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aNeM 
de 
festival 
ELS DIES 9, 10 I 11 ARRIBA L’ALTAVEU 
AMB L’ACTUALITAT MUSICAL CATALANA

el Festival arriba un any més carregat de tre-
balls musicals interessants. Kiko veneno, La 
Troba Kung Fu, Standstill, Sanjosex són al-
guns dels noms que estrenaran nous treballs 
a Sant Boi durant els tres dies del certamen. 
en aquesta nova edició l’organització conti-
nua apostant per la música d’autor i per ser 
un aparador de l’actualitat musical catalana, 
encara que alhora s’endinsa en nous camins 
de producció i difusió musical. 

Una nova aventura:  els festivals amb encant 
enguany l’Altaveu impulsa una aventura sin-
gular que el portarà a col·laborar amb uns 
altres dos festivals que aposten per una ma-
nera similar d’entendre la difusió de la creació 
artística. Junts es donen la mà per continuar 
treballant i col·laborant en unes programa-
cions arriscades, innovadores i de qualitat.
Les dificultats econòmiques que vivim tam-
bé han ajudat a posar en marxa aquesta ini-
ciativa, mitjançant la qual el Festival Altaveu, 
el Festival internacional de Música popular i 
Tradicional de vilanova i la Geltrú i el Festival 
Acústica de Figueres constitueixen una xar-
xa de treball que pretén ajudar més i millor a 
promocionar-se mútuament i a realitzar inter-
canvis d’experiències. el vilanoví és el festival 
de músiques del món i d’arrel més antic de 
l’estat. pel que fa a l’Acústica de Figueres, es  
duu a terme al voltant del museu Dalí des de 
fa vuit anys, i tots els artistes que hi participen 
actuen en format acústic.

Altaveu emergent
el festival estrena una altra iniciativa: Altaveu 
emergent, una aposta per l’ús de les noves 
tecnologies a l’hora de difondre la creació 
musical. el projecte es plasmarà, ara com ara, 

en la realització de clips musicals de grups 
emergents de Sant Boi que es projectaran 
20 minuts abans de cada actuació musical. 
Així doncs, es podran veure audiovisuals de 
Qui hi ha, russian Tits, Loren i d’altres, amb 
la finalitat d’ajudar-los en la seva projecció 
professional.

UN CARTELL DE PRIMERA 
PER A LES OÏDES MÉS EXIGENTS
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Standstill, un dels plats forts 
del festival d’enguany

La Troba Kung-Fú actuaran a la plaça de l’Ajuntament 

Els Caníbala seran a Can Massallera. Està previst que Santiago Auseron 
els acompanyi 

Sanjosex, convidat a l’Altaveu 
Frontera



dies 9, 10 i 11 de setembre
festival alvaveu 2010
lloc: plaça de l’Ajuntament, Cal Ninyo i Can 
Massallera

dia 9: Standstill

dia 10: Kiko veneno, Maria rodés, refree, 
edith Crash, valero i Sanjosex

dia 11: La Troba Kung-Fú, el retaule (sopar 
concert amb Mazoni, el petit de Cal eril, 
Bikimel, el petit ramon, Joan Colomo, Jo-
sep pedrals, ...), L’Équilibriste, raúl pulido, 
Caníbala i Santiago Auserón

espais reservats per a persones amb mobilitat 
reduïda a tots els concerts del festival. reserva 
d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a la zona de càrrega i descàrrega del 
carrer de Torras i Bages (places limitades)

La foto de portada és de Xavier Marcadé

Més informació (horaris, preus de les entrades, 
etc.) al programa encartat amb aquesta revista 
i www.festivalaltaveu.cat 

L’Altaveu 2010 arriba amb un cartell ple d’artistes 
i creacions properes, un programa d’ofertes ca-
solanes de primera qualitat, una instantània de 
l’actualitat musical catalana amb estils i autors 
molt diferents... tot per a oïdes molt exigents! 

Producció pròpia
el Festival Altaveu d’aquesta edició proposa 
potenciar autors novells com els grups edith 
Crash, valero, L’Équilibriste o raúl pulido sortits 
de la cantera de l’espai fronterer; consolidar no-
ves propostes, com Maria rodés; fer actuar en 
nous espais a autors etiquetats en d’altres, com 
Sanjosex que actuarà en un escenari més rocker 
com el de Massallera; reconèixer l’èxit d’autors 
que ja fa temps que ens acompanyen, com La 
Troba Kung-Fú, Standstill que presenta per se-
gon cop l’espectacle multimedia Zoom, o refree 
que avançarà algunes de les cançons del seu 
nou disc a l’escenari petit del Festival per a gau-
diment dels seus fans; o acabar amb l’estrena a 
l’estat espanyol del nou treball de Kiko veneno... 
varietat, estils i gustos diferents per a tothom! 

