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La Festa que ens uneix
L’arribada del bon temps, a Sant Boi, és sempre sinònim de Festa Major. Per Sant 

Baldiri la tradició mana que durant uns dies oblidem els neguits i fem un parèntesi 

ple d’activitats festives i culturals. Un bon moment perquè de la mà de l’esbarjo re-

forcem els lligams de convivència entre tots nosaltres. I és que el bon temps convida 

també a sortir i a gaudir dels carrers de la ciutat i d’aquesta convivència que reforça 

el nostre esperit obert, tolerant i solidari. Són dies de sentiments compartits, on ens 

sentim comunitat i valorem el viure i pertànyer a Sant Boi.

En sintonia amb la necessària austeritat dels temps que corren, tindrem una Festa 

Major un xic més curta que altres anys, però us puc assegurar que des del pregó 

amb què arrenca la Festa fins que la darrera espurna del piromusical, tradicional 

acte de cloenda, s’hagi esvaït, haurem viscut i compartit un munt d’experiències 

festives que, n’estic segur i és el meu desig, serviran per reunir forces i renovar la 

il·lusió en el futur immediat. 

Ens esperen doncs dies molt intensos, amb una programació pensada per a totes 

les edats i públics. En molts casos la fan possible l’esforç i la 

vitalitat de la mateixa ciutadania. Aquelles associacions i en-

titats que, malgrat les dificultats, mantenen intacta la seva 

vitalitat i empenta, les ganes de seguir sent protagonistes en 

el dia a dia de la nostra ciutat. A elles el meu agraïment i el 

desig sincer de que, plegats, seguim fent poble.   

Gràcies i bona Festa Major 2012!! 

Jaume Bosch i Pugès

Alcalde de Sant Boi
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Esclat de Festa i Ciutadania 
La gran Festa de Sant Boi ja és ben a tocar i en un tres i no res estarem ballant 

a plaça al ritme de l’Orquestra Marina! Des d’aquell moment tindrem oportunitat, 

un any més, de gaudir d’un gran menú de propostes festives d’allò més excitants, 

adreçades a tothom. 

L’apartat musical arriba encapçalat per El Pescao, una de les grans sensacions del 

pop espanyol dels darrers temps, i continua amb noms propis com Amelie i Els Ca-

tarres –dues de les bandes revelació del país en aquests moments– i Los Manolos, 

uns clàssics per a la nit de dissabte a l’Envelat. Com és habitual, la música tindrà una 

presència destacada en la programació, fins al punt que Can Massallera acollirà el 

musical Operetta, amb 26 cantants, actors i actrius damunt de l’escenari interpretant 

les àries més famoses de la història. 

La canalla també tindrà on escollir: a la ja tradicional Fira del Joc i de l’Aventura, al parc 

de la Muntanyeta, se suma l’espectacle Acorde, un deliciós espectacle a mig camí entre 

el teatre, el clown i el circ que podrem veure als jardins de l’Ateneu Santboià. 

Mentrestant, amb les seves cercaviles, gegants, grallers i diables convertiran els ca-

rrers de Sant Boi en una gran revetlla popular; assistir-hi és 

obligat si es vol copsar l’autèntic sabor de tota Festa Major. 

El nostre agraïment a totes aquestes entitats de cultura 

popular i a la resta de col·lectius i associacions que s’hi 

sumen any rera any. 

I ja només ens queda participar en la Festa en compan-

yia de tots i totes. Visquem-la intensament! 

 

 

Montserrat Mirabent i Coll

Regidora Delegada de Cultura i Promoció del 

Turisme
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Divendres 18 de Maig
Plaça de l’Ajuntament
21 hores

CONCERT 

ORQUESTRA MARINA 
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Plaça de l’Ajuntament
22 hores

PREGÓ DE FESTA 
MAJOR
Enguany, dedicarem el pregó 

de Festa Major a l’arribada del 

ferrocarril a la nostra ciutat, una 

fita històrica que va contribuir 

de manera important al 

desenvolupament econòmic de 

Sant Boi –el carrilet obria portes 

a les nostres mercaderies– i 

va promoure la circulació de 

persones i grups humans com 

mai fins aleshores. El pregó 

serà a càrrec del Sr. Enric 

Ticó i Buxados, President de 

Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. 

