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BARREJANT 2010
LA TROBADA DE LA SOLIDARITAT
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temps de
solidaritat
DE L’1 AL 3 D’OCTUBRE TORNA LA CITA
SANTBOIANA DE LA COOPERACIÓ

PRODUIR I CONSUMIR:
JUSTÍCIA I RESPONSABILITAT
Produir amb justícia. Consumir amb responsabilitat és el lema de Barrejant 2010. Els
col·loquis i activitats programades enguany a
la trobada de la solidaritat de Sant Boi giren
entorn a la necessitat de crear un nou espai
econòmic més just i solidari. En aquest sentit,
els organitzadors han volgut cridar l’atenció
de la ciutadania sobre la necessitat de ser
més responsables i exigents a l’hora de comprar: apostar més per valors afegits com la
dignitat en el procés de producció i denunciar
l’explotació del treball en països en vies de
desenvolupament.
Un nou model econòmic
Barrejant s’inaugura amb la xerrada “És possible un altre model econòmic?” que comptarà
amb el professor i especialista en ciències
del treball Francisco Ramos i la presidenta de la cooperativa de dones Tomoh de Tetuan (Marroc) Souad Laarabi. El primer, des
d’una vessant acadèmica, i la segona, des
de l’experiència, compondran un interessant
punt de vista sobre noves experiències econòmiques més justes i solidàries.

amb un interès especial pels infants. Així, estan previstos debats, espectacles d’animació,
teatre i actuacions musicals com la del grup
Coetus, una formació de percussió ibèrica que
compta amb les veus d’Eliseo Parra (premi Altaveu09) i Sílvia Pérez. La trobada de la solidaritat de Sant Boi compta amb una gran quantitat d’entitats que participen en l’elaboració i
la realització del programa d’actes.
www.barrejant.cat

Barrejant, una trobada amb animació i bon ambient

Tres novetats
Dins de les activitats permanents, enguany el
certamen presenta tres novetats. Un espai on
els establiments Naturàlia i Tot Natural oferiran els seus productes de comerç just; un
altre àmbit dedicat al món de les finances ètiques, per donar a conèixer maneres més justes de compatibilitzar rendibilitat econòmica i
objectius socials i ambientals; i un estand de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, organisme dependent de la Generalitat. El programa d’enguany inclou tot un
ventall d’activitats adreçades a tota la família,
El certamen afavoreix el diàleg i la reflexió
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Joan Eloi Vila i Pere Bardagí

LA MOSTRA CONSERVA EL JAZZ
DES DE FA 19 ANYS
Aquest mes d’octubre tindrà lloc una nova entrega de la Mostra de Jazz de Sant Boi, tot un
clàssic de la tardor que arriba a la 19 a edició.
Cordes, per primera vegada
Entre els concerts previstos d’enguany destaquem l’espectacle Cordes impossibles, un concert del grup de Joan Eloi Vila, sota la direcció de
Pere Bardagí (germà del reconegut músic Josep
M. Bardagí), que portarà a la ciutat una fórmula
novedosa per interpretar la música de jazz. Els
violins, la guitarra, la viola, el violoncel i el contrabraix recrearan, per primera vegada al certamen, una sessió de jazz amb tota la riquesa
sonora que proporcionen aquests instruments
de la secció de corda. En definitiva, jazz en estat
pur amb una realització original. Serà el dia 22
al casal de barri de Ciutat Cooperativa. Abans, el
dia 15, haurem pogut sentir Susana Sheiman, la
veu femenina convidada d’enguany, interpretant
magistralment una bona col·lecció d’estàndards
amb el Night Train Trio.
Trompeta i saxo internacionals
La mostra manté elements característics,
com la presència d’artistes internacionals. En
aquesta ocasió gaudirem d’un trompetista i un
saxofonista, els dos de prestigi reconegut. El
dia 5 de novembre ens visitarà Terrell Stafford i
el seu quartet, tot un número 1 de la trompeta. Ha col·laborat amb Diana Krall, Alvin Queen,
Bobby Watson, Victor Lewis, etc. I el dia 19 del

mateix mes els aficionats tindran l’oportunitat
d’escoltar Scott Hamilton, un dels saxofonistes
vius més prestigiosos, que repeteix a la mostra, ja que ens va visitar l’any 2005. Hamilton
actuarà acompanyat del santboià Toni Solà, la
qual cosa convertirà l’espectacle en un veritable
duel de tenors. Després de l’Andreu Martínez
Trio (dia 12), la mostra d’enguany finalitzarà el
dia 26 de novembre amb els Swing Set, una recomanació especial per als amants d’Ellington,
Basie, Luncenford i, en general, del jazz dels
anys 30 i 40 del segle passat. En definitiva, una
cita amb el swing més genuí.
Terrell Stafford

