
FESTA MAJOR 2010
ARRIBA L’EFECTO MARIPOSA

aGENDa
          

l’agenda per viure Sant Boi
MAIG 10 NÚM. 5

 TEATRE 
top Model, el culte al cos  i la por  a envellir

ACTIVITATS 
un passeig pels psiquiàtrics, nit boja, conferències...

 
CINE

Les estrenes de maig als Cinemes Can Castellet

MEDI AMBIENT 
Dia Mundial de la Biodiversitat  

 ESPORTS
XXiv Cursa Ciclista del Llobregat

GENT GRAN
Nova Quinzena Cultural de la Gent Gran 
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ESTEM dE 
FESTA 
MAJOR 
MÚSICA, TRADICIÓ, TEATRE, 
ACTIVITATS, CONCERTS, DIVERSIÓ...

Si pregunteu al vostre veí del quart o a la iaia 
del segon quin és el millor moment per trobar 
els amics a la primavera santboiana, segura-
ment respondran que les estones de bon rotllo, 
diversió, música, ball i festa que viuen a la Festa 
Major. i aquest any també s’ho trobaran...

Torna-la a tocar, Sam
i sí: hi haurà molta música, i per a tothom: des 
d’orquestres d’envelat, com l’Orquestra Mont-
grins, música clàssica amb l’Orquestra Ciutat de 
Sant Boi, que interpretrà El amor brujo, de Falla, o 
la gala lírica del Cor de Cambra, fins als concerts 
de grups locals joves com Aston, entrevarios o 
Cucarachas enojadas perquè no falti una bona 
representació de la millor música local.
També aquest any hi haurà artistes recone-
guts, de molt èxit, com els andalusos efecto 
Mariposa. Aquest trio famós per temes com 
Sola i Hoy por ti presentarà el seu últim treball 
40:04, un dels temes del qual, Por quererte, 
va ser millor cançó espanyola 2009 dels 40 
principales. D’estil molt pop, efecto Mariposa 
destaquen per les seves melodies suaus i molt 
fresques...Atenció,doncs, a aquest grup!
De caire ben diferent, amb cançons més soul 
i electròniques, el duet que va ser trio Delafé y 
las Flores Azules presentaran el seu nou disc 
Delafé y las Flores azules vs. las trompetas de 
la Muerte. Com sempre defensaran històries 
petites sobre petites coses i rapejaran lletres 
més properes a la poesia contagiant-nos sen-
sacions positives, sensuals i de bon rotllo. Així 
que no us deixeu espantar pel títol  del disc: la 
trompeta, el trombó i el saxo són aquest cop 
els protagonistes, per això el joc de paraules, 
ja que les trompetes de la mort també són uns 
bolets molt saborosos! No faltarà tampoc una 

mica de salero amb els quadres flamencs de 
les cases andaluses i el concert únic de dos 
grans mestres: Duquende i Chicuelo, un èxit 
assegurat, que ompliran de duende i flamenc 
la tarda assolellada del darrer dia de festa.

Una de cultura popular
Què seria però de la Festa Major sense la par-
ticipació de tots aquells que al llarg de l’any 
treballen a les entitats perquè la festa sigui 
una diversió assegurada? Grallers estridents, 
gegants passejant les millors gales acom-
panyats de colles convidades celebrant els 20 
anys del Baldiri i la ramona, diables esfereïts 
atemorint amb foc i emoció a l’esperat corre-
foc, treballs refinats de puntaires... Tot plegat, 
tradicions del país participatives, lúdiques i 
entranyables que cal no perdre en ocasions 
com aquesta. i, és clar, també hi haurà espai 
per als més petits a la Fira del Joc i l’Aventura 
i el Comerç Just, amb inflables, atraccions 
mecàniques i un petit racó de productes del 
món. i, si continuem la llista, no acabaríem 
mai: teatre, amb una comèdia àcida amb pep 
Cruz com a protagonista, tabalades, paelles, 
sardanes, més música, amb La Caja de pan-
dora, estrellas de Gràcia... i, de final?. Doncs, 
és clar, el tradicional piromusical que, des de 
la Muntanyeta il·luminarà tota la ciutat...una 
gran festa popular!