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Plaça de l’Ajuntament 
22.30 hores

BALL DE FESTA MAJOR

ORQUESTRA MARINA 
Amb més de trenta cinc anys de trajectòria, 

l’Orquestra Cobla Internacional Marina 

arriba amb una formació de tretze músics i 

quatre cantants disposada a fer honor al seu 

nom i al seu pretigi oferint el millor del seu 

repertori de música de ball.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Museu de Sant Boi (Can Barraquer)
22.30 hores

RECEPCIÓ A LES ENTITATS
Organitza: Ajuntament de Sant Boi
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Divendres 18 de Maig
Museu de Sant Boi
De les 17 a les 19 hores

DIA INTERNACIONAL  
DELS MUSEUS
Petites formacions de l’Escola 

Municipal de Música de Sant Boi 

interpretaran música de diversos estils 

i èpoques en diferents espais i racons 

del Museu. Una forma diferent de 

gaudir de l’espai museístic. 

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Plaça de Catalunya
20.30 hores

TABALADA
Recorregut: plaça Catalunya, Francesc 

Macià, Jaume I, Comte Borrell, 

plaça Presas, carrer Major, Riereta, 

O’Donnell, plaça de l’Ajuntament.

Organitza: Percussió de Diables de 
Casablanca i Diabòlics Músics

Plaça de l’Ajuntament - Itinerant
22.15 hores

CORREFOC
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, 

Joan Bardina, Jaume I, Francesc 

Macià, Marià Fortuny, Pau Claris i 

Baldiri Aleu

TOrganitza: Diables de Casablanca, Diables 
de Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi

Mesures de seguretat per al Correfoc: Per 

participar en el Correfoc, cal portar roba de cotó, 

coll tancat, màniga llarga, mocador de coll, barret, 

calçat flexible, lleuger i tapat i taps a les orelles. 

No emprenyeu als diables i deiseu-vos portar. No 

porteu material pirotècnic propi. No s’ha de llençar 

aigua al pas del Correfoc. La pólvora mullada és 

perillosa i imprevisible. Seguir les indicacions del 

servei d’ordre. Respecteu les zones acotades per 

l’organització. La canalla no ha d’estar sola a les 

primeres files. Cobriu els vidres dels aparadors 

i de casa vostra si el Correfoc ha de passar per 

davant. No s’han d’aparcar vehicles al llarg de tot 

el recorregut senyalitzat per la policia municipal. 

L’organització aconsella no participar en el 

Correfoc a les persones que no puguin complir 

aquestes normes de seguretat. Tot el públic 

participant és responsable en primer i únic terme 

dels accidents que puguin patir al Correfoc. 

Plaça de Catalunya
17.30 hores

ACTIVITAT INFANTIL
Taller de Balls de Saló per a nens i 

nenes amb berenar i sorpreses.

Organitza: Sant Boi Ball
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Divendres 18 de Maig

L’ENVELAT - plaça de l’Agricultura
22.00 hores

CONCERT

AMELIE
Amb el seu primer àlbum “Somiant desperts” van obtenir el 

premi Enderrock 2011 al grup revelació. Seguint el corrent 

dels sons més actuals i energètics del pop rock nord-

americà, Amelie introdueix una dosi de guitarres i melodies 

que dóna aire fresc a la música catalana. Joventut, força i 

actitud prometen un directe dinàmic i potent.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi
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Divendres 18 de Maig

L’ENVELAT - plaça de l’Agricultura
23.30 hores

CONCERT

ELS CATARRES
Els Catarres són una banda de pop-folk força peculiar que ens 

arriba d’Aiguafreda: un cantant que toca la guitarra, una 

contrabaixista i un acordionista que amb els peus toca el 

bombo i la pandereta. Aquest jove grup ja ha suscitat 

l’interès de la crítica especialitzada i el favor del 

públic arreu de Catalunya. I no és pas estrany: 

conceben els seus directes com moments 

únics i prometen deixar-s’hi la pell. 