Dies 15 i 22 d’octubre i
5, 12, 19 i 26 de novembre
29a. Mostra de Jazz de Sant Boi
Lloc: Casals de barri Camps Blancs i Ciutat Cooperativa, Cal Ninyo, Casals de barri Casablanca i
Marianao i Can Massallera
Dia 15 oct.: Susana Sheiman & Night Train Trio
Dia 22 oct.: Joan Eloi Vila & Pere Bardagí
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
El preu de l’entrada als concerts és de 7,5 €,
excepte els espectacles dels dies 22 d’octubre i
12 de novembre, l’entrada als quals és gratuïta.

Scott Hamilton

CINEMES CAN CASTELLET
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EL CINEMA A L’OCTUBRE

GRU: MI VILLANO
FAVORITO
EUA 2010
director: Chris Renaud i Pierre Coffin
gènere: animació
projecció en 3D

Entre les estrenes del mes n’hi ha dues que es
projectaran en 3D. Es tracta de dues pel·lícules
d’animació. La primera arribarà el dia 8, Gru: mi
villano favorito, una comèdia on el protagonista
planeja un robatori singular, el de la Lluna. L’altre
film animat del mes és Ga’hoole: La leyenda de
los guardianes (dia 22), inspirada en els llibres
de la sèrie Guardians de Ga’hoole, de Kathryn
Lasky. La pel·lícula presenta la lluita d’una comunitat d’òlibes contra les forces del mal.

GA’HOOLE: LA
LEYENDA DE LOS
GUARDIANES
EUA 2010
director: Zack Snyder
gènere: animació
Projecció en 3D

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

Divendres 1 d’octubre

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

9 h . X 12 Hores d’Handbol
Lloc: Complex Esportiu Pau Gasol
Organització: Centre Recreatiu Ciutat Cooperativa

dissabte 2 d’octubre
19 h . Gran gala de màgia

Amb Jordi Ramírez, Mag Xavi, Mag Ferran i Toni Rivas. Espectacle per a tota la família presentat per Merche Ochoa
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 5 €, adults, i 3 €, infants
Organització: Ajuntament

diumenge 3 d’octubre
11.30 h . Cloenda de l’exposició Silencis Forçats
Inclourà una visita guiada a l’hospital psiquiàtric
de Sant Joan de Déu i el lliurament de diplomes
a les entitats que han fet possible el projecte
Lloc: hospital psiquiàtric Sant Joan de Déu
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Parc
Sanitari de Sant Joan de Déu

dimarts 5 d’octubre
9.30 h . 12a Marxa per l’Envelliment Actiu i
18a Diada Esportivorecreativa de la Gent Gran
Des de la plaça de l’Ajuntament, els participants
aniran fins a l’Estadi Municipal de Futbol Joan
Baptista Milà, on es realitzaran diferents activitats.
La jornada commemora el Dia Internacional de la
Gent Gran (1 d’octubre)
Lloc: de la plaça de l’Ajuntament a l’Estadi Municipal de
Futbol Joan Baptista Milà
Organització: Ajuntament i Consell Comarcal

dimecres 6 d’octubre
18.30 h . Tertúlia literària
Tertúlia sobre el llibre Les aventures del bon soldat
Svejk, de l’autor txec Jaroslav Hasek

divendres 8 d’octubre
18 h . Conte i taller en llenguatge de signes
Una bona estona parlant amb les mans amb
Xim de les olles...i el tiramisú, de la mà de Ginjoler
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

dissabte 9 d’octubre
18 h . Pel·lícula: Son geniales...?
Estrena del nou film del Taller 7º Arte. Més
informació: www.taller7arte.blogspot.com