Trobada de 12 veus
però la cirereta del pastís serà la producció prò-
pia El Retaule, una trobada musical amb 12 de 
les veus més interessants de la nova escena 
independent catalana com Mazoni, Bikimel, Le 
petit ramon, el petit de Cal eril, isaac ulam, Ma-
ria Coma, Joan Colomo, tots sota la batuta d’un 
peculiar mestre de cerimònies: Josep pedrals. 
Tots plegats emularan un sant sopar en un àpat-
concert on no pararan de punxar-se per cantar i 
tocar... irrepetible, proper i molt divertit... petites 
grans coses impossibles!

ALTAVEU 2010,
ARTISTES KILÒMETRE 0 
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Edith Crash

Valero L’Équilibriste

Maria Rodés Refree

Raúl Pulido



Come, reza, ama, la història d’una dona que de-
cideix deixar enrere una vida de comoditats per 
trobar nous camins, arribarà el proper dia 24 
amb Julia roberts i Javier Bardem com a reclam 
principal d’una cinta que haurà estat precedira 
per El aprendiz de Brujo, una pel•lícula de màgia, 
fantasia i acció protagonitzada per Nicolas Cage. 
i a la cartellera dels cinemes continua la projec-
ció en català del darrer film de Woody Allen, amb 
Antonio Banderas de protagonista: Coneixeràs 
l’home dels teus somnis.  

EL CINEMA AL SETEMBRE
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COneIXeRÀS 
l’HOMe delS TeUS 
SOMnIS
eeuu 2010
director: Woody 
Allen
intèrprets: Antonio 
Banderas, Naomi 
Watts
durada: 98’
gènere:  romàntic

COMe, ReZa, aMa
eeuu 2010
director: Brian 
Murphy
intèrprets: Julia 
roberts, Javier 
Bardem
durada: 133’
gènere: drama

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

recorregut de la cercavila: des de la seu de l’entitat 
(Mossèn Cinto verdaguer, 161), plaça de Catalunya, 
carrer de la riera Basté, rambla de rafael Casano-
va, plaça de l’Ajuntament i plaça de Mossèn Jaume 
Oliveras. La comitiva retornarà pels carrers Sant pere, 
Mossèn pere Tarrés, Bonaventura Calopa i Dídac priu
Organització: unión extremeña de Sant Boi

11.30 h . Passejades de diumenge
passejada pel Sant Boi de l’època de rafael 
Casanova, dins del marc de la celebració de 
la Diada Nacional de Catalunya 
  
Lloc: sortida des de Can Torrents
Organització: Ajuntament

15 h . Barbacoa popular d’inici de la 
temporada de rugbi
Barbacoa amb carn a la brasa, amanides 
i beguda (cervesa, vi, aigua i refrescos). el 
dinar popular vol donar la benvinguda a la 
nova temporada de la divisió d’honor de 
rugbi, el primer partit del qual es jugarà, 
al mateix estadi, a les 12.30 h, entre la ue 
Santboiana Seat i el Cetransa el Salvador, 
actual campió de lliga.
  
Lloc: estadi Baldiri Aleu (Baldiri Aleu, 1-7) i preu del 
tiquet de la barbacoa: 10 €. venda anticipada: a les 
oficines del club, de 17 a 22 h (tel. 93 640 07 26), 
i el mateix dia del partit. places limitades 
Organització: unió esportiva Santboiana

19.30 h . teatre: Nostálgia
espectacle musical flamenc a càrrec del 
grup de teatre el desván, de Almendralejo 
(Badajoz). Activitats inclosa en els actes del 
Dia del socio de l’entitat organitzadora
  
Lloc: Can Massallera
Organització: unión extremeña de Sant Boi

dIvendReS 3 de SeTeMbRe
15.30 h . Grup de suport a 
l’alletament matern
represa de les sessions de mares i pares i 
altres familiars amb nadons sobre la lactàn-
cia i la criança dels fills
  