Organitza: Ajuntament de Sant Boi



8

Divendres 18 de Maig
L’ENVELAT - plaça de 
l’Agricultura
1.15 hores

CONCERT

FESTA 20È 
ANIVERSARI ASTON
Pop delicat i fresc a càrrec 

d’una de les millors i més 

veteranes bandes locals. Un 

concert que comptarà amb 

col·laboracions especials i més 

d’una sorpresa... una festa.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

L’ENVELAT - plaça de l’Agricultura 
2.45 hores

CONCERT

PROYECTO LUISBO
Grup independent que no et deixarà indiferent.Transgressors i 

divertits, la millor manera d’acabar la nit.  

Organitza: Ajuntament de Sant Boi



9

Plaça de l’Ajuntament 
8 hores

MATINADA DE GRALLES
Recorregut: rambla Rafael Casanova, Pi i Margall, carer Nou, O’Donnell, carrer 

de les Eres, carrer de la Rutlla, Jaume I, Francesc Macià, plaça Catalunya i 

Mallorca.

Organitza: Colla de Genganters i Grallers de Sant Boi

Dissabte 19 de Maig

Parc de la Muntanyeta  
i Amfiteatre
10.30 hores 

Activitat Infantil

FIRA DEL JOC I DE 
L’AVENTURA
Jocs, tallers i moltes altres 

activitats que faran les 

delícies de la canalla.

Organitza: Coordinadora de 
Centres d’Esplais de Sant Boi i 
Ajuntament de Sant Boi
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Plaça de l’Ajuntament
11 hores   

L’ESCOLA DE MÚSICA SURT A LA PLAÇA
Per Festa Major, l’Escola Municipal de Música Blai Net surt al carrer per 

compartir una estona de música amb tothom. Diferents grups instrumentals i 

corals de l’Escola actuaran a la plaça i comptaran amb la participació, com a 

grup convidat, de la Banda de l’Escola Municipal de Música d’Esplugues.

Organitza: Escola Municipal de Música “Blai Net”

Activitat itinerant 
11 hores

CERCAVILA AMB L’AGRUPAMENT  
MUSICAL SANT JOSEP OBRER
La banda de l’Agrupament musical Sant Josep 

Obrer porta l’alegria de la Festa Major als mercats.

Recorregut: mercat de Sant Jordi, carrer 3 d’Abril, 

plaça Catalunya, Francesc Macià, Lluís Pasqual 

Roca i mercat de la Muntanyeta.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 19 de Maig
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Plaça de 
l’Ajuntament
17 hores 

XXI TROBADA 
GEGANTERA DE 
FESTA MAJOR I 
CERCAVILA
Recorregut: plaça de 

l’Ajuntament, O’Donell, 

plaça Presas, Jaume I, 

Francesc Macià, plaça 

de Catalunya, Mallorca, 

Pau Claris, Baldiri Aleu 

i amfiteatre parc de la 

Muntanyeta.

Organitza: Colla de 
Geganters i Grallers de 
Sant Boi

Plaça Gaietà Mestres
De 20 a 22 hores

MUSCAT
Ball folk per tothom 

que vulgui ballar i 

gaudir de la música 

tradicional i folk.

Organitza: Escola Municipal 
de Música “Blai Net”

Dissabte 19 de Maig
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Can Massallera
20 hores

PREMIS CIUTAT DE SANT BOI
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Cal Ninyo
19 hores

LLÚCIA VIVES
En veu alta

D’Ovidi Montllor a Brel, del cançoner popular mexicà 

a Léo Ferré o a una cançó anònima provençal del 

segle XII, Llúcia Vives ens convida a gaudir d’un 

autèntic mosaic d’estils i tradicions musicals que 

interpreta sense artificis, amb la seva veu nua (això 

sí, acompanyada pel pianista i compositor Carles 

Bel), tal com raja. Una veu extraordinària, música 

sense etiquetes.