Agustí Torrents i Barrachina va morir al juny
de 2006 quan pujava el Pedraforca. Expert
escalador, havia realitzat més d’un centenar
d’ascensions a tots els continents. L’any 2005
la seva expedició es va quedar a pocs metres
de l’Everest. Torrents va ser regidor de CiU a
l’Ajuntament des de 2003. A l’acte assistirà
l’alpinista Josep A. Pujante
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Centre Excursionista Sant Boi amb la
col·laboració del Grup Vi Daurat, Esports Balmat, el Club
Excursionista de Gràcia, l’Agrupació Excursionista
Catalunya i l’Ajuntament

divendres 15 d’octubre

Lloc: Cal Ninyo
Organització: Tots Som Santboians

21 h . Astronomia a Sant Ramon
Observació de la Lluna i Júpiter, si les condicions
meteorològiques ho permeten

diumenge 10 d’octubre

Lloc: esplanada de l’ermita de Sant Ramon
Organització: Federació Els Garrofers

9 h . I Torneig Ciutat de Sant Boi de Futbol Sala
Lloc: CEIP Ciurana
Organització: Club Futbol Sala Sant Boi

22 h . 29a. Mostra de Jazz a Sant Boi
Actuació de Susana Sheiman & Night Train Trio

10 h . 29a Passejada en Bicicleta
L’activitat vol promoure l’esport saludable i el
respecte al medi ambient. El recorregut per a
majors de 6 anys és de 3 km (fins al c/Cerdanya) i per a majors d’11 anys d’11 km (fins a la pl.
Agricultura). Entre els participants se sortejarà
una bicicleta i 10 bosses d’esport. Informació i
inscripcions: www santboi.cat

Lloc: Casal de Barri Camps Blancs I Preu de l’entrada: 7,5 €
Organització: Ajuntament

Lloc de sortida: rambla Rafael Casanova amb arribada
a la plaça de l’Agricultura
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del
C Ciclista Sant Boi, d’Accura Sant Boi, Puber Sports i Bike Boi

dijous 14 d’octubre
20 h . Presentació del IV Concurs
Internacional de Fotografia Digital de
Muntanya Memorial Agustí Torrents

22 h . Incubadora sonora. Les bandes
del futur: Fusibles
Actuació d’aquest grup d’amics de tota la vida
que fusiona el rock amb el jazz.
www.myspace.com/thefusibles
Lloc: Cal Ninyo I Preu de l’entrada: 3€
Organització: La Capsula del Tiempo i Ajuntament

dimecres 20 d’octubre
18 h . Tertúlia poètica
Nova temporada de la tertúlia poètica amb
Carme Raichs

L’AGENDA
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Els malvats a la Temporada de Teatre
El proper dia 24 la Temporada de Teatre ens
proposa una obra d’espionatge. La trama, que
s’endevina entretinguda i impactant, presenta un esquiador professional, Jimmy O’Hara, a
qui passen coses que trenquen la seva plàcida vida de pare exemplar i americà mitjà. Un
accident fa que s’involucri fortuïtament en un
complot internacional que pot fer trontollar la
Guerra Freda... Amb aquestes premisses, el resultat és un argument complex i que et maté
assegut o asseguda a la cadira de la sala durant poc més d’una hora. Fins i tot assistirem a
una persecució d’esquiadors a l’escenari.
L’espectacle ve a Sant Boi avalat per la com-

panyia Viuda de Iguana e Hijos. Els seus directors Jordi Frades i Biel Perelló són artistes
amb una llarga experiència en el món de la
direcció i el guionatge del teatre i la televisió.
Jordi Frades ha estat director de sèries televisives tan conegudes com El cor de la ciutat
(TV3) i La señora (TVE). De la seva banda, Biel
Perelló ha estat guionista del programa Afers
Exteriors (TV3).
Entre els actors d’Els Malvats trobem Miquel
Àngel Ripeu (primer de l’esquerra a la foto),
conegut per la seva participació als programes
Crackòvia i Polònia, entre altres treballs.
www.iguanaehijos.com

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

divendres 22 d’octubre

dijous 21 d’octubre

22 h . 29a. Mostra de Jazz a Sant Boi
Joan Eloi Vila & Pere Bardagí amb l’espectacle
Cordes impossibles

