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cOnvidaTS 
a dOnar la 
cara
la Trobada de la Solidaritat de 
Sant Boi torna aquest octubre

El primer cap de setmana d’octubre torna 
el Barrejant. Enguany el certamen està lli-
gat amb la campanya que, iniciada abans de 
l’estiu, convida la ciutadania a donar la cara 
per la solidaritat mitjançant l’adhesió dels 
participants a un manifest i les fotografies 
dels seus rostres que formen la cara de la 
nena que il·lustra el cartell anunciador. Per 
això, el Barrejant té com a lema “Donem la 
cara per la cooperació i la solidaritat”.

estat del benestar i mural de cares
Són moltes les activitats i esdeveniments 
programats (consulteu pàg 8, el programa 
editat, www.barrejant.cat i www.santboi.cat). 
De totes, destaquem la conferència inaugu-
ral, “Cooperació i crisi de l’estat del benestar”, 
que oferirà el professor de Ciències Polítiques 
de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla i 
director del Centro mediterraneo Andalusí, 
Sami Naïr (dia 5, a Can massallera). Tot se-
guit, tindrà lloc el sopar solidari i l’actuació 
d’Andrea motis Trio. Aixi mateix, com a conti-
nuació i resultat de la campanya “Jo dono la 
cara” està prevista la formació d’un mural de 
cares a la façana de L’Olivera (dia 6) i, des-
prés, el ja tradicional dinar popular.

la cooperació, una necessitat
La tarda del mateix dia 6 tindrà lloc la projec-
ció de la pel·lícula las nieves del Kilimanjaro 
i una taula rodona sobre la necessitat de la 
cooperació per afavorir el desenvolupament 
amb tres especialistes en aquest camp: 
Carlos Gómez Gil, professor de la Universi-
tat d’Alacant; David Llistar, cofundador de 
l’Observatori del Deute en la Globalització de 
la Càtedra de la UNESCO, i Aboudine Gasmi, 
delegat de Sindicalistes Solidaris al marroc. 

La taula estarà moderada per mª Dolores ma-
sana, de Periodistes sense Fronteres.

Lip dub i música
Després del col·loqui estan previstes les ac-
tuacions del grup de música llatina i medi-
terrània Zulu 9.30, autors juntament amb 
Cultura F del tema musical del lip dub, que 
posteriorment cediran a Amnistia Internacio-
nal, i els portuguesos Terrakota, barreja de 
percussió, reggae i ritmes africans. El dia 7 al 
matí tindrà lloc el mercat d’intercanvi i altres 
activitats per a les famílies. I durant els tres 
dies, gaudirem de la fira d’entitats i el cone-
gut com Bar-rejant (bar que ofereix begudes 
i altres productes saludables i ecològics).

exposicions i estovalles solidàries
Es podran visitar dues exposicions: una pro-
duïda per médicos del mundo amb fotografies 
de la darrera edició del reconegut premi Luis 
Valtueña (museu Can Barraquer) i Sant Boi 
en el món (L’Olivera), sobre els projectes soli-
daris municipals i les entitats solidàries de la 
ciutat. A més, es podran adquirir les estova-
lles individuals de l’edició, realitzades per les 
dones del Centre de Promoció Femenina de 
Koukangoune, de la població senegalesa de 
m’Lomp. El preu de cadascuna serà d’1 euro.

A la tardor, Sant Boi té cada anys una cita amb la solidaritat

Dies 5, 6 i 7 d’octubre
Barrejant 2012. La Trobada de la 
Solidaritat de Sant Boi
Lloc: Can massallera, L’Olivera i plaça 
de Teresa Valls i Diví
Organització: Ajuntament amb la 
col·laboració d’entitats de cooperació 
i solidaritat

www.barrejant.cat 
www.santboi.cat
www.jodonolacara.cat

TAUleS RODONeS, CONCeRTS, UN lip dub 
COl·leCTIU, fIRA D’eNTITATS, exPOSICIONS...