Capvuitada 2010
Quan la gran festa s’acaba, la Capvuitada treu 
el cap per continuar l’alegria i la diversió: cer-
cavila, havaneres, catifes florals, ball popular... 
i, per primer cop, una marató fotogràfica faran 
de la gresca la companyia ideal el darrer cap 
de setmana de maig al barri Centre.     

dEL 19 AL 23 d’ABRIL
Lloc: places de l’ Ajuntament, de l’Agricultura, 
i de Catalunya, parc de la Muntanyeta, Can 
Massallera i altres espais de la ciutat.
Les activitats de la Festa Major i la Capvui-
tada (28, 29 i 30), les teniu al programa de 
mà i al web municipal www.santboi.cat 

La Caja de Pandora

Orquestra Ciutat de Sant Boi

Duquende i Chicuelo

Delafé y Las Flores Azules 

LA CIUTAT ES PREPARA PER 
GAUDIR DE LA FESTA MÉS GRAN
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UN PASSEIG PELS PSIQUIÀTRICS...

el psiquiàtric, fundat l’any 1854 pel Dr. pu-
jadas, va marcar un abans i un després en 
la història de Sant Boi. el Museu de la ciu-
tat ha organitzat una exposició, Silencis Fo-
rçats. Les persones i els trastorns mentals, i 
tot un  seguit d’activitats al voltant d’aquesta 
part determinant de la història de la ciutat. 
L’objectiu de tot plegat és reconèixer el paper 
d’aquestes institucions, així com normalitzar 
la situació de totes aquelles persones que 
pateixen trastorns mentals.

Un tros de la història de la ciutat
una de les activitats principals serà la visita 
als l’hospitals psiquàtrics i veure com són els 
centres de salut mental actuals, explicar el 
projecte que estan treballant que pretén ti-
rar el mur que l’envolta i d’aquesta manera 
obrir-se a Sant Boi. en resum, voleu saber 
què queda d’aquella època? Com han can-
viat els hospitals en aquests anys? i, com 
seran els del segle XXi? Doncs, al Museu us 
esperem per començar l’activitat incloent 
una visita comentada a l’exposició. Cal que 
feu la reserva al telèfon 93 635 12 50.

Una nit boja
però encara hi ha més activitats programa-
des entorn a la mostra sobre la salut mental. 

el dia 14 de maig es prepara una nit especial-
ment dedicada a la gent jove. A La nit boja i hi 
haurà una mica de tot: una trobada amb joves 
amb trastorns mentals que col·laboraran en 
diferents improvisacions teatrals; es projec-
tarà un curtmetratge de Francesc San Agustin, 
rodat als anys 70 del segle passat,  sobre un 
malalt mental que es creia Sara Montiel; també 
hi haurà exposicions de les artistes Mercè To-
rrentaller i Mª Jesús Oliva, amb trastorn mental; 
no hi faltaran actuacions de grups i dj; i també 
hi haurà un concurs fotogràfic en línia i mol-
tes més propostes. una nit, doncs, que pretén 
atreure un públic acostumat a una oferta ben 
diferent a l’habitual.

Conferències i Dia dels Museus
Amb la col·laboració de l’Associació equilibri, el 
Museu ha programat el cicle de quatre xerrades 
“L’art i els trastorns mentals. processos creatius 
i terapèutics”. el cicle es va iniciar a l’abril amb 
l’art com a teràpia. Al maig es tractarà la musi-
coteràpia (dia 13) i la visió de la malaltia mental 
al teatre i el cinema (dia 27). i el dia 18 és el 
Dia internacional dels Museus. Sota el lema “els 
museus i l’hamonia social”, el Museu exposarà 
un mural de l’artista francesa Michèle pape rea-
litzat conjuntament per usuaris  de Sant Joan 
de Déu, Benito Menni i la Fundació Balmes.        

el proper dia 23 tenim una nova cita amb el 
teatre a Can Massallera. es tracta d’una nova 
proposta de la Temporada de primavera de 
Teatre. en aquesta ocasió, l’actor pep Cruz, 
conegut del gran públic per les seves inter-
vencions a sèries de Tv3 i altres programes, 
s’encarrega de dirigir i protagonitzar top Mo-
del, una comèdia de petit format que pretén 
fer un exercici de reflexió, més enllà de les 
rialles.

Del glamour a la infelicitat
top Model, original del dramaturg Sergi pom-
permayer, tracta l’obsessió de moltes perso-
nes de la nostra societat pel físic, l’aparença 
exterior i la por a envellir. Tothom vol ser 
atractiu, molt atractiu. i en Max ho és: un dels 
top models masculins més famosos i més 
ben pagats del món. però aquesta vida plena 
de glamur que tothom desitja l’ha abocat a la 
infelicitat més absoluta. i ha hagut de baixar 
als inferns per trobar el seu veritable camí i 
compartir amb nosaltres els seus secrets.