Preu: 8 €

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 19 de Maig

Plaça de 
l’Ajuntament
22.30 hores

LA VELLA 
DIXIELAND
Han fet més de 

2.500 concerts i han 

participat en els millors 

festivals de jazz del 

món. Fundada el 1980, 

la Vella Dixieland ha 

esdevingut la formació 

de jazz clàssic més 

important del nostre 

país, i venen a 

demostrar-ho amb la 

presentació del seu 

darrer treball, Cooking. 

Jazz etiqueta negra. 

Organitza: Ajuntament de 
Sant Boi
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Amfiteatre del Parc de la Muntanyeta
22.30 hores

Gran Concert de Festa Major 

EL PESCAO
David Otero, guitarrista i compositor de El Canto de el Loco, ens porta, 

acompanyat per la seva banda, la seva proposta musical en solitari, l’àlbum 

Nada-Lógico, guardonat amb un Disc d’Or. Milers de fans ja avalen un treball 

arriscat i valent, una de les grans sorpreses de l’escena pop espanyola dels 

darrers temps. Pop clàssic, un xic d’electrònica i altres estils es barregen 

en la música de El Pescao per donar lloc a un so sempre personal que ve 

acompanyat d’un directe aclaparador.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 19 de Maig
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L’ENVELAT - plaça de l’Agricultura
12 de la nit

CONCERT

LOS MANOLOS
Si sí, són els autèntics! El seu repertori està basat 

en l’autèntica rumba catalana, on rescaten grans 

clàssics del gènere. Els grans hits de la discografia dels 

Manolos: All My Loving, Amics Per a Sempre, Barcelona 

és Poderosa, El Meu Avi, El Muerto Vivo... cançons que 

ja formen part del nostre imaginari col·lectiu.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Dissabte 19 de Maig
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L’ENVELAT - plaça de l’Agricultura
1.30 de la matinada

CONCERT

AUTOPUT
La banda de versions amb més projecció 

dels darrers temps. Els millors temes 

de la història del rock servits amb una 

posada en escena espectacular, una 

sonoritat molt acurada i uns arranjaments 

propis de les grans bandes americanes.
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 19 de Maig



16

Rambla Rafael 
Casanova
10.30 hores

XVII 
TROBADA 
DE 
PUNTAIRES
Organitza: 
Ajuntament de 
Sant Boi 

11 hores

ENDOLLA’T A LA 
SOSTENIBILITAT: LA 
RECUPERACIÓ DEL RIU 
VISTA DES DE SANT BOI
Sortida adreçada al públic familiar 

a partir de 8 anys

Lloc de sortida: estació FGC de 

Sant Boi

Organitza: Ajuntament amb la 
col·laboració del Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Llobregat

Església de Sant Baldiri
12 hores

OFICI DE FESTA MAJOR

Diumenge 20 de Maig
Plaça de l’Ajuntament
11 hores

SARDANES DE FESTA MAJOR
Amb la participació de la Cobla Lluïsos 

de Taradell
Organitza: 
Amics de 
la Sardana 
de Sant Boi 
i Òmmium 
Cultural del 

Baix Llobregat

Plaça de l’Ajuntament
12.30 hores  

DIADA CASTELLERA 

Amb la participació dels Castellers de 

Cornellà, Tirallongues de Manresa i 

Castellers de 

Sant Feliu

Organitza: 
Ajuntament de 
Sant Boi i Colla 
Castellera de 
Cornellá
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Jardins Ateneu Santboià
12 hores

Activitat infantil

Companyia Sebas

ACORDE 
Una petita barraca amb diferents 

artefactes envolten i recreen el viure 

quotidià d’un pintoresc personatge 

dins un món de fantasia, imaginació 

i alegria.

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Diumenge 20 de Maig

Plaça de l’Agricultura
12 hores

PAELLES DE FESTA 
MAJOR
Inscripcions: Oficina Municipal 

d’Atenció al Públic (OMAP), fins 

a l’11 de maig

Preu per persona: 1 €

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Amfiteatre Parc de la Muntanyeta
10 hores

JA SÓC GRAN, M’ADOPTES?
Xerrada informativa sobre les avantatges 

d’adoptar un animal quan ja és adult. Vine i podràs 

conèixer alguns dels peluts que ens acompanyen 

en el nostre dia a dia! 

