
SANT JORDI 2010 
DIADA DEL LLIBRE I DE LA ROSA

aGENDa
          

l’agenda per viure Sant Boi
ABRIL 10 NÚM. 4

 TEATRE 
Èxitus, una tragicomèdia sobre la mort

Torna el Kabaret perifèrik 

MÚSICA
La xalaparta basca, en concert 

 
CINE

Les estrenes d’abril als Cinemes Can Castellet

ART 
Can Castells serà un plató de 

televisió durant dos mesos 

 DANSA
Classe de flamenc amb iván Góngora 
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lA feSTA 
Del llIbRe 
I lA ROSA 
EL 23 D’ABRIL, UNA TRADICIÓ QUE 
ENLLAÇA LA PRIMAVERA I L’AMOR

Arriba la diada roja per excel·lència, el dia de 
les roses, els llibres i les ganes de passejar 
sota el sol de primavera.... Arriba Sant Jordi!
Com cada any, els carrers s’ompliran de pa-
radetes amb els llibres més nous, de floristes 
venent roses i d’escolars, pares, joves i grans 
encuriosits gaudint de l’ambient de festa del 
carrer, d’una bona lectura o del primer solet a 
les galtes...

Paradetes, animació, lectura, sardanes...
Des del matí , a la rambla i la plaça de l’Ajuntament 
hi faran cap les paradetes de floristes i  llibreters 
de l’Associació de Llibreters i d’altres entitats 
que, aprofitant l’ambient festiu, s’hi aproparan 
amb les seves iniciatives: hi haurà espais de ven-
da de roses per ajudar projectes solidaris, tam-
bé es vendran llibres relacionats amb el medi 
ambient i les biblioteques preparen lectures de 
poemes per commemorar les efemèrides de Mi-

guel Hernández, Salvador espriu i Joan Maragall. 
recordem que aquest dia també se celebren els 
aniversaris de William Shakespeare i Miguel de 
Cervantes; d’aquí ve la tradició de regalar llibres. 
Totes les activitats estaran amenitzades amb 
música, animacions infantils i conta contes. i per 
finalitzar el dia, una ballada de sardanes amb la 
Cobla Lluïsos de Taradell. A més, Camps Blancs 
prepara una setmana entorn a la diada, amb 
jocs, contacontes, festivals literaris, etc.   
però no tot són llibres i roses... ens manquen els 
dracs, les bèsties mitològiques que atemorien 
les donzelles que Sant Jordi salvava d’un final 
tràgic... Ara, però, hi ha d’altres coses que fan 
molta més por i no es veuen.... els dracs rufi-
no i pepitu ho saben, com també saben que un 
somriure espanta qualsevol por. Acompanyats 
d’altres convidats, sortiran en cercavila el dia 24. 
Obriu portes i finestres,  la flaire de les roses i la 
saviesa dels llibres... Bona lectura!  

EL CAVALLER SANT JORDI, ELS 
DRACS, ELS LLIBRES I LES ROSES

LES TXALAPARTES BASQUES, EN CONCERT
Heu vist mai una txalaparta? És una taula 
allargada feta de pedra, ferro i fusta que es 
transforma en un instrument de percussió. 
prové del país Basc, de zones rurals i havia 
estat molt lligat al procés d’elaboració de la 
sidra. Quan s’acabaven les feines de triturar 
la poma, es feia un gran àpat i una festa, es 
muntava la txalaparta i els seus sons atreien 
la gent d’altres indrets que s’apropava a la 
celebració. els Txala, amb 8 músics i 4 txa-
lapartes, portaran El brot, un nou treball amb 
temes propis al voltant de la percussió, amb 
sonoritats tradicionals i modernes. un espec-

tacle visual i sonor ple de matissos. Temes 
frenètics com El camí d’ Hannibal o D’un Roig 
encès i delicadeses com nana Lluna o Àu-
rea. Txala, consolidats a la Fira d’espectacles 
d’Arrel Tradicional de Manresa, el Festival in-
ternacional Folk de Calaf o el FiMpT, ha des-
tacat per bandes sonores com la del film El 
lobo, protagonitzada per eduardo Noriega. Si 
voleu veure originalitat, aquí la teniu.

