
26a cursa popular
Tothom està convidat a córrer
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MÚSICA
Concerts de Mikel erentxun, ex de Duncan 

Dhu, i Ariel rot, a Can Massallera

Nou cicle sobre música tradicional a Cal Ninyo

TEATRE
Jordi Lp s’estrena com a actor a Sant Boi

EXPOSICIÓ
una mostra amb llibres únics i diferents

COL·LOQUI
passats 30 anys, quins records tenim dels fets 

del 23 F a la nostra ciutat?

CINEMES CAN CASTELLET 
Les estrenes del febrer



trencar 
barreres
La Cursa Popular Vila de Sant Boi 
entra al Parc Sanitari Sant Joan de Déu

La Cursa popular torna aquest mes de febrer, 
i ho fa trencant barreres. Aquest tradicional 
certamen que organitza des de fa un quart 
de segle el Club Atletisme Sant Boi té la vo-
luntat d’ampliar el nombre de participants 
mitjançant la col·laboració del parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. Fins ara la cursa ja progra-
mava una modalitat adreçada a les persones 
amb discapacitats. La novetat d’enguany és un 
gest que encara pretén fer més visible el fet 
que l’esport és patrimoni de totes i cadascuna 
de les persones de la nostra societat. per això, 
l’itinerari de 10 km passarà per primera vega-
da per l’interior del parc Sanitari sota el lema 
“Trenquem barreres. Obrim el parc!”

La Cabuda animarà la jornada
Al llarg del matí, La Cabuda, mascota del 5è 
Cros Solidari per la Salut Mental que va tenir 

lloc el passat mes de novembre al parc de la 
Muntanyeta, animarà les diverses curses que 
tindran lloc a l’estadi protagonitzades pels 
nens i nenes més petits i també acompanyarà  
la cursa més popular.

Inscripció amb donatiu
el preu de la inscripció a la cursa popular mas-
culina i femenina, de 10 km, és de 13 € o 15 
€, en funció de si el xip de cronometratge el 
posa el corredor o la corredora o l’organització. 
per primera vegada, un euro de cada inscrit es 
reservarà per a tasques d’investigació de les 
malalties mentals. Les inscripcions es poden 
fer per internet, al poliesportiu La parellada, Can 
Jordana, les botigues col·laboradores i al Club 
d’Atletisme San Boi (del 21 al 24 de febrer).

                                                     www.santboi.cat
www.casboi.com

LA TRADICIONAL TROBADA ATLÈTICA APLEGA 
CADA ANY CENTENARS DE PARTICIPANTS 
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DIuMenGe 27 De Febrer 
26a Cursa Popular Vila de Sant Boi
Hora d’inici: 9.15 h 
Lloc de sortida: estadi Municipal 
d’Atletisme Constantí Miranda

10 km per a les modalitats juvenil, 
júnior, promeses, sènior i veterans 
(vegeu plànol)

400, 800 i 1.200 m, amb sortida 
i arribada al mateix estadi, per a 
categories prebenjamí, benjamí, aleví 
i per a persones amb discapacitats 
psíquiques, físiques i sensorials. 
Organització: Club Atletisme Sant Boi 
amb la col·laboració del parc Sanitari 
Sant Joan de Déu i Ajuntament 

Plànol 
de la cursa



el cantant i compositor Mikel erentxun visitarà 
Can Massallera per presentar el nou treball 
Detalle del miedo, un disc que obre la tercera 
etapa de la seva carrera artística (va ser ex-
component de Duncan Dhu i cantant en soli-
tari) amb el grup Malas influencias. el mateix 
erentxun assegura haver intentat distanciar-
se d’altres treballs per aconseguir alguna cosa 
diferent amb cançons on el més important 
són les sensacions. Diu que aquestes noves 
cançons han esdevinguts peces molt dife-
rents a les d’altres moments artístics, quan 
les espremia per treure’n “tota l’essència”. en 
aquest disc està acompanyat pel lletrista Je-
sús Mª Cormán amb el qual aconsegueix una 
simbiosi perfecta.

