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el parc de la Muntanyeta serà el lloc privile-
giat on podrem sopar, ballar i descansar una 
mica de la xafogor del dia.
Les nits de juliol començaran amb la marxeta 
de l’Always Drinking Marching Band i el seu 
espectacle itinerant que ens oferirà una bri-
sa d’aire fresc i original dins d’aquest format 
musical, molt proper a les fanfàrries france-
ses.
els següents dissabtes del mes podrem ba-
llar amb els disco ball de Sant Boi Ball i, el dia 
24, amb l’Orquestra Tíbet.
i el dia 3, a la terrassa del Casal de Coope-
rativa, podrem veure el Festival de poetes i 
Cantautors, on entre d’altres podrem escol-
tar el cantaor santboià Antonio Morales, Chi-
clanita.

Per als nens i les nenes
La novetat de la programació cultural d’aquest 
estiu de 2010 serà una programació de ci-
neclub adreçada als infants. els diumenges 
a la tarda, a Cal Ninyo, es projectarà un mini 

VIU L’ESTIU ENS CONVIDA A GAUDIR DEL CARRER

ALTAVEU CORAL : LA TROBADA ANUAL DE CORALS LOCALS 
I INTERNACIONALS A SANT BOI 

A l’edició d’enguany de l’Altaveu Coral gaudi-
rem de dues formacions que vénen de molt 
lluny. D’una banda, el Libre Choir, de  Sud-àfri-
ca. Aquest cor ha guanyat diferents concursos 
nacionals i internacionals i l’any 2010 repe-
tiran al festival de Budapest. L’altre convidat 
de fora de les nostres fronteres és l’ensamble 
vocal Fuenteclara, de Ciutat de Mèxic, una co-
ral versàtil que aborda diversos gèneres mu-
sicals i una sonoritat dúctil que són dos dels 
valors que la caracteritzen.
La representació autòctona oferirà una nit 
especial al pla de l’ermita de Sant ramon. La 
Coral renaixença, el Cor de Cambra de Sant 
Boi, la Coral pedres Blanques i la Coral ressò, 
acompanyades per la Coral La Lira de vilade-
cans i la Coral la vall de Sant Climent.
i per acabar, Segle Pop, concert extraordinari 
de la Coral renaixença amb motiu del 35è ani-
versari. producció pròpia, basada en la música 

Dies 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31 De 
JuliOl
trobareu el detall de les activitats als 
l’apartats l’Agenda i l’Agenda infantil
llocs: Casal de Barri Ciutat Cooperativa, 
parc de la Muntanyeta i Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

popular del segle XX. Amb el format d’un pro-
grama de ràdio, un viatge musical pels temes 
més rellevants de la història del pop. Des de 
la música lleugera nord-americana dels anys 
20, fins a l’estil més actual, personificat en 
la figura de l’anglès robbie Williams; l’esclat 
del rock de Bill Haley & The Comets, la gran 
eclosió de l’aparició dels Beatles i seguint amb 
Louis Armstrong, Aretha Franklin, The Mamas 
and The papas o Queen, entre d’altres.

cicle - Fet i amagar- de cineclub d’animació 
per als més petits i les més petites. es trac-
ta d’un programa de curts d’animació de 
diferents països, realitzats amb tècniques 
diverses, que farà les delícies de tota la fa-
mília.

Dies 6, 8, 10 i 11 de juliol 
espectacles: altaveu Coral
Hores: 21.30 h (els dos concerts a Cal 
Ninyo), 20 h (concert a l’ermita) i 19 h 
(concert a Can Massallera) 
llocs: Cal Ninyo, pla de l’ermita de Sant 
ramon i Can Massallera   
Preu de l’entrada dels concerts a Cal 
Ninyo: 3€, normal i 2 € socis FCeC
Organització: Ajuntament 
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uN PAsseig 
Pel 
DeltA
ITINERARIS PER FRUIR DELS ESPAIS 
NATURALS DEL RIU LLOBREGAT

Sant Boi està situada entre la plana del delta, la 
vall baixa del Llobregat i la muntanya. el delta 
del Llobregat ocupa 100 Km2 de paisatges i es-
pais molt diferents. Aquesta diversitat el fa molt 
atractiu per ser recorregut a peu o amb bicicleta. 
us convidem a gaudir-ne durant l’estiu. 

