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Enguany durant la Festa Major es continuarà amb el 
Protocol municipal d’actuació davant les violències 
masclistes i LGTBIfòbiques a l’espai públic en 
contextos d’oci. Aquesta eina es concreta en un 
conjunt d’accions que tenen a veure amb la prevenció i 
sensibilització així com en l’actuació davant de qualsevol 
agressió.

El Punt Lila s’instal·larà a la plaça de l’Agricultura 
en horari de 21.30h a 01.30h el dijous 19 de Maig, de 
21.30h a 3.30h, el divendres 20 i el dissabte 21 de 
Maig i de 18.30h a 00.30h el diumenge 22 de Maig. 

El Punt Lila està format per un equip de professionals 
especialitzades en violències masclistes i lgtbifòbiques 
en l’espai d’oci i s’encarreguen d’informar i de dinamitzar 
espais de sensibilització de manera interactiva i propera. 
Així mateix, hi ha una parella itinerant que es desplaça 
per l’espai d’oci així com pels voltants per informar 
i donar suport. Les professionals del Punt Lila estan 
formades per acollir situacions de violència i compten 
amb els contactes dels diferents serveis per activar 
qualsevol intervenció. 

PER UNES FESTES MAJORS LLIURES 
DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I 
LGTBIFÒBIQUES

@aixonoesamor_stboi
@santboiesdiversa
@igualtatstboi

En el temps 
que tardes a llegir 
aquest anunci, 
l’aigua de l’aixeta 
passa 5 controls 
de qualitat.
L’aigua de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana és una de les aigües més 
controlades del món. I ho és gràcies a l’esforç 
d’un equip de 1.000 persones que gestiona el 
cicle integral de l’aigua, i que fa més de 30 
controls de qualitat cada 5 minuts per garantir 
la millor aigua per a tu i per al planeta.

PUNT
LILA
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L’any 2022 el recordarem com l’any del retrobament, perquè per fi podrem gaudir plegats 
i plegades de la nostra Festa Major, després de viure mesos molt durs per la pandèmia 
de la Covid-19.

Poder tornar a celebrar-la, és poder viure uns dies en comunitat amb la cultura com 
a fil conductor. La cultura és l’eix transversal que ens vincula amb la nostra tradició 
santboiana i a la vegada amb la diversitat cultural de la nostra ciutat. Passat i present, les 
nostres arrels i la nostra gent. 

I aquest any, la iniciarem amb el pregó a càrrec de la UES Santboiana, una entitat 
centenària que ens regala esport, cohesió i fraternitat. Amb les seves paraules 
donarem tret de sortida a quatre dies plens de música, cultura popular i altres 
expressions artístiques. Seran quatre dies de diversió i esbarjo, de deixar-nos endur 
per la primavera i l’art. 

Un programa amb mirada local, posant en el centre el talent santboià. Ells i elles van 
estar presents en els moments més foscos de la pandèmia, adaptant-se ràpidament a 
la situació i contribuint al fet que aquells dies fossin més amables.

Vull també destacar la bona sintonia amb les entitats locals que sempre col·laboren 
i fan seva la festa. Sant Boi és una ciutat rica en teixit associatiu implicat en tots els 
esdeveniments. La suma de complicitats fa possible que la Festa Major arribi arreu del 
nostre territori. Gràcies pel vostre treball i dedicació. 

Retrobem-nos, vibrem i omplim els nostres carrers i places. És Festa Major!

Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa

OMPLIM ELS 
NOSTRES 
CARRERS I 
PLACES, ÉS 
FESTA MAJOR!
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18 MAIG DIMECRES
18:30  
Dia Internacional dels Museus 

Inauguració de l’exposició “La Unió 
Esportiva Santboiana 1921 - 2021. 
100 anys de Rugbi”.
Un recorregut per l’evolució de la Unió Esportiva Santboiana (UES), el primer club de rugbi 
d’Espanya. Cent anys dedicats a la pràctica, foment i divulgació de l’esport, especialment del 
rugbi. Un viatge des que va ser fundada per Baldiri Aleu i els seus amics de Sant Boi el 4 de 
juliol de 1921, fins a l’actualitat. Les competicions, els terrenys de joc, la guerra, els èxits, la 
creació de l’escola de rugbi, fins a la incorporació de les dones a l’esport i més. 
Un segle de superació personal i col·lectiva que ha suposat el seu reconeixement 
internacional.

