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salut 
mental i 
esport 
Un compromís amb les persones que 
pateixen malalties mentals 

el proper dia 21 està prevista la cinquena edició 
del Cros Solidari per la Salut Mental, un esdeve-
niment ludicoesportiu que pretén conscienciar-
nos sobre la realitat de la malaltia mental,  fer-la 
visible i valorar-ne la importància social. un any 
més, el parc de la Muntanyeta serà l’escenari 
d’aquesta cita esportiva i solidària. 
Hi haurà curses de diverses modalitats per un 
total de 850 corredors i corredores. estan pre-
vistes proves per a participants en jocs esco-
lars, per a atletes federats, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i malaltia mental i una 
cursa popular.

Mascota i pin solidari
enguany el cros estrena mascota. La cabuda (a 
l’esquerra d’aquest text) ha estat elegida en-
tre els dissenys realitzats per usuaris de l’Àrea 
de Salut Mental i Discapacitat intel·lectual del 
parc Sanitari Sant Joan de Déu. A partir d’ara  

il·lustrarà els cartells i altres elements de difusió 
de l’esdeveniment. pero, encara hi ha una altra 
novetat. L’organització ens proposa participar en 
el cros fent un donatiu voluntari. Amb una apor-
tació qualsevol rebreu un pin amb el dibuix de 
la nova mascota i entrareu en el sorteig d’unes 
samarretes esportives. També podreu guanyar 
un cap de setmana per a dues persones al cen-
tre termal Caldea d’Andorra. Tota la recaptació es 
destinarà a tasques d’investigació de les malal-
ties mentals. el Cros Solidari per la Salut Mental 
està organitzat pel parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, el Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament. el 
dia 19 tindrà lloc el tradicional cros de promoció 
escolar amb la participació d’uns 900 infants.    

TORNA EL CROS SOLIDARI: 
TOTHOM A CÓRRER

EL JAZZ SEGUEIX SONANT AL NOVEMBRE
La 19a Mostra de Jazz de Sant Boi continua al 
novembre amb propostes interessants i variades 
per als amants d’aquest estil musical i de la mú-
sica, en general. el quartet de Terell Stafford, un 
dels trompetistes més interessants del panora-
ma actual del jazz (col·laborador de Diana Krall i 
Alvin Queen, entre d’altres), arriba a Cal Ninyo el 
dia 5. el dia 12, el Casal de Barri Casablanca gau-
dirà amb la guitarra d’Andreu Martínez, un exer-
cici de blues, jazz, rock i funk. el saxos d’Scott 
Hamilton i Toni Solà ompliran de sons especta-
culars el Casal de Marianao el dia 19, tot conver-
tint aquesta cita amb un duel de mestres magis-

tral. i com que tot allò que comença té un final, la 
mostra acabarà el dia 26 a Can Massallera amb 
el més pur estil anys 30 i 40. els Swing Set faran 
apareixer els fantasmes d’ellington, Basie, Luc-
enford... el swing treballat amb solidesa i passió.

DiuMeNGe, 21 De NOveMBre
v Cros Solidari per la Salut Mental
Hora: 10 h i Lloc: parc de la Muntanyeta
Més informació: www.santboi.cat

DieS 5, 12, 19 i 26 De NOveMBre
19a Mostra de Jazz de Sant Boi
Lloc: Cal Ninyo, casals de barri Casablanca i 
Marianao i Can Massallera i preu de l’entrada:  
7,30 €
Dia 5 nov.: Terell Stafford Quartet
Dia 12 nov.: Andreu Martínez Trio
Dia 19 nov.: Scott Hamilton & Toni Solà Quartet
Dia 26 nov.: Swing Set 

Una imatge de la sortida d’una prova del cros de l’any passat
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A banda de difondre l’art contemporani, els cen-
tres d’art municipal estan esdevenint cada vega-
da més laboratoris de projectes que mitjançant 
els llenguatges artístics, especialment de tipus 
audiovisual, fomenten la participació dels crea-
dors locals i de la ciutadania per reflexionar 
sobre les seves vivències presents i futures en 
un context de grans transformacions socials, 
econòmiques i culturals. 
Can Castells Art/Tv és un d’aquests projectes. es 
tracta de posar en marxa un canal de televisió 
local que emetrà continguts via internet i con-
cebut com un canal de participació ciutadana i 
una plataforma de difusió de l’escena artística 
santboiana. 