DIJOUS 29  D’AbRIl
Hora: 19.30 h, assaig obert: 18 h i Lloc: 
escola de Música Blai Net | preu de 
l’entrada: 5 € i Organització: Joventuts 
Musicals del Baix Llobregat 

DIVeNDReS 23  D’AbRIl
Hora: 9 A 20 H i Lloc: rbla. de rafael Casanova

DISSAbTe 24  D’AbRIl
Trobada de dracs
Hora: 20.30 H i Lloc: pl. de Catalunya i parc 
de la Muntanyeta
Més informació a la relació d’activitats i a
www.santboi.cat
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un funerari, un home sense feina, un directiu 
d’un laboratori farmacèutic i un advocat ba-
rregen les seves vides sense saber del des-
tí comú que els uneix. Quatre persones que 
viuen i s’enfronten a la mort des de perspec-
tives ben diferents. Tot plegat és Èxitus, una 
intel·ligent tragicomèdia de Titzina Teatro 
que parla del moment de la mort amb res-
pecte, drama i humor.

Preparats per a la mort ?
L’argument presenta un funerari, un home 
a la recerca de feina, un directiu d’un labo-
ratori farmacèu i un advocat. es tracta de 
quatre persones que s’enfrontaran a la mort 
des de diferents punts de vista... Les escenes 
es van succeint amb dinamisme i moments 
de poesia. L’obra planteja preguntes univer-
sals, com ara què és la mort, per què ens 
espanta o què hi ha més enllà. Segurament 
l’espectador no trobarà respostes concretes, 
però sí reflexions creatives a partir d’escenes 
dinàmiques i poètiques amb l’estil propi dels 
Titzina, una barreja d’emoció, humor i senzi-
llesa, sempre sota el segell de la qualitat.

Temàtiques socials  
els actors Diego Lorca i pako Merino, o el que 
és el mateix Titzina Teatre, es van formar a 

TITZINA TEATRO PRESENTA ÈXITUS, A 
CAN MASSALLERA

CAN CASTELLS ART/TV

A banda de difondre l’art contemporani, els 
centres d’art municipal estan esdevenint 
cada vegada més laboratoris de projectes 
que mitjançant els llenguatges artístics, 
especialment de tipus audiovisual, fomen-
ten la participació dels creadors locals i de 
la ciutadania per reflexionar sobre les seves 
vivències presents i futures en un context de 
grans transformacions socials, econòmiques 
i culturals.

Projecte artístic participatiu
Can Castells Art/Tv és un d’aquests projec-
tes. es tracta de posar en marxa (pels volts 
de la Festa Major) un canal de televisió local 
que emetrà continguts via internet, conce-
but com un canal de participació ciutadanai 
una plataforma de difusió de l’escena artís-
tica santboiana. A causa del caràcter experi-
mental, el període d’emissions es limitarà a 
dos mesos, aproximadament. La graella de 
programació inclourà reportatges, entrevis-

DIUMeNGe 11 D’AbRIl 
espectacle: Èxitus 
Hora: 19 
Lloc: Can Massallera 
preu de l’entrada: 12 €, normal, i 9 €, 
reduïda. venda d’entrades aTelentrada i 
Can Massallera)
Organització: Ajuntament 

Una escena de l’obra que podrem veure a 
Can Massallera amb  els actors Diego Lorca 
i Pako Merino

tes, debats en directe, videocreacions i altres 
continguts. Destaca un espai que ens apro-
parà a la nostra realitat com a ciutat a través 
de l’emissió de documents audiovisuals apor-
tats pels ciutadans i ciutadanes: el vídeo d’un 
casament, una reunió d’amics o una excursió 
de diumenge a Sant ramon o fotos de l’equip 
de futbol on jugàvem de petits, d’alguna diada 
de l’Onze de Setembre o, simplement, de la fa-
mília reunida a la sala de casa, són documents 
de gran valor per a al projecte. us convidem, 
doncs, a rebuscar entre els àlbums de fotos o 
els vídeos domèstics per construir plegats una 
gran foto col·lectiva. els vídeos, d’un màxim de 
5 minuts, s’han d’adreçar a Can Castells Centre 
d’Art durant el mes d’abril, ja sigui en els for-
mats tradicionals (vHS, Super 8, etc.) o en els 
formats digitals: .mov (Quicktime) .wmv (Win-
dows Media), amb compressió MpeG4 o H.264 i 
una resolució mínima de 320 x 240 pixels. 