Dia Internacional dels Museus

Visita guiada a l’exposició “Ad aeternitatem 
pictam. Pompeia i el llegat pictòric d’un 
imperi”.
Termes Romanes
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

L’exposició fa un recorregut genèric per la història de la pintura romana. Des de Pompeia, la ciutat 
romana que va quedar sepultada de cendres i lava en poc temps, a les més recents trobades al c. 
Avinyó de Barcelona. A càrrec de Vanessa Martín, llicenciada en història de l’art.

20:00  
Pregó i Ball de 
Festa Major
Pl. de l’Ajuntament
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Pregó a càrrec de l’Aurora Bravo, presidenta 
de la Unió Esportiva Santboiana en el 
centenari de l’entitat. I en acabar, seguirà el 
concert i ball amb l’Orquestra Selvatana.

22:00  

19 MAIG DIJOUS
21:00  

Museu de Sant Boi
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Concert amb l’Orquestra Selvatana
Pl. Ajuntament
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Torna una de les cites clàssiques de la Festa, la Selvatana, una formació de llarga trajectòria i coneguda 
a la nostra ciutat que oferirà un concert molt variat, des de sarsueles i sardanes a clàssics i moderns de 
tots els temps! 
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Ofici de Festa Major
Església de Sant Baldiri

Túnel de batuda de beisbol i softbol
Pl. Teresa Valls i Diví
Organitza: Federació Catalana Beisbol i Softbol i Club de Beisbol i Softbol Sant Boi

Prova les teves habilitats batejant com un professional de la mà del Femení de Softbol Sant Boi.
Celebrem que Sant Boi serà seu principal del torneig del Campionat Absolut Europeu de seleccions Nacionals 
de Softbol Femení. 50 anys de Beisbol, 50 anys d’història, 50 anys de persones!

22:00  20 MAIG DIVENDRES

12:00  

Sardanes de Festa Major
Pl. Ajuntament
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Sardanes de Festa Major amb la Cobla de Lluïsos de Taradell 

13:00  

11:00  Tindercat: Operació Sant Boi
Pl. Agricultura
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

La pandèmia ha canviat la manera en la qual ens relacionem els joves. Després de petar-ho en el seu 
primer esdeveniment presencial, el Tindercat fa la primera parada de la seva gira a Sant Boi per oferir 
la gran festa de l’amor. Un gran esdeveniment amb DJ’s, cites en directe i convidats i convidades molt 
especials que faran que Sant Boi visqui una nit plena d’emocions i molt d’amor. Una producció made in 
Sant Boi by La Bombilla Media.



Festa de presentació del nou vestuari dels 
Gegants de Sant Boi 
Pl. Ajuntament
Activitat gratuïta
Organitza: Geganters i Grallers de Sant Boi

Una presentació de gala del nou vestuari dels gegants Baldiri i Ramona, cercavila pels carrers del barri i 
xocolatada per a tota la canalla per a celebrar com cal.

12:00  

17:00  
Festa gran de la gent 
gran
Xperience Sant Boi (c. de les Alberedes 4, 
Centre comercial Alcampo) 
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Acte per retre homenatge als santboians i santboianes 
que han complert els 80 anys. 

18:00  

22:30  

20 MAIG DIVENDRES

Ball ‘Matinée’ de la 
gent gran
Pl. de l’Agricultura
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Ball organitzat per a la gent gran. Les entrades 
es poden recollir a les associacions de gent 
gran i a Can Jordana. Música a càrrec del 
Duet Esquitx. 

Havaneres amb Les Anxovetes 
Pl. Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Cantada d’havaneres amb Les Anxovetes. Cantat íntegrament en femení, amb un repertori 
d’havaneres clàssic i tradicional. Les anxovetes cantants són Tona Gafarot, Montse Ferrermoner i 
Marta Pérez i els seitons del grup, Salva Gallego, Xevi Pasqual i Xevi Salvatella.
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Teatre amb ‘Distinto’
Can Massallera
13e. a Entrapolis.com
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Alejandro és un triomfador, ha aconseguit tot allò que qualsevol persona amb 43 anys pot desitjar. 
Professionalment, és el productor més important del país, és aclamat i aplaudit arreu. A l’àmbit personal el
seu triomf no ha estat menor: està casat amb una dona meravellosa, conserva els amics de la infància
i fins i tot té bona relació amb el sogre, un exmilitar d’alt rang: sembla que res pot trencar aquest món
tan perfecte… De la mà de l’actor santboià Blas Caballero, ens arriba aquesta divertida comèdia. 