Diferents excursions
Tal com podeu veure en el mapa, la varietat de 
l’entorn ens permet realitzar diverses sortides 
que podem programar al llarg de les vacances.
visitar els espais naturals del riu al prat, els pa-
ratges del riu Mort i la ribera, els espais na-
turals del remolar-Filipines, les Basses de Can 

Dimoni i l’entorn agrícola de la Marina són els 
cinc itineraris que us proposem per combinar 
natura i esport aquest estiu sense haver d’anar 
gaire lluny de casa. una manera senzilla, diver-
tida i econòmica de passar unes estones en 
família gaudint de la natura i aprenent de què 
està fet el paisatge que ens envolta.

Tota la informació
Així doncs, decidiu-vos a agafar la motxilla, la 
gorra, la cantimplora i la crema solar. A les lli-
breries de la ciutat, Can Torrents i l’ermita de 
Sant ramon trobareu plànols dels itineraris pel 
riu i la muntanya de Sant Boi al preu de 6 €.

EL RIU MORT I LA RIBERA, CAN DIMONI, LA 
MARINA, EL REMOLAR-FILIPINES...

Tot albirant les basses de Can Dimoni

Què trobarem pel camí?

el camí del Sorral marca l’inici de les ex-
cursions pel riu

el riu Mort i la ribera amaguen sorpre-
ses com la masia de Cal penyasco

Cal Maurici, construcció tradicional de la 
zona de la Marina



Shreck 4, la nova entrega de les històries de 
l’ogre verd i el ruc que parla arriba a les pantalles 
santboianes el proper dia 8 de juliol. està previst 
que els passis d’aquesta pel·lícula estrenin les 
projeccions en 3D de les sales 4 i 5 dels Cinemes 
Can Castellet. A banda d’aquest film d’animació 
i Eclipse (dia 1), el dia 15 de juliol podrem veure 
Noche y día, una  cinta d’acció amb trets romàn-
tics on Tom Cruise fa d’un agent secret que 
s’enamora del personatge interpretat per Came-
ron Díaz en una cita a cegues...   

LES ESTRENES DEL MES
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SHReK 4 FelICeS 
PaRa SIeMPRe
eeuu 2010
director: Mike 
Mitchell
guió: Josh Klausner
fotografia: Yong 
Duk Jhun
durada: 93’
gènere:  animació

nOCHe Y dÍa
eeuu 2010
director: James 
Mangold
intèrprets: Tom 
Cruisa i Cameron Díaz  
gènere: acció

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

dISSabTe 3 de julIOl
Baixaventura 2010
Sortida amb quads.  Activitat adreçada 
a joves de 15 a 35 anys

Lloc: parc Natural del Montnegre (Santa Susanna) i 
preu: 65 € per quad (material i monitors). Cada quad, 
dues persones i inscripcions: Servei d’informació Juve-
nil el punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Mallor-
ca, 30), tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

Baixaventura 2010
escalada (nivell ii). Activitat adreçada 
a joves de 15 a 35 anys
 
Lloc: urbanització rat penat i preu: 40 € per quad 
(material i guia tècnic en escalada) i inscripcions: 
Servei d’informació Juvenil el punt. La Factoria Jove de 
Can Massallera (Mallorca, 30), tel. 93 652 98 43, a/e: 
elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

18 h . Festa de cloenda de temporada 
de la unió esportiva santboiana
Durant l’acte es lliuraran reconeixements, es 
presentarà la nova equipació per a la tem-
porada que ve, hi haurà activitats infantils, 
correfoc, sopar i actuacions musicals
  
Lloc: estadi Baldiri Aleu i preu del tiquet del sopar: 22 €. 
venda anticipada, a les oficines del club els dies labora-
bles, de 17 a 22 h. No es vendran tiquets el mateix dia 
de la festa 
Organització: unió esportiva Santboiana

19 h . Festival de poemes i cançons
Actuacions d’Antonio Morales “Chiclanita”, Toni 
García, Santiago Jiménez i diversos poetes
    
Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Organització: retalls d’Art

dIjOuS 1 de julIOl 
19.30 h . Presentació del llibre Charnegos-
xarnegos, antologia bilingüe 
es tracta d’una antologia poètica a càrrec 
de 18 poetes catalans que s’han unit per 
fomentar el bilingüisme i el treball literari 
d’autors locals. entre els autors 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 

dIvendReS 2 de julIOl 
12 h . inauguració oficial del nou hospital 
del Parc sanitari de sant Joan de Déu
L’acte comptarà amb l’assistència del pre-
sident de la Generalitat, José Montilla, i la 
consellera de Sanitat, Marina Geli

Lloc: Hospital General del parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu (Camí vell de la Colònia, 25-27)
Organització: Ajuntament i parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu

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 

L’aGEnDa

19 h . Festival Rock in vida
Actuació dels grups musicals Adulam 
(flamenc fusió) i Salm 150 (música celta). 
Durant l’acte també està prevista la pre-
sentació del llibre Ciudadano Cortés, de 
Juan José Cortés, pare de la nena Mari Luz, 
desapareguda a Huelva
   
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: església evangèlica rey de reyes

dIuMenge 4 de julIOl
19 h . Cloenda d’una nova fase del vPK
La festa començarà amb una exhibició de 
percussió de Batukats de l’Ala. Continuarà 
amb un espectacle d’improfighters, a càrrec 
de la companyia planeta impro, el lliurament 
de premis als participants i els concerts dels 
grups SuN. i puerta 10
 
Lloc: a la seu de l’entitat (Girona, 30)
Organització: Fundació Marianao

dIMaRTS 6 de julIOl
21.30 h . Altaveu Coral 2010. XXXiv setmana 
internacional de Cant Coral a sant Boi
Actuació de Libre Choir de Bloemfontain-
pretòria (Sud-àfrica)
  
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 3 € (normal) i 2 € 
(socis del FCeC)
Organització: Ajuntament

dIMeCReS 7 de julIOl
18.30 h . tertúlia literària
Comentaris sobre Bearn o la sala de les 
nines, de Llorenç villalonga
  
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer 
Organització: biblioteques de Sant Boi
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versos espectacles de gran qualitat musical i 
frescor interpretativa

Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

dIuMenge 11 de julIOl
19 h . 35è aniversari de la Coral Renaixença 
estrena de l’espectacle Segle pop. Amb el fil 
argumental d’un programa de ràdio, la coral 
repassarà les cançons més rellevants de la 
història del pop. el musical comptarà amb 
el conjunt instrumental de l’entitat Cultura F 
i l’actuació prèvia de la Coral No ve d’un to, 
que interpretarà Mamma mia
 
Lloc: Can Massallera i preu de les entrades: 10 € (adults) i 
5 € (fins a 12 anys) i Organització: Coral renaixença

dIjOuS 15 de julIOl
18 h . trobada de col·leccionistes de plaques 
de cava
Trobada mensual. en aquesta ocasió, la placa 
del mes porta el dibuix de Can Castells

Lloc: penya Barcelonista Sant Boi (Torras i Bages, 19)
Organització: Col·leccionistes de plaques de Cava

dIvendReS 16 de julIOl
22 h . Xi Cicle de Cantautors de Marianao i el 
Barri Centre
Actuacions del guitarrista i intèrpret de 
cançó d’autor, Martí, el solista amb moltes i 
variades influències, Alberto paz, i Beatriz 

Grifol, cantautora i terapeuta musical des 
de fa molts anys i participant en festivals i 
programes televisius

Lloc: plaça de Montserrat roig
Organització: Ajuntament

dIuMenge 18 de julIOl
Baixaventura 2010
ràfting, caiac i BTT. Activitat adreçada a 
joves de 15 a 35 anys
 
Lloc: Llavorsí (Lleida) i preu: 67 € (transport, material i 
monitors) i inscripcions: Servei d’informació Juvenil el 
punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Mallorca, 30), 
tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

dISSabTe 24 de julIOl
22.30 h . viu l’estiu 2010
Ball amb l’orquestra Tibet

Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

dIuMenge 25 de julIOl
Baixaventura 2010
Caiac i tir amb arc. Activitat adreçada a joves 
de 15 a 35 anys
 
Lloc: Canai Olímpic de Castelldefels preu: 18 € (material 
i monitors) i inscripcions: Servei d’informació Juvenil el 
punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Mallorca, 30), 
tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

dISSabTe 28 d’agOST
18 h . 32a Pujada a Peu a sant Ramon
Sortida des de l’estadi Constantí Miranda. 
Cada any hi participen més de 1.000 perso-
nes, entre atletes i aficionats.
 