       Més informació: cancastellstv@gmail.com

l’escola francesa de Jacques Lecoq i com 
a companyia sempre han prioritzat les te-
màtiques teatrals de caire social a les seves 
produccions. i Èxitus no n’és una excepció.
Mentre s’anava preparant la producció, la 
companyia va comptar amb l’ajut proper 
i real dels Serveis Municipals Funeraris de 
Terrassa i el Servei de pal·liatius de la vall d’ 
Hebron, un element important que confirma 
la rigorositat dels actors a l’hora de prepa-
rar temàtiques tan difícils de tractar. 
                                  
  
     www.titziniateatro.com



en aquest apartat trobareu cada mes un avanç 
de les novetats als cines de Sant Boi. Fins al dia 
15 es projectarà Furia de titanes, de Louis Lete-
rrier (El increíble Hulk i transporter 2), amb Liam 
Neeson i ralph Fiennes, adaptació del mite de 
perseo, fill de Zeus, pare dels déus de la Grècia 
Clàssica. i el dia 16 rebrem alicia en el país de las 
Maravillas, de Tim Burton (Eduardo Manostije-
ras, Pesadilla antes de navidad...), adaptació de 
la novel·la de Lewis Carroll, amb Mia Wasikowska, 
Johnny Deep i Helena Boham Carter.
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FURIa de TITaneS 
euA 2010
director: Louis 
Leterrier
intèrprets: Sam 
Worthington, Liam 
Neeson i ralph 
Fiennes
durada: 128’
gènere:  fantàstic

alICIa en el PaÍS 
de laS MaRaVIllaS
euA 2010
director: Tim Burton
intèrprets: Mia 
Wasikowska, Johnny 
Deep i Helena 
Boham Carter
durada: 100’
gènere: fantàstic

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

dISSabTe 10 d’abRIl
9 h . Dia del Club
Jornada de petanca.

Lloc: pistes de petanca Ciutat Cooperativa
Organització: Club petanca Ciutat Cooperativa

dIUMenge 11 d’abRIl
13 h . Cantada de caramelles
Tradicional cantada de cançons de pasqua amb 
la participació d’una dotzena de nens i nenes.

Lloc: plaça de l’Ajuntament (13 h) i als barris de 
Marianao i Centre (durant el matí)
Organització: petits Caramellaires de la parròquia 
de Sant Baldiri

18 h . ball popular
Ball amb la música i la veu de Sílvia

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

19 h . Temporada de Teatre, 
Música i Dansa: Èxitus
representació de la companyia Titzina, amb els 
actors Diego Lorca i pako Merino. un espectacle 
en clau tragicòmica que ha gaudit del reconeixe-
ment de la crítica i el públic de Catalunya.

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 12 €, normal, 
9 €, reduïda. venda: Telentrada, anticipada, i Can 
Massallera, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h, i a partir de les 17.30 h, el mateix dia de la funció.
Organització: Ajuntament

dIMaRTS 13 d’abRIl
18.30 h . Xerrada: la prevenció en 
oncologia dermatològica
La sessió serà a càrrec del doctor Jordi 
Graells i estrada, cap de servei de 
Dermatologia a l’Hospital de Sant Boi

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació espanyola contra 
el Càncer de Sant Boi

dIMeCReS 7 d’abRIl
11 h . Trobada de rugbi dels IeS de Sant boi 
amb motiu del Dia Mundial de la Salut
Matinal de rugbi coincidint amb la 
commemoració de la diada