Autor: Juan Andrés Araque / Direcció: Juan Luis Iborra / Intèrprets: Kiko Hernández, Eva Marciel, Blas
Caballero i Fran Antón. De Porrona Producciones i Grupo Marquina Producciones.

19:00 / 21:30 (2 funcions)

  
20:00  

22:00  

20 MAIG DIVENDRES

Correfoc
Pl. Ajuntament
Organitzen: Colles Diables 
de Sant Boi i de Casablanca.

Colles convidades: Diables de Sant Boi, Diables de Casablanca, Diables d’Olesa de Bonesvalls, Diables 
de Cua de Cornellà, Diables Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú, Diables de Manresa, Diables de 
Malgrat de Mar i Diables de Sant Antoni de Barcelona.

Recorregut:  Pl Ajuntament, c. Joan Bardina, c. Jaume I, c. Torrefigueres, c. Pau Claris i c. Baldiri Aleu

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 
els diables i deixeu-vos portar. No porteu material pirotècnic propi. No s’ha de llençar aigua al pas 
del correfoc. La pólvora mullada és perillosa i imprevisible. Seguiu les indicacions del servei d’ordre. 
Respecteu les zones acotades per l’organització, els infants no han d’estar sols 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 del recorregut senyalitzat per la Policia local. L’organització aconsella no 
participar en el correfoc a les persones que no puguin complir aquestes mesures de seguretat.

Tabalada
Pl. Catalunya
Organitzen: Diables de Sant Boi i 
Diabòlics Músics

Recorregut: Pl. Catalunya, c. 
Francesc Macià, c. Jaume I, c. Joan 
Bardina i Pl. Ajuntament. 
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Concert amb Extremband
Pl. Agricultura
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Banda santboiana especialitzada en versions pop i rock internacional dels anys 80. Una proposta que 
farà gaudir el públic al màxim.

22:00  22:15  

Concert 
amb
M Clan
Pl. Agricultura
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament 
de Sant Boi

Concert tribut AC/DC Bon Scott Band 
Pl. Agricultura
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Un homenatge com cal amb la interpretació dels clàssics de la mítica banda AC/DC! 

23:30  

1:30  

M Clan surt de nou a la 
carretera, amb forces renovades 
i després de l’exitosa gira com a 
duet acústic. En aquesta ocasió 
la banda murciana, liderada per 
Carlos Tarque i Ricardo Ruiperez, 
recuperen la banda per a 
interpretar en format elèctric els 
grans èxits.

20 MAIG DIVENDRES

Concert amb Els Catarres 
c. Baldiri Aleu
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el tercer concert de la nova gira el tindrem a Sant Boi!.  
Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic, responsables del ressorgiment de la música festiva del 
pop català, aconseguint fites històriques que han marcat un abans i un després en la música catalana 
contemporània. 
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Matinada de gralles
Des de la Pl. Església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Boi 

Recorregut per pl. de l’Església, c. Alou, pl. Ajuntament, rambla Rafael Casanova, c. Vermell, c. 
Nou, c. O’Donnell, Cap de la Vila, c. Eres, passatge de Ponent, c. Rutlla, c. Jaume I, c. Francesc 
Macià, av. Onze de setembre, pl. Catalunya i c. Mallorca.

21 MAIG DISSABTE
8:30  

10:00  
Trobada de Trabucaires
Pl. Ajuntament
Recorregut: Pl. Catalunya, c. Francesc Macià, c. Lluís Pascual Roca, pl. de la República. 
Organitza: Fadrins Trabucaires de Sant Boi 

Amb la participació dels Fadrins Trabucaires de Sant Boi i els Trabucaires Perot Rocaguinarda de Barcelona.