Lloc: des de l’estadi Municipal d’Atletisme Constantí 
Miranda fins al peu de l’ermita de Sant ramon
Organització: Club Atletisme Sant Boi

L’aGEnDa
dIjOuS 8 de julIOl
13.30 h . Fòrum empresa-comerç
La sessió porta per títol “productivitat, com-
petitivitat i mercat de treball” i comptarà 
amb l’assistència de la consellera de Treball, 
Mar Serna. inscripció gratuïta a www.santboi.
cat

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

21.30 h . Altaveu Coral 2010. XXXiv setmana 
internacional de Cant Coral a sant Boi
Actuació d’ensamble vocal Fuenteclara, de 
Ciutat de Mèxic

Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 3 € (normal) i 2 € 
(socis del FCeC)
Organització: Ajuntament

dIvendReS 9 de julIOl
22 h . Xi Cicle de Cantautors de Marianao i 
el Barri Centre
Actuacions d’el Observador 73, amb clàssics 
de pop-rock; vicente Calatayud, educador i 
animador infantil, i Cuni Massa, telonera de 
Luís eduardo Aute a les Festes de Gràcia 2008

Lloc: plaça de Montserrat roig
Organització: Ajuntament

dISSabTe 10 de julIOl
20 h . Xiv vespre Musical a sant Ramon
Actuacions de la Coral renaixença, el Cor 
de Cambra de Sant Boi i les corals pedres 
Blanques, ressò, La Lira de viladecans i La 
vall de Sant Climent

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Ajuntament

22.30 h . viu l’estiu 2010
Actuació d’Always Drinking Marching Band 
amb música de fanfàrria i de carrer. el grup 
treballa des de l’any 1997 i ha realitzat di-
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el darrer cap de setmana d’agost (dies 28 i 29) 
se celebra la 30a pujada a peu a Sant ramon, 
primer, i la nova edició de l’Aplec de Sant ra-
mon, que enguany arriba a la 74.

Pregó de la Creu Roja local
Concebut com un encontre amb un fort com-
ponent religiós, l’aplec s’ha convertit en una 
trobada social on persones de totes les edats 
pugen a l’ermita. La celebració simbolitza el fi-

nal de l’estiu. enguany el tradicional pregó serà 
a càrrec de la Creu roja de Sant Boi que fa 75 
anys. A més de l’ofici i les sardanes, la Federa-
ció els Garrofers ha previst una volada d’estels  
per als infants que omplirà el cel d’aquestes 
joguines de colors. i, un any més, el dia abans, 
centenars d’atletes i aficionats enfilaran a peu 
el camí de l’ermita des de l’estadi d’atletisme 
en una cursa popular i multitudinària.  
                                                   www.santboi.cat

Aplec i  Pujada a Peu a Sant Ramon

Enguany la Pujada a 
Peu a Sant Ramon 
fa 30 anys.



dIuMenge 29 d’agOST
10 h . 74è Aplec de sant Ramon
enguany, com a novetat, està previst un ta-
ller perquè els nens i nenes puguin construir 
i enlairar els seus estels. A més, hi haurà la 
tradicional ballada de sardanes, l’ofici reli-
giós i jocs infantils
  
Lloc: esplanada i ermita de Sant ramon
Organització: Ajuntament, Federació de Cristians de Ca-
talunya, Agrupament escolta Sant ramon Nonat, Amics 
de la Sardana i Federació d’entitats els Garrofers 
 

