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INTENSA 
RECTA FINAL
DE LA TEMPORADA
Marina Rossell i l’Orquestra Simfònica 

del Vallès formen part de la programació

Colofó a la Puríssima

ir la Temporada podrem assistir 
e Contrast by Elvis, el darrer es-
la Jove Companyia de Dansa de

e aquesta vegada ha coreografiat
molt personal cançons... d’Elvis

6 de desembre). Aquest treball
ompromís que la Taula Sectorial
iques, impulsada des del Depar-

Cultura, va adquirir amb la crea-
a local, en el sentit d’incorporar
cle no professional a les progra-
tables de primavera i tardor. Des
imem a gaudir del teatre, la mú-
sa a Can Massallera.

CAN MASSALLERA, UN REFERENT 
TEATRAL A LA NOSTRA CIUTAT 

Diumenge 18 de novembreD
Temporada de Teatre: Oxigen
Hora: 19 h
Lloc: Can Massallera
Preu: 12 €, normal, i 9€, reduïda. Venda anticipada
a Telentrada i a la taquilla de Can Massallera
Organització: Ajuntament

Els misteris de la màgia i les bruixes són 
una bona opció per descobrir aquest mes 
de novembre, el temps dels encanteris per
excel·lència.
Tot pensant en aquesta idea, el Museu ha 
programat dues propostes molt atractives
per als amants dels temes tel·lúrics i eso-
tèrics. Per una banda, Les converses dels di-
jous... conviden el dia 8 a conèixer un enfoc
d’aquestes temàtiques des del món acadè-
mic: Què sabem històricament de la bruixe-
ria?, què queda avui d’aquest fenomen?... I, 
el dia 18, està previst un taller familiar on els 
assistents coneixeran la història de la màgia, 

gaudiran d’un espectacle i podran aprendre
un truc de màgia per sorprendre les amistats
i les persones conegudes. 

MÀGIA I BRUIXES PRENEN EL MUSEU

Un moment 

de l’espectacle 

Oxigen

Dijous 8 de novembreD
Les converses dels dijous...: “Mags i 
bruixes... mites i realitat”
Hora: 19 h
Lloc: Museu Can Barraquer

Diumenge 18 de novembre
Taller familiar: Abracadabra, pota de 
cabra !!!
Hora: 11 h
Lloc: Museu Can Barraquer
Inscripcions: telèfon 93 635 12 50 i 
jesteban@santboi.cat

Organització: Ajuntament
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Aquest mes de novembre la Biblioteca Jor-
di Rubió i Balaguer prepara una tertúlia amb
l’escriptora Carme Riera i un espectacle fami-
liar amb el cantant polifacètic Marc Parrot. 

Tertúlia amb l’autora

La primera serà l’autora convidada a la ter-
túlia literària que modera Manolita Sanz per
comentar la seva darrera novel·la, L’estiu 

de l’anglès, on explora amb humor el desig
d’aprendre anglès i el fracàs per no haver-ho 
aconseguit. Creu de Sant Jordi de l’any 2000, 
Carme Riera és narradora, guionista i as-
sagista. Autora d’una obra rica en referents
cultes i populars, ha estat guardonada, entre 
d’altres, amb el premi Prudenci Bertrana de 
novel·la, 1980, per Una primavera per a Do-

menico Guarini; el Ramon Llull, 1989, per Joc

de miralls; i el Josep Pla, 1994, per Dins el 

darrer blau.

Espectacle amb música i il·lustracions

Per al dissabte 1 de desembre, la Biblioteca 
ha programat un espectacle sobre les emo-
cions quotidianes vistes a través de la veu i 
la guitarra de Marc Parrot i les il·lustracions
d’Eva Armisén. Què m’està passant? és la 
pregunta que ens fem quan sentim quelcom 
per primera vegada o no sabem reconèixer 
allò que sentim. Les emocions diàries, i la