Primer va ser Duncan Dhu
L’any 1985 va treure, juntament amb Diego 
vasallo, el primer disc de Duncan Dhu. Por tie-
rras escocesas va ser el tret de sortida d’una 
carrera que finalitzaria l’any 2001 amb la pu-
blicació de Crepúsculo. plegats van ser un dels 
grans grups pop dels anys 80. Han fet diver-
ses recopilacions dels seus grans èxits i es va 
editar el disc commemoratiu ¿Cien gaviotas 
donde irán?, amb la col·laboració de Los Se-
cretos, La Cabra Mecànica, Carlos Goñi, Amaia 
Montero, Andrés Calamaro, Hombres G i Álex 
ubago, entre altres

Camí en solitari
naufragios va ser el primer treball de Mikel 
erentxun en solitari, encara com a integrant 
de Duncan Dhu. era l’any 1992. Després van 
venir El abrazo del Erizo, acróbatas, te dejas 

MIKEL ERENTXUN
PRESENTA  NOU TREBALL A SANT BOI

ver, Ciudades de paso, el recopilatori Éxitos i 
El corredor de la suerte (amb la col·laboració 
de Dani Martín d’el Canto del Loco), tots 
realitzats entre els anys 1998 i 2006. L’any 
passat també va tenir temps de col.laborar 
en el curtmetratge Manhattan pictures i l’any 
2008 va tancar la seva etapa en solitari amb 
el disc tres noches en el Victoria Eugenia, 
enregistrat en directe. 

 Assistirem a dos concerts en un mes
Aquesta nova etapa de l’artista el porta a la 
nostra ciutat. es tracta del segon dels con-
certs que organitza aquest mes de febrer 
l’associació cultural Cultura F dins del cicle 
del festival BarnaSants. A erentxun l’haurà 
precedit Ariel rot (dia 4), l’excomponent 
de Tequila i Los rodriguez. Dos concerts de 
grans artistes del panorama pop rock espan-
yol: tot un luxe!
                                        www.mikelerentxun.ws
                                                 www.arielrot.com    
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Caràtula del nou disc 
de Mikel Erentxun i Las 
malas Influencias 

Mikel Erentxun

DIVenDres 18 De Febrer
Mikel erentxun, en concert
Hora: 21.30 h 
Lloc: Can Massallera
preu: 15 €. venda d’entrades a 
Telentrada i a la taquilla, una hora 
abans de l’inici del concert 
Organització: Cultura F amb el 
suport de l’Ajuntament



L’aGEnDa 04

Er Camino de Santiago és el nou espectacle 
que porta novament als escenaris catalans 
l’humorista Jordi Lp. Sota la direcció d’Ángel 
Alonso, cofundador de la Sala villarroel, i ar-
tífex entre molts altres muntatges teatrals, 
d’Històries de la puta mili, La extraña pareja, 
Matar al presidente i La jaula de las locas, el 
conegut showman s’atreveix amb més de 25 
personatges, recrea pobles i hostals i presen-
ta festes i celebracions de la ruta xacobea. A 
més, canta una dotzena de cançons!

Primer espectacle com a actor
es tracta de la primera vegada que Jordi Lp 
es presenta en un espectacle com a autèntic 
actor i ho fa amb aquesta peça que explica els 
tres mesos de viatge per la ruta fins a San-
tiago de Compostel·la del cuidador d’un cen-
tre psiquiàtric i tres pacients. Curro viurà els 
deliris dels seus acompanyants, un català, un 
basc i un gallec, els quals creuen ser els més 
grans dels déus. Al llarg d’aquest viatge es 

JORDI LP 
FA UN CAMÍ DE SANTIAGO MOLT ESPECIAL 

troben amb una vintena de pelegrins, alguns 
de molt famosos, fins arribar al destí final.  