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
a Can Jordana
Organització: Grup Areola

dIvendReS 10 de SeTeMbRe
19 h . 150 aniversari del cant coral a sant Boi
Concert amb les agrupacions corals de la 
ciutat amb motiu de la celebració de l’Onze 
de Setembre
  
Lloc: plaça de Gaietà Mestres
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de 
les corals de Sant Boi 

 

dISSabTe 11 de SeTeMbRe
10 h . Ofrena floral a la tomba de 
Rafael Casanova
Tradicional ofrena floral a la tomba del que 
va ser el darrer conseller en cap. enguany la 
Creu roja de Sant Boi celebra el 75è aniver-
sari i serà l’encarregada de lliurar la senyera 
que s’hissarà a la plaça de Mossèn Jaume 
Oliveras
  
Lloc: església de Sant Baldiri i la plaça 
Mossèn Jaume Oliveras
Organització: Ajuntament

dIUMenge 12 de SeTeMbRe
9.30 h . día del socio de la unión extremeña
Cercavila des de la seu de l’entitat fins a 
l’església de Sant Baldiri, on tindrà lloc l’ofici 
religiós, amb els costaleros i la banda de 
tambors i trompetes del  Cristo del Humilla-
dero d’Azuaga i els Trabucaires de Sant Boi

L’aGEnDa

dIjOUS 16 de SeTeMbRe
18 h . trobada de col·leccionistes de pla-
ques de cava
Trobada mensual. en aquesta ocasió, la pla-
ca del mes porta el dibuix de Can Barraquer, 
la casa on va viure rafael Casanova
  
Lloc: penya Barcelonista de Sant Boi (Torras i Bages, 19)
Organització: Col·leccionistes de plaques de Cava

20 h . Presentació: Gaudeix de Catalunya 
amb Òmnium Cultural
L’acte comptarà amb l’assistència de la 
presidenta d’Òmnium Cultural a Catalunya, 
Muriel Casals. el nou projecte pretén donar 
a conèixer la història i la cultura catalanes 
mitjançant xerrades i sortides que tindran 
lloc el primer dimecres de cada mes
  
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Òmnium Cultural Sant Boi

dIvendReS 17 de SeTeMbRe
19 h . inauguració de la Quinzena de la 
Mediterrània
L’acte comptarà amb l’assistència de 
l’alcalde, Jaume Bosch, i pere Jorba, pre-
sident de la Fundació Kassumay. També 
s’inaugurarà l’exposició viure a la Mediterrà-
nia. La Quinzena de la Mediterrània comme-
mora el Dia internacional de la pau 2010
  
Lloc: Can Massallera (Mallorca, 30)
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

21 h . astronomia a sant Ramon
Observació de la lluna i júpiter, sempre que les 
condicions meteorològiques ho permetin. Hi 
podeu participar amb els vostres telescopis
  
Lloc: esplanada de l’ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers
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africanes a través dels 14 km de l’estret de 
Gibraltar que separen europa d’Àfrica. Activitat 
inclosa en el programa d’activitats del Dia inter-
nacional de la pau 2010 
      
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

22 h . Concert solidari: safolk
Concert amb el Grup de Safolf de música 
tradicional mediterrània. els diners recollits 
es destinaran a projectes de la Fundació 
Kassumay i donaran dret a esdevenir soci o 
sòcia de l’entitat per un any. Activitat inclosa 
en el programa d’activitats del Dia interna-
cional de la pau 2010 
      
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 3 € 
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

dIMaRTS 21 de SeTeMbRe
17.45 h . documental: Municipalisme i pau

Documental sobre el rol dels municipis en la 
construcció de la pau
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

18 h . Col·loqui: “Mediterrània, literatura i pau”
Sessió amb l’escriptor i cuiner kurd iraquià 
pius Alibek i l’escriptora marroquina Najat 
el Hachmi. Activitat inclosa en el programa 
d’activitats del Dia internacional de la pau
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

18 h . Xerrada: “dona, la xarxa va amb tu”
Assistència lliure i gratuïta
  
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

L’aGEnDa

dISSabTe 18 de SeTeMbRe
12 h . taller de cuina per a infants
Taller de cuina marroquina a càrrec de 
l’associació de dones el Farah adreçat als 
infants i les seves famílies. Activitat inclosa 
en el programa d’activitats del Dia interna-
cional de la pau 2010 
    
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i Fundació Kassumay

17.30 h . festa del soci de l’av Casablanca
Hi haurà inflables gegants, circuit de quads, 
llits elàstics, futbolí humà...
      