Després de la bona acollida que van tenir 
l’any passat les projeccions de documentals
sobre la República, aquesta tardor Cal Ninyo
ha programat unes sessions amb pel·lícules 
mudes del fons de la Filmoteca de Catalunya.
El mes passat ja es va poder veure Maciste 

a l’Infern (Segundo Chomón, 1925). El proper
dia 7 està prevista la projecció de La secta 

de los misteriosos, un film rodat l’any 1916 al
barri de Gràcia i el Parc Güell per Alberto Ma-
rro i produït per Hispano Films, la productora
catalana més important d’aquells anys. Com
a anècdota direm que el negatiu original de la
pel·lícula es va perdre a causa d’un incendi i 
el que es conserva és una còpia recuperada
a Àustria. La cloenda del cicle està prevista 
el 12 de desembre amb la sessió anomena-

da Chomón per a la mainada, la projecció de
cinc films basats en contes clàssics tradi-
cionals. Les filmacions van comptar amb la
col·laboració de Segundo de Chomón (com 
a director, encarregat de la fotografia o dels
efectes especials). Els assistents podran 
sentir la narració i la música dels contes en 
directe, la qual cosa permetrà que els men-
uts i les menudes s’endinsin plenament en el
relat cinematogràfic.      

CAL NINYO PROJECTA PECES ÚNIQUES 
DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA

Dimecres 7 de novembreD
Sessions de filmoteca: La secta de los 
misteriosos
Hora: 18.30 h
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament, Filmoteca
de Catalunya i Federació Catalana de
Cineclubs

primera vegada que ens trobem davant de
manifestacions com la ràbia, la vergonya o
la por prenen forma a través de les cançons
i els dibuixos. Es tracta d’un espectacle 
adreçat a les famílies, on els infants i els
adults es reconeixeran en situacions vis-
cudes i es veuran motivats per parlar-ne i 
entendre’s. Marc Parrot és músic (el recor-
dareu també pel nom del seu alter ego El
Chaval de la Peca). També és compositor i
creador de moltes de les bandes sonores
de programes de televisió i dels discs de la 
Marató de TV3 i el Club Súper 3. També ha 
estat el director musical de la sèrie Casal

Rock dek TV3.
Eva Armisén és pintora. Fa dibuixos senzills,
tendres i divertits sobre les petites coses 
que ens passen cada dia, coses que veu,
escolta o sent. Els seus quadres han viatjat 
per tot el món.

MARC PARROT I CARME RIERA, A LA 
BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER

Un fotograma de La secta de los misteriosos

Dimecres 7 de novembreD
Tertúlia literària amb Carme Riera sobre 
el seu darrer llibre L’estiu de l’anglès
Hora: 18.30 h

Dissabte 1 de desembre
Espectacle: Què m’està passant?, amb?
Marc Parrot i Eva Armisén
Hora: 12 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi
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La Ludoteca Infantil L’Olivera ha obert un nou 
espai amb l’objectiu que les famílies gau-
deixin del joc i l’aprenentatge. Les sessions
s’han batejat “Estonetes familiars” i ofereixen
activitats variades a famílies amb infants fins 
a 11 anys. Les activitats es realitzen en di-
mecres, són quinzenals i s’adrecen a dos 
grups d’edat: d’1 a 3 anys i de 4 a 11 anys. 
Les inscripcions es poden fer gratuïtament a
la mateixa Ludoteca, de dilluns a divendres,
de 16.30 a 20.30 h.

Bona acollida

La nova oferta, que es va posar en marxa el 

passat mes d’octubre, ha tingut molt bona
acollida entre els assistents. La majoria dels 
participants han valorat força la nova inicia-
tiva, especialment pel que fa al fet de poder
compartir amb els seus fills i les seves filles
un espai i un temps de qualitat, poder fer co-
ses noves junts i tenir la possibilitat de rela-
cionar-se amb altres famílies.
Les sessions previstes per a aquest mes 
inclouran un taller d’expressió i creativitat
plàstica així com jocs i expressió corporal. 
De cara al mes de desembre està programa-
da la realització d’un taller d’intel·ligència
emocional. 

‘ESTONETES FAMILIARS’: GAUDIR PLEGATS

Una imatge durant aquestes activitats de ludoteca

Per segon any consecutiu, l’associació
Spai Carioca organitza el II Congrés Inter-
nacional Spai Carioca de Samba de Gafiei-
ra. Durant tres dies (30 de novembre i 1 i 
2 de desembre), Can Massallera s’omplirà
de ballarins i ballarines vinguts d’arreu
(Austràlia, Rússia, Dinamarca, Regne Unit,
França, Brasil, Holanda...) per participar en
aquest esdeveniment. 
En aquesta ocasió, el certamen comptarà
amb una vintena de professors d’aquest
ritme així com d’altres de balls llatins i
brasilers. En total, els participants podran
gaudir de 40 hores de classes per posar-se
al dia. També hi haurà música en viu. Per
assistir als espectacles, les persones resi-
dents a la nostra ciutat gaudiran d’un 50%
de descompte en la compra d’entrades fins