L’actor Jordi LP caracteritzat de Curro, a l’escenari

OUT-LIBRIS: 
UNA EXPOSICIÓ AMB LLIBRES DIFERENTS
La locució llatina ex-libris significa literalment  
d’entre els llibres de i vol significar que un lli-
bre, un volum en concret, és un objecte mar-
cat, té un segell personal i és propietat d’algú 
que pasa a ser-ne el lector i el posseïdor. 
D’aquesta manera aquell llibre se separa de la 
resta d’exemplars editats i es configura únic.

Llibres d’artista
Out-libris, que és una exposició sobre llibres 
d’artista, juga amb la desapropiació del llibre 
fins al punt de desposseir-lo de les seves ca-
racterístiques més inqüestionables i funcions 
habituals.

La forma és allò que importa
en aquest sentit, el contingut dels llibres que 
recull la mostra és poc important, és molt més 
important la forma i la utilització dels diversos 
materials que els artistes han emprat per tal 
que cada llibre esdevingui un objecte irrepeti-
ble. Les peces que componen aquesta expo-
sició són obres que no es poden llegir de ma-

nera convencional. És l’artista, en cada cas, 
qui ens presenta la seva personal lectura. 
una mostra amb llibres, més que de llibres, 
diferent, on els exemplars hi són per ser ob-
servats, mirats i admirats.  

Un dels exemplars que presenta l’exposició

DIuMenGe 27 De Febrer 
Temporada de Teatre: Er Camino 
de Santiago
Hora: 19 h 
Lloc: Can Massallera
preu: 12 €, normal, 9 €, reduïda. 
venda a Telentrada
Organització: Ajuntament

Del 17 De Febrer al 12 De MarÇ
exposició: Out libris 
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament



S’estrenen Enredados, de la factoria 
Disney, protagonitzada per una prince-
sa amb una cabellera de 21 metres!, i El 
oso Yogui, comèdia en 3D que combina 
animació i personatges reals. una altra 
proposta molt diferent és la nova entre-
ga “terrorífica” de la sèrie Saw, la setena. 
La programació de cineclub anunciada al 
gener, queda ajornada, tot i que els cine-
mes continuaran programant pel·lícules 
d’autor.  

EL CINEMA AL FEBRER
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el OSO YOgUI
euA 2010
director: eric Brevig
actors: Tom Cavanagh, 
Anna Faris
gènere: comèdia/
animació

enRedadOS
euA 2010
directors: Byron 
Howard i Nathan 
Greno
gènere: animació

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

dIVendReS 11 de feBReR
17.30 h . Inauguració de les noves 
instal·lacions del servei Minicoope
Hi haurà cercavila, jocs familiars i exposició de 
fotografies

Lloc: Des de l’antic Joan Maragall fins a escola Ciutat 
Cooperativa i Organització: Ajuntament

22 h . teatre: toc toc
una nit d’humor i màgia amb un espectacle 
d’Anna Montserrat i la companyia Xicana. un 
repàs per aquelles situacions que es produeixen 
quan obrim la porta de casa a una veïna que ven 
enciclopèdies, a la cartera que porta les cartes...

Lloc:  Cal Ninyo i preu de l’entrada: 6 €
Organització: Ajuntament

dISSaBTe 12 de feBReR
11 h . torneig obertura beisbol aleví 2011

Lloc:  estadi Municipal de Beisbol
Organització: Club Beisbol Sant Boi

11 h . celebració de la remodelació de la 
placeta d’alfons ramírez
Coincideix amb el 50è aniversari dels pisos de 
la Muntayeta. Hi haurà música en directe, xo-
colatada i una exposició, entre altres activitats. 