Lloc: estadi Baldiri Aleu
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de la 
unió esportiva Santboiana i l’ieS Marianao

17.30 h . Cinefòrum: La gran seducción
projecció de la cinta de Jean-François 
poliot, ajornada el passat 3 de març  

Lloc: Can Massallera
Organització: Av vinyets i Molí vell

18.30 h . Tertúlia literària
Comentaris sobre el llibre Siddharha, de 
Hermann Hesse

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

dIVendReS 9 d’abRIl
15.30 h . Grup de suport a 
l’alletament matern
Sessions adreçades a mares i pares 
amb fills i filles en edat d’alletament.

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

22 h . Incubadora sonora. les bandes del 
futur: Hotel Marte
Hotel Marte, lletres urbanes i quotidianes 
a ritme de rock amb molta ànima.

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

L’aGEnDa

dIMeCReS 14 d’abRIl
20 h . Presentació del llibre Héroe en la 
casa de los vientos
volum de Francesc rovira Llacuna

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Gremi de Llibreters de Sant Boi

dIjoUS 15 d’abRIl
18 h . Trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava
Amb motiu d’aquestes trobades iniciades 
enguany, cada mes s’editarà una placa d’un 
lloc emblemàtic de la ciutat.

Lloc: penya Blaugrana de Sant Boi (Torras i Bages, 19)
Organització: Col·leccionistes de plaques de Cava

 

dIVendReS 16 d’abRIl
22 h . X Kabaret Perifèrik
en aquesta ocasió la producció inclourà 
circ, música i dansa, a càrrec del centre de 
creació artística Cronopis.
   
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 6 €
Organització: Ajuntament
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dIMaRTS 20 d’abRIl
15.15 h . Sessions de l’espai nadó 
espai familiar
el desenvolupament psicomotor amb la 
psicòloga Natalia palluchini.

Lloc: escola Bressol La Mercè 
(av. Can Carreras, 14 cantonada Mimoses)
Organització: Ajuntament

dIMeCReS 21 d’abRIl
18 h . Tertúlia poètica: Coneguem 
la nostra gent
presentació del llibre Batecs, 
de Montserrat Comas.

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

19 h . lliurament de premis del III Concurs 
de Relat fantàstic per a Joves fAN-TAS-TIK
en el decurs de l’acte es lliuraran els pre-
mis de la tercera edició d’aquest concurs 
adreçat als joves.

Lloc: per determinar (www.santboi.cat i tel. 93 652 98 43)
Organització: Ajuntament

dIjoUS 22 d’abRIl
19 h . Presentació del llibre Esquizofrenia: 
locura o realidad
Llibre de Mercè Torrentaller rocaespona, 
afectada d’aquesta malaltia. La sessió 
comptarà amb l’escriptora Queta Garcia.

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Associació equilibri

dIVendReS 23 d’abRIl
9 h . Diada de Sant Jordi
exposició i venda de llibres i roses. Bi-
blioteca al carrer i mostra d’entitats de 
Cooperació. Horaris de les activitats: a la 
plaça de l’Ajuntament els espectacle Sant 
Jordi i el drac, de la Cia Hi Havia una vega-
da (al voltant de les 10.30 h), Barbapapa, 
conte solidari (12 h), i lectura de poemes 

en commemoració de les efemèrides dels 
poetes espriu, Maragall i Hernández (18.30 
h). A la tarda, a la matenixa plaça, el rovell 
de l’Ou recordarà la llegenda de Sant Jordi; 
a les 19.30 h, hi haurà sardanes amb els 
Lluïsos de Taradell, i, a les 20.30 h, per-
formance poètica a Cal Ninyo per recordar 
Miguel Hernández. A la biblioteca rubió i 
Balaguer està prevista una mostra de llibres, 
i l’hora del conte amb Contes catalans amb 
La història del drac (18 h). Com altres anys, 
l’Ajuntament realitzarà, matí i tarda, jornada 
de portes obertes.