LA SAMBA CARIOCA TORNA A SANT BOI
a un màxim de dues localitats per persona.
Nascuda a Rio de Janeiro, la samba gafieira
o carioca és un ritme de ball que aporta a la
samba original passos procedents del tan-
go. D’aquesta manera, esdevé una dansa
sensual i elegant. El nom de gafieira l’agafa
de com s’anomenen a Brasil els locals on
es practica, de la mateixa manera que els
tangos es ballen tradicionalment a les mi-
longues.      

A partir d’aquest mes es reprenen les activi-
tats de silvopastura. Des del diumenge dia 11
de novembre podrem tornar a gaudir d’Un dia 
amb el pastor, tot un matí acompanyant els 
pastors per veure la tasca que realitzen amb
el ramat de cabres en el trajecte que fan per
la muntanya.
L’activitat tindrà lloc cada diumenge, de 10 a
13 h, fins al 23 de juny de l’any vinent, amb 
les úniques excepcions del 6 de gener i el 
31 de març. La tasca del ramat, compost
per un centenar de cabres, que durant tot
l’hivern estarà instal·lat en un corral al camí
de l’ermita, just després de la font de Golbes,
consisteix a netejar les franges de protecció

TORNEN LES ACTIVITATS DE SILVOPASTURA

per evitar els incendis. Les cabres, una ter-
cera part de les quals van néixer l’any pas-
sat a Sant Boi, pasturen per la muntanya de
Sant Ramon guiades per pastors formats a 
l’Escola de Pastors del Pallars.   

Una parella en un moment de l’execució d’una samba

El ramat al corral del camí de l’ermita

Els diumenges, des de l’11 de novembre de E
2012 fins al 23 de juny de 2013
Un dia amb el pastor
Hora: de 10 a 13 h
Lloc de trobada: estacionament de Can Paulet
Inscripcions: torrelavila@santboi.cat
Telèfon d’informació: 93 635 12 30
Preu: 1€. Infants menors de 7 anys, gratuït
Organització: Ajuntament

Dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembreD
II Congrés Internacional Spai Carioca de
Samba Gafieira
Lloc: Can Massallera
Venda d’entrades: Vegeu pàg. 6
Organització: Associació Spai Carioca

www.spaicarioca.com

L’AGENDA 04



Diumenge 18 de novembre. 19 h
Temporada de Teatre de Tardor: Oxigen
Una història que parla de com es modifica la 
relació de parella amb l’arribada d’una criatura. 
Representació de la companyia Piccola Valentina

Lloc: Can Massallera I Preu 12 €, entrada normal, 
i 9 €, reduïda. Venda a Telentrada i Can Massallera
Organització: Ajuntament

Divendres 30 de novembre. 22 h
Teatre: Dseo
Una sessió de contes eròtics per a adults a 
càrrec de la companyia Som3d3, amb Merche 
8A, Carme Glez i Mon Mas

Lloc: Cal Ninyo I Preu : 6 €
Organització: Ajuntament

Dimecres 7 de novembre. 18.30 h
Sessions de Filmoteca

Projecció de la pel·lícula La secta de los mis-

teriosos, rodada l’any 1916 per Alberto Marro 
als estudis de la Hispano Films, la productora 
catalana més important d’aquells anys

Lloc: Cal Ninyo I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Dimecres 21 de novembre. 19 h
Cinefòrum: Mi hija Hildegard
A càrrec de Josep Moya i Ollé, coordinador 
d’OSAMCAT. Inclòs a la programació commemo-
rativa del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista

Lloc: Cal Ninyo I Entrada gratuïta
Organització: Associció Equilibri amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i Benito Menni Complex Assistencial en 
Salut Mental

Dijous 22 de novembre. 19.30 h
Cicle Els dijous per la Memòria

Projecció de Sud-àfrica: Confronting the truth.
Presentació i col·loqui a càrrec de Ferriol Sòria, 
director de la Fundació Ernest Lluch

Lloc: Cinemes Can Castellet I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Dimarts 13 de novembre. 13 h
11è Fòrum Empresarial

En aquesta ocasió el conferenciant serà a 
càrrec de Fabrice Ducceschi, director general de 
Nutrexpa