Lloc:  placeta d’Alfons ramírez
Organització: Comissió ciutadana de veïns i veïnes, 
Consell de Barri Centre i Ajuntament

dIUMenge 13 de feBReR
10 h . pedalada per a totes les edats
passejada matinal en bicicleta de nivell fàcil

Lloc de sortida:  plaça de Catalunya
Organització: Bici Baix Llobregat

dIMeCReS 16 de feBReR
18 h . tertúlia poètica
una mirada als mestres Salvador espriu i 
pablo Neruda, a càrrec de Carme raichs

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

dIjOUS 17 de feBReR
18 h . trobada de col·leccionistes  
de plaques de cava
Aquest mes s’inicia l’edició de plaques amb els 
dibuixos dels gegants de Sant Boi

Lloc: penya Barcelonista de Sant Boi
Organització: Col·leccionistes de plaques de Cava

19.30 h . concert de música clàssica
Actuació de Laia puig (violoncel) i Saori Tomi-
dokoro (piano) amb temes de Luigi Boccherini, 
Nadia Boulanger i César Franck

Lloc: escola Municipal de Música Blai Net (Jaume i, 24)
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

dIVendReS 18 de feBReR
21.30 h . Mikel erentxun, en concert
Actuació del cantautor, ex component de 
Duncan Dhu. Al concert presentarà el seu darrer 
treball, Detalle del miedo 

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 15 €. venda a Te-
lentrada i a la taquilla, una hora abans de l’inici del concert
Organització: Cultura F  amb el suport de l’Ajuntament

22 h . cicle rubrifolkum
inici d’un cicle de música folk. amb l’actuació el 
grup riu

Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 4 €. promoció especial 
2x1 per als socis del Club TreSC
Organització: Associació Musical Qui hi ha?

L’aGEnDa

dIMeCReS 2 de feBReR
18.30 h . tertúlia literària
Tertúlia sobre Los detectives salvajes, de 
roberto Bolaño

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

19 h . Xerrada: com afrontar positivament 
la jubilació
A càrrec del psicòleg i pedagog Jordi Balsells

Lloc:  Can Massallera
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIVendReS 4 de feBReR
15.30 h . Grup de suport a l’alletament matern
espai per compartir l’experiència de maternitat 
i la paternitat

Lloc:  Can Jordana
Organització: Grup Areola

22 h . concert d’ariel rot
L’actic component dels Tequila actuarà a la 
nostra ciutat amb el concert acústic Solo Rot

Lloc:  Can Massallera i preu de l’entrada: 15 €, anticipada, 
i 18 €, a la taquilla. venda a Telentrada i a la taquilla, una 
hora abans de l’inici del concert
Organització: Associació Cultura F amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

22 h . Incubadora sonora, les bandes del futur: 
Don Vito y los corleone
La banda ens delectarà amb un concert on 
barreja rumba, catximba, pop, funky i soul

Lloc:  Cal Ninyo i preu de l’entrada: 4 €. promoció especial 
2x1 per als socis del club TreSC
Organització: La Cápsula del Tiempo y Ajuntament

05



dISSaBTe 19 de feBReR
9 h . Jornada comarcal escolar de gimnàstica 
rítmica

Lloc: poliesportiu La parellada
Organització: Consell esportiu del Baix Llobregat

23.30 h . Discoball

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: Socis, de franc, 
i no socis, 10 € la parella
Organització: Sant Boi Ball

dIUMenge 20 de feBReR
11.30 h . taller familiar: l’àlbum familiar. com 
saber més de les nostres antigues fotografies
A partir d’una introducció a tècniques bàsiques 
de la història de la fotografia descobrirem 
coses, potser sorprenents, als nostres àlbums 
familiars. inscripcions a 93 635 12 50

Lloc: Can Torrents (Hospital, 9)
Organització: Ajuntament

dIMaRTS 22 de feBReR
17.30 h . cinefòrum
Sessió amb el film Ray, cinta sobre la vida del 
cantant i pianista ray Charles

Lloc: Can Massallera
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIMeCReS 23 de feBReR
20 h . col·loqui: l’intent de cop d’estat del 23 
de febrer de 1981. els fets a catalunya i sant 
boi. Quins records en tens?
Col·loqui commemoratiu del 30è aniversari 
d’aquell fet, homenatge a l’historiador Gabriel 
Cardona, amb el periodista pere Cullell

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

dIjOUS 24 de feBReR
19 h . passem comptes 
en aquesta nova sessió sobre la tasca de 
govern municipal, l’acalde farà balanç dels 