Lloc: plaça de l’Ajuntament, Cal Ninyo, edifici de Ca la 
vila i Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ass. de Llibreters de Sant Boi, Amics de la 
Sardana i Ajuntament

dISSabTe 24 d’abRIl
10 h . Jornada: la coeducació en el lleure 
infantil i juvenil
Sessió per a professionals d’aquests àmbits. 
es treballarà la coeducació per promoure la 
igualtat d’oportunitats. inscripcions a partir 
del 6 d’abril al CrDD i al SiJ el punt.

Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

17.30 h . ball popular
Ball amb orquestra

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

20.30 h . Trobada de Dracs
Cercavila des de la plaça de Catalunya fins al 
parc de la Muntanyeta. A les 21.30 h, La lle-
genda de Sant Jordi, amb el Ceip Montbaig.

Lloc: plaça de Catalunya i parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

23.30 h . Discoball
Nit de ball de saló

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

L’aGEnDa
dISSabTe 17 d’abRIl
17 h . Projecció de Policromia
projecció del film amb l’assistència del 
director, pere Koniec

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

18 h . festa de primavera
Actuacions de voces de Bohemia, el ballet 
Aires de Andalucía, Chevalo y sus muñecos, 
la màgia de Xanado, el grup de sevillanes de 
l’Av vinyets i Molí vell i ball oriental amb la 
companyia Las dríadas.
  
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: socis, 5 €, 
i no socis, 7 €
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIUMenge 18 d’abRIl
10 h . 1r Mercat d’Intercanvi de Sant boi
primera edició d’una nova iniciativa que pre-
tén intercanviar objectes que ja no ens són 
necessaris però que poden ser útils a algú 
altre. Més informació: http://mercatinter-
canvi.blogspot.com 

Lloc: plaça de Catalunya
Organització: Agrupament escolta i Guia 
Sant ramon Nonat

18 h . Concert pro Haití
Amb les corals pedres Blanques, ressò, 
renaixença, No ve d’un to i La vall, el Cor 
de Cambra de Sant Boi, un grup de gospel, 
Diapaswing i Qui hi ha?

Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 10 €
Organització: Cor de Cambra i Òmnium Cultural

18 h . ball popular
Ball amb el Dúo Mediterráneo

Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar
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Kabaret Perifèrik arriba a la desena edició 
com una activitat consolidada. Sorgit com un 
espectacle alternatiu de “varietats contem-
porànies perifèriques”, aposta per produc-
cions de petit format amb vocació de barrejar 
gèneres que fugen de propostes estètiques 
convencionals. La idea va néixer l’any 2004 i 
des d’aleshores ha recollit el treball d’artistes 
molt diversos. Pel Kabaret han passat més de 

80 artistes (Jordi Joanet “Boni”, els Panettone 
Brothers, Merche ochoa) i 1.200 espectadors. 
amb ingredients diferents, s’aconsegueixen 
espectacles irrepetibles els uns dels altres.   
En aquesta darrers edició, Kabaret presenta 
una producció del centre de creació artística 
Cronopis, dedicat al món del circ, amb mú-
sica en directe i la participació destacada de 
l’actriu alba Sarraute.

El Kabaret Perifèric es consolida a Cal Ninyo

Alba Sarraute, 
guanyadora del Premi 
del Públic de la 
Fira de Teatre de 
Tàrrega 2009



dIUMenge 25 d’abRIl
10 h . Jornada de migas extremeñas
La festa, ajornada el passat 7 de març, 
comptarà amb l’alcalde de peraleda

Lloc: Zona de pic nic de Camps Blancs
Organització: AC peraleda Ntra. Sra. de Fátima

11.30 h . VIII Trobada de gent soltera, sepa-
rada, divorciada i vídua del baix llobregat
Trobada sota el lema “en tu casa... o con 
nosotros?”. Hi haurà actuacions, dinar i ball. 
Més informació: amicitiasantboi@live.com

Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Amicitia

18 h . ball popular
Ball amb la música i la veu de Miquel Mateu

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

19 h . espectacle de dansa per Haití
L’espectacle solidari inclou dansa oriental 
amb les alumnes de Samâeh i la companyia 
Las dríadas, i dansa contemporània i fla-
menc amb M. rosa Martínez i M. rosa Miras. 
els fons que es recullin es destinaran als 
damnificats del terratrèmol.