Cooperació 
Sant Boi

actuació 
del grup Zulu 9.30
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El jazz serà novament el protagonista de les 
nits santboianes dels divendres d’octubre i 
novembre. L’edició número 21 de la mostra de 
Jazz de Sant Boi ha preparat un total de sis 
concerts que intenten aglutinar qualitat i va-
rietat per satisfer la gran majoria d’aficionats 
al gènere. Així, podrem gaudir dels estils més 
clàssics, la màgia de la veu femenina, el vir-
tuosisme de les guitarres, la personalitat del 
blues, el swing i el funky i d’una sessió de 
jazz pensada per a les famílies, que repeteix 
després de l’èxit aconseguit l’any passat. El 
certamen manté l’esperit i la filosofia del seu 
naixement: divulgar el gènere i portar les ac-
tuacions musicals programades a tots els 
barris de la ciutat.

estils per a tots els gustos
La mostra comença el dia 19 d’aquest mes 
amb el grup Nelson Project, format per vuit 
músics catalans especialistes en la difu-
sió de figures llegendàries de la història del 
jazz. El dia 26 li tocarà el torn a Jesper Thi-
lo acompanyat del santboià Toni Solà, que 
no pot faltar mai a aquesta cita anual. Thilo, 
considerat un dels millors saxofonistes euro-
peus, promet mantenir un diàleg musical al 
més alt nivell amb Solà i el seu trio.
El mes de novembre ens reserva quatre con-
certs més. El dia 9 podrem sentir la veu i el 
piano de la novayorquesa Dena Derose i el 
dia 16 està previst un duel de guitarristes 
amb Fernando marco i Dave mitchell, compo-
nents de Fernando marco Quartet. El ragtime, 
el blues, el boogie woogie i el swing arribaran 
el 23 de novembre amb Bernat Font, Ivan Ko-

dies 19, 26 i 28 d’octubre i 9, 16, 23 i 
30 de novembre
xxI Mostra de Jazz de Sant Boi
Hora: 22 h
Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa i 
molí Nou (dia 19 oct.), Casal de Barri 
marianao (dia 26 oct.), Can massallera 
(dia 28 oct.), Cal Ninyo (dia 9 nov.), 
Casal de Casablanca (dia 16 nov.), 
Casal de Camps Blancs (dia 23 nov.) i 
Can massallera (dia 30 nov.)

Preu: 8 €, excepte Jazz en família del 28 
d’octubre que té un preu de 3 €. Promoció 
2x1 per als socis del Tr3SC 
Organització: Ajuntament

mostrajazzsantboi.blogspot.com

Dibuix d’Antoni llena fet amb 
tècnica mixta sobre paper al 
setembre de 2010 

???????????????????????????????????????

Antoni Llena, un dels artistes visuals vius de 
més renom del nostre territori, presenta en 
aquesta instal·lació una sèrie de dibuixos ela-
borats des de l’any 2008. Es tracta d’un pro-
jecte viu que defensa contra tot el llenguatge 
de la plàstica. 
Arran de l’exposició, al novembre es mate-
rialitzarà un projecte educatiu, produït per 
Experimentem l’Art, amb l’objectiu d’acostar 
el llenguatge plàstic als infants, promoure’n 
el valor i fomentar l’expressivitat dels partici-
pants, lluny de tòpics i mites com aquell que 

distingeix entre dibuixar bé o malament. Les 
activitats s’adaptaran a cada nivell educatiu.
A més, el dia 3 de novembre està prevista una 
visita guiada per al públic en general.  

ANTONI lleNA Al CeNTRe D’ART

del 19 d’octubre al 2 de desembre
Exposició: Antoni Llena. SOS, senyals de fum 
des d’un subsòl
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament i Diputació de Bar-
celona. És una producció del Centre d’Art Tecla 
Sala de l’Hospitalet

http://cancastellscentredart.wordpress.com/
 

vacevich i martí Elias. Finalment, l’energia i 
la força vindran de la mà de Fam de Funk, 
un grup de funky recomanat per als amants 
de la música negra.