Els artistes santboians protagonitzen la 
primera emissió 
el proper 11 de novembre, a les 19.30 h, tindrà 
lloc la primera retransmissió d’aquest canal 
televisiu experimental. en directe, des del pla-
tó de Can Castells-Centre d’Art, bona part de la 
comunitat artística de la nostra ciutat (artistes 

CAZANDO GAMUSINOS: HUMOR, MOLT 
D’HUMOR I MÉS HUMOR
el 21 de novembre a Can Massallera us diver-
tireu amb el treball àcid i corrosiu del mono-
loguista Dani pérez, que amb una gràcia in-
discutible, ens mostrarà el camí de l’absurd 
quotidià, des del moment no escollit de néixer 
fins a arribar als 65 moment que, enlloc de fer 
un balanç de vida feliç i divertit, només que-
darà allò de “va ser un treballador exemplar”, 
sense cap marge a la desobediència ni a la 
decisió pròpia. 

Objectiu: passar-ho bé
passeu-vos-ho be amb l’humor del Dani pérez, 
un d’aquests monologuistes que, grans a la seva 
feina i d’esperit trencador, us ajudarà a deixar 
de caçar gamusinos, com si no hi hagués altra 
cosa a fer i a decidir en un món de feines inútils i 
dies sense esperit.
Dani pérez ha estat col·laborador de diversos 
programes de televisió a Canal plus (El club de 
la comedia), Tve (Muchas gracias), Tv3 (Sense 
títol, amb Andreu Buenafuente), etc.

dia 11 de noVemBre 
Debat Can Castells Tv 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Centre d’Art Can Castells 
www.cancastellstv.com 

plàstics, videocreadors, performers, etc.) es 
col·locaran davant la càmera per parlar del fet 
creatiu en aquests temps i en aquesta ciutat, 
per fer-nos coneixedors de les seves inquietuds 
i problemàtiques, del seus projectes i anhels.
per seguir aquesta retransmissió, només us 
heu de connectar a www.cancastellstv.com. 
Més informació a cancastellstv@gmail.com.

dia 21 de noVemBre
espectacle: Cazando Gamusinos
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 

CAN CASTELLS ART/TV COMENÇA LES 
SEVES EMISSIONS

Dani Pérez en plena actuació, 
a l’escenari



Los ojos de Julia, estrenada al Festival de Cine-
ma Fantàstic de Sitges, ha arribat fa pocs dies 
a la cartellera santboiana. Amb una Belén rue-
da estupenda en el paper, la pel·lícula de Gui-
llem Morales no deixa indiferent. La novetat del 
mes, però, és la darrera entrega de les aventures 
del mag més famós de la literatura. La primera 
part de Harry Potter y las reliquias de la muerte 
arribarà, amb projecció 3D, el dia 19. Diuen que 
l’últim film de la nissaga està tancat amb pany i 
clau fins a 2011. una mica de paciència....   
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lOS OJOS de JUlIa
espanya 2010
director: Guillem 
Morales
intèrprets: Belén 
rueda, 
Lluís Homar
durada: 100’
gènere:  suspens

HaRRY POTTeR I laS 
RelIQUIaS de la 
MUeRTe (1a. part)
euA 2010
director: David Yates
intèrprets: Daniel 
radcliffe, rupert 
Grint, emma Watson
gènere: fantàstic
projecció en 3d

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

dIJOUS 11 de nOveMbRe
19.30 h . debat can castells tV 
primer dels debats previstos en aquest projecte 
de televisió per internet. en aquesta primera 
sessió es parlarà sobre els creadors locals
      
Lloc: Centre d’Art Can Castells. www.cancastellstv.com
Organització: Ajuntament

dIvendReS 12 de nOveMbRe
18 h . contes sense barreres
Mitjançant els contes de la companyia teatral 
espina de la Sardina descobrirem que, malgrat 
les diferències, tots i totes som iguals
      