11:00  

Sant Boi de Llobregat - Carretera Santa Creu de Calafell, Km 10.7 -  T 93 654 60 00
Canovelles - Juan de la Cierva, 8 Naves A-B-C. Pol. Ind. Can Castells - T 93 840 90 86

www.garro.es
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Daltabaix’22 
A pl. Presas, rambla Rafael Casanova i Jardins de Can 
Castells
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi amb EMM Blai Net

Amb la participació de l’Agrupació Musical Sant Josep Obrer, Coral Pedres 
Blanques, Els Músics de Gràcia, Escola de Música Cultura F, Escola Gaudí, Escola 
Montbaig, Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat, Escola 
Municipal de Música d’Esplugues, Escola Municipal de Música de Sant Andreu 
Mestre Pich Santasusana, Escola Municipal de Música de Sant Feliu. 

Torna la trobada de bandes, orquestres i cors de diferents escoles de música 
d’arreu del país, amb actuacions en viu a peu de carrer pel nucli antic de Sant Boi.



11:00 / 18:00

17:00

21 MAIG DISSABTE

Fira del Joc i l’Aventura 
Parc de la Muntanyeta
Accés lliure
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

Tot un dia amb espais de joc i construcció per a tota la canalla, on compartir i gaudir de 
propostes divertides i creatives: podreu construir cabanes amb El Poblat de Cabanes 
d’Arkilàstic, provar habilitats amb els jocs de Toc Toc Jocs i practicar amb un minigolf molt 
especial dissenyat per Mumusic Circus. I per a la canalla més petita, Tata Inti oferirà un espai 
nadó amb joc heurístic i manipulatiu. Per acabar, descobrireu jocs de fusta artesanals elaborats 
pel voluntariat de Medi Ambient de la mà del Col·lectiu Karxofarock.

I sols durant el matí, els esplais de la ciutat faran tallers i jocs, a més de
gaudir de La Fira de les aigües on descobrir el cicle de l’aigua amb Aigües de Barcelona.

11:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00

V Trobada d’animals & cia.
Parc de la Muntanyeta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Una trobada responsable amb animals de companyia, per conèixer i gaudir en companyia i facilitar la 
seva acollida. 

11:00

SBEM Sant Boi 
es mou
Pl. Teresa Valls i Diví
Organitza: Loida Grau Dance School i 
Jove Companyia de Dansa de Sant Boi

El festival de dansa que acosta a 
tothom la pràctica de la dansa i les 
arts en moviment, oferirà propostes 
del món de la dansa per a tots els 
públics, on també es gaudirà de ‘Sant 
Boi Balla’ una creació col·lectiva 
de dansa amb intèrprets locals 
que interpretaran El viatge, de la 
coreògrafa Mireia Campo.

XXXIII Trobada Gegantera 
de Festa Major i cercavila
Pl. Ajuntament i recorregut
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Sant Boi

A les 17:00 Plantada de Gegants
A les 17:30 Baixada dels Gegants de Sant Boi pel carrer de 
l’Alou a toc de matinades.
Després s’iniciarà un recorregut pels carrers de la ciutat. 
Recorregut: Rambla Rafael Casanova, Francesc Pi i Margall, 
Comte Borrell, pl. Presas, Jaume I, Francesc Macià, Marià 
Fortuny, Baldiri Aleu i amfiteatre de la Muntanyeta. 
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22:00
21 MAIG DISSABTE

Vermut solidari Kassumay
Jardins de Can Castells Centre d’Art
Organitza: Fundació Kassumay

Begudes, tapes, música, jocs infantils...
5€ (aportació per als projectes solidaris de la Fundació)

12:00  

19:00  

LoFest amb Montesco i Vetsby
Pl. Agricultura
Organitza: LoFest

LoFest és una petita iniciativa que es va crear fa cinc anys a la nostra ciutat programant propostes 
locals i de l’àrea metropolitana reprenent els concerts de petit format com els DIY de finals dels 90. 
Durant el confinament es van animar a engegar xerrades online on van participar noms com Peter 
Kember de Spacemen 3, David Abbruzzese de Pearl Jam o Patty Schemel de Hole. Aquest cop el 
LoFest estarà en directe i oferirà dos concerts: el pop electrònic de Vetsby (12:00) i els folk-psicodèlics 
Montesco (13:00).