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

dIMeCReS 28 d’abRIl
18.30 h . Club de lectura fàcil
Lectura i comentaris sobre el llibre tant de 
gust de conèixer-la, senyora Rodoreda, de 
M. Carme Bernal i Carme rubio.

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

del 7 al 30 d’abRIl
exposició: Intimidades
exposició fotogràfica de Daniel Morin al 
voltant de la cara amable de llocs, gestos i 
moments íntims de les persones.
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

del 8 al 30 d’abRIl
exposició fotogràfica: el llenguatge de les mans
Mostra col·lectiva d’una trentena de fotò-
grafs santboians acompanyada d’un text de 
presentació i cinc poemes de Queta Garcia.

Lloc: Hotel d’entitats (riereta, 2)
Organització: Agrupació fotogràfica de Sant Boi, Afoboi

dIeS 9 I 16 d’abRIl
10 h . Taller de tècniques de relaxació
Taller per aprendre a lliberar la tensió mus-
cular i psíquica, recuperar la calma, l’equilibri 
mental i la pau interior.

Lloc: carrer de Josep Torres i Bages, 9 (seu de l’entitat 
organitzadora) i preu del curs: 24 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

dIeS 10 I 17 d’abRIl
10 h . Taller: Tecnologia a l’abast
Darreres jornades del taller a càrrec 
de Sant Boi Tv. 

Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: Sant Boi Tv

dIeS 10 I 24 d’abRIl
9 h . Jornades: Jugant net hi guanyem tots
Sessions dedicades a la promoció de les 
bones pràctiques en l’esport.

Lloc: Camp Municipal de Futbol Joan Baptista Milà 
(dia 10), Camp Municipal de Futbol vinyets i Molí vell 
i poliesportiu La parellada (dia 24) 
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

dIjoUS 29 d’abRIl
19.30 h . Concert de noves músiques d’arrel
Actuació del grup Txala, formació musical 
amb instruments tradicionals com la txala-
parta, l’acordió diatònic, el bouzouki i altres 
elements de percussió.
 
Lloc: escola Municipal de Música Blai Net
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

dIVendReS 30 d’abRIl
19.30 h . Classe magistral de flamenc 
amb Iván Góngora
el ballarí ha col·laborat amb Joaquín Cortés, 
María pagés i rafael Aguilar. L’activitat com-
memora el Dia internacional de la Dansa.

Lloc: Can Massallera i preu de la classe: 4 €
Organització: Centro Cultural Andaluz de Sant Boi

22 h . Concert de jazz: Violetta & Michele 
faber Quartet
La veu de violetta Curry, que ja va actuar a 
Sant Boi al maig de 2008, torna a la ciutat 
amb la pianista nord-americana Michele Fa-
ber. Durant el concert presentaran el treball 
Here we go again tour 2010.
 
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 6 €
Organització: biblioteques de Sant Boi

eXPoSICIonS, TalleRS  

dIeS 7, 14, 21 I 28 d’abRIl
17.30 h . escola Municipal de Pares 
i Mares 2009-2010
“Navegació segura a internet”. Sessions 
sobre l’ús adequat de les noves tecnologies
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament
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eXPoSICIonS, TalleRS ...

El Centro Cultural andaluz de Sant Boi ha pre-
parat una celebració especial amb motiu del 
Dia internacional de la Dansa que es comme-
mora el dia 29. L’endemà, divendres, de 19 a 
21.30 h, Can Massallera es transformarà en 
una acadèmia de ball on el ballarí i professor 
iván Góngora oferirà una classe magistral de 
flamenc. Góngora ensenya flamenc a profes-
sionals d’aquesta disciplina artística  en di-

versos centres de Barcelona i l’Hospitalet. Ha 
participat en les coreografies que Juan Carlos 
Lérida ha realitzat per a la companyia de Joa-
quin Cortés i ha format part de les de María 
Pagés i Rafael aguilar. 
Les persones interessades a participar a la 
classe del dia 30 s’han d’adreçar al telèfon 
646 000 643 o al correu electrònic ccasb@
hotmail.com    