L’OBSESSIÓ PEL FÍSIC I LA POR A 
ENVELLIR  PUGEN A L’ESCENARI 

dIUMENGE 23 dE MAIG 
espectacle: top Model 
Hora: 19 h 
Lloc: Can Massallera 
preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, 
reduïda. venda d’entrades a Telentrada 
i Can Massallera)
Organització: Ajuntament 

pep Cruz està acompanyat a l’escenari per 
Noël Olivé i Jordi Coromina. plegats formen 
la companyia per-versions. Aquest és el ter-
cer espectacle de la companyia, que també 
ha posat en escena Perversions i Còmica 
vida, aquesta escrita per Joan Lluís Bozzo 
i que vam veure a Sant Boi al juny de l’any 
2008.                                  
  
     www.per-versions.com

Una escena de l’obra, amb l’actor Pep Cruz 
com a protagonista

Una imatge de l’antic hospital psiquiàtric  
Sant Joan de Déu de Sant Boi que podreu 
visitar el dia 30



el dia 14 arriba a Sant Boi l’esperada Robin Hood, 
nova versió de la història del bandit defensor dels 
febles, dirigida per ridley Scott (Blade Runner, 
Gladiator...). russell Crowe relleva d’errol Flynn i 
Kevin Castner en el paper del llegendari arquer. 
L’altra estrella del film és Cate Blanchet (El sen-
yor dels anells o L’aviador). Destaquem també Un 
ciudadano ejemplar (dia 7), la història d’algú que 
ho ha perdut tot i és capaç de qualsevol cosa. en 
el primer mes de funcionament, han passat pels 
cinemes Can Castellet unes 9.000 persones. 

LES ESTRENES DEL MES

CI
NE

M
ES

 C
AN

 C
AS

TE
LL

ET

ROBIn HOOd
euA 2010
director: ridley 
Scott 
intèrprets: russel 
Crowe, Cate Blan-
chett i vanessa 
redgrave
durada: 148’
gènere:  acció, 
drama

Un CIUdadanO 
eJeMPlaR
euA 2009
director: F. Gary Gray
intèrprets: Gerand 
Butler, Jamie Foxx i 
Colm Meaney
durada: 108’
gènere: thriller 

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

Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones de 
Can Jordana
Organització: Grup Areola

18 h . Concert solidari amb Haití
Actuacions de Mel, Moes, eS3, Thalema, Kilma-
ra, residence, Sin respuesta i Motto perpétuo. 
els fons s’enviaran a Haití mitjançant l’ONG 
Assemblea de Cooperació per a la pau

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 5 €
Organització: iniciativa Jove amb Haití

18 h . Taller de prevenció de lesions per a músics
Sessió d’exercicis que serveixen per preveure o 
evitar lesions als instrumentistes
 
Lloc: La Cápsula del Tiempo (Torras i Bages, 9)
Organització: La Cápsula del Tiempo 

20.30 h . Sessió de màgia
Màgia de prop, amb els mags Alberto Noriega, 
Toni rivas, Jordi ramírez i Bruce Magic. entra-
da lliure amb consumició mínima

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Cafè bar Cal Ninyo i Ajuntament

dIssaBTe 8 de MaIg
9 h . XIX Trofeu de Petanca per a Persones 
amb discapacitat Intel·lectual
Obert a les persones que tinguin disminució i 
que vulguin participar-hi

Lloc: A les pistes de petanca de Torre de la vila
Organització: Tots Som Santboians i Club petanca unión 
Casablanca

9 h . Jornada: Jugant net hi guanyem tots
Sessió dedicada a la promoció de les bones 
pràctiques en l’esport

Lloc: Ceip Fernández Lara
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

dIMeCRes 5 de MaIg
17.30 h . Commemoració del 40è aniversari 
de l’Escola Balmes
40 anys d’aquest centre d’educació especial
 
Lloc: Can Massallera
Organització: escola Balmes de Sant Boi

17.30 h . Cinefòrum: Un franco, 14 pesetas
Film sobre l’emigració espanyola als anys 60
 
Lloc: Can Massallera
Organització: Av vinyets i Molí vell

18.30 h . Tertúlia literària
Kiko Amat parlarà de Rompepistas per celebrar 
els 5 anys de la Biblioteca
 
Lloc: Biblioteca rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIJOUs 6 de MaIg
18 h . Xerrada sobre la malaltia d’Alzheimer
per saber què fer un cop detectada la malaltia

Lloc: Can Massallera
Organització: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer