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

19 h . recital homenatge a miguel Hernández
per commemorar el centenari del naixement del 
poeta amb poemes i actuacions de cantautors
      
Lloc: Cal Ninyo
Organització: retalls d’Art i Centro Castellano-leonés

22 h . 19a mostra de Jazz de sant Boi
Actuació d’Andreu Martínez Trio
        
Lloc: Casal de Barri Casablanca i preu de l’entrada: 7,30 €. 
promoció especial 2x1 per als socis del Tr3SC
Organització: Ajuntament

dISSabTe 13 de nOveMbRe
10 h . cicle de trobades amb...
Francesc Fàbregas inicirà el cicle de trobades 
amb artistes relacionats amb la fotografia. 
informació i inscripcions: paky@afoboi.com
       

Lloc: Centre d’Art Can Castells i entrada gratuïta
Organització: agrupació fotogràfica Afoboi

dIMecReS 3 de nOveMbRe
18.30 h . tertúlia literària
El temps de les cireres, novel·la de Montserrat 
roig. L’any vinent farà 20 anys de la seva mort
      
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIvendReS 5 de nOveMbRe
15.30 h . Grup de suport a l’alletament matern
per compartir l’experiència de la maternitat i la 
paternitat
       
Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana. ebre, 27)
Organització: Grup Areola

22 h . 19a mostra de Jazz de sant Boi
Actuació de Terell Stafford Quartet 
        
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 7,30 €. promoció especial 
2x1 per als socis del Tr3SC
Organització: Ajuntament

dISSabTe 6 de nOveMbRe
17.30 h . Ball 
Ball amb orquestra
       
Lloc: Can Massallera i preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis
Organització: Associació de veïns vinyets i Molí vell

dIUMenge 7 de nOveMbRe
8.30 h . 3a pedalada mi-Btt 
Cursa de bicicleta de muntanya. Hi haurà dos 
recorreguts (20 km i 38,5  km) amb sortejos 
i premis per als participants. Més informació: 
www.mibttcompex.com
      
Lloc de sortida: estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Organització: Compex

L’aGEnDa

dIMaRTS 16 de nOveMbRe
17.30 h . cinefòrum: Slumdog Millionaire
projecció i fòrum de la pel·lícula
      
Lloc: Can Massallera
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIMecReS 17 de nOveMbRe
18 h . tertúlia poètica
Lectura i comentaris de l’obra dels poetes Màrius 
Torres i Miguel Hernández..
      
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIJOUS 18 de nOveMbRe
18 h . trobada de col·leccionistes de plaques 
de cava
La placa del mes porta dibuixat l’edifici de 
Can Castellet
      
Lloc: penya Barcelonista Sant Boi
Organització: Col·leccionistes de plaques de Cava

dIvendReS 19 de nOveMbRe 
9.30 h . V cros escolar de sant Boi
Activitat de promoció esportiva escolar
         
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament

22 h . 19a mostra de Jazz de sant Boi
Actuació d’Scott Hamilton & Toni Solà Quartet

Lloc: Casal de Barri Marianao i preu de l’entrada: 7,30 €. 
promoció especial 2x1 per als socis del Tr3SC
Organització: Ajuntament

dISSabTe 20 de nOveMbRe
10 h . commemoració del dia internacional 
contra la Violència vers les dones
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9.30 h . V cros solidari per la salut mental
Cinquena edició d’aquest ja tradicional esdeve-
niment solidari 
      
Lloc: parc de la Muntanyeta
Organització: parc Sanitari Sant Joan de Déu, Ajuntament i 
Club Atletisme Sant Boi

10 h . marxa contra la violència vers les dones
A Can Massallera acabarà la marxa amb un 
espectacle de lectura dramatitzada i la lectura 
del manifest

      
Lloc d’inici: plaça d’ernest Lluch i Lloc d’arribada: Can 
Massallera i inscripció prèvia: CrDD a Can Jordana
Organització: Ajuntament i Consell Municipal de les Dones

12 h . concert coral de tardor
Amb la participació de les corals infantils de la 
renaixença: patim patam, esqueix i No ve d’un To
      
Lloc: Cal Ninyo
Organització: corals infantils de la renaixença

19 h . temp. de teatre: Cazando Gamusinos
representació amb Dani pérez, conegut per 
la seva participació en diversos programes 
televisius.