Jazz en família
A més dels concerts, i per segon any con-
secutiu, la mostra de Jazz aposta per difon-
dre i fer pedagogia d’aquest estil musical, 
en família, i molt especialment pensant en 
els infants. Per això el 28 d’octubre, al mig-
dia, Can massallera oferirà una sessió on la 
companyia Terranegra traurà un Bestiari 
poètic, espectacle que obre la por-
ta a tots els estils jazzístics i 
que inclou poemes sobre 
animals i elements de 
música popular. 

ARRIBA el jAZZ, TOT UN ClÀSSIC De 
leS NITS DelS DIVeNDReS De lA TARDOR
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La Temporada de Tardor continua amb el 
sexe dels àngels, una comèdia que toca te-
mes punyents com la diversitat, el respecte 
a l’altre i les relacions familiars. L’autor i di-
rector Emili Corral fa un plantejament divertit, 
ocurrent i sense discursos morals, tot enfo-
cant amb valentia temes com la discapacitat 
o la diferència.

El punt de partida
L’obra explica la situació de tres amics que 
comparteixen un pis adaptat per a les perso-
nes amb diversitat funcional. L’Adolfo és ho-
mosexual i deficient visual, la Vero és lesbia-
na i pateix les seqüeles d’un ictus, i el Dani, 
des que va quedar tetraplègic als 14 anys, viu 
tancat en un armari de doble pany. Aquest és 
el punt de partida d’el sexe dels àngels. Però, 
tot es regira quan apareix l’Edu, un actor 
atractiu de carrera mediocre que va ser el mi-
llor amic del Dani fins que va tenir l’accident. 
L’entrada en escena d’aquest personatge i la 
seva arribada a la casa esdevé el catalitzador 

que ajuda els altres a prendre decisions per 
posar punt i final als conflictes.
Per fer anar l’engranatge d’aquest fil argu-
mental, l’espectacle compta dalt de l’escenari 
amb un ferm planter d’actors i actrius: rosa 
Cadafalch, Adolfo Colmenares, en la vida real 
del qual es va inspirar l’autor per concebre 
l’obra, Eladio Herranz, Andreu Sans i Judit 
Saula. 
 

UNA COMÈDIA SeNSe COMPlexOS

els actors en un dels 
moments de la peça 
teatral

L’entitat Cultura F, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitza la desena edició del 
Seminari de cajón i Percussió on alumnes i 
aficionats poden aprendre i posar en comú 
coneixements musicals. Componen la tro-
bada les classes i les actuacions d’alguns 
dels millors músics i percussionistes del mo-
ment.

sessions pedagògiques de qualitat
En aquesta ocasió, la cita està prevista per 
al 13 d’octubre, a partir de les 10 del matí, 
i té programades classes magistrals d’Israel 
Suárez “Piraña”, del qual destaca el treball 
fet amb Paco de Lucía; Joan Páez, bateria i 
percussionista cubà que explicarà els diver-
sos estils d’avantguarda dels ritmes llatins; i 
José Carrasco, germà de la bailaora manue-
la Carrasco, que aproparà els alumnes als 
ritmes més innovadors.

antonio orozco, en concert
Per commemorar el 10è aniversari, el Semi-
nari es tancarà al final del dia amb l’actuació 
del cantant de l’Hospitalet Antonio Orozco. 
L’artista presentarà diez, el seu darrer treball, 
una producció que ha comptat amb la par-

el SeMINARI De caJón fA DeU ANYS
ticipació de músics reconeguts de l’escena 
internacional com Doug Emery, Dan Warner, 
Jean rodriguez i Aaron Sterling, entre al-
tres. Orozco, que ha venut més d’un milió de 
discos al llarg de la seva carrera musical, ha 
enregistrat el darrer disc a Londres, al cos-
tat de Davide rossi, arranjador habitual dels 
Coldplay. 