18 h . Xerrada: Com cuidar i estimar les flors i 
les plantes
Amb Andreu Massoni, president del Gremi de Jar-
dineria de Catalunya, ramon Domínguez, delegat 
d’Azahar Jardineria y riegos, i roy Horsveld, 
delegat de l’Oficina Holandesa de las Flores

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dIvendRes 7 de MaIg
15.30 h . Grup de suport a l’alletament 
matern i la criança
Sessions de mares amb nadons i altres fa-
miliars i acompanyants sobre la lactància i la 
criança dels fills

L’aGEnDa

10 h . I Seven Seat Unió Esportiva Santboiana
Jornada amb la participació de 10 equips amb 
un centenar de jugadors

Lloc: estadi de rugbi Baldiri Aleu
Organització: unió esportiva Santboiana

18 h . Ball popular
Ball amb la música i la veu de Xavi

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

19 h . Teatre: El malefício de la mariposa
representació de l’obra de Federico Garcia 
Lorca a càrrec de la companyia Deseo Teatro

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 8 €
Organització: Deseo Teatro

20 h . Teatre: Plastilina
Obra de Marta Buchaca, premi Ciutat d’Alcoi 
2007, a càrrec del Col·lectiu Tripijoc. La història 
d’una família “normal” on passa un fet terrible

Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 5 €
Organització: Col·lectiu Teatral Tripijoc

dIUMenge 9 de MaIg
9 h . Campionat d’Arts Marcials per a 
Joves Promeses
Adreçat a joves en aquestes disciplines

Lloc: poliesportiu Municipal La parellada
Organització: institut ryusando Caballero

9 h . XX Torneig Social de Petanca
Tradicional torneig del club organitzador

Lloc: pistes Municipals de petanca de Casablanca
Organització: Club petanca unión Casablanca
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dIJOUs 13 de MaIg
18.30 h . Presentació llibre: Elogi de 
l’educació lenta
Amb Joan Domènech, autor del llibre

Lloc: Cooperativa ABACuS (indústria, 16)
Organització: ABACuS

dIvendRes 14 de MaIg
19 h . Nit boja al Museu
Activitat vinculada a l’exposició Silencis fo-
rçats, adreçada als joves (vegeu pàg. 3)

Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

22 h . Incubadora Sonora. Les bandes del 
futur: Teserac
Teresac, un estil intimista. Són pedro Doblas 
(bateria dels santboins eidos), el baixista Marc 
ríos Tubau i Jon Koldo López Salas (veu dels 
Naila i cantautor com a Musicroom). 
www.myspace.com/teresacmusic

Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 3 €
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dIssaBTe 15 de MaIg
9.30 h . Fòrum de participació del 
Pla Local de l’Esport
Sessió participativa adreçada a treballar les po-
lítiques municipals entorn a l’esport al municipi.

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dIUMenge 16 de MaIg
XVII Romeria Ntra. Sra. de Fátima
Tradicional romeria en honor a la verge
 
Lloc: Zona de pícnic de la Torre de la vila 
Organització: Associació Cultural peraleda 
Ntra. Sra. de Fàtima 

18 h . Ball popular
Ball amb la música i la veu de parry

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

dIllUns 17 de MaIg
18.30 h . Acte oficial d’inauguració de 
l’exposició Silencis forçats
Les malelties mentals i el cinema: la creació 
d’un estigma, xerrada de Beatriz vera poseck, 
psicòloga clínica de la universidad Complutense
  
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

dIMaRTs 18 de MaIg
18 h . dia Internacional dels Museus
Centrat en la funció social dels museus 
(vegeu pàg. 3) 

Lloc: Museu de Sant Boi (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

18.30 h . Presentació pública del 
Parc Sanitari Sant Joan de déu
Amb la participació de l’alcalde Jaume Bosch 
i el director general del parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu, enric Mangas 

Lloc: Can Massallera
Organització: parc Sanitari de Sant Joan de 
Déu i Ajuntament

dIMeCRes 19 de MaIg
18 h . Tertúlia poètica
Homenatge i record a Maria Comas

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

dIMeCRes 26 de MaIg
13.30 h . V Fòrum Empresarial de Sant Boi
Amb l’ssistència del president de Seat James Muir. 
La quarta edició del Fòrum, al novembre de 2009, 
va comptar amb l’assistència  de l’exministre Joan 
Majó i la participació de 175 empresaris

Lloc: Hotel Frontair
Organització: Ajuntament

18.30 h . Club de lectura fàcil
Lectura i comentaris sobre L’illa del tresor, 
de robert Louis Stevenson