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

dIMecReS 24 de nOveMbRe
10 h . un matí a can torrents. un passeig de 
sensacions
Activitat inclosa en el programa de la i Setmana 
de les persones amb Discapacitat
      
Lloc: Can Torrents
Organització: Ajuntament

18.30 h . club de lectura fàcil
Lectura de Conte de nadal, de Charles Dickens
      
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

19.30 h . concert de música clàssica
el grup voce i solistes de l’Orquestra de Cambra 
de Barcelona presenten Slabat Meter i La Serva 
Padrona de G.G. pergolesi

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat i Ajuntament

dIJOUS 25 de nOveMbRe
18 h . cinefòrum: Frozen river
projecció d’aquest film dirigit per Courtney Hunt, 
amb motiu de la commemoració del Dia inter-
nacional contra la violència vers les Dones
      
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Ajuntament i Consell Municipal de les Dones

19 h . presentació  del llibre El Camí de 
Bandama Vermell
Llibre de Silvia romero i Alícia Gili, premi Co-
lumna Jove 2010. el volum retrata la vida dels 
nens soldats a l’Àfrica

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

dIvendReS 26 de nOveMbRe
8 h . conte en llenguatge de signes
una estona parlant amb les mans amb El secret 
de la lluna, conte i taller a càrrec de Ginjoler. 
L’acte està inclòs en el programa de la Setmana 
de les persones amb Discapacitat
      
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

18 h . Xerrada: “discapacitat i petita infància”
Activitat inclosa en la i Setmana de les persones 
amb Discapacitat
      
Lloc: Can Jordana
Organització: CDiAp-Atenció precoç

19 h . conferència: “assessorament filosòfic. 
entre la psicoteràpia i el coaching”
A càrrec d’Humberto ruiz
      
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

21 h . sopar solidari de l’escola llor
Hi haurà una haima amb te i fotografies de 
l’estada dels alumnes als campaments sahrauís 
d’Smara (a territori d’Algèria). També hi haurà 
animació i una rifa

L’aGEnDa
estand amb documentació especialitzada i 
informació del Centre de recursos i 
Documentació de les Dones. També està 
prevista la construcció d’una pancarta 
col·lectiva per a la marxa prevista per al dia 
següent, l’espectacle de contacontes Què 
contem quan contem? (12 h) i la 
lectura del manifest (13 h)
          
Lloc: plaça del Mercat de la Muntanyeta
Organització: Ajuntament i Consell Municipal de les Dones 

18 h . Festival benèfic contra el càncer
La recaptació anirà destinada a la lluita contra 
el càncer. Actuacions musicals, lectura de poe-
mes, dansa, etc.
        
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 6 €
Organització: Associació espanyola contra el Càncer

18 h . reestrena de Son geniales?
reestrena d’aquest film del Taller 7º Arte que ja 
es va poder veure el passat 9 d’octubre
      
Lloc: Casal de Barri Casablanca
Organització: Tots Som Santboians

18 h . teatre: El tren de los deseos
Activitat inclosa a la i Setmana de les persones 
amb Discapacitat
      
Lloc: escola de Música Blai Net
Organització: Tots som Santboians

18 h . Festival benèfic
Acte per recollir material escolar per a nens i 
nenes de Camerun
      
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 5 €
Organització: Av vinyets i Molí vell

dIUMenge 21 de nOveMbRe
9 h . i trobada de softbol sala català Femení
Amb la participació d’equips catalans de cate-
gories inferiors de diversos indrets de Catalunya
      