el cantant Antonio Orozco, 
en una foto promocional

dissabte 13 d’octubre
x Seminari de Cajón i Percussió
Hora: De 10 a 24 h
Lloc: Can massallera
Preu: 40€, les sessions pedagògiques (inclou 
l’entrada al concert)
Inscripció: Can massallera

concert: Antonio Orozco
Hora: 22 h
Lloc: Can massallera
Preu: 18 €
Venda d’entrades: Can massallera, enticipades 
i el mateix dia del concert,  i venda anticipada a 
Telentrada
Organització: Cultura F amb la col·laboració de 
l’Ajuntament 

            www.facebook.com/associacio.culturaf 

diumenge 21 d’octubre
Temporada de Teatre: el sexe dels 
àngels
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
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Diumenge 21 d’octubre. 19 h 
Temporada de Teatre de Tardor:  
El sexe dels àngels
A càrrec de la companyia Diversitat teatral. 
L’obra planteja la vida de tres persones amb 
diversitat funcional i el canvi que representa 
l’arribada a les seves vides d’una quarta persona 
que els ajuda a encarar els seus conflictes 

Lloc: Can massallera I Preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, 
reduïda: 3 €. Venda anticipada a Telentrada i  també a Can 
massallera
Organització: Ajuntament

Del 25 al 28 d’octubre 
curs de body music
Sessions d’aquesta especialitat de dansa 
adreçades a professors de dansa i música a 
càrrec del prestigiós professor i ballarí nord-
americà Keith Terry. Informació: www.acem.cat/
formacio/formacio-2012/  

Lloc: Poliesportiu La Parellada i Escola de Dansa L’Estudi  
Organització: Associació d’Escoles de música i Dansa amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Dimecres 10 d’octubre. 18.30 h
Sessions de Filmoteca
Projecció de maciste a l’infern, pel·lícula muda 
de 1925 reconeguda per la riquesa dels seus 
efectes especials, obra de Segundo Chomón

Lloc: Cal Ninyo  I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament, Filmoteca de Catalunya i Federació 
Catalana de Cineclubs

Dijous 18 d’octubre. 19.30 h
cicle de documentals els dijous per la memòria
Projecció de pluja seca, documental entorn a 
la situació al País Basc. La presentació anirà a 
càrrec del director, Gorka Espiau

Lloc: Cinemes Can Castellet (sala 4). Entrada gratuíta
Organització: Ajuntament

Divendres 26 d’octubre. 20 h
imagineÍndia: Més enllà de bollywood

Projecció de dor. Traduït com a fil, el film és 
una nova versió de la premiada telegu peru-
mazhakkalam. Es tracta de la història de dues 
dones de diferents orígens que uneix el destí

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 3 €
Organització: ImagineIndia Barcelona

Els divendres. De 15 a 20 h (horari d’hivern)
Mercat de pagès
Cada divendres hi trobem els productes que 
es produeixen a l’horta del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
    
Lloc: rambla de rafael Casanova 
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

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

Divendres 5 d’octubre. 19 h
‘detecció precoç del TdaH’ i ‘TdaH i família’
xerrades amb motiu de la commemoració de la 
V Setmana Europea de Sensibilització al TDAH
www.plataformatdah.santboi.net
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: bibl. de Sant Boi i Plataforma TDAH de Sant Boi

Dissabte 20 d’octubre. 12 h 
desordres alimentaris? Prenguem 
consciència!
Una vida accelerada i les modes poden posar 
en risc la nostra salut. xerrada a càrrec de Tot 
Natural
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant  Boi

Dijous 25 d’octubre. 18.30 h 
beques europa
Per a joves, de 18 a 35 anys, estudiants o que 
hagin finalitzat els estudis fa menys de 2 anys 
i vulguin treballar, i per a joves sense estudis i 
que vulguin treballar a l’estranger. Confirmeu 
l’assistència a elpunt@santboi.cat, www.joven-
tutsantboi.cat i telèfon 93 652 98 43
    
Lloc: Servei d’Informació Juvenil El Punt (Can massallera)
Organització: Ajuntament

Diumenge 7 d’octubre. 11 h 
ii Torneig de bàsquet en cadira de rodes. 
Memorial Francisco Molina
Amb UNES Barça i Costa Daurada Tarragona
     

Lloc: poliesportiu La Parellada
Organització: Associació Aramis amb la col·laboració de Club 
Bàsquet Sant Boi i Ajuntament

Dimecres 10 d’octubre. 9 h 
Xiv Marxa de la Gent Gran i XX diada esportiva i 
recreativa
Per promoure formes de vida sanes i una convi-
vència respectuosa i solidària. 
    