Lloc: Hotel Front Air
Organització: Ajuntament 

Els divendres. De 15 a 20 h (horari d’hivern)
Mercat de pagès

Cada divendres hi trobem els productes que es 
produeixen al 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

Dijous 15 de novembre. 18.30 h
Coaching (entrenament personal)

Xerrada entorn a saber identificar els problemes 
i pensaments que no ens permeten assolir les 
nostres metes

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

Dimecres 21 de novembre. 18.30 h
Xerrada al voltant de la música moderna i el rock

Amb Josep M. Roca. Presentació d’Alfons Murga

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

Dijous 22 de novembre. 18.30 h
Tortura del cos en nom de la bellesa

Amb M. Lledó Barreda, directora del Museu Can 
Barraquer. Inclòs a la programació del Dia Inter-
nacional contra la Violència Masclista 

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

Dijous 29 de novembre. 18.30 h
Xerrada: Treball temporal a Europa

Per saber com poden trobar treball temporal les 
persones entre 18 i 35 anys. Les properes dates 
nadalenques son un bon moment per intentar-
ho.

Lloc: Servei d’Informació Juvenil el Punt, a Can Massallera I 
Cal confirmar assistència: telèfon 93 652 98 43 
Organització: Ajuntament

Dies 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de novembre 

Escola Municipal de Mares i Pares 2012-2013

Sessions dels cursos Menjar, dormir, jugar... el 

dia a dia dels infants de 3 a 6 anys (dies 8, 15 
i 22, a les 17.30 h, a l’escola Antoni Tàpies) i El 
desenvolupament del infants en l’etapa 0-3 
anys (dies 13, 20 i 27, a les 17.30 h, i dia 29, a les 
15.30 h, a l’escola bressol La Mercè)

Lloc: escola Antoni Tàpies i escola bressol La Mercè 
Organització: Ajuntament

Dies 9, 16, 23 i 30 de novembre. 17.30 h
Campionats d’Escacs Escolars

La inscripció al campionat és gratuïta

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

Diumenge 18 de novembre. 8.30 h
I Marxa BTT Vila de Sant Boi

Inscripcions a www.ccsantboi.com o 
www.ciclosvalbuena.com

Lloc de sortida i arribada: Estadi Municipal d’Atletisme 
Constantí Miranda I Preu de la inscripció: 16 €
Organització: Club Ciclista Sant Boi amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

Dissabte 24 de novembre. 8 h
I Triatló Club Outfit

Inscripcions: 93 630 28 38 o al Complex 

Lloc : Complex Esportiu Baldiri Aleu
Organització: Complex Esportiu Baldiri Aleu

Divendres 30 de novembre. 10 h
7è Cros Escolar per la Salut Mental 

Nova edició d’aquest esdeveniment esportiu 
solidari

Lloc : Parc de la Muntanyeta 
Organització: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Ajuntament i 
Club Atletisme Sant Boi

Fins al  14 de novembre

Treu-li suc  a la sexualitat: una visió positiva i 

saludable de la sexualitat

Adreçada a adolescents, de 12 a 16 anys, i al 
personal docent perquè pugui promoure la salut 
sexual en aquest col·lectiu jove

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

ARTS ESCÈNIQUES

AUDIOVISUALS

COMERÇ

CONFERÈNCIES

EDUCACIÓ

ESPORT

EXPOSICIONS
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Dissabte 10 de novembre. 23.30 h 
Festa de disco Ball

Lloc: Can Massallera I Entrada: socis, gratis, i no socis, 10 € 
per parella I Organització: Sant Boi Ball

Dissabte 17 de novembre. 18 h
Festival benèfic contra el càncer

Amb la participació de diferents artistes, poetes 
i músics. La recaptació anirà destinada a 
l’Associació Espanyola contra el Càncer

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 6 €
Organització: Ajuntament

Divencres 23 de novembre. 19 h
Recital homenatge a Antonio Machado 

Amb lectura de poemes de l’autor i actuacions 
de cantautors

Lloc: Cal Ninyo I Entrada gratuïta
Organització: Retalls d’Art i Centro Castellanoleonés

Dissabte 24 de novembre. 10 h
Acte públic commemoratiu del Dia 

Internacional contra la Violència Masclista

Estand amb documentació especialitzada i 
informació del Centre de Recursos i Documen-
tació de les Dones. A més, es llegirà un manifest 
i està programada una activitat infantil