El ballarí Iván Góngora ensenya flamenc

El ballarí dalt de 
l’escenari, en ple 
treball



del 11 d’abRIl al 
5 d’oCTUbRe
exposició: Silencis forçats. les persones i 
els trastorns mentals
La concepció i el tractament de la salut mental 
al llarg de la història. L’exposició pretén hu-
manitzar les persones que pateixen aquestes 
malalties, mostrar-les com són, lluny del con-
cepte de bogeria. A partir del dia 11, a les 12 h.

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

dIeS 14, 15 I 16 d’abRIl
10 h . Campanya de donació de sang
Horari de la unitat mòbil: de 10 a 14 h 
i de 17 a 21 h. 

Lloc: pl. Catalunya, c. Girona (entre Llibertat i providèn-
cia) i c. pau Casals (davant casal Ciutat Cooperativa)
Organització: Associació de Donants de Sang del Baix 
LLobregat

dIeS 14, 21 I 28 d’abRIl
18 h . Curs de comunicació i difusió per a 
entitats de dones
inscripció prèvia al Centre de recursos i 
Documentació de les Dones 

Lloc: Can Jordana (CrDD)
Organització: Ajuntament

dIeS 15, 22 I 29
17.30 . Taller de risoteràpia
inscripcions al Centre de recursos i 
Documentació de les Dones.

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

dIeS 20 I 22 d’abRIl
10 h . Taller: Descobreix la teva passió
el taller pretén ajudar-nos a ser més feliços, 
millorar l’autoestima i la salut.

Lloc: carrer de Josep Torras i Bages, 9 (seu de l’entitat 
organitzadora) i preu del curs: 24 €
Organització: La Cápsula del Tiempo

del 20 al 30 d’abRIl
exposició: 30 anys d’educació 
viària a Sant boi
els projectes realitzats per la policia Muni-
cipal de Sant Boi i els dibuixos finalistes del 
concurs amb el mateix nom.

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

del 22 d’abRIl al 
9 de MaIg
exposició: Pau Casals i l’exili
el gran músic català com a figura de l’exili

Lloc: Can Massallera
Organització: uNeD amb la col·laboració de la Fundació 
pau Casals

FInS al 24 d’abRIl
exposició: l’estamperia de Monsieur 
Perignon. Col·lecció biel Torrents
Mostra de gravats de grans artistes del 
segle XX. una producció d’Art públic. 
espai d’Art Contemporani.

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

del 29 d’abRIl al 
20 de jUny
Can Castells Art TV
Durant dos mesos, el Centre d’Art tindrà un 
plató de televisió que vol esdevenir una eina 
d’art experimental de comunicació participati-
va. Les emissions es podran veure per internet.

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

FInS al 15 de MaIg
2n Concurs estatal de fotografia 
Vila de Sant boi 2010
Hi ha dues categories: tema lliure i Sant Boi. 
Més informació: www.afoboi.com
 
Lloc: Hotel d’entitats (riereta, 2)
Organització: Agrupació Fotogràfica de Sant Boi Afoboi

FInS al 18 de MaIg
19 h . Curs d’aproximació a la llengua 
de signes catalana
Aproximació al mètode de comunicació utili-
tzat per persones amb discapacitat auditiva. 
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

FInS al 25 de jUny
Taller de creació audiovisual
introducció als coneixements bàsics del 
llenguatge audiovisual. Més info: talleraudio-
visual@hotmail.com

Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Càpsula del Temps

elS dIjoUS
11 h. en veu alta, tots llegim
El alma de mariposa de Queta Garcia 

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

elS dISSabTeS
12 h. Taller de formació audiovisual
Nou taller, continuació del realitzat fins ara 
a Cal Ninyo. Les sessions estan orientades 
a aprendre realització de cine i televisió. 
Les places són limitades. Més informació: 
talleraudiovisual@hotmail.com
 