Itinerari: des de la plaça de l’Ajuntament fins a l’Estadi munici-
pal de Futbol Joan Baptista milà, on es farà la Diada Esportiva 
Organització: Ajuntament

Del 12 al 14 d’octubre 
campionat d’espanya de beisbol aleví Mixt
Informació a www.beisbolsantboi.com i
www.campeonatonacionalalevin.wordpress.com
 
Lloc: Estadi municipal de Beisbol I Organització: real Fede-
ración Española de Beisbol i Softbol, Federació Catalana de 
Beisbol i Softbol i Club Beisbol i Softbol Sant Boi

Diumenge 28  d’octubre. De 10 a 14 h 
jornada d’esport inclusiu
Oberta a tothom amb voleibol, beisbol, pràcti-
ques atlètiques, ciclisme adaptat i boccia 
    
Lloc: poliesp. La Parellada  I Organització: Ajuntament

    

De l’1 d’octubre al 2 de novembre
antakarana
Pintura intuïtiva i escultura de montse Arnal, 
Karma rovira, Joana Cervera, Carmen Dalle-
rés i Carme rius. El dia 5, a les 19 h, xerrada: 
Pintura intuïtiva igual a sanació de l’ànima
    
Lloc: Hotel d’Entitats I més informació: antakaranart.blogs-
pot.com I Organització: grup pictòric Antakarana

Del 2 al 15 d’octubre
Pintures acríliques d’enrique Moreno
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Del 4 al 28 d’octubre
Guanyador del Xv Premio internacional de 
Fotografía Humanitaria luís valtueña
Imatges de la sèrie migrantes medioambienta-
les: la última ilusión, d’Alessandro Grassani. La 
inauguració està prevista el dia 4, a les 19.30 h
     
Lloc: museu Can Barraquer
Organització: médicos del mundo i  Ajuntament

ARTS ESCÈNIQUES

el ballarí Keith Terry

AUDIOVISUALS

COMERÇ

CONFERÈNCIES

ESPORT

EXPOSICIONS
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Dissabte 27 d’octubre. 17 h 
castanyada al barri Marianao
Activitats per a grans i petits: túnnel del terror, 
batucada, jocs, tallers i castanyes per a tothom

Lloc: plaça de l’Assemblea de Catalunya
Organització: Pla de Desenvolupament Comunitari de 
marianao

Dijous 4 d’octubre. 19 h 
convocatòria per col·laborar amb viquipèdia 
en català
Per a aquelles persones que vulguin ajudar a 
difondre el patrimoni i els continguts santboians 
en aquesta enciclopèdia lliure virtual
     
Lloc: museu Can Barraquer
Organització: Ajuntament 

Diumenge 7 d’octubre. 11.30 h
Un passeig amb molta història...
Cada primer diumenge de mes roc de Benviure 
ofereix una visita guiada a la Torre de Benviure
    
Lloc: Torre de Benviure (Can Paulet, 40) I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

Dimecres 10 d’octubre. 18.30 h 
anecdotari santboià
Per conèixer i explicar fets curiosos de la his-
tòria de Sant Boi amb l’historiador Carles Serret
    
Lloc: Biblioteca m. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 11 d’octubre. 19 h
les converses dels dijous...
El modernisme a Sant Boi, amb Carles Serret
    
Lloc: museu Can Barraquer 
Organització: Ajuntament

Diumenge 21 d’octubre. 11 h 
Passejada pel Sant boi Modernista
Per resseguir les restes dels edificis d’aquest 
estil arquitectònic que encara es poden veure a 
la ciutat
    
Punt de trobada: museu Can Barraquer I Activitat gratuïta
Organització: Ajuntament