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

L’aGEnDa
13 h . Arribada de la XXIX Cursa Ciclista 
del Llobregat
Torna la clàssica cursa, ara entre La pobla de 
Lillet i Sant Boi, que recorre en bicicleta la llera 
del riu Llobregat

Lloc: Arribada a Sant Boi (13 h) i sortida des de 
La pobla de Lillet (9 h)
Organització: Club Ciclista Sant Boi

18 h . Ball popular
Ball amb la música i la veu del grup Què tal

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

19 h . desfilada solidària
A càrrec de la botiga punto y Aparte. venda 
d’entrades a l’establiment (Francesc Macià, 
46). els beneficis aniran a l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 

Lloc: Can Massallera
Organització: punto y Aparte i Ass. de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer 

dIllUns 10 de MaIg
9 h . Conferència: “Perspectiva feminista en 
la construcció d’un nou model productiu i 
reproductiu”
Sessió del iii Congrés de Dones del Baix Llo-
bregat que enguany porta per títol economia 
feminista, un nou model econòmic i productiu. 
inscripcions: CrDD de Can Jordana

Lloc: Hotel el Castell (Castell, 1)
Organització: Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

dIMaRTs 11 de MaIg
17.30 h . Teatrefòrum: Què dir després de dir 
no?
representació i fòrum posterior per entendre 
millor com i quan hem de posar límits als nos-
tres fills i a les nostres filles mentre es van fent 
grans. Més informació: www.santboi.cat 

Lloc: L’Olivera (pl. Montserrat roig, 1)
Organització: Ajuntament
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El dia 22 se celebra el Dia Mundial de la Bio-
diversitat. Enguany, la jornada coincideix amb 
l’any internacional de la Diversitat Biològica. 
Sant Boi hi col·labora organitzant activitats 
amb el Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais naturals del Delta del Llobregat i 
els ajuntaments del Prat i Viladecans. Durant 
el matí podreu visitar diferents espais natu-
rals del Delta. a Sant Boi, les activitats (cens i 

observació d’ocells, plantes i animals aquàtics) 
tindran lloc a les basses de Can Dimoni. Per par-
ticipar-hi heu de fer la reserva al telèfon 93 479 
32 01 i, si voleu anar-hi amb autocar des de la 
plaça de Catalunya, heu de trucar al 93 635 40 
08. Les places són limitades. a més, amb mo-
tiu de la Festa Major, Can Dimoni també acollirà 
activitats el diumenge dia 23. Demaneu-ne in-
formació a l’oMaP (tel. 93 635 12 12).  

Dia de la Biodiversitat al Delta 

Les bsses de Can Dimoni, un espai generat 
a partir de l’abandonament d’una activitat 
d’extracció d’àrids als anys 70



19.30 h . Concert de música clàssica
Actuació de rubato Apassionato (flauta de 
bec, fagot barroc i violoncel barroc), amb 
peces de música clàssica antiga

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

dIJOUs 27 de MaIg
18 h . XXIII Jocs Florals Escolars
Acte final de l’edició d’enguany dels 
tradicionals jocs florals escolars

Lloc: Can Massallera
Organització:Ajuntament

18 h . Trobada de col·leccionistes 
de plaques de cava
La trobada de maig coincideix amb l’edició 
d’una placa amb el dibuix de Can Jordana

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

dIssaBTe 29 de MaIg
9 h . Torneig de base d’handbol
Activitat d’esport base

Lloc: Complex esportiu pau Gasol
Organització: Centre recreatiu Ciutat Cooperativa

16 h . diada de l’esport recreatiu
Tradicional diada esportiva
 
Lloc: Col·legi Llor
Organització: Fundació Llor

23.30 h . disco ball
Ball de saló 

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

del 6 al 20 de MaIg
XI Quinzena Cultural de la Gent Gran
Més de 30 activitats. Més informació: 
www.santboi.cat
 
Lloc: Diferents espais del municipi
Organització: Consell Municipal de la Gent Gran i Ajuntament 

del 6 de MaIg al 4 de JUny
12.30 h . Exposició: Entre nosaltres
Mostra itinerant sobre les drogodependències 
als diversos CAp santboians. La presentació 
comarcal trindrà lloc el dia 6, a les 12.30 h, a la 
Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer (presentació), CAp 
vinyets (del 7 al 17 de maig), Camps Blancs (del 14 al 21 
de maig), Molí Nou (del 21 al 28 de maig) i Montclar 
(del 28 de maig al 4 de juny)
Organització: Ajuntament

del 8 al 14 de MaIg
Exposició de treballs a l’aula
Mostra amb motiu de la celebració dels XXiii 
Jocs Florals escolars de Sant Boi
 