Lloc: poliesportiu La parellada
Organització: Federació Catalana de Beisbol i Softbol i Club 
Beisbol i Softbol Sant Boi 
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El dia 25 es commemora el Dia internacional 
contra la Violència vers les Dones. Per això el 
Consell Municipal de les Dones prepara un acte 
públic per al dia 20, a la plaça del Mercat de la 
Muntanyeta, amb un estand d’informació, la 
lectura del manifest i l’espectacle de conta-
contes Què contem quan contem?. Per primera 
vegada, el dia 21 està prevista una marxa des 
de la plaça d’Ernest Lluch (10 h) a Can Massa-

llera, on hi haurà un espectacle de lectura dra-
matitzada i es tornarà a llegir el manifest. La 
marxa l’encapçalada una pancarta feta el dia 
abans. El programa inclou la projecció del film 
Frozen river (dia 25, a Can ninyo), xerrades or-
ganitzades per diferents entitats i exposicions 
i guies de lectura a les biblioteques. trobareu 
els detalls de la programació a www.santboi.
cat i www.donessantboi.wordpress.com. 

Commemorem el Dia contra la Violència vers les Dones



Lloc: escola Llor i preu del sopar: 10 €   
Organització: Afoboi

22 h . 19a mostra de Jazz de sant Boi
Actuació d’Swing Set
         
Lloc: Can Massallera i preu de l’entrada: 7,30 €. promoció 
especial 2x1 per als socis del Tr3SC
Organització: Ajuntament

22 h . incubadora sonora, les Bandes del 
Futur: enemigos del tiempo 
els hospitalencs enemigos del Tiempo, en 
acústic
      
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 4 €
Organització: La Cápsula del Tiempo i Ajuntament

dISSabTe 27 de nOveMbRe
9 h . Jornada tècnica sobre inclusió social
Sessions entorn a la inclusió social
       
Lloc: Centre Social del parc Sanitari Sant Joan de Déu
Organització: institució Balmes

9.30 h . 1a Gimcana Fotogràfica afoboi
inscripció: entre 9.30 i 11 h del mateix dia. 
informació: www.afoboi.com
       
Lloc de la inscripció: Centre d’Art Can Castells
Organització: Afoboi

12 h . titelles: Missatges al vent
espectacle de la companyia Naip, en comme-
moració al Dia internacional de les persones 
amb Discapacitat, sobre la cançó de Bob Dylan 
Escolta-ho en el vent.
       
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

22 h . Final de fase de la programació jove VpK
inclou esports i més d’una setantena de tallers, 
etc. Més informació: www.vpk.cat 
      
Lloc: Fundació Marianao
Organització: Fundació Marianao (Girona, 30)

del 3 al 30 de nOveMbRe
exposició: l’art a la natura o arquitectura natural
primera mostra fotogràfica d’Alex Acedo

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

dIeS 4, 11 I 18 de nOveMbRe
17.30 h . taller: relaxació
inscripcions al CrDD (Can Jordana)
 
Lloc: Casal de Marianao
Organització: Ajuntament

dIeS 5 I 12 de nOveMbRe
10 h . curs: tractament de la violència amb 
homes agressors
reflexió sobre la masculinitat

Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones 
(Can Jordana)
Organització: Ajuntament

dIeS 6 I 20 de nOveMbRe
18 h . campionat escolar d’escacs sant Boi
Campionat d’aquesta modalitat esportiva

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

dIeS 7, 14, 21 I 28 de 
nOveMbRe
18 h . Ball amb música en directe
Dia 7: grup Què tal. Dia 14: Joan Badia. Dia 21: 
Jordi. Dia 28: Dúo Mediterráneo
 
Lloc: Saló rosa de l’Ateneu Familiar
Organització:Ateneu Familiar

dIeS 8 I 22 de nOveMbRe
17 h . taller: com superar l’assetjament psicològic
Què cal fer en cas d’assetjament psicològic

Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones
Organització: Ajuntament

dIUMenge 28 de nOveMbRe
18 h . catalunya canta 2010
Actuacions de les corals renaixença, eixàrcia de 
Salou i ramon Carnicer de Tàrrega
        
Lloc: parròquia de Sant Baldiri
Organització: Coral renaixença i Federació Catalana 
d’entitats Corals

dIMaRTS 30 de nOveMbRe
18 h . “la xarxa, un espai de participació”
Xerrada d’assistència lliure i gratuïta
       
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIMecReS 1 de deSeMbRe
18.30 h . tertúlia literària
Els convidats, amb l’assistència de l’autor, emili 
Teixidor, autor de la novel·la Pa negre
       