Lloc: Can Massallera i preu del taller: 30 €
Organització: La Cápsula del Tiempo
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II Concurs Estatal de Fotografia

The wall, d’Àlex Caballero, guanya-
dor de l’any passat en la categoria 
de Sant Boi

L’agrupació Fotogràfica de Sant Boi afoboi or-
ganitza per segona vegada el Concurs Estatal 
de Fotografia Vila de Sant Boi.  S’hi pot partici-
par en dues modalitats: tema lliure i Sant Boi. 
Les fotografies han de ser inèdites i s’han de 
presentar muntades en una cartolina rígida de 
30 x 40 cm. El 15 de maig finalitza el termini 
per presentar els originals i el 27 es donarà a 
conèixer el veredicte del jurat a Can Castells 

Centre d’art. Els guanyadors es repartiran 
1.200 €, una càmera fotogràfica i un cap de 
setmana d’hotel. 
La primera edició va comptar amb 69 partici-
pants i un total de 208 fotografies. El 50% van 
ser concursants de Sant Boi, un 20% d’altres 
punts de Catalunya i la resta de diversos  in-
drets d’Espanya.



L’AGENDA INFANTIL

dIeS 16 I 30 d’abRIl
18 h . l’Hora del Conte
El drac del vent, conte popular xinès (dia 16) 
i L’Oriol i la lluna per amiga (dia 30).

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

dIa 24 d’abRIl
12 h . Papiroflèxia. Taller d’origami       
Taller adreçat a nens i nenes, a apartir d’11 
anys.
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIa 25 d’abRIl
11.30 h . Taller: Mira una pedra      
un taller per fer volar la imaginació. A partir de 
l’observació d’una senzilla pedra els nens i les 
nenes crearan una obra amb la pedra com a pro-
tagonista. Activitat gratuïta amb places limitades.
 
Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació d’entitats els Garrofers de Sant Boi

dIeS 9, 16, 23 I 30 d’abRIl
18 h . l’Hora del Conte       
Contes catalans: els bessons (dia 9), Una 
mirada de contes (dia 16), Contes catalans: la 
història del drac, (dia 23) i Contes ecològics 
(dia 30)
 
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi 

dIa 11 d’abRIl
12 h . espectacles familiars als barris
Petons, espectacle de titelles de la companyia 
L’estenedor Teatre (www.estenedor.com). 
L’Òscar té dotze anys i s’ha tornat força rebel. 
Ara no vol fer petons. La família està tan pre-
ocupada que demana consell al metge. Aquest 
diu que si pogués entrar al cos del noi potser 
podria esbrinar el que li passa. Així comença 
aquesta aventura...
Més informació: activitatsinfantils@santboi.cat

Lloc: Casal de Barri Casablanca i preu de l’entrada: 2 €, 
entrada normal, i 1 €, entrada per als menors de 13 anys
Organització: Ajuntament

12 h . espectacles familiars als barris
Una paradeta particular, espectacle de la com-
panyia La Bleda (www.lableda.com). Mai havia 
estat tan divertit anar al mercat. La mestressa 
de la parada ens obrirà tot un món especial on 
el carbassó fa cançons, coneixerem el pèsol 
més famós o la mongetera màgica... i haurem 
de vigilar el cuc escurubut que no es mengi les 
fruites i les verdures!Més informació: 
activitatsinfantils@santboi.cat

Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa i Molí Nou i preu 
de l’entrada: 2 €, entrada normal, i 1 €, entrada per als 
menors de 13 anys
Organització: Ajuntament

dIa 28 d’abRIl
18 h . Dimecres de conte        
Roba estesa, contes penjats d’un fil, sessió 
amb titelles a càrrec de Lídia Clua.
Quan la protagonista del relat surt al jardí a 
estendre la roba explica com veu la vida des 
d’aquest indret.
 
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Llibreters de Sant Boi

Espectacle Petons, de la companyia 
l’Estenedor Teatre, que es podrà veure el  
dia 11 d’abril al Casal de Casablanca