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament i escoles de la ciutat

dIes 8 I 29 de MaIg
Teatre: Tratamiento de choque
representacions a càrrec del grup entre amics 
de l’associació Amicitia

Lloc: Casal de Barri Casablanca (dia 8) i Cal Ninyo (dia 29)
Organització: Amicitia

a PaRTIR del 10 de MaIg
Baixaventura 2010
inici del període d’inscripcions al Baixaven-
tura 2010, esport recreatiu per a joves de la 
comarca de 15 a 35 anys, entre el 12 de juny i 
el 25 de juliol
 
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 i Ajuntament

dIUMenge 30 de MaIg
11.30 h . Passejada als hospitals psiquiàtrics
per conèixer la història d’aquests edificis 
vinculats a la nostra ciutat des de 1879. 
Cal reservar plaça al telèfon 93 635 12 50

Lloc: Can Torrents (punt de trobada)
Organització: Ajuntament

17.30 h . Ball amb orquestra
Ball popular

Lloc: Can Massallera i preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: Av vinyets i Molí vell

18 h . Ball popular
Ball amb la música i la veu del Dúo Mediterráneo

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

del 3 al 30 de MaIg
Exposició: Ponte en mi lugar
La mostra pretén cridar l’atenció dels visitants 
sobre la integració social dels discapacitats
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació Adisfi

del 4 al 27 de MaIg
Exposició: Pintures i manualitats dels alum-
nes de l’Acadèmia Forma
Mostra de les obres realitzades per l’alumnat 
al llarg del curs
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIes 6, 13 I 27 de MaIg
17.30 h . Taller de relaxació
inscripcions obertes a Can Jordana
 
Lloc: Casal de Barri de Ciutat Cooperativa
Organització: Ajuntament

educació Música Cinema esports TeatreLiteraturaConferències Tallersexposicions Festes populars
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eXPOsICIOns, TalleRs ...

El dia 9 de maig torna, de la mà del Club Ci-
clista Sant Boi, una de les proves clàssiques 
del calendari nacional de les categories d’elit 
i sub-23: la XXiX Cursa Ciclista del Llobregat. 
Enguany la sortida es trasllada de Berga a La 
Pobla de Lillet. L’itinerari ressegueix el curs del 
riu Llobregat fins arribar a Sant Boi (164 km). 
a la prova participen els 15 primers equips 
classificats en el rànquing nacional d’aquelles 

categories i d’altres per invitació. És puntuable 
per a la Copa de España de Ciclismo en Ruta 
2010. Els corredors sortiran de La Pobla a les 
9 del matí i arribaran a Sant Boi cap a les 13 
h. L’any passat va guanyar José Esteban Parra 
de l’equip gallec Supermercados Froiz. El cer-
tamen va néixer l’any 1982 i, per a molts ha 
estat un trampolí cap al món professional, un 
fet que ha donat força prestigi a la prova.    

Torna la clàssica ciclista del Llobregat

José Esteban 
Parra, guanyador 
de l’any 2009



dIes 11 I 13 de MaIg
10 h . Taller de creixement personal
Adreçat a les persones que volen obtenir una 
millor autoestima i unes relacions socials 
favorables.
 
Lloc: La Cápsula del Tiempo (Torras i Bages, 9)
Organització:La Cápsula del Tiempo

dIes 11 I 25 de MaIg
16 h . Curs: El llenguatge no sexista
per a professionals dels serveis públics, del 
lleure i entitats, i professorat. inscripcions a 
Can Jordana
 
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana)
Organització: Ajuntament

dIes 13 I 27 de MaIg 
I 10 de JUny
19 h . Cicle de conferències: L’art i els trastorns 
mentals. Processos creatius i terapèutics
Les xerrades complementen l’exposició Silencis 
Forçats (vegeu pàg. 3)
 
Lloc: Can Torrents
Organització: Associació equilibri i Ajuntament

dIes 14, 15 I 16 de MaIg
26a Cruz de Mayo de Sant Boi
Missa rociera, actuacions flamenques, potage 
andalús, etc. Més informació: www.santboi.cat 
 