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

dIJOUS 2 de deSeMbRe
18 h . taula rodona: “la discapacitat en els 
mitjans de comunicació”
Amb la periodista Anna Hernández i l’il·lustrador 
Miguel Gallardo
       
Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

eXPOSIcIOnS, TalleRS ...

del 2 al 30 de nOveMbRe
exposició fotogràfica: el mur de la por
Mostra de body paint, de Laura del valle. estudi 
il·lustrat sobre la por i les seves interaccions

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

L’aGEnDa 06

Catalunya, terra pagesa: Un retrat real del nostre camp

El delta de l’Ebre vist per Xavier Jubierre

En els últims 50 anys, s’ha perdut un 60% de 
l’espai agrari a l’àrea metropolitana, assetjat 
pel creixement urbanístic. Una realitat inquie-
tant que mostra l’exposició fotogràfica Cata-
lunya, terra pagesa al Museu, testimoni gràfic 
dels 35 anys d’Unió de Pagesos, amb instantà-
nies de la realitat actual de la pagesia, un món 
sovint massa descompensat pels interessos 
de les ciutats, que intenten transmetre valors  

com la sostenibilitat i la consciència ecolò-
gica. Una desena de fotògrafs com Mariano 
Cebolla, Domènech Freixedes, Xavier Jubierre, 
Javi Martín o Montse Riera han captat els can-
vis al ritme de les estacions, la vida de pagès 
-destacant el paper de la dona i la incorpora-
ció dels joves - i les explotacions porcines o la 
transhumància, que ajuden a conservar tradi-
cions que formen part de la nostra cultura.



dIeS 10 I 17 de nOveMbRe
18 h . taller: com detectar i derivar casos de 
violència masclista
Conèixer els serveis per fer una bona atenció a 
les dones que pateixen violència masclista

Lloc: Centre de recursos i Documentació de les Dones
Organització: Ajuntament

dIeS 11 I 16 de nOveMbRe
14 h . taller: màrqueting viral per a dones
Com rendibilitzar l’ús de la xarxa en l’empresa

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dIeS 13 I 18 de nOveMbRe
23.30 h . Ball
Disco ball

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

del 15 al 28 de nOveMbRe 
exposició: contra la violència masclista, planta’t
Mostra i guia de lectura per denunciar la vio-
lència de gènere

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

del 15 al 30 de nOveMbRe 
exposició: lliga social afoboi
imatges sobre el món de les bicicletes

Lloc: Centre d’Art Can Castells  
Organització: Afoboi

del 16 al 27 de nOveMbRe
exposició: menja bé, tu hi guanyes
per educar en els bons hàbits i costums en el 
menjar

Lloc: Biblioteca Jordi rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona

del 17 al 23 de nOveMbRe 
tallers: petites reparacions a la llar
per saber reparar electrodomèstics, mobles, 
etc. inscripcions i informació als casals de barri
 
Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou (dia 17), Cal 
Ninyo (dia 18), Casal de Barri Casablanca (dia 19), Can 
Massallera (dia 20), Casal de Camps Blancs (dia 22), Casal 
de Barri Marianao (dia 23)
Organització: Ajuntament

del 18 de nOveMbRe al 
15 de deSeMbRe 
19 h . exposició fotogràfica: Festa del 
modernisme de la colònia Güell 
els visitants elegiran les tres millors imatges

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

del 20 de nOveMbRe al 
9 de deSeMbRe
exposició: Biodependents
Mostra d’ecologistes en Acció per commemo-
rar l’Any internacional de la Biodiversitat

Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

del 22 de nOveMbRe al 
3 de deSeMbRe
exposició: ponte en mi lugar
Mostra inclosa en la i Setmana de les persones 
amb discapacitat

Lloc: Can Jordana
Organització: Associació Adisfi

dIeS 23 I 30 de nOveMbRe
18 h . taller: com conduir les emocions en 
casos de dificultat
Amb motiu del Dia internacional de les persones 
amb Discapacitat