9 h . Lliga de Petanca de Jubilats Baix Llobregat
Lloc: pistes de petanca Ciutat Cooperativa
Organització: Club Petanca Ciutat Cooperativa

18 h . Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava
La placa del mes porta dibuixat Can Torrents
Lloc: Penya Barcelonista (Torras i Bages, 19)
Organització: Col·lecc. Plaques de Cava

19.30 h . Concert de música clàssica
Amb Eusebi Sáez, trombó, i Ivet Frontera, piano
Lloc: Escola de Música Blai Net (Jaume I, 24)
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Lloc: Casal de Barri Ciutat Cooperativa I Entrada gratuïta
Organització: Ajuntament

23 h . En concert, a Sant Boi...
Hip-hop amb Nach i els grups Moes
i Agua Negra
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 11 €, anticipada, i
12 €, a la taquilla
Organització: Ajuntament

diumenge 24 d’octubre
9 h . Testing d’invertebrats al Baix Llobregat
Identificació d’animals a les basses de Can
Dimoni per identificar-los i classificar-los. Més
informació: www.insectariumvirtual.com

Un moment de l’espectacle Els malvats

Punt de trobada: zona de picnic de les Basses de Can Dimoni I
Inscripció: cal inscripció prèvia al telèfon 93 479 32 01
Organització: Consorci del Delta

9 h . 2a Bicicletada del Llobregat
Es preveu una participació de 1.500 persones
Punt de trobada: passarel·la del parc fluvial (c/ Maria Girona) i pàrquing de Can Julià (Sta. Coloma de Cervelló)
Organització: Ajuntaments del Baix Llobregat, Diputació,
Parc Agrari i Federació Catalana de Ciclisme

19 h . Temporada de Teatre: Els malvats
Representació a càrrec de la companya Viuda
de Iguana e Hijos
Preu de l’entrada: 12 € (normal) i 9 € (reduïda). Venda anticipada a Telentrada.com i Can Massallera
Organització: Ajuntament

dimecres 27 d’octubre
18.30 h . Club de lectura en veu alta
Amb Miguel Strogoff, de Juli Verne

Ricard Vaccaro al Centre d’Art Can Castells
A partir del dia 7, el Centre d’Art Can Castells
oferirà una exposició de pintura i escultura de
l’artista Ricard Vaccaro. La mostra pretén expressar totes aquelles sensacions associades
al tacte, el cos, la pell... A la pintura de Vaccaro
s’intueixen capes superposades que omplen
l’obra de transparències, vels i sediments; uns
elements que a vegades tapen i d’altres deixen
entreveure, com un joc d’amagar i descobrir.
L’exposició que veurem a la nostra ciutat és
la continuació de l’anomenada A través de la
pluja, on també s’apreciava aquesta idea dels
efectes superposats força personals.

Obres de gran format
A més de les peces que podrem veure a Can
Castells, Ricard Vaccaro és autor de nombroses escultures urbanes de gran format
instal·lades a Barcelona, Castelldefels, Cornellà i altres ciutats catalanes. Destaquem
l’Homenatge a Joan Miró, premi de l’Associació
Catalana de Crítics d’Art, i Porta del Temps, les
dues a Cornellà. Ha realitzat diverses exposicions individuals i ha col·laborat en exposicions
col·lectives a Barcelona i ciutats alemanyes.
La mostra del Centre d’Art es podrà visitar fins
al 20 de novembre.

Indiferència, una de les
obres que formen part
d’aquesta mostra
del
pintor i escultor Ricard
Vaccaro
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El hip-hop de Nach a En concert
L’MC d’Alacant Nach visitarà Can Massallera
el proper 22 d’octubre per actuar en una nova
entrega de En Concert, a Sant Boi... Nach, amb
un domini del llenguatge que el fan ser un
prestidigitador, gairebé un superheroi, segons
el professor de la Universidad Complutense
de Madrid Francisco Reyes. Nach ens presentarà la música i les lletres rapejades dels seus
treballs de manera directa, com una invitació
sincera i clara a la reflexió sobre la realitat, el
temps, la indiferència i un grapat d’àmbits i vivències diferents

la brevedad de los dias, Poesía difusa (millor
disc de hip-hop de 2003), Poesía difusa en directo, el tema Juega (música oficial de la liga
ACB de bàsquet de 2004), Un día en Subúrbia
i Ars Magna/Mirdas. El professor Reyes, autor
de la primera tesi doctoral sobre hip-hop a
Espanya, diu d’ell que l’experiència del carrer
l’ha omplert de talent. Així doncs, ben segur
que tindrem l’oportunitat de gaudir d’un concert de primera línia. Aquella nit Nach estarà
acompanyat a l’escenari de Can Massallera per
les formacions Moes i Agua Negra