Lloc: plaça de l’Olivera
Organització: Associació de veïns Casablanca

19 h . Pel.lícula: 14 Kilómetros
projecció del film i col·loqui amb el seu director. 
La pel·lícula presenta el viatge de tres emigrants 
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Secret, un misteri musical

el dia 25 el Museu de Sant Boi participarà en 
les Jornades europees de patrimoni amb un 
seguit d’activitats adreçades a la joventut. pre-
cisament enguany aquestes sessions que se 
celebren anualment a molts museus d’europa, 
estan dedicades a la difusió del món museístic 
entre els i les joves. Així, a partir de les vuit del 
vespre, Can Torrents acollirà diferents activi-
tats adreçades a un públic jove. està prevista 
una representació teatral de diferents textos 
clàssics a càrrec d’alumnes dels instituts ru-
bió i Ors i Camps Blancs. També es preparen 
visites guiades i activitats relacionades amb 
l’exposició Silencis forçats, al voltant de les 

malalties mentals: un cinefòrum a càrrec de 
l’entitat empty people i l’actuació del saxofo-
nista Ángel Mateo, de l’associació equilibri. 

Concurs fotogràfic
A més, tots i totes els/ les joves podeu partici-
par en un concurs de fotografia sobre la vostra 
visió del patrimoni històric i artístic de la ciutat. 
La convocatòria es farà, a partir de  la segona 
setmana del mes, mitjançant la xarxa social 
Facebook. Només cal que escrigueu en el cer-
cador el nom del grup: Fem jove el museu.   

                                                     www.santboi.cat

La joventut a les Jornades Europees de Patrimoni

Can Torrernts acollirà 
les Jornades Euro-
pees dedicades als 
joves

La temporada de tardor comença enguany 
amb una comèdia musical produïda per la 
companyia de teatre santboiana ell i ella. es 
tracta de Secret, una peça que pretén ser in-
timista i fresca, en clau d’humor negre, on la 
intriga i les sospites portaran els espectadors 
per camins on res és el que sembla. 
Secrets, intrigues, assassinats, molt d’humor 
i setze cançons, interpretades en directe amb 
l’acompanyament del piano i el violí, i una com-
posició lleugera i sensible són els ingredients 
d’una recepta que us portarà a assaborir els 
diferents estats d’ànim dels personatges que 
intervenen en aquest espectacle programat 

per al dia 26 de setembre, a la sala Artur Terré 
de Can Massallera.

Companyia veterana
ell i ella es va donar a conèixer l’any 1998 
amb l’espectacle Com un mirall entelat. Des 
d’aleshores han adaptat obres pròpies i alie-
nes d’estils diferents demostrant gran versati-
litat interpretativa. Albert López, autor del guió, 
Jesús Horcajo, de la música, estanis Alboal, del 
disseny, i Alba Lleixà, intèrpret de violí, són els 
components de la companyia que han creat 
aquest “secret” a punt de ser descobert.
                                                     www.santboi.cat

  



dISSabTe 25 de SeTeMbRe
16 h . XXi Campionat Comarcal de Ciclisme 
Cadets i Gran Premi diputació de Barcelona
Cursa puntuable per a la copa Criterium 
Catalunya
Lloc: circuit urbà de Camps Blancs
Organització: Club Ciclista Sant Boi

17.30 h . trofeu Patronat d’esports de sant 
Boi de Cilisme. Memorial Joan Molins i font
Cursa puntuable per a la copa Criterium 
Catalunya
    
Lloc: circuit urbà de Camps Blancs
Organització: Club Ciclista Sant Boi

20 h . Jornades europees de Patrimoni
estan previstes activitats relacionades amb 
la temàtica La joventut i els museus, lema de 
les jornades d’enguany.  Tindrà lloc una repre-
sentació teatral a càrrec dels instituts rubió 
i Ors i Camps Blancs, activitats relacionades 
amb l’exposició Silencis Forçats i l’actuació 
del saxofonista Àngel Mateo de l’associació 
equilibri. També es farà el lliurament dels 
premis del concurs fotogràfic en línia convo-
cat mitjançant el grup Fem jove el Museu, de 
facebook
     
Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

dIUMenge 26 de SeTeMbRe
10.30 h . 7a Passejada en Bicicleta comar-
cal
passejada fins al parc de Torreblanca de 
Sant Feliu. L’acte tanca la celebració de 
les activitats de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura
    

a paRTIR del 6 de SeTeMbRe
estrena del fons sonor altaveu frontera
els treballs d’audio de gran part dels grups 
Frontera que des de 1993 han passat pel 
Festival Altaveu estaran a disposició dels 
usuaris de la biblioteca rubió i Balaguer

Lloc: biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

del 6 al 12 de SeTeMbRe
exposició fotogràfica: Paisatge fotogràfic 
de la Nova Cançó i l’Ona laietana
Mostra del fotògraf Francesc Fàbregas al 
voltant de testimonis de la història de la 
música del nostre país, des dels cantautors 
fins l’anomenat rock laietà

Lloc: el vestíbul de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

dIeS 9, 10 I 11 de SeTeMbRe
22è festival altaveu
en aquesta nova edició del festival estan 
previstes les actuacions de Kiko veneno, 
Standstill, Sanjosex, La Troba Kung-Fú , 
entre altres artistes. Hi hauran projeccions 
d’audiovisuals dins de l’apartat Altaveu 
emergent i l’espai Outlet Altaveu. Més 
informació al programa adjunt i a l’adreça 
d’internet www.festivalaltaveu.cat

Lloc: plaça de l’Ajuntament, Cal Ninyo i Can Massallera
Organització: Ajuntament

del 15 de SeTeMbRe al 3 
d’OCTUbRe
exposició: Cinema i pau
Mostra realitzada a partir de vint-i un films 
que fa un recorregut per les set idees bàsi-
ques de la cultura de la pau: els conflictes 
armats, el desarmament, la desmilitarització, 

Lloc de trobada: plaça de Catalunya
Organització: Ajuntaments de L’Hospitalet, Cornellà, es-
plugues, Sant Joan Despí, Sant Feliu, Sant Just Desvern 
i Sant Boi

19 h . temporada de teatre: Secret
representació a càrrec de la companyia ell i 
ella. el text de l’obra i la música són originals 
d’Albert López vivancos i Jesús Horcajo, res-
pectivament, membres de la companyia
    
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 12 €, normal, i 
9 €, reduïda. venda d’entrades a Telentrada (902 10 12 
12 i www.telentrada.com), Can Massallera (de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i el mateix dia de 
la funció, de 17.30 a 19 h)
Organització: Ajuntament

dIMaRTS 28 de SeTeMbRe
9 h . torneig de petanca 
Torneig de jubilats i pensionistes
Lloc: pistes de petanca La parellada
Organització: Club petanca Molí vell

dIMeCReS 29 de SeTeMbRe
18.30 h . Stories for adults
Contes en anglès per a adults

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

 

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

L’aGEnDa 06

eXpOSICIOnS, TalleRS ...

Aquest mes, Sant Boi es prepara per comme-
morar el Dia internacional de la pau, que en-
guany està dedicat a la Mediterrània, entesa 
com un espai comú, un mare nostrum com-
partit per civilitzacions diverses. en aquest 
sentit, la celebració ens convida a conèixer mi-
llor aquest entorn i afrontar reptes per cons-
truir la pau i el benestar de la societat. Fruit de 
la col·laboració entre l’Ajuntament i la fundació 
Kassumay, el dia 17 s’inaugurarà la Quinzena 
de la Mediterrània a Can Massallera. entre les 
activitats previstes, destaquem un concert i 
un col·loqui. D’una banda, el concert del grup 
de música tradicional Safolk (dia 18, 22.30 h), 
els diners recaptats en aquest acte es desti-

naran a projectes solidaris. i, de l’altra banda, 
el dia 21, una sessió sobre literatura i pau amb 
l’escriptor pius Alibek, autor del llibre autobio-
gràfic arrels nòmades, i l’escriptora Najat el 
Hachmi, autora de la novel·la premiada amb 
el ramon Llull 2008, L’últim patriarca. A més 
d’altres activitats, durant la quinzena també 
es podran visitar tres exposicions: Cinema i 
pau, un recorregut cinematogràfic per la cul-
tura de la pau (cinemes Can Castellet), viure a 
la Mediterrània, l’arquitectura com a patrimoni 
cultural (Can Massallera) i Tan iguals, tan di-
ferents, testimonis infantils de Barcelona (bi-
blioteca Jordi rubió i Balaguer).
                                                     www.santboi.cat     