Dimecres 24 d’octubre. 18.30 h 
col·loqui: El meu poble, de Xavier bonfill
recordarem el Sant Boi de principis del segle xx 
de la mà de C. Serret

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

Dimecres 3 d’octubre. 18.30 h
Tertúlia literària
Amb en el cafè de la joventut perduda, de Pa-
trick modiano, considerat el gran novel·lista de 
París de la segona meitat del segle xx

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

Dimecres 17 d’octubre. 18 h
Tertúlia poètica
Al voltant d’el llibre de les meravelles, de Vicent 
Andrés Estellés

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

Divendres 19 d’octubre. 18 h
conte explicat amb llenguatge de signes
la bruixa lletjards, un conte especial acompan-
yat d’un petit taller de llenguatge de signes

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

Dijous 25 d’octubre. 18.30 h 
col·loqui: Tres x Sant boi de lletres
Els santboians Carme raichs, Amadeu Alemany 
i Núria Salan parlaran dels llibres que han pre-
sentat darrerament
     
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant  Boi

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

Els dijous. 11 h
en veu alta, tots llegim
un cadáver para un detective, de V. Corachán
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Fins al 6 d’octubre
Molts colors i algunes paraules
Exposició d’obres de Cisco Colominas

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

Del 16 al 26 d’octubre
de litteris latinis: literatura i autors llatins
Un recorregut per l’èpica, la lírica, l’oratòria, la 
historiografia, la faula i l’epigrama llatins
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

Del 19 d’octubre 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 està 
prevista una visita guiada
    
Lloc: Centre d’Art Can Castells
Organització: Ajuntament i 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

Del 29 d’octubre 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
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 7 d’octubre. 13 h 
Festa d’inici de curs de Sant boi ball
    
Lloc: Jardins de l’Ateneu Santboià
Organització: Sant Boi Ball

Dissabte 20 d’octubre. 23.30 h 
Festa de disco-ball
    
Lloc: Can massallera
Organització: Sant Boi Ball

Diumenge 21 d’octubre. 9.30 h 
Pujada a la creu de can cartró
Amb una breu visita a la masia de Can Palós. 
Activitat inclosa dins de la Setmana Europea de 
la Custòdia del Territori
    
Lloc de trobada: carrer d’Eucaliptus
Organització: Òmnium Cultural Secció Sant Boi

FESTES I ACTES POPULARS

HISTÒRIA

LITERATURA

Detall d’una façana 
modernista del 
carrer de Pi i Margall
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Diumenge 7 d’octubre   
De 9 a 13 h . descobreix el delta del llobregat
Visita guiada a les basses de Can Dimoni i 
l’entorn agrícola dins de la Setmana Europea de 
la Custòdia del Territori
    
Punt de trobada: Cooperativa Agrària Santboiana, a les 8.45 h
Organització: Òmnium Cultural Secció local de Sant Boi amb 
la col·laboració de l’Ajuntament

De 10 a 14 h . viii dia Mundial de les aus
Jocs i tallers sobre les aus de l’entorn i mostra de 
rapinyaires i exhibició de vol. El dia 6, observació 
d’aus a Can Dimoni, a les 10 h. www.santboi.cat 
    
Lloc: ermita de Sant ramon I Accés a l’ermita: Servei de 
minibús (av. Aragó/carrer Segre). Els vehicles privats podran 
estacionar davant de la parada del minibús. No es podrà 
accedir a l’ermita amb vehicle de motor privat
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Falconers 
de les Comarques de Barcelona i Federació Els Garrofers

Dissabte 13 d’octubre 
matí i tarda . X Seminari de Cajón i Percussió
Sessions de classes magistrals a càrrec 
d’alguns dels millors percussionistes de l’Estat
 
Lloc: Can massallera I Preu: 40 € (inclou entrada al con-
cert d’Antonio Orozco) I Organització: Cultura F amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

22 h . concert: antonio Orozco
En el marc del x Seminari de cajón i Percussió, 
el cantant de l’Hospitalet presentarà el seu 
darrer treball, diez
 