Una interessant trajectòria professional
Nach té editats sis treballs discogràfics: En

www.nach.es
www.myspace.com/nachofficial

Lloc: B iblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

divendres 29 d’octubre
20 h . Audiovisual: Ascensió al Kilimanjaro
A càrrec de socis del centre excursionista
Lloc: Can Massallera
Organització: Centre Excursionista Sant Boi

dissabte 30 d’octubre
19h . Documental: Sant Bio diversitat
Amb l’autor, Marcos Barba. Film sobre les aus
que viuen a l’entorn natural santboià
Lloc: espai Visual Boi de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

EXPOSICIONS, tallers ...
a partir de l’1 d’octubre

Curs de teatre
Un repàs per les diverses tècniques del món de la
interpretació adreçat a les persones interessades
en el teatre, així com a les que volen millorar les
relacions socials. Informació: calninyo@santboi.cat i
telèfon 93 635 12 07
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Veïns La Unió

de l’1 al 3 d’octubre

Barrejant 2010
Dia 1: inauguració: “És possible un altre model econòmic?” (19 h) i actuació del grup La
Família Rustica (22.30 h). Dia 2: cercavila (10
h), animació infantil (10.30 h), presentació de
l’Agenda Local dels Drets Humans a la Ciutat (12
h), dinar popular (14 h), teatre: Tota una vida (17
h), jocs infantils (17.30 h), contacontes (18 h),

presentació de Bones Pràctiques de la Cooperació amb San Miguelito (18.30 h), teatre i música
al carrer amb els CousCous Clown (19 h), taula
rodona: “Com consumim: propostes alternatives (19.15 h), actuació de Rumba Amazigha
(20.30 h), espectacle de foc amb els Diables de
Casablanca (22 h) i música amb Coetus (23 h).
Dia 3: ludoteca al carrer (10 h), actuació infantil
(11.30 h), mercat d’intercanvi (11 h) . Tradicional
Fira d’Entitats i espais de comerç just, finances
ètiques i de l’Agència Catalana de Cooperació i
Desenvolupament
Més informació: www.barrejant.cat
Lloc: L’Olivera, plaça de Teresa Valls i Diví i carrer d’Antonio
Machado
Organització: Ajuntament amb la col·laboració de les
entitats de cooperació i solidaritat

II Motor Market
Fira de l’automòbil amb empreses i
concessionaris de Sant Boi i el Baix Llobregat
Lloc: polígon Salines
Organització: Dextrum i Flandecoco amb el suport de
l’Ajuntament

I Festival de Cinema per la Superació
Per mostrar l’esforç i la superació de les persones amb discapacitat. Destaquem, entre altres
coses, el passi del film No me pidas que te bese
porque te besaré, d’Albert Espinosa (guionista de
4ª Planta) i la xerrada de Josep M. Queraltó, un
dels col·leccionistes de material sobre cine més
importants d’Europa. http://cinemaperlasuperacio.
blogspot.com
Preu de l’entrada: 5€ I Lloc: Escola Salesiana
Organització: Adisfi

de l’1 al 29 d’octubre

II Concurs de cartells Fem el pessebre
El tema del concurs és el pessebre de Nadal.
Més informació: www.pessebristes-santboi.cat