Lloc: Mercat de la Muntanyeta 
Organització: Ajuntament

Dia 30 de novembre i 1 i 2 de desembre. 19 h
II Congrés Internacional de Samba de Saló

El certamen inclou alguns dels millors 
espectacles del món a càrrec de professors i 
ballarins d’aquest estil de ball de saló

Lloc: Can Massallera I Entrades: consulteu preus a www.
spaicarioca.com. Les persones residents a Sant Boi gaudi-
ran d’un 50 % de descompte en l’entrada anticipada (màxim 
dues entrades per persona). Venda a Can Massallera, els 
dimarts i divendres de novembre 
Organització: Spai Carioca

Fins al 5 de novembre

IV Concurs de Fotografia Social i Solidària 

Kassumay

Data per al termini de presentació d’originals a 
aquest concurs. Enguany el tema del certamen 
té com a títol “L’art d’aprendre”. Trobareu tota la 
informació a fundaciokassumay.org

Inscripcions: al web de Kassumay
Organització: Fundació Kassumay i Photos for Freedom 

Diumenge 4 de novembre. 11.30 h
Un passeig amb molta història

Cada primer diumenge de mes, el “soldat” Roc de 
Benviure ofereix una visita a la Torre Benviure

Lloc: Torre de Benviure I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Dijous 8 de novembre. 19 h
Les converses dels dijous... 

“Mags i bruixes...mites i realitat”, a càrrec de 
Joanjo Esteban

Lloc: Museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament

Dimecres 7 de novembre. 18.30 h
Tertúlia literària

L’estiu de l’anglès, amb l’autora Carme Riera

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

Dimecres 21 de novembre. 18 h
Tertúlia poètica

La sessió  estarà dedicada al llibre Antología 

rota, de León Felipe

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

Els dijous. 11 h
En veu alta, tots llegim

Amb Un cadáver para un detective, de Vicente 
Corachán

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

Els diumenges, a partir del dia 11. 10 h
Un dia amb el pastor

Torna l’activitat de silvopastura amb el ramat de 
cabres de la muntanya de Sant Ramon

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

Divendres 9 de novembre. 22 h
XXI Mostra de Jazz de Sant Boi

Actuació de la cantant Dena DeRose, la veu 

Del 19 de novembre al 3 de desembre

Igualtat de gènere en cartell

Un repàs del paper de la dona en el món de la 
política a través de la presència en els poders 
públics, especialment els municipals, en matèria 
de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona

Fins 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 30 de novembre

El vestíbul. Espai d’Art a Cal Ninyo: The Deep 

Purple Illustrated

Amb motiu de l’edició del llibre del mateix nom, 
Fèlix Sánchez, l’autor, presenta una mostra de 
dibuixos sobre la famosa banda i altres forma-
cions de rock clàssiques

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

Durant el mes de novembre

Dibuixos de José Antonio Alonso

Dibuixos a llapis, aquarel·la i tècniques mixtes 
en paper i cartolina. El dia 2 està prevista una 
projecció concert del Duo Estudio Garage rela-
cionada amb aquesta mostra

Lloc: Espai Lasaleta de Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Fins al 2 de desembre

Antoni Llena. SOS: senyals de fum des d’un subsòl

Mostra del procés a través del qual l’artista 
intenta defensar, de manera conceptual, la 
imatge plàstica. El dia 3 de novembre, a les 11 
h, està prevista una visita guiada

Lloc: Centre d’Art Can Castells
Organització: Ajuntament i Diputació de Barcelona

Dies 4, 11, 18 i 25 de novembre. 18 h 
Ball popular

Amb Jordi Gómez (dia 4), Duo Mediterráneo (dia 
11), Joan Badia (dia 18) i Mar i Cel (dia 25)

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

FESTES I ACTES POPULARS

FOTOGRAFIA

HISTÒRIA

LITERATURA

MEDI AMBIENT

MÚSICA

L’escriptora Carme Riera
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femenina del certamen d’enguany. 
www.denaderose.com

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 8 €. Promoció 2x1 per
als socis del Club TR3SC
Organització: Ajuntament

Divendres 16 de novembre

22 h . XXI Mostra de Jazz de Sant Boi

Amb Fernando Marco Quartet. 
www.youtube.com/fernandomarco&davemitchell

Lloc: Casal de Barri Casablanca I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament 