Organitza: Drets Animals Baix Llobregat  
i Ajuntament de Sant Boi
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Poliesportiu La Parellada
17 hores

XIII FESTA GRAN DE LA GENT GRAN
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Diumenge 20 de Maig

Plaça de l’Ajuntament
18 hores  

X CONCURS DE 
FESTA MAJOR, BALL 
POPULAR I DE SALÓ I 
II CONCURS DE SALSA 
Exhibicions de dansa, balls de 

saló, hip hop i dansa del ventre. 

Regal d’una samarreta a totes 

les persones que participin i 

sorteig de bosses.
Inscripcions al 679 33 74 76 i  

al 93 630 54 34 i el mateix dia a la 
plaça de l’Ajuntament a les 17.30 h.

Organitza: L’Estudi – Escola de Dansa i 
Ball de Saló i Ajuntament de Sant Boi

Diumenge 20 de Maig
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Can Massallera
19 hores  

Preus: 12€;  

Entrada reduïda: 9€

Cia. Cor de teatre

OPERETTA
26 cantants, actors 

i actrius de Cor de 

Teatre, dirigits per en 

Jordi Purtí i en David 

Costa, submergiran 

al públic en el gènere 

operístic a través de 

la rialla i la sorpresa 

constants. Una 

experiència única 

de música a capella, 

teatre i humor. Amb 

les seves veus i 

amb molt de ritme 

farem un recorregut 

pels passatges més 

populars de Verdi, 

Rossini, Bellini, Mozart, 

Bizet, Wagner, Saint-

Saëns, Mussorgsky i 

Offenbach.

Organitza: Ajuntament de 
Sant Boi

Venda d’entrades a  
Tel·lentrada i a la Taquilla 
de Can Massallera

Diumenge 20 de MaigDiumenge 20 de Maig



20

Parc de la Muntanyeta i Amfiteatre

FESTIVAL FLAMENC 
17.30 hores

Quadres flamencs de les entitats andaluses de Sant Boi

19.30 hores

MANGUARA
Procedents de Huelva, una de les formacions més destacades de l’escena 

musical andalusa actual. Veus flamenques al servei d’un repertori compost per 

sevillanes, rumbes, tanguillos i altres estils. 

Organitza: Coordinadora de Entidades Andaluzas i Ajuntamet de Sant Boi

Diumenge 20 de Maig
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Parc de la Muntanyeta
22.30 hores

El Piromusical

Sens dubte la millor manera d’acomiadar la Festa Major. 

La Muntanyeta serà un cop més l’escenari d’un espectacle 

pirotècnic on el tro i els reguitzells de pólvora ballaran al ritme 

de les bandes sonores més famoses de la història del cinema. 

Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Diumenge 20 de Maig



Altres Activitats
Diumenge 6 de maig 

Parc Ciclista Sant Boi
10 h XXXI Passejada amb bicicleta 
Organitza: Ajuntament de Sant Boi amb 
la col·laboradció de botiga Bike Boi i Club 
Ciclista Sant Boi.

Dissabte, 12 de maig

Plaça de l’Agricultura
Cruz de Mayo
09 h Trobada de col·leccionistes de 

Plaques de Cava

18 h Inauguració de la Cruz de Mayo, 

amb la participació del Coro Rociero 

Raíces i els quadres de ball de la Casa 

de Sevilla

22 h Ball de nit amb orquestra 

Diumenge, 13 de maig

12 h Ofrena Floral a la Cruz de Mayo

12.30 h Missa Rociera

13.30 h Actuació dels quadres de 

dansa de la Casa de Sevilla

14.30 h  Potaje Popular (preu: 2 €)

18.00 h Actuació dels quadres de 

dansa de la Casa de Sevilla

21.30 h  Fi de Festa
Organitza: Casa de Sevilla amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi

Capvuitada de Festa Major - 
Barri Centre
Organitza: Comissió de festes Capvuitada

Dissabte 26

Plaça Ajuntament
12 h Animació de balls coreografiats. 
Exhibició i pràctica: capoeira, samba 

i axé

Organitza: Spai Carioca

18 h Cercavila de percussió

Cercavila i batucada pels carrers del 

Barri a càrrec de Batukats de l’Ala, 

Diabolics Músics i percussió dels 

Diables de Casablanca. Sortida des del 

Mercat de la Muntanyeta i arribada a 

la plaça de l’Ajuntament i Jardins de 

l’Ateneu Santboià

18 h Tallers infantils

Organitza: Esplai La Barretina

Jardins de l’Ateneu Santboià
CAUSOUNDBOI
Festival de músiques d’arrel i 
d’arreu
19 h Animació infantil amb Koloraines

20.30 h Botifarrada Popular

21 h Concerts amb The Cabrians (ska), 

Balkatalan Experience (balkan fusion), 

Ebri Knight (punk folk), El Son de la 

Chama (fusion reggae)
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Sant 
Ramon Nonat



Altres Activitats
Plaça del Mercat Vell
22 hores HAVANERES

Havaneres i Rom Cremat amb Els 

Pescadors de l’Escala

Diumenge 27 

Rambla Rafael Casanova
De 9 a 18.30 hores CATIFES 
FLORALS Elaboració i exposició de 

més de 20 catifes de flors a càrrec de 

grups i entitats de la ciutat

De 10 a 20 h MOSTRA D’ART
A càrrec de l’associació d’artistes 

Retalls d’Art

12 h 10è Aplec de Trabucaires del 
Baix Llobregat Sortida des de les 

places Catalunya i Països Catalans i 

arribada a la plaça de l’Ajuntament cap 

a les 13.30h. 

12 h ESPECTACLES FAMILIARS 
ALS BARRIS Para el carro, amb Roger 

Canals i Miratjazz de Nova Orleáns  

Espectacle d’animació musical 

itinerant. Cançons, danses i jocs 

dansats en l’estil dixieland més fresc. 

14 h Dinar Popular 
A càrrec dels participants a les catifes, i 

fideuà del Socarrat 

Plaça de l’Ajuntament
17 h Concert d’estandards de jazz 

A càrrec del grup Extremband

Rambla Rafael Casanova
18.30 h Dansa ritual de les flors

Amb els Gegants i Grallers de Sant Boi

Plaça de l’Ajuntament
19 h Ballada de sardanes amb la cobla 

Ressò, i comiat de festes 

Diumenge 27

Pistes d’Atletisme Constantí 
Miranda 
9 h (sortida de la Cursa) 

9.30 h (sortida de la Caminada) 

II Cursa de la Roca Negra “Memorial 

Ricard Verge” 

Organitza: Fundació Marianao, Centre 

Excursionista Sant Boi, Club Atletisme 

Sant Boi i Ricard Verge Berar

Commemoració del dia 

internacional d’acció per la salut  

 de les dones

Estadi de Futbol Joan Baptista Milà 
De 10 a 14 h I Trobada: Sant Boi 
boig per l’esport femení 
Organitza: FC Santboià i Ajuntament de 
Sant Boi

Sortida Biblioteca J Rubió I 
Balaguer - Arribada a L’estadi 
Municipal Joan Baptista Milà 
De 10 a 12 h Iniciació a la Marxa 
Nòrdica 
Organitza: Ajuntament de Sant Boi i Nòrdic 
Walking Baix Llobregat amb la col·laboració 
del Consell Municipal de les Dones 



Estacionament reservat per a persones amb 

mobilitat reduïda a: 

carrer Torres i Bages, des de les 20 h del dia 19 de maig 

fins les 15 h del 22 de maig). Places limitades. 

la Deessa, del 19 al 22 de maig de 00 a 24 h). 

Els espais amb escenari de Festa Major compten amb 

zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

D.L. B-16082-2012

Descarrega aqui el teu programa