Lloc de lliurament d’originals: A qualsevol casal de barri i
a l’Hotel d’Entitats (Riereta, 4)
Organització: Pessebristes de Sant Boi

dies 2 i 3 d’octubre

Dia Mundial dels Ocells
Cap de setmana dedicat als ocells del Baix
Llobregat
Dia 2: Observació d’anellament científic
d’ocells, instal·lació d’entitats relacionades amb
l’ornitologia i el medi ambient, visites guiades i
concurs d’identificació d’ocells (de 10 a 13 h)
Dia 3: Exposició i exhibició d’aus rapinyaires.
Anellament i alliberament per reintroduir-les
al seu medi natural (12 h). Homenatge a Félix
Rodriguez de la Fuente, en el 30è aniversari de
la seva mort, amb una conferència a càrrec de
Carlos Sanz García, col·laborador del científic i
director del famós programa televisiu El hombre
y la Tierra (de 10.30 a 14 h)
Lloc: Can Dimoni (dia 2) i ermita de Sant Ramon (dia 3)
Organització: Falconers de les Comarques de Barcelona i
Federació Els Garrofers de Sant Boi amb la col·laboració de
l’Ajuntament

fins al 3 d’octubre

Exposició: Cinema i pau
Recorregut per les 7 idees bàsiques de la
cultura de la pau: els conflictes armats, el
desarmament, la desmilitarització, l’objecció
de consciència, la prevenció del terrorisme, la
no-violència i la cultura de pau
Lloc: vestíbul dels Cinemes Can Castellet
Organització: Ajuntament i fundació Kassumay

dies 3, 10, 17, 24 i 31
d’octubre

18 h . Ball de diumenge
Dia 3: Ball amb Miquel Mateu. Dia 10: Ball amb
Esther. Dia 17: Ball amb Chus. Dia 24: Ball amb
Marc Oriol. Dia 31: Ball amb Parry
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Lloc: Saló Rosa de l’Ateneu Familiar
Organització: Ateneu Familiar

dies 4 i 18 d’octubre

17 h . Taller: Com controlar l’estrès i l’ansietat
Sessions per aprendre a controlar aquests desequilibris. Inscripcions: a partir del 7 de setembre
Lloc: CRDD de Can Jordana
Organització: Ajuntament

del 4 al 29 d’octubre

Exposició: Obra B. Fotografia manipulada
Imatges de Josefa Hernández captades amb
un mòbil o una càmera compacta tractades
amb un petit retoc digital
Lloc: El vestíbol de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

del 5 al 29 d’octubre

Exposició: Impressions. Imatges perdudes ,
construïdes i interpretades
Fotografies de Miren Fernández: instants
fugaços, imatges amb treball tècnic i imatges
distorsionades
Lloc: El vestíbol de Cal Ninyo
Organització: Ajuntament

fins al 7 d’octubre

Exposició: Tan iguals, tan diferents
Fotografies de Joan Guerrero amb textos de la
periodista Joaquima Utrera sobre l’experiència
d’infants de la província de Barcelona

del 7 d’octubre al
20 de novembre

Exposició: De la passió
Mostra de pintura i escultura de l’artista Ricard
Vaccaro
Lloc: Can Castells Centre d’Art
Organització: Ajuntament

A PARTIR DEL 10 d’octubre

Exposició: Al final del camí. Sant Boi i el Camí
de Sant Jaume
En aquest any de Xacobeo, aquesta exposició
presenta les fotografies de Pere Cañamero
fetes al llag del Camí de Sant Jaume. A més,
la mostra també vol recordar els pelegrins
santboians que històricament han fet el camí.
Inauguració: 12 h
Lloc: Museu (Can Torrents. Hospital, 9)
Organització: Ajuntament

fins al 17 d’octubre

Exposició: Canvi climàtic i drets humans
Producció de l’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya per saber com afecta aquest
fenomen al desenvolupament humà
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: biblioteques de Sant Boi

dies 21 i 26 d’octubre

14 h . Taller: Cada dona, un bloc
Introducció a la creació de blocs. Inscripcions,
a partir del dia 5, al CRDD de Can Jordana

A PARTIR DE L’OCTUBRE

Tallers de salsa i ball de saló
Per a més informació i inscripcions adreceuvos a Cal Ninyo o al telèfon 627 002 666
Lloc: Cal Ninyo
Organització: Associació de Veïns La Unió del barri Centre

els dilluns

18.00 h . Curs d’il·lustració
A càrrec de David Campoy. Del 4 d’octubre al
20 de desembre. Inscripcions: associaciolacapsula@gmail.com o al telèfon 608 882 069
Lloc: Cal Ninyo
Organització: La Cápsula del Tiempo

els dijous

11.00 h . En veu alta, tots llegim
Lectura de La Teranyina, de Jaume Cabré
Lloc: biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