Lloc: plaça de l’Agricultura
Organització: ACA Casa de Sevilla

fIns al 15 de MaIg
2n Concurs de Fotografia Vila de Sant Boi
Categories: tema lliure i Sant Boi. premis per 
valor de 1.200 €. els guanyadors es coneixeran 
el dia 27 a Can Castells Centre d’Art
 
inscripcions: Hotel d’entitats (riereta, 2)
Organització: Agrupació Fotogràfica de Sant Boi Afoboi

dIes 17 I 31 de MaIg
Taller: Com educar. Els estils educatius
inscripcions a Can Jordana
 
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana)
Organització: Ajuntament

Exposició: Qui és qui en el comerç  
internacional
Les injustícies del comerç tradicional arreu del 
món. visites guiades al telèfon 93 318 34 25 i a 
l’a/e educació@cooperaccio.org
 
Lloc: Can Massallera
Organització: ONG Cooperacció i Ajuntament

fIns al 18 de MaIg I 
del 18 al 31 de MaIg
Exposició: 30 anys enredats!
La tasca de la unitat d’educació viària de la 
policia Local de Sant Boi al llarg dels 30 anys 
d’ajuntaments democràtics
 
Lloc: Can Massallera (fins al 18 de maig) i Casal de Barri 
Ciutat Cooperativa (del 18 al 31 de maig)
Organització: Ajuntament

fIns al 18 de MaIg
19 h . Curs d’aproximació a la llengua de 
signes catalana
Més informació: associaciolacapsula@gmail.
com o al telèfon 608 882 069. preu: 50 €

Lloc: Seu de l’entitat organitzadora 
(Josep Torras i Bages, 9)
Organització: La Cápsula del Tiempo

a PaRTIR del 28 de MaIg
22  h . Inici d’una nova fase de les activitats 
d’Oci Nocturn del VPK
Torna la programació d’oci alternatiu. informa-
ció al telèfon 93 630 30 62 o a www.vpk.cat
 
Lloc: Fundació Marianao (Girona, 30)
Organització:Fundació Marianao

dIes 29 I 30 de MaIg
16  h . Torneig de Futbol Sant Boi
Tradicional torneig de futbol 
 
Lloc: Camp Municipal de Futbol Casablanca
Organització: FC Casablanca

fIns al 21 de JUny
Termini d’admissió d’originals al 7è concurs 
Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat
Tema: els colors de la primavera al Baix Llobre-
gat. per primer cop les fotografies han de ser 
en format digital.

inscripcions: Consorci de Turisme 
(www.turismebaixllobregat.com)
Organització: Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

fIns al 25 de JUny
Taller de creació audiovisual
Més info: talleraudiovisual@hotmail.com

Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo

fIns al 5 d’OCTUBRe
Exposició: Silencis forçats. Les persones i els 
trastorns mentals
La història de la concepció i el tractament de la 
salut mental al llarg de la història. L’exposició 
pretén humanitzar les persones que pateixen 
aquestes malalties i mostrar-les lluny del 
concepte de bogeria

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

TOTs els dIJOUs
11  h . En veu alta, tots llegim
Lectura de La teranyina, de Jaume Cabré 
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

07

XI Quinzena Cultural de la Gent Gran
Del 6 al 20 de maig arriba una nova programa-
ció de la Quinzena Cultural de la Gent Gran. tot 
un seguit d’activitats on les persones grans 
poden trobar molts motius per gaudir més i 
millor d’aquesta etapa de la vida. a diferents 
espais de la ciutat hi ha previstes xerrades, 
jocs, tallers o sessions de cinema. també es 
preparen excursions, jornades de portes ober-
tes a diversos equipaments, ball, cant coral... 
El centre d’atenció és, com altres vagades, la 

Festa Gran de la Gent Gran, on les persones 
que enguany fan 80 anys rebran reconeixe-
ment i admiració. a la programació hi partici-
pa el Consell Municipal de la Gent Gran, format 
per les entitats de gent gran, els centres de 
salut, els serveis residencials, Benito Men-
ni Complex de Salut Mental i el Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu.

                                                     www.santboi.cat 



L’AGENDA INFANTIL

dIes 24, 25, 26, 27, 28 I 29 
de MaIg
Toca jugar 2010. Setmana del joc       
Jornada de portes obertes per a infants de 4 a 
11 anys (dia 24, 17.30 h i 18.30 h), activitat en 
família: Descobreix Joan Brossa, amb emp-
ty people Web (dia 25, 18.45 h), espectacle 
L’aigua, per a infants d’1 a 4 anys (dia 26, 18 h), 
activitat formativa per a pares, mares i tutors 
legals. Hi haurà servei de ludoteca per a infants 
de 4 a 11 anys (dia 27, 17.30 h), Jo també jugo?, 
sessió de joc conjunta en família amb nens i ne-
nes entre 4 i 11 anys (dia 28, 17.30 a 18.45 h), i 
ludoteca al carrer (dia 29, d’11 a 14 h). Totes les 
activitats són gratuïtes. Cal reservar plaça per a 
la jornada de portes obertes i el Jo també jugo?  
 