Lloc: Can massallera I Preu: 18 €, venda a Can massallera i 
Telentrada I Organització: Cultura F amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

Divendres 19 d’octubre. 22 h
XXi Mostra de jazz de Sant boi
Inici de la mostra amb l’actuació de Nelson 
Project

Lloc: Casal de Barri de Ciutat Cooperativa I Preu: 8 €. Promo-
ció 2x1 als socis del Tr3SC I Organització: Ajuntament

concert: Partido
El santboià Víctor Partido és el cantant d’aquest 
grup, teloner d’artistes prestigiosos com Da-
mien Jurado i Caitlin rose, entre altres, escollit 
com la versió europea dels Clem Snide en les 
seves gires pel vell continent 

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 6 € amb promoció 2x1 per als socis del 
Tr3SC I Organització: Ajuntament

Divendres 26 d’octubre. 22 h
XXi Mostra de jazz de Sant boi
Actuació de Jesper Thilo & Toni Solà Quartet

Lloc: Casal de Barri marianao I Preu: 8 €. Promoció 2x1 als 
socis del Tr3SC I Organització: Ajuntament

Dimecres 31 d’octubre. 22 h
concert: riu
Presentació de amb canya, segon disc dels 
santboians, amb melodies dels Països Catalans, 
composicions pròpies i cançons populars

Lloc: Cal Ninyo I Preu: 5 €
Organització: riu i Ajuntament

Dissabte 27 d’octubre. De 9 a 13 h 
commemoració del dia internacional de l’ictus
En el marc de la commemoració (dia 29), es 
faran tests d’hàbits d’alimentació i es prendrà la 
tensió arterial, entre altres activitats. Per a més 
informació, adreceu-vos al Casal de marianao
     
Lloc: mercat de la muntanyeta
Organització: Associació Viure l’Ictus

Els dimarts i els dijous 
com tens la tensió arterial i la glucosa?
Campanya de promoció de la salut
    
Lloc: Els dimarts, al mercat de Ciutat Cooperativa, i els dijous, 
al mercat de la muntanyeta I Horari: d’11 a 13 h
Organització: Creu roja i Ajuntament

Entre altres pel·lícules que podeu con-
sultar a la cartellera, aquest mes està 
programada venganza, conexión es-
tambul, un film amb Liam Neeson que 
inclou grans dosis d’acció i d’intriga 
garantides per als aficionats a aquest 
gènere cinematogràfic. I al llarg de les 
properes setmanes també s’estrena lo 
impossible, el darrer film de Juan An-
tonio Bayona, conegut pel gran èxit d’el 
orfanato. 

EL CINEMA A L’OCTUBRE

CI
NE

M
ES

 C
AN

 C
AS

TE
LL

ET

VENgANZA. 
CONNEXIÓN 
ESTAMBUL
Director: Olivier 
megaton
Intèrprets: Liam 
Neesson, maggi Grace
gènere: Thriller
País: França

LO IMPOSIBLE
Director: Juan Anto-
nio Bayona
Intèrprets: Naomi 
Watts, Ewan 
mcGregor
gènere: drama basat 
en fets reals
País: Espanya 

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

MEDI AMBIENT

MÚSICA

SALUT I BENESTAR
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Divendres 5, 19 i 26 d’octubre. 18 h 
l’Hora del conte
contes multiculturals ii, la bruixa lletjards i 
Històries de sant Boi (dies 5, 19 i 26 a la Bibl. 
Jordi rubió i Balaguer) i contes multiculturals 
en xinès i paper obert i paper plegat fan un 
conte explicat! (dies 5 i 26, a la Bibl. m. Aurèlia 
Capmany). Els infants menors de 6 anys han 
d’anar acompanyats
     
Lloc: biblioteques Jordi rubió i Balaguer i m. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimecres 10 i 24 d’octubre. 19 h 
estonetes familiars
Taller de música per a famílies amb infants d’1 a 
3 anys (dia 10) i joc temàtic per a famílies amb 
infants de 4 a 11 anys. Cal reservar plaça de 
dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h, i dissab-
tes, de 10 a 14 h. Places limitades  
     