 

de l’1 al 8 de julIOl
9.00 h . torneig barri Marianao
Torneig de petanca
 
Lloc: pistes de petanca Benviure
Organització: Club petanca pensionistes i Jubilats Sant Boi

dIeS 2, 3 I 4 de julIOl
Festes de Barri de Casablanca
dia 2: Decoració de la plaça de L’Olivera 
a càrrrec de l’Associació endavant Dones 
de Casablanca, Correfoc infantil (21.30 h), 
M.O.p.A., espectacle teatral a càrrec de 
piedra, papel i Tijera (22.30 h). dia 3: mati-
nada de grallers (8.30 h),passejada en bici-
cleta pel camí del Sorral (9.30 h), festa de 
l’escuma amb Yakumba (13 h), XXi Tabalada 
de Diables de Casablanca (19.30 h), XXi 

del 2 al 4 I del 
9 a l’11 de julIOl
Baixaventura 2010
Curs de surf de tres dies a Zarautz. 
Activitat adreçada a joves de 18 a 35 anys
 
Lloc: Zarautz (Guipúscoa) i preu: 142 € (transport, 
allotjament, material i monitors) i inscripcions: Servei 
d’informació Juvenil el punt. La Factoria Jove de 
Can Massallera (Mallorca, 30), tel. 93 652 98 43, a/e: 
elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

del 4 al 17 de julIOl
Baixaventura 2010
iniciació al golf. Activitat adreçada 
a joves de 18 a 35 anys
 
Lloc: Canal Olímpic de Castelldefels i preu: 20 €  (pals, 60 
boles i monitors) i inscripcions: Servei d’informació Juve-
nil el punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Mallorca, 
30), tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

dIeS 7 I 14 de julIOl
18.30 h . taller de tai-txi
A càrrec de l’escola Joan Yinyang. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia
 
Lloc: biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIeS 10 I 17 de julIOl
Baixaventura 2010
Guerra de pintura. Activitat adreçada a joves 
de 15 a 35 anys
 
Lloc: La palma de Cervelló i preu: 33 € (equipament, 
beguda i 150 boles) i inscripcions: Servei d’informació 
Juvenil el punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Ma-
llorca, 30), tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

dIeS 11 I 24 de julIOl
Baixaventura 2010
parc d’aventures entre els arbres. Activitat 
adreçada a joves de 15 a 35 anys
 

Trobada de Diables amb les colles convida-
des Sagrada Família, de Barcelona, Com-
panyia General del Foc, de Gavà, Fills de la 
Flama, de l’Hospitalet i Drac rubricatus de 
Casablanca (22 h), focs articificials (23 h) i 
ball amb l’orquestra Sándalo (23.45 h). 
dia 4: catifa de flors gegant ( 10 h), parc 
infantil ( 11 h), Xi Trobada de Gengants amb 
les colles convidades de Sant Boi, Aigüesto-
ses de Sant Andreu de la Barca, Sant vicenç 
dels Horts, Cubelles, viladecans, Collbató, 
Almoster i La Granada del penedès (9.30 
h, plantada, 11.30 h, cercavila i 13 h, ball 
de les colles), trepitjada de la catifa (19 h), 
espectacle de circ i malabarisme a càrrec 
d’el Negro y el Flaco (19.30 h), cantada 
d’havaneres, amb els pirates (21 h) i rom 
cremat (21.30 h). A més, del 26 de juny al 2 
de juliol, té lloc un curset infantil de diables a 
càrrec dels Diables de Casablanca 
 
Lloc: Casal de Barri Casablanca, el Camí del Sorral i 
espais del barri
Organització: Comissió de Festes de Casablanca

Festes de Barri de vinyets i Molí vell
dia 2: exhibició esportiva (19 h), discomòbil 
(23 h). dia 3: parc d’inflables (11 h), batuca-
da amb Diabòlics Músics i Gegants de Sant 
Boi (11.30 h) joc de tantrix, creació de figu-
res de fang i altres a càrrec de la Coopera-
tiva Abacus (12 h i 17.30 h), ball de gegants 
(12 h), sopar popular (21.30 h. inscripcions 
a Can Massallera, tel. 93 654 89 50), ball 
popular amb l’orquestra Caramelos (23 h). 
dia 4: rebaixes de les botigues del barri (de 
9 a 14 h), animació infantil amb Frankskokos 
(12 h), festa de l’escuma (13 h), danses 
folklòriques i populars (19 h), havaneres i 
rom cremat (21 h) i espectacle de diables 
(22.30 h). A més, del 29 de juny al 4 de juliol, 
exposició del Taller de restauració de Moble 
Antic, i del 2 al 4 de juliol, envelats de les 
entitats Fibrobaix, Ass. el Farah, iBN Batura i 
Diables de Sant Boi
 
