Organització: Federació Els Garrofers

Del 24 al 30 de setembre 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Sant Boi se suma enguany a aquesta iniciativa 
per a un transport més sostenible. Una camina-
da, el dia 26, i la bicicletada intermunicipal, el dia 
30, són els actes programades. www.santboi.cat
    
Lloc: pl. Ajuntament (dia 26) i pl. Catalunya (dia 30)
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Bicibaix 
Sant Boi, Club Ciclista Sant Boi i Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Boi

Del 6 al 8 de setembre
24è Festival Altaveu
Actuacions de La Casa Azul, Els Amics de les 
Arts, Las Migas i Manos de Topo, entre altres. 

Els detalls del festival, a les pàgines 2 i 3, al pro-
grama de mà i a www.festivalaltaveu.cat. També 
podeu seguir les adreces @festivalaltaveu i 
facebook.com/festivalAltaveu
     
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià, Can Massallera i Cal Ninyo 
Venda d’entrades: web del festival, Codetickets i OMAP
Organització: Ajuntament

Dijous 6 de setembre . 18.30 h
Xerrada i recorregut musical per La muntanya 
màgica, de Thomas Mann
Coneixerem i sentirem els diferents fragments 
operístics d’aquesta novel·la, de la mà de 
l’Escola Municipal de Música Blai Net
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Els dimarts i els dijous 
Com tens la tensió arterial i la glucosa?
Aquesta campanya de promoció de la salut de 
les persones continua després del parèntesi del 
mes d’agost
    
Lloc: Els dimarts, al Mercat de Ciutat Cooperativa, i els dijous, 
al Mercat de la Muntanyeta I Horari: d’11 a 13 h
Organització: Creu Roja i Ajuntament

Divendres 21 de setembre
Commemoració del Dia Internacional de la Pau
19 h . Taula rodona sota el títol “Amb la memòria 
es construeix la pau”
20.30 h . Projecció de la pel·lícula La voz dormi-
da, de Benito Zambrano, i col·loqui posterior 
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Divendres 28 de setembre . 19 h 
El Taller dels Filòsofs  
La sessió tractarà sobre l’ètica i els mitjans de 
comunicació
    
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

MEDI AMBIENT

MÚSICA

SALUT I BENESTAR

SOLIDARITAT

Els titelles que 
podrem veure a 
l’espectacle 
El somni de 
l’espantaocells

L’AGENDA 08

TALLERS