18.00 h . Tallers de formació audiovisual
Dues modalitats: inicial (18 a 19.30 h) i avançat
(19.30 a 21 h). Més informació: http://www.formacioaudiovisual.com
Lloc: Can Massallera
Organització: La Cápsula del Tiempo

els divendres

15.30h . Grup de suport a l’alletament matern
Sessions sobre la lactància i la criança dels fills

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament i fundació Kassumay

Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: Ajuntament

Lloc: CRDD a Can Jordana
Organització: Areola

dies 7, 14 i 21 d’octubre

dies 29 d’octubre i 5 i
12 de novembre

els dissabtes i els
diumenges

17.30 h . Taller: Risoteràpia
Inscripcions: a partir del 7 de setembre al
CDRR de Can Jordana
Lloc: Can Massallera
Organització: Ajuntament

dies 7 i 21 d’octubre

17 h . Taller: Resiliència, la capacitat de recuperació davant les situacions adverses
Una sessió per aprendre a recuperar-nos amb
èxit davant de les situacions difícils. Inscripcions: a partir del 7 de setembre
Lloc: CRDD de Can Jordana
Organització: Ajuntament

del 7 al 30 d’octubre

Exposició: Il·lustracions d’Elena Catalán
Mostra que recull les obres d’aquesta
il·lustradora
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organització: biblioteques de Sant Boi

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

Sortides 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 divendres, de 8.30 a 14 h). Sortides en grup, amb
servei de guia i catering. Informació: tel. 661
287 641 i granja@lestanques.com

dies 30 i 31 d’OCTUBRE

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

10 h . Curs: Tractament de la violència amb
homes agressors
Curs sobre els models de masculinitat,
especialment el dels homes agressors. Les
inscripcions, a partir del dia 5

XIII Trobada de Gegants del Baix LLobregat
Tot coincidint amb els 10 anys dels Geganters i
Castellers de Casablanca, la nostra ciutat acull
la 13a. Trobada de Gegants i la 1a Trobada de
Grallers de la comarca. Dia 30: Cercavila de
grallers i gegants (19 h), mostra de grallers
(20 h). Dia 31: Plantada de gegants (10 h),
cercavila de gegants (11.30 h) i acte central de
la festa (12.30 h)
Cercavila de dissabte: des del camp de futbol Casablanca
fins a la plaça de Catalunya I Cercavila de diumenge: des de
la plaça de Catalunya fins al camp de futbol Casablanca I
Organització: Gegants de Casablanca

L’AGENDA INFANTIL
de l’1 al 3 d’octubre

Motor Market Kids
Durant la segona edició d’aquesta fira de
l’automòbil, hi haurà una zona dedicada als
infants. Estan previstos un concurs de dibuixos adreçat a nens i nenes d’1 a 12 anys
i zones dedicades a l’educació en seguretat
vial i l’educació en el medi ambient. El dissabte dia 2, a les 18 h, el personatge Ronald
MacDonalds visitarà el recinte
Lloc: polígon Salinas
Organització: Dextrum i Flandecoco

dia 10 d’octubre
12 h . Espectacles familiars als barris
La companyia La Bleda presenta Maduixes
(foto), un espectacle per entendre que , si volem que un hort ens doni fruits, hem de regar,
esperar i anar a l’arrel dels problemes...
Lloc: Can Massallera I Preu de l’entrada: 2 €, entrada
normal, 1 €, entrada per a menors de 13 anys. La venda
d’entrades tindrà lloc una hora abans que comenci
l’espectacle, al mateix equipament
Organització: Ajuntament

dia 15 d’octubre
18 h . L’Hora del Conte
Amb Janet Recasens

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

dia 22 d’octubre
18 h . L’Hora del Conte
Amb Ada Cusidó

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

dia 24 d’octubre

11 h . Taller de titelles fetes amb deixalles
Els nens i les nenes participants podran fer
la seva titella inspirant-se en una col·lecció
de titelles fetes amb diversos materials
Lloc: ermita de Sant Ramon
Organització: Federació Els Garrofers

Aquesta agenda pot patir modificacions.
Consulteu: www.santboi.cat i telèfon 010