Lloc: pl. de Catalunya i Can Massallera
Organització: Comissió de Festes de vinyets i Molí vell

L’aGEnDa 06

eXPOSICIOnS, TalleRS ...

els dies 16 i 17 de juliol tindrà lloc una nova 
edició de Karxofarock, un festival per als joves 
que barreja la música de grups locals amb al-
tres espectacles i activitats per als infants. en-
guany la cita és a la zona de pic nic de la Torre 
de la vila. Organitzat per un col·lectiu d’entitats 
juvenils, l’esdeveniment va comptar l’any pas-
sat amb uns 2.000 assistents i enguany espe-
ra revalidar aquest èxit. Tot començarà a les 

19 h del dia 16 amb la percussió i els mala-
bars dels Diables de Casablanca i Can paulet 
percussió. Després vindran les actuacions de 
Xavier Alustyza, puerta 10, Qui hi ha?, Sussan 
red Nipples i Lariad DJ. el dia 17 al matí hi 
haurà jocs i animació infantil i fideuà popular. 
La tarda donarà pas al hip hop de Moes & ve-
nom i Diarioinsomnio, i els grups russian Tits, 
Kas Cats i Lollipop Dj.    

Festival Karxofarock 2010



Lloc: Bosc Animat de Catalunya en Miniatura (Torrelles 
de Llobregat) i preu: 22 € (material i monitor) i inscrip-
cions: Servei d’informació Juvenil el punt. La Factoria 
Jove de Can Massallera (Mallorca, 30), tel. 93 652 98 
43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

FInS 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

dIeS 16 I 17 de julIOl
Karxofarock Festival
Hi haurà cercavila amb batucada i animació, 
activitats infantils i actuacions dels grups 
locals Qui hi ha?, puerta 10, Xavier Alustyza, 
russian Tits, Sussan red Nipples, Moes & 
venom, Diaroinsomnio, Lariad Dj i Kas Cats, 
entre d’altres
 
Lloc: la zona de pic nic de la Torre de la vila
Organització: Col·lectiu Karxofarock (entitats i 
col·lectius joves de la ciutat)

dIeS 17 I 18 de julIOl
Baixaventura 2010
Curs de windsurf. Activitat adreçada a joves 
de 15 a 35 anys
 
Lloc: Castelldefels i preu: 100 € (transport, material i 
monitors) i inscripcions: Servei d’informació Juvenil el 
punt. La Factoria Jove de Can Massallera (Mallorca, 30), 
tel. 93 652 98 43, a/e: elpunt@santboi.cat
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

dIeS 17 I 31 de julIOl
19 h . viu l’estiu 2010
Ball popular
 
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: Sant Boi Ball

FInS al 19 de julIOl
exposició d’art
A càrrec de diferents artistes
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: retalls d’Art

del 20 de julIOl 
al 31 d’agOST
exposició: 30 anys d’educació viària a sant Boi
Mostra sobre els projectes d’educació viària 
realitzats per la policia Municipal de Sant Boi. 
També s’exposen els dibuixos finalistes del 
concurs 30 anys d’educació viària a Sant Boi
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIeS 21, 22 I 23 de julIOl
Campanya de donació de sang
Horari de la unitat mòbil: de 10 a 14 i de 
17.30 a 21 h
 
Lloc: carrer de Girona, entre Llibertat i providència (dia 
21), plaça de Catalunya (dia 22) i carrer de pau Casals 
(dia 23)
Organització: Associació de Donants de 
Sang del Baix Llobregat

FInS al 24 de julIOl
exposició: un tast d’art
Mostra dels alumnes del taller municipal 
d’arts plàstiques

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

FInS al 5 de SeTeMbRe
Obertura de la piscina municipal de la 
Muntanyeta

Horari: d’11 a 19 h

Lloc: piscina municipal La Muntanyeta 
(ronda de Sant ramon, 155)
Organització: Ajuntament
 
 

FInS al 5 d’OCTubRe
exposició: silencis forçats. les persones i 
els trastorns mentals
Mostra sobre la concepció i el tractament 
de la salut mental al llarg de la història. 
L’exposició pretén humanitzar les persones 
que pateixen aquestes malalties, mostrar-
les com són, lluny del concepte de bogeria.

Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament amb la col·laboració dels 
museus de Martorell, Santa Coloma de Gramenet i la 
Diputació de Barcelona

FInS al deSeMbRe
exposició: Ars Medica. la medicina a Roma
els romans tenien tècniques mèdiques dels 
grecs amb un fort component de màgia i 
religió. Així, van assolir un gran nivell i un 
impressionant coneixement del cos humà.

Lloc: Museu (Termes romanes)
Organització: Ajuntament

 
Lloc: als diversos equipaments municipals
Organització: Ajuntament i entitats i clubs esportius

La petanca, un esport amb un gran present
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L’esport de la petanca té una gran acceptació a 
la nostra ciutat. Des de fa molts anys s’ha anat 
consolidant i, a poc a poc, ha anat aplegant 
aficionats i aficionades de totes les edats. 

Més de 1.300 socis
Sant Boi disposa de 86 pistes, repartides per 
les instal·lacions de Ciutat Cooperativa (21), La 
parellada (16), Benviure (15), Casablanca (16) 
i Camps Blancs (18). A les primeres juguen els 
380 socis del Club petanca Ciutat Cooperati-
va. A les pistes de La parellada tenen la seu el 
Club petanca Sant Boi, amb 130 socis, i el Club 
petanca Molí vell Sant Boi Jubilats i pensionis-
tes, amb 58. La peña petanca ronda i el Club 

petanca Jubilats i pensionistes de Sant Boi, 
amb 135 i 100 socis, respectivament, els tro-
bem a les instal·lacions Benviure. els 265 afi-
cionats del Club petanca Casablanca i els 165 
del unión Casablanca entrenen a les pistes 
del mateix nom. i a Camps Blancs juguem els 
147 socis del Club petanca que porta el nom 
del barri. en total, més de 1.300 socis i sòcies 
que, al llarg de l’any, participen en una vintena 
de tornejos de diferents categories. enguany 
podem destacar, entre altres esdeveniments, 
l’organització de la final de la lliga catalana, el 
iii Torneig internacional de petanca i el Trofeu 
per a persones amb Discapacitat intel·lectual, 
amb la col·laboració de Tots Som Santboians.   



L’AGENDA INFANTIL

dIa 14 de julIOl
18 h . Dimecres de conte
L’Alba busca la llum, espectacle de titelles a 
càrrec de pepus López. La petita Alba fa un 
viatge iniciàtic dins de la sabata voladora 
que li construeix el seu avi per recuperar 
la llum del sol, tapada per un personatge 
malvat...

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

dIa 25 de julIOl
11.30 h . taller de penjolls
Tallers ludicoeducatius i mediambientals 
per a nens i nenes. en aquesta ocasió els 
participants realitzaran penjolls amb paper i 
diferents elements de netura o reutilitzats

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers

dIa 10 de julIOl
11 h . gaudeix de l’estiu al carrer
Darrera jornada de les activitats previstes en 
aquesta programació infantil que enguany 
ha arribat a la cinquena edició. en aquesta 
edició hi haurà un futbolí humà i una pista 
d’aventures

Lloc: espai Mini Coope (antic parvulari Joan Maragall)
Organització: Ajuntament i Federació els Garrofers

dIeS 11, 18 I 25 de julIOl
18.30 h . viu l’estiu 2010
Minicicle de curts d’animació infantil de 
diferents països, realitzats en tècniques 
diverses. Sessions adreçades a nens i nenes 
de 5 a 12 anys.
 
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 3 €, els adults, i en-
trada gratuïta fins a 12 anys i Organització: Ajuntament

dIa 29 d’agOST
11 h . taller i enlairada d’estels
Tot coincidint amb la celebració de l’Aplec 
de Sant ramon, els participants construiran 
i decoraran un estel. Si hi ha vent favorable, 
un cop acabats, enlairarem els estels per 
transformar el cel en un espai de festa

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers 

Aquesta agenda pot patir modificacions. 
Consulteu: www.santboi.cat