10 h . sortida a la vinya de can palós i el turó 
de can cartró
visita a dos dels punts d’interès de l’Anell verd 
de Sant Boi. els interessats a participar en 
l’excursió han de trucar al telèfon 93 635 40 08
 
Lloc de trobada: entrada al camí de la masia 
Santa Bàrbara
Organització: Ajuntament

19 h . temporada de teatre
Actuació de Jordi Lp amb el nou espectacle 
Er Camino de Santiago. el conegut humorista 
interpreta més de 25 personatges 

Lloc :  Can Massallera i preu de l’entrada: 12 €, normal, 
i 9 €, reduïda. venda a Telentrada
Organització: Ajuntament

dIMaRTS 1 de MaRç
14 h . Fòrum del comerç de sant boi
Aquesta edició el fòrum tracta sobre el paper 
dels nous canals de comunicació en el món del 
comerç (les xarxes socials). el convidat serà 
Toni Mascaró, expert en màrqueting i 
comunicació en línia

Lloc:  Cal Ninyo
Organització: Ajuntament 

eXPOSICIOnS, CURSOS, 
MéS eSPORTS ...

de l’1 al 13 de feBReR
exposició de dibuixos
6a Mostra a càrrec de Fidel pérez

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

de l’1 al 15 de feBReR
exposició: alumnes de l’escola d’arquitectura del 
Vallès imaginen el futur equipament de l’ateneu
Selecció dels projectes fets per 12 alumnes 
com a treball de curs, fruit d’un conveni entre la 
upC i l’Ajuntament

quatre anys del present mandat municipal

Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

20 h . partit internacional amistós de rugbi 
partit entre la unió esportiva Santboiana i 
l’Amersham and Chiltern rFC, amb la 
participació de jugadors cadets i juvenils

Lloc: estadi Baldiri Aleu
Organització: unió esportiva Santboiana Seat

dIVendReS 25 de feBReR
19 h . cafè dels filòsofs
Nova tertúlia sobre la filosofia vista com una 
bona eina per a la vida quotidiana. Les sessions 
tindran lloc el darrer divendres de cada mes
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer 
Organització: biblioteques de Sant Boi

22 h . concert de jazz: Music arqueology
Quatre músics experimentats de l’escena na-
cional que intenten reacrear l’atmosfera de les 
velles gravacions de jazz

Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 5 €, entrada normal, 
i 8 €, entrada i cd
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Santafe, 
Cultura F i Humbucking

dISSaBTe 26 de feBReR
10 h . curs de flaix fotogràfic
per aprendre a dominar el flaix extern de la 
càmera

Lloc:  Can Castells Centre d’Art
Organització: Afoboi

dIUMenge 27 de feBReR
9 h . 26a cursa popular Vila de sant boi
enguany l’itinerari de la cursa passarà pel parc 
Sanitari Sant Joan de Déu

Lloc de sortida i arribada:  estadi Municipal d’Atletisme 
Constantí Miranda
Organització: Club Atletisme Sant Boi amb la col·laboració 
del parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Ajuntament

RUBRIFOLKUM: LA RENOVACIÓ DE LA 
MÚSICA TRADICIONAL

El grup Riu

L’aGEnDa 06

Aquest mes comença a Cal Ninyo un cicle de 
música folk amb l’objectiu de donar aconèixer 
la feina que fan grups d’aquí i de fora per reno-
var sons i estils d’aquest gènere musical. el ci-
cle l’organitza l’associació musical Qui hi ha? 
i començarà el proper dia 18 amb l’actuació 
de riu. el grup, que presentarà disc, defineix 
la seva música com un riu en constant flux. 
els components diuen que el Llobregat els 

uneix musicalment perquè, com ells, no està 
mai quiet. Al març el cicle seguirà amb els ir-
landesos Balkan Alien Sound (dia 4), de ritmes 
klezmer i balcànics, i reels on rails (dia enca-
ra per decidir),de sons irlandesos. La música 
celta dels barcelonins Keympa tancarà les ac-
tuacions el dia 8 d’abril.