Lloc: ludoteca L’Olivera I Inscripció gratuïta
Organització: Ajuntament

Diumenge 21 d’octubre. 12 h 
espectacles familiars als barris
contes d’aqui, d’allà i de més enllà, amb la cia 
Alma i la mar de contes. Contes arribats de dife-
rents parts del món: el nen que no tenia sort, el 
gat pisculitos i la rata de biblioteca i les bèsties 
vergonyoses
    
Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa I Preu: 3 €. Per als socis 
del Tr3SC es fa un descompte d’1 € per entrada fins a un 
màxim de 5 € per família
Organització: Ajuntament

Diumenge 28 d’octubre. 12 h 
espectacles familiars als barris
La companyia Terranegra presenta l’espectacle 
de jazz, blues i música popular Bestiari poètic. 
La sessió està inclosa en la xxI mostra de Jazz
    
Lloc: Can massallera I Preu: 3 €. Per als socis del Tr3SC es fa 
un descompte d’1 € per entrada fins a un màxim de 5 € per 
família I Organització: Ajuntament

AgENDA INFANTIL

Del 5 al 7 d’octubre
barrejant 2012
Dia 5: conferència inaugural a càrrec del pro-
fessor de Ciències Polítiques Sami Naïr (19 h), 
sopar de la cooperació i la solidaritat* (21 h), 
projecció d’un any de cooperació santboiana 
(22.30 h). Dia 6: Cercavila (10 h), mural de 
cares (de 10 a 14 h), ludoteca i tallers infantils 
(de 10.30 a 13.30 h), contacontes (13 h), dinar 
popular* (14 h), projecció de las nieves del 
Kilimanjaro (16 h), taller de xapes (17 h), taula 
rodona: per què cal la cooperació al desen-
volupament? (19 h), gravació del lip dub Jo 
dono la cara per la cooperació i la solidaritat 
(18 h) i espectacle de foc (22 h). Dia 7: mercat 
d’intercanvi (d’11 a 13 h), teatre amb xarxa per 
la Convivència (11 h), ludoteca infantil (d’11 a 
13 h), escultura mòbil (12 h) i animació infantil 
(13 h). A més, fira d’entitats, el Bar-rejant i 
exposicions sobre temes humanitaris i solidaris. 
Info: www.barrejant.cat i www.santboi.cat
Concerts del Barrejant
Dia 5, a les 23 h, Andrea motis Trio*
Dia 6, a les 21 h, Zulu 9.30 i, a les 23 h, Terrakota

Lloc: Can massallera, L’Olivera i plaça de Teresa Valls i Diví I 
*Consulteu preus d’aquests actes a www.barrejant.cat 
Organització: Ajuntament amb la col·laboració d’entitats de 
cooperació i solidaritat

Del 4 d’octubre al 20 de desembre. 11.30 h 
iniciació a la informàtica per a tothom
Els cursos tindran lloc els dijous. més infor-
mació: dl., mc. i dv., de 9 a 14 h, al telèfon 93 
6528902 i l’a/e didsantboi@hotmail.com
    
Lloc: Casal de Barri marianao I Preu del curs: 25 €
Organització: Ajuntament  

Dies 8 i 22 d’octubre. 17 h 
com superar una pèrdua?
Com gestionar el dol, resposta natural a una 
pèrdua o separació. Taller adreçat a dones
    
Lloc: Can Jordana
Organització: Ajuntament

Dies 9, 16 i 23 d’octubre. 18.30 h 
risoteràpia
Taller adreçat a dones
    
Lloc: Can massallera I Organització: Ajuntament

Dies 18 i 25 d’octubre. 17.30 h 
Xarxes socials per a dones emprenedores  
Taller adreçat a dones
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

Divendres 26 d’octubre. 19 h 
el cafè dels Filòsofs  
La sessió tractarà sobre la filosofia i el cinema
    
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

Imatges de 
l’espectacle 
contes d’aqui 
i d’allà, previst 
per al diumenge 
dia 21

TALLERS

SOLIDARITAT
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