Ball Folk de Festa Major
Pl. Gaietà Mestres
Activitat gratuïta

Ballada folk amb el Duet Corrandes són corrandes, dins del festival de primavera BlaiFolk de l’EMM Blai 
Net a la plaça.

22:00  

12:00  

Concert amb 
Mala Rodríguez 
c. Baldiri Aleu
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Reconeguda a tot el món pel seu estil únic, intensitat escènica i lletres contundents, Mala Rodríguez s’ha 
establert com una de les artistes més respectades en el món del hip-hop. El seu catàleg s’ha convertit en 
una referència del gènere no sols a Espanya, sinó també a Estats Units, Puerto Rico i a tota Llatinoamèrica.

Ballada amb Men in Swing
Pl. Ajuntament
Organitza: Swing Bio amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi

Ballar el swing de la mà de Men in Swing amb un espectacle concebut per 
a tots els públics amb els ritmes més alegres, dinàmic i amb una posada en 
escena impecable en una nit santboiana de festa major.
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Concert amb Grooviyama
Pl. Agricultura
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Una banda de versions diferent, amb un directe de festa i de ball basat en un repertori actual que 
es mou entre el funk i el pop sense perdre mai l’energia del rock ni l’essència de la música negra.

22:15

Concert Tribut a Queen 
Pl. Agricultura
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Què millor que gaudir d’un directe recordant una de les millors bandes de tots els temps com va ser Queen?
 

23:30

1:30

Cuidem del teu Jardí
Jardiners des de 1952 

C. Torrefigueras, 37 – Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 400 425 – www.massonisl.com

21 MAIG DISSABTE

Concert
amb Antonio
Carmona y 
Familia 
Pl. Agricultura
Organitza: Ajuntament de 
Sant Boi

Antonio Carmona, fill d’una llarga 
generació de músics, cantant 
i cèlebre component del grup 
Ketama, ara comparteix els 
escenaris amb la família. Junts 
fan un homenatge al pare, Juan 
Habichuela, el cantaor de la 
guitarra, i amb l’art, el cante i els 
ritmes que els caracteritzen, viureu 
un espectacle dinàmic i una festa 
dalt l’escenari!
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Trobada de Puntaires
Rambla Rafael Casanova
Organitza: Puntaires de Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi

Torna la Trobada de les Puntaires de Sant Boi, amb la participació de puntaires de tota la ciutat i 
altres convidades d’arreu.

22 MAIG DIUMENGE
10:30  

12:00  

11:00 - 14:00 

Paelles de
Festa Major
Pl. Agricultura
Organitza: Ajuntament de Sant Boi 

12:00

Vine amb la teva colla, amics i familiars a 
partir de les 12 h. a cuinar la vostra paella de 
Festa Major. Inscripcions obertes a tothom a 
l’OMAP i a santboi.cat, fins al 17 de maig. 
Preu per persona/participant: 1€.

Fira del Joc i 
l’Aventura
Parc de la Muntanyeta 
Accés lliure
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Tot el matí amb espais de joc i construcció 
per a tota la canalla, on compartir i gaudir 
de propostes divertides i creatives: circuits 
d’aigua amb Laberint d’aigües, provar les 
vostres habilitats amb Ska Circus o deixar 
volar l’artista que porteu a dins amb Carrers 
d’arts. Tata Inti oferirà jocs heurístics i 
psicomotricitat per a la canalla més petita, El 
Club d’escacs Sant Boi proposa una partida 
d’escacs gegant i el Col·lectiu Karxofarock 
dinamitzarà els jocs de fusta artesanals 
elaborats pel voluntariat de Medi Ambient.

Diada Castellera
Pl. Ajuntament
Organitza: Colla Castellera de Cornellà i Ajuntament de Sant Boi

Una diada de castells humans amb la participació de Castellers de 
Cornellà, Minyons de Terrassa, Matossers de Molins de Rei i Colla 
Castellera Jove de Sitges.

A les 12 h. començarà Rutines, un espectacle que convida a fer una reflexió sobre la quotidianitat amb el 
llenguatge del circ, de la Cia. Ambi2.