                                                    www.quihiha.cat    



Lloc: el vestíbul de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

dIeS 2, 9, 16 I 23 de feBReR
Grup de lectura dramatitzada
Amb tècniques teatrals coneixerem dones que 
deixen empremta en la nostra història. inscrip-
cions fins al dia 22 a CrDD (Can Jordana)
 
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

del 4 al 28 de feBReR
exposició: la mirada d’el Madrid
Mostra de fotografies d’aquest fotògraf 
captades a través de viatges i experiències

Lloc: el vestíbul de Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dIeS 5 I 6  de feBReR
9 h . II torneig 4 estrelles de beisbol
Segona edició del torneig que ret homenatge 
als nens víctimes de l’accident de l’any 2009. Hi 
participaran equips catalans, de valència, Aragó i 
pamplona
 
Lloc: poliesportiu La parellada
Organització: Club Beisbol Sant Boi i Ajuntament

dIeS 5 I 12  de feBReR
16 h . torneig femení Futbol 7

Lloc: estadi Constantí Miranda
Organització: rugby Sant Boi SL

dIeS 5 I 19  de feBReR
17.30 h . ball popular
 
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIeS 6, 13, 20 I 27 de feBReR
18 h . ball popular
Dia 6, amb Marc Oriol, dia 13, amb Jordi Gómez, 
dia 20, amb Xavi Delgado, i dia 27, amb Joan Badia
  

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

dIeS 9 I 16 de feBReR
17.30 h . Introducció al word
per aprendre a redactar textos amb aquesta 
aplicació informàtica. inscripcions al CrDD 
(Can Jordana)
  
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dIeS 10, 17, 16 I 23 de feBReR
escola de Mares i pares de sant boi
Sessions dels grups eduquem la intel·ligència 
emocional i Aula familia: espai de diàleg i 
reflexió a la tasca educativa
 
Lloc: escola Fernández Lara (dies 10 i 17, a les 18 h) 
i escola Benviure (dies 16 i 23, a les 17.30 h)
Organització: Ajuntament

dIeS 10, 17 I 24 de feBReR
17.30 h . taller: risoteràpia
inscripcions a Can Jordana
  
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Ajuntament

dIeS 13 I 27 de feBReR
9.30 h . campionat de catalunya per equips 1a 
div. d’escacs

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

dIeS 14 I 28 de feBReR
17 h . taller: Quan comença el nou any hem de fer la 
nostra llista de propòsits amb decisió i seguretat
inscripcions al CrDD (Can Jordana)
  
Lloc: CrDD (Can Jordana)
Organització: Ajuntament

del 16 de feBReR al 
2 de MaRç
exposició: Desprès de l’eso...què?

Mostra adreçada als joves que han acabat l’eSO

Lloc: La Factoria Jove de Can Massallera
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de l’Oficina 
del pla Jove de la Diputació de Barcelona

 

fInS al 17 de feBReR
curs de fotografia i photoshop bàsic
Com capturar imatges, editar-les i revelar-les. 
Més informació: www.afoboi.com

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Agrupació fotogràfica Afoboi

del 17 de feBReR al 12 de 
MaRç
exposició: out-libris
Mostra sobre els llibres com a elements únics

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

de dIllUnS a dIVendReS
tallers de ioga i pilates
Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h; dimarts i 
dijous, de 9 a 10, de 10 a 11 h i de 18 a 19 h; i 
divendres, de 9 a 10 i de 10 a 11 h
  
Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

elS dIjOUS 
11 h . en veu alta, tots llegim
Sessions amb el llibre Els convidats, d’emili 
Teixidor

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

elS dIVendReS 
18 h . taller de còmic manga 
informació al punt Jove de Can Massallera 
(Mallorca, 30 Tel. 93 654 89 50)
 