Celebració del Dia Internacional de la Pau

Un dels plafons que il·lustren 
l’exposició Viure a la Mediterrània



l’objecció de consciència, la prevenció del 
terrorisme, la no violència i la cultura de pau

Lloc: vestíbul dels Cinemes Can Castellet
Organització: Ajuntament i fundació Kassumay

del 17 al 30 de SeTeMbRe
exposició: viure a la Mediterrània
Mostra de l’institut europeu de la Medite-
rrània sobre l’arquitectura, la història i la 
cultura mediterrànies

Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i fundació Kassumay

a paRTIR del 18 de 
SeTeMbRe
sortides amb carruatge fins a les basses 
de Can dimoni
A partir del dia  18, els dissabtes i diumenge 
podeu anar fins a les basses de Can Dimoni 
passejant amb carruatge de cavalls. Horari 
de sortida: a partir de les 9.30 h. els tiquets 
es poden adquirir a l’OMAp (pl. Ajuntament, 
1, tel. 93 635 12 12, de dilluns a dijous, de 
8.30 a 19 h, i divendres, de 8.30 a 14 h). es 
poden fer sortides en grup, amb servei de 
guia i catering. informació: tel. 661 287 641 i 
granja@lestanques.com

Lloc de sortida: Cooperativa Agrària Santboiana 
(zona Alcampo)
Organització: Centre d’equitació Les Tanques i Ajun-
tament amb la col·laboració de les associacions de 
comerciants el Carrer i Sant Boi, una gran botiga 

del 21 de SeTeMbRe al 7 
d’OCTUbRe
exposició: tan iguals, tan diferents
Mostra de fotografies de Joan Guerrero amb 
textos de la periodista Joaquima utrera que 
recullen l’experiència i les il·lusions d’infants 
de la província de Barcelona

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament i fundació Kassumay

del 22 de SeTeMbRe al 17 
d’OCTUbRe
exposició: Canvi climàtic i drets humans
Mostra produïda per l’Associació per a les Na-
cions unides a espanya basada en l’informe 
de 2008 La lluita contra el canvi climàtic: la 
solidaritat en un món dividit. L’exposició ex-
plica de manera didàctica com afecta aquest 
fenomen al desenvolupament humà.

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

dIeS 23 I 30 de SeTeMbRe
12 h . en veu alta, tots llegim
Lectura i comentaris sobre la novel·la La 
teranyina, de Jaume Cabré

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

dIeS 24, 25 I 26 de SeTeMbRe
festa del soci de l’av vinyets i Molí vell
Dia 24, a les 19.30 h, gran ball per als socis 
de l’entitat
Dia 25, a les 10 h, esmorzar amb entrepans, 
vi, aigua i còctel de cava, i a les 17.30 h, 
espectacle de música i humor
Dia 26, a les 11 h, activitats per als nens i les 
nenes amb inflables, tobogans i circuit de quads
Les activitats estan incloses en la iii Setma-
na Cultural de l’entitat

Lloc: Can Massallera i plaça de Catalunya i preu de 
l’esmorzar: gratuït, per als socis, i 3 €, per als no socis. 
venda de tiquets: fins al dia 23, a Can Massallera i preu 
de l’espectacle: 5 €, els socis, i 6 €, els no socis  
Organització: Associació de veïns vinyets i Molí vell 

dIeS 28 I 30 de SeTeMbRe 
I 5 d’OCTUbRe
18.00 h . taller: dona, connecta’t
Curs d’introducció a la informàtica bàsica 
i a l’ús de la xarxa d’internet per facilitar el 
nostre dia a dia. inscripcions a partir del 7 de 
setembre al Centre de recursos i Documen-
tació de les Dones (Can Jordana)

 Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

a paRTIR del 30 de 
SeTeMbRe
18.00 h . tallers de formació audiovisual
el contingut dels tallers inclou la realització 
de curts, reportatges i documentals. estan 
dividits en dues modalitats: inicial (18 a 
19.30 h) i avançat (19.30 a 21 h). Més in-
formació a http://www.formacioaudiovisual.
com/proximos-cursos.html
 
Lloc: Can Massallera
Organització: La Cápsula del Tiempo 
 

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 per-
sones que pateixen aquestes malalties, 
mostrar-les com són, lluny del concepte de 
bogeria, i entendre que moltes persones 
malaltes mentals no són discapacitades 
intel·lectualment, necessàriament.