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació equilibri

del 26 de nOveMbRe 

al 12 de deSeMbRe
exposició: catalunya, terra pagesa
Commemoració del 35è aniversari d’unió de 
pagesos. inauguració: dia 28, a les 12 h

Lloc: Museu (Can Torrents)
Organització: Ajuntament

dIeS 26 I 27 de nOveMbRe
Jornada tècnica: si la inclusió és la resposta 
quines són les preguntes?
Dins de la i Setmana de les persones amb 
Discapacitat

Lloc: Centre social del parc Sanitari Sant Joan de Déu
Organització: institució Balmes

fInS al 4 de deSeMbRe
exposició: de la passió
pintura i escultura de l’artista ricard vaccaro

Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

elS dIllUnS
17.30 h . Juguem amb els nostres fills
espai de joc per a infants de 2 i 3 anys i els 
seus pares i mares. iniciativa del pla de Desen-
volupament Comunitari del barri de Marianao
 
Lloc: Casal de Barri Marianao
Organització: pla de Desenvolupament de Marianao i 
Semilla de Trigo 

elS dISSabTeS I elS 
dIUMengeS
amb carruatge fins a les basses de can dimoni
Sortides a partir de les 9.30 h. venda de 
tiquets: OMAp (pl. Ajuntament, 1, tel. 93 635 12 
12, de dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h, i diven-
dres, de 8.30 a 14 h).. informació: tel. 661 287 
641 i granja@lestanques.com

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

07

En el marc de la ii Setmana Europea per a la 
Prevenció de Residus, l’ajuntament ofereix 
tallers gratuïts per aprendre a fer amb èxit 
aquelles petites reparacions de manteniment  
que ens poden estalviar temps i diners, tot 
allargant la vida útil d’electrodomèstics i mo-
bles. Els tallers tindran lloc entre els dies 17 i 
23 als casals de barri. Podreu aprendre pintura 
domèstica, com canviar un endoll o solucionar 

un problema amb la rentadora, per exemple. 
tot seguit us adjuntem el calendari de les ses-
sions, de dues hores i mitja cadascuna, a les 
quals us podeu inscriure als mateixos casals.

 

Per fer petites reparacions a la llar

Dia 17: electricitat a casa (18.30 h, C. Ciutat Cooperativa)
Dia 18: pintura domèstica (17 h, Cal Ninyo)
Dia 19: reparacions d’electrodomèstics (15 h, C.Casablanca) 
Dia 20: repar. d’electrodomèstics més avançades (10 h, Can Massallera)
Dia 22: repar. més freqüents del mobiliari (17 h, C. Camps Blancs. per a joves)
Dia 23: petites reparacions a la rentadora (16 h, C. Marianao) 



L’aGEnDa inFantiL

dIa 19 de nOveMbRe
18 h . l’Hora del conte
Amb Anna Garcia

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

dIa 23 de nOveMbRe
18 h . commemoració del dia dels drets 
dels infants. Xerrada: “educar en valors”
La xerrada va adreçada a pares i mares i es 
programa amb motiu de la commemoració 
del Dia internacional dels Drets dels infants

Lloc: Can Jordana (ebre, 27)
Organització: Ajuntament amb el suport de la Diputació

dIa 7 de nOveMbRe
12 h . espectacles familiars als barris
La companyia La Baldufa presenta Cirque 
déjà vu, un espectacle del programa de Cultu-
ra en Gira de la Generalitat. La història de dos 
amics que veuen com un dia un d’ells es posa 
malalt i els records de tota una vida s’aturen i 
fugen... La nostàlgia i l’humor s’apleguen per 
fer un homenatge a la vellesa i l’amistat. Més 
informació: activitatsinfantils@santboi.cat
  
Lloc: Cal Ninyo i preu de l’entrada: 2 €, entrada normal, 
i 1 €, entrada per a menors de 13 anys. zLa venda 
d’entrades es farà on tingui lloc l’espectacle una hora 
abans de la representació
Organització: Ajuntament

dIa 28 de nOveMbRe
11 h . taller: animals de granja, fes-te la 
xapa
realització d’una xapa personalitzada per 
part dels nens i les nenes que hi participen

Lloc: ermita de Sant ramon
Organització: Federació els Garrofers

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