19:00  

Tarda de circ
Passeig Pau Casals (Cooperativa i Molí Nou)
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Amb Here We Go! El Guga i la Sílvia són els protagonistes d’aquest 
show old fashioned i estètica dels ‘90. Acrobàcia, equilibris i molt 
d’humor. Després Arriba!!! un espectacle d’humor i desequilibris 
amb objectes i ampolles de vidre per a tots els públics, una proposta 
que reivindica l’humor com a arma de comunicació massiva.

18:00  

19:00  

19:00  

18:00 / 20:30  

22 MAIG DIUMENGE

Los 40 On Tour
Pl. Agricultura
Accés gratuït
Organitza: Ajuntament 
de Sant Boi 

La millor música amb Els 40!  Els 
èxits més actuals i les actuacions 
dels Djs més destacats de 
l’emissora... No t’ho perdis!

Festival Flamenc 
i concert de 
Marisol Bizcocho 
Llac de la Deessa
Accés gratuït
Organitza: Entidades andaluzas 
i Ajuntament de Sant Boi 

Amb les actuacions (18:00) dels quadres flamencs de les Casa de Cadis, Casa de Granada i Casa de Sevilla.
Després arribarà el torn de Marisol Bizcocho en concert (20:30), una artista amb carisma, i amb un directe 
que farà sentir molt proper el públic, gaudint de moments emotius en un espectacle per a recordar.   

Exhibició de Dansa
Pl. Ajuntament 
Accés gratuït
Organitzen: L’Estudi - Escola de Dansa i Ajuntament de Sant Boi.

L’Estudi - Escola de Dansa ens ofereix una selecció de peces 
de dansa contemporània, dansa clàssica, jazz i hip hop, 
algunes d’elles premiades a diferents concursos nacionals i 
internacionals. 

Teatre: Erma, amb la Cia Tripijoc
Can Massallera  
Entrades a la venda a Entrapolis.com. Preu: 13 € 
Organitzen: Col·lectiu Tripijoc i Ajuntament de Sant Boi 

El Col·lectiu Teatral Tripijoc representa Erma, una de les tres peces de 
la trilogia lorquiana. La infertilitat d’una dona que desitja tenir un fill per 
damunt de tot i d’un marit al que les feines del camp ja omplen prou. Com 
cadascun d’ells afronten el pas dels anys serà un mirall al qual reviure 
situacions actuals vigents. Recordeu que des del 13 també podeu visitar 
l’exposició 40 (+1) anys de Tripijoc, a Can Massallera.

Autor: Federico García Lorca / Direcció: Ignasi Jordana / Música: Paul Parera  
Intèrprets: Col·lectiu Tripijoc / Col.labora: EMM Blai Net i Coral Renaixença. 
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22:30

www.pecatsvenials.es 938 588 005

10 anys cuidant de tu

centre d'estètica avançada
10% de descompte
mostrant aquesta imatge

22 MAIG DIUMENGE

El Piromusical
Parc de la Muntanyeta
Organitza: Ajuntament de Sant Boi amb 
la Pirotècnia Estalella

Arriba el final de festa de la nostra Festa Major! Un espectacle màgic a càrrec de la Pirotècnia Estalella 
on els trons, els cometes, els volcans i les cascades us enlluernaran ballant al ritme de la música i la 
foscor de la darrera nit ben acompanyats d’amistats i família!



SANT BOI LA MUNTANYETA

77 VIVIENDAS VPO 
y 8 VIVIENDAS LIBRES

2, 3 Y 4 HABITACIONES 
CON PARKING Y TRASTERO INCLUIDO
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eL TEU NOU CLUB DE SEMPRE

10 PISTES DE PÀDEL I 1 PANORÀMICA

REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES DE TENNIS 

NOU EQUIPAMENT FITNESS 
NOVA ZONA ENTRENAMENT EXTERIOR

NOVA PISCINA INFANTIL EXTERIOR

NOVA ZONA POLIESPORTIVA AMB 
MINI-TENNIS I BÀSQUET

NOUS VESTUARIS 

VOLS DESCOBRIR

EL NOU
ÀCCURA?

C/ Pollancres, 2 · 08830 Sant Boi de Llobregat · Tel. 93 640 66 86 · www.clubsaccura.es