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
Mostra sobre la medicina en temps dels 
romans. Les tècniques mèdiques tenien una 
base en la medicina grega i un fort com-
ponent de màgia i religió. Amb aquestes 
premisses van assolir un gran nivell i un 
impressionant coneixement del cos humà.

Lloc: Museu (Termes romanes)
Organització: Ajuntament

A Can Dimoni, en carruatge

07

el dia 18 de setembre es reprenen les excur-
sions a Can Dimoni en carruatge de cavalls. 
Les sortides tindran lloc els dissabtes i diu-
menges al matí, a partir de les 9.30 h, des de 
la Cooperativa Agrària Santboiana (zona de 
l’Alcampo). el recorregut amb carro acabarà 
a la finca de Cal Francesc, punt des d’on els 
visitants hauran de caminar uns 10 minuts. 
el preu de l’excursió és de 10 €, els adults, i 7 
€, els infants fins a 12 anys. els tiquets s’han 
d’adquirir a l’OMAp (pl. Ajuntament, 1 Tel. 93 
635 12 12). També s’organitzen sortides en 
grup, amb servei de guia i càtering, a càrrec del 

centre d’equitació Les Tanques (tel. 661 287 
641 i granja@lestanques.com). Tot coincidint 
amb l’inici d’aquesta activitats els comerços 
associats de Sant Boi oferiran als seus clients 
tiquets infantils gratis que s’hauran de validar 
a l’OMAp (pl. Ajuntament, 1) amb la compra 
d’un tiquet  per a  una persona adulta. 
Les 3 basses de Can Dimoni ocupen 6 Ha de 
la zona de la Marina en una àrea d’extracció 
d’àrids abandonada. Són una important reser-
va de plantes, aus i amfibis i formen part de 
la relació Zones Humides de Catalunya. i de la 
Xarxa Natura 2000 europea.



L’aGEnDa inFantiL

dIa 26 de SeTeMbRe
11.30 h . taller de clauers
els nens i les nenes participants decoraran 
un clauer. en una de les cares podran posar-
hi la seva foto

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers

dIa 25 de SeTeMbRe
12 h . espectacles familiars als Barris
Actuació de la companyia parranda amb 
l’espectacle Guirigall, activitats gallardes. 
un repàs divertit per les tradicions catalanes 
més diverses

Lloc: plaça d’euskadi, al costat del Casal de Barri Camps 
Blancs i preu de l’entrada: gratuïta
Organització: Ajuntament

un cop acabat el temps d’estiu, durant el 
mes de setembre allò que toca fer és posar-
se les piles, no només  per tornar a la vida 
quotidiana de treball i  d’escola, sinó també 
per organitzar l’agenda familiar amb les ac-
tivitats de lleure adreçades als infants. 
Tradicionalment, aquest mes serveix per 
resituar-nos en aquest tema i fer plans amb 
els nostres fills i les nostres filles per ocu-
par hores extraescolars, distribuir el cap de 
setmana i gaudir plenament de les estones 
lliures. Des d’aquestes línies us volem fer al-

guns suggeriments, per exemple, teniu a la 
vostra disposició les ludoteques Casablan-
ca i L’Olivera, amb espais d’oci per a nens i 
nenes de 4 a 11 anys; o l’escola Municipal 
de Música Blai Net que, a banda dels cursos 
per als quals cal la preinscripció, programa 
concerts i activitats puntuals diverses al 
llarg de l’any. 
No cal dir que continuen els espectacles Fa-
miliars als Barris i que s’aniran programant 
tallers infantils de tota mena. A la ciutat 
també hi ha una desena d’entitats que tre-

ballen el lleure infantil des de fa molts anys: 
els esplais eixida, Gresca, Cargol, Arrels, 
entre d’altres; el Casal de Joves de Casa-
blanca, l’Associació de Joves de Ciutat Coo-
perativa, l’Agrupament escolta i Guia Sant 
ramon Nonat, i el Centre Obert Don Bosco 
que són prou coneguts. 
Trobareu les adreces, els telèfons i més in-
formació sobre la tasca que realitzen totes 
aquestes entitats a l’adreça web municipal 
www.santboi.cat i a la del portal d’entitats 
www.entitats.santboi.net. 

Tot escalfant motors per enfilar la nova temporada

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

Els components de la campanyia Parranda