Lloc: L’Olivera i plaça de Montserrat roig
Organització: Ajuntament

dIes 7, 14, 21 I 28 de MaIg
18 h . L’Hora del Conte  
Contes de primavera (dia 7 amb elena 
Codó), La primavera la sang altera (dia 14, 
amb Marina Bou), Contes d’Eric Carle (dia 
21 amb ruth vilar) i Contes de taurons (dia 
28, amb Mai Fernández), a la Biblioteca Jordi 
rubió i Balaguer. Els colors de l’arc de Sant 
Martí (dia 14, amb Janet recasens) i Una 
mirada de contes (dia 28, amb Aktes Teatre), 
a la Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Lloc: biblioteques Jordi rubió i Balaguer i M. Aurèlia 
Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIa 9 de MaIg
12 h . Espectacles Familiars als Barris
Menda, Lerenda i el somni d’en Pinotxo, 
un espectacle de teatre i música de la cia. 
Mendalerenda, adreçat a nens i nenes d’1  a 
7 anys
 
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 2 €, normal, 
i 1 €, per als majors de 13 anys. La venda es farà a 
l’equipament on tingui lloc l’espectacle, 1 hora abans de 
la representació
Organització: Ajuntament

dIa 15 de MaIg
11 h . dia Internacional de la Família        
La nostra ciutat celebra enguany, per primer 
cop, aquesta jornada amb l’espai Juguem 
plegats, l’espectacle infantil Pugeu al veler 
i també es disposarà un racó de ludoteca al 
carrer 
 
Lloc: plaça Teresa valls i Diví
Organització: Ajuntament en col·laboració amb la Generalitat

dIa 26 de MaIg
18 h . dimecres de conte        
alícia Patapam, de Gianni rodari, parla d’una 
nena que cau dins de la història que llegeix, juga 
amb els protagonistes i capgira l’argument. 
Mònica Torra explicarà aquest conte amb l’ajuda 
dels nens i les nenes del públic.
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

dIa 30 de MaIg
12 h . Espectacles Familiars als Barris
Sonriures del nepal, espectacle interactiu 
recomanat per a tots els públics que pretén 
sensibilitzar i apropar la cultura nepalesa a 
la societat catalana
 
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 2 €, normal, i 1 €, per 
als majors de 13 anys. La venda es farà a l’equipament on 
tingui lloc l’espectacle, 1 hora abans de la representació
Organització: Ajuntament

el proper dissabte 15 de maig Sant Boi 
commemorarà per primera vegada el Dia 
internacional de la Família. per aquest mo-
tiu nens, nenes, mares, pares, avis, àvies..., 
plegats, podran gaudir d’una jornada de 
joc que tindrà lloc a la plaça de Teresa 
valls i Diví. A partir de les 11 h començarà 
Juguem plegats que, com indica el nom, 
inclourà jocs d’habilitat que fomenten les 
relacions intergeneracionals. i, a partir de 

les 12.30 h, els participans podran gaudir 
de l’animació musical amb l’espectacle 
Pugeu al veler de la companyia vàtua l’Olla. 
val a dir que, durant tot el matí, la Ludoteca 
Municipal de l’Olivera sortirà al carrer per 
instal·lar-se a la mateixa plaça i convidar al 
joc grans i petits.

I no us oblideu que Toca Jugar !
i, és clar, amb l’arribada del bon temps, 

el joc és més viu que mai. entre el 24 i el 
29 de maig torna una nova edició de Toca 
jugar. La semana del joc. Tot un seguit 
d’activitats i jocs a l’aire lliure que s’han 
anat consolidant i que fan del carrer un 
lloc perfecte per divertir-se en família. Tro-
bareu la informació detallada en aquesta 
mateixa pàgina i al web municipal.
                                              
                                             www.santboi.cat  

Per gaudir en el Dia Internacional de la Família   

podeu consultar les activitats de la Festa Major en el programa especial que acompanya el Viure Sant Boi i al web municipal: www.santboi.cat
Aquesta agenda pot patir modificacions. Trobareu la informació actualitzada a www.santboi.cat

El pallasso Vaxi, 
amb nens del 
Nepal, en ple 
espectacle