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

Cal Ninyo comença 2011 amb tres propostes d’espectacle que val la pena destacar. el dia 21 tenim nit de teatre amb l’espectacle Líbido de la 
companyia de Javier villena, un especialista en el món de les màscares que ens descobrirà el teatre mitjançant una visió simbólica i psicoana-
lítica. villena ha treballat amb compayies tant importants com La Cubana, Comediants i els Joglars, al mateix temps que s’ha especialitat en la 
interpretació a través de la màscara, el mim i el clown. A banda d’aquesta oferta, estan previstos dos espectacles musicals. el dia 14 torna la 
incubadora Sonora amb el darrer treball del cantautor italià Alessandro Arena: autoretrato de ciudad invisible, una proposta amb ritmes de bolero, 
cançó italiana i jazz. i el dia 28 el teatret de Cal Ninyo presentarà tota la força a l’escenari d’una òpera rock de debò. ¿Dónde fuiste Simón Jean?, 
de presidente, una banda de Sabadell que reivindica la figura del barceloní Simón Jean en descriure l’ascens i la desaparició d’un artista gairebé 
desconegut de qui diuen que la seva música va sorprendre el mateix David Bowie. presidente, que col·labora en aquest espectacle amb el bateria 
de Nando Caballero y la Orquesta del Llanero Solitario, iván Arroyés, és conegut per una versió de ¿Por qué te vas? de José Luís perales. 

teatre i Música per començar l’any

UN COL·LOQUI SOBRE EL 
30È ANIVERSARI DEL 23-F
Tot coincidint amb la commemoració dels 
30 anys de l’intent de cop d’estat de 1981, el 
Museu de Sant Boi ha programat un col·loqui 
sobre aquells fets amb el periodista pere 
Cullell, coautor del llibre El 23 F a Catalunya 
i l’historiador Carles Serret, responsable de 
l’Arxiu Històric Municipal. La sessió també 
servirà per retre un homenatge a l’historiador 

Gabriel Cardona, el qual va viure aquella situa-
ció com a capità de la caserna de Sant Boi i 
membre de la unió Militar Democràtica. Car-
dona ha deixat testimoni d’aquella experiència 
en el llibre Las torres del honor. Cardona, que 
va morir el passat mes de gener, va escriu-
re molts treballs relacionats amb l’exèrcit a 
l´època contemporània. Una imatge de Sant Boi del 23 de gener de 1981
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L’aGEnDa inFantiL

dIa 18 de feBReR
18 h . l’hora del conte
Contes, amb eugènia González

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

18 h . l’hora del conte
Contes d’animals i bestioles, a càrrec de Blai 
Senabre

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

dIa 20 de feBReR
12 h . espectacles Familiars als barris
La caputxeta i els músics de Bremen, un 
espectacle de titelles de guant a càrrec d’Alma 
i la companyia La mar de contes
 
Lloc: Casal de Barri Marianao i preu de l’entrada: 3 €. 
els socis del club TreSC tindran un descompte d’1 € 
fins a un màxim de 5 € per família
Organització: Ajuntament

dIa 4 de feBReR
18 h . l’hora del conte
Bruixes i monstres...aagg, quin fàstic!, amb 
Blai Senabre

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

dIa 6 de feBReR
12 h . espectacles Familiars als barris
La companyia Galiot Teatre presenta 
l’espectacle de titelles En Patufet

Lloc: Casal de Barri Casablanca i preu de l’entrada: 3 €. els 
socis del club TreSC tindran un descompte d’1 € fins a un 
màxim de 5 € per família
Organització: Ajuntament

dIa 11 de feBReR
18 h . l’hora del conte
Contes de l’escriptora i il·lustradora francesa 
Magali Le Huche, amb ruth vilar

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

dIa 23 de feBReR
18 h . Dimecres de conte
La reina de les neus, amb Jordina Biosca. el 
conte explica com, quan els flocs de neu cauen 
es van unint per formar el cos d’una dama 
blanca...És la reina de les neus
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

dIa 25 de feBReR
18 h . l’hora del c onte
Contes, amb elena Codó

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

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