22 h . Recital líric i teatral

Amb Renate Franke, soprano, Joselin G. Rag-
giotto, mezzosoprano i Mireia Caralt, al piano. 
Oferiran àries d’òpera i cançons populars de
diferents èpoques

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 6 €. Entrades anticipades i cantaires 
de corals, 5 €
Organització: Ajuntament 

Dissabte 17 de novembre. 22 h
Made in Sant Boi

Amb l’actuació d’Ismael Inarejos i Entrevarios

Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: Ajuntament

Dimecres 21 de novembre. 19.30 h
Concert a l’Escola de Música

Amb l’actuació de Neila Benbey

Lloc: Escola de Música Blai Net
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Divendres 23 de novembre. 

22 h . XXI Mostra de Jazz de Sant Boi

Actuació de Bernat Font Trio. Més informació:
www.myspace.com/bernatfonttrio

Lloc: Camps Blancs Preu: 8 €. Promoció 2x1 per als socis
del Club TR3SC
Organització: Ajuntament

22 h . Espectacle de flamenc: Jesús de 

Joaquín “Puchero”  i el grup Buleria

Presentació de l’espectacle Esencias, fussió 
de jazz i flamenc plena de força i “garra”. Tons 
càlids, compàs i melodia, en un espectacle ple 
de colors i gustos barrejats

Lloc: Can Massallera I Preu: 6 €
Organització: Ajuntament

Dissabte 24 de novembre. 22 h
Festa de cloenda de la nova edició del 

programa d’oci nocturn alternatiu VPK

La festa comptarà amb un concert de rap

Lloc: Can Massallera 
Organització: Fundació Marianao

Divendres 30 de novembre. 22 h
XXI Mostra de Jazz de Sant Boi

Cloenda de la mostra amb Fam de funk. Més 
informació: www.myspace.com/famdefunk 

Lloc: Can Massallera I Preu: 8 €. Promoció 2x1 per als socis 
del Club TR3SC
Organització: Ajuntament

Dies 30 de novembre i 1 de desembre. En
horari comercial
El Gran Recapte 2012

Campanya de recollida d’aliments bàsics a mercats
i supermercats per aconseguir que les persones 
més necessitades d’aquí rebin ajuda alimentària

Lloc: A diferents supermercats (al tancament d’aquesta 
agenda s’havien afegit a la campanya Alcampo, Caprabo,
Condis, Cunsum i Suma)
Organització: Caritas, esglésies evangèliques i Ajut al Quart Món

Dimecres 28 de novembre. 18.30 h
Documental i cinefòrum: Diferents. Conèixer el 

passat, entendre el present i assolir el futur

Al voltant  de les persones amb discapacitat
intel·lectual i aquelles amb problemes de salut 
mental

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

Dijous 29 de novembre. 18.30 h
Presentació del llibre 

La noche también es blanca
Novel·la de Montse Baldrich sobre el valor de 
l’amistat i l’amor per poder superar barreres tan 
importants com l’esquizofrènia

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

Els dimarts i els dijous

Com tens la tensió arterial i la glucosa?

Campanya per a la promoció de la salut

Lloc: Els dimarts, al Mercat de Ciutat Cooperativa, i els dijo-
us, al Mercat de la Muntanyeta I Horari: d’11 a 13 h
Organització: Creu Roja i Ajuntament

Per al dia 15 els Cinemes Can Castellet 

han programat una marató de les dues 

darreres pel·lícules de la nissaga Cre-

púsculo amb motiu de l’estrena de la 

segona part de l’últim film de la sèrie. Us 

adjuntem l’horari de projecció:

Dimecres 15 de novembre

21.00 h: Amanecer (part 1)

23.30 h: Amanecer (part 2)

Preu de la marató: 12 € 

EL CINEMA AL NOVEMBRE

CI
NE

M
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AMANECER (part 2)

Director: Bill Condon
Intèrprets: Robert 
Pattinson i Kristen 
Stewart
Gènere:Fantàstic
País: EUA

AMANECER (part 1)

Director: Bill Condon
Intèrprets: Robert 
Pattinson i Kristen 
Stewart
Gènere:Fantàstic
País: EUA

Tota la cartellera i venda d’entrades:

www.cinemessantboi.com

SOLIDARITAT

SALUT I BENESTAR

Tràiler Tràiler

Joselin G. Raggiotto i Mireia Caralt

“Puchero”
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