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Aquest mes
en concert . cinema . exposicions . passejada en bicicleta . l’hora del
conte . tallers familiars . itineraris per a la gent gran . tertúlia literària

Ginesa Ortega, a Sant Boi

El proper 17 de setembre la programació En concert, a Sant Boi...
saludarà la veu de Ginesa Ortega. Ginesa és una de les cantaores actuals de flamenc més interessants, amb una trajectòria
prestigiosa i plena d’èxits.
Nascuda a França l’any 1967, és
veïna del Baix Llobregat des de fa
molts anys. Va començar a cantar a l’adolescència i no ha parat
de fer-ho. Tot i la seva formació en
el flamenc clàssic, ha col·laborat
en projectes arriscats i innovadors
i amb artistes com el grup teatral
La Fura dels Baus. Amb ells va
actuar per Europa i va enregistrar
l’obra Noum. Amb l’Orquestra del
Teatre Lliure va realitzar una versió de El amor brujo, de Manuel
de Falla que va tenir una gran repercisió artística i mediàtica. A
més, la Ginesa és una abanderada de la fusió musical. Bons exemples d’aquest fet són la seva participació en el grup Iberia, que fusionava jazz i flamenc i les versions flamenques de cançons de
Joan Manuel Serrat o Billie Holliday. També s’ha atrevit amb el reagee i ha gravat composicions
pròpies. La seva discografia inclou
els treballs Siento, Oscuriá i Por
los espejos del agua. Ha obtingut
diversos guardons, entre els quals
destaquen el del Festival de Cante de las Minas, de la localitat murciana de La Unión, i dues vegades
el Premi Ciutat de Barcelona per
la integració del flamenc dins de
les músiques actuals. Ginesa Ortega serà a Can Massallera el dissabte 17 de setembre, a partir de
les 22.30 h. Val la pena que anoteu la dada a les vostres agendes.

Cineclub, Cinemanet i Mostra
de Cinema Volpina

Durant aquest mes de setembre
la nostra ciutat disposa de diverses ofertes en el camp cinematogràfic. Per una banda es reprèn la
programació del Cineclub, adreçada bàsicament a la gent jove. També estan previstes dues pel·lícules
dins de l’espai Cinemanet, dedicat a films de contingut social. I a
més, l’entitat Ensantboi.com prepara una mostra de cinema, amb
joves realitzadors santboians com
a protagonistes.
Pel que fa al Cineclub, aquest mes
estan previstes tres projeccions
molt diferents: American Splendor
(dia 16), Las tortugas también vuelan (dia 23) i Samaritan Girl (dia
30). Ja sabeu que la cita és, com
sempre, els divendres al Casal de
Barri Casablanca, a les 22.30 h.
Les sessions de Cinemanet presenten els llargmetratges The 3
rooms of melancholia - Els tres
espais de la malenconia - (dia 7) i
Souls of Naples - Ànimes de
Nàpols - (dia 21). Els dos es projectaran a Cal Ninyo, a partir de
les 20.30 h, simultàniament amb
altres ciutats europees.
Aquest mes els amants del setè
art tenen la possibilitat de gaudir
d’una altra proposta. Es tracta de
la Mostra de Cinema Volpina organitzada per Ensantboi.com a
Cal Ninyo. Els dies 17 i 24 de setembre estan previstes projecccions de curtmetratges i llargmetratges d’artistes santboians, també està prevista una taula rodona.
A més, del 16 al 24 de setembre
es podrà veure una exposició sota
el nom Sales de cinema a Sant
Boi.

Passejada en bicicleta

Activitats familiars

El proper dia 25 tindrà lloc la XXIV
Passejada en Bicicleta Vila de
Sant Boi. L’esdeveniment és ja
una tradició al mes de setembre, i
té com a objectiu promoure l’ús de
la bicicleta a la ciutat mitjançant
una activitat lúdica. La Passejada
està organitzada per l’Ajuntament
i compta amb la col·laboració del
Club Ciclista Sant Boi.

Viatges en el temps i jocs que ens
situen en altres èpoques. Així podríem titular les activitats que ens
arriben des del Museu per a
aquest mes de setembre.
El diumenge dia 18 hi ha prevista
una passejada per conèixer com
era Sant Boi quan hi vivia el personatge de Rafael Casanova. Així
mateix el dia 28 està programat un
itinerari adreçat al públic adult
mitjançant el qual els assistents faran un recorregut pel Sant Boi medieval de fa 500 anys. En definitiva una descoberta per l’urbanisme, l’arquitectura i la història
d’aquella època.
I finalment ens referirem al taller
previst per al dia 25. El sr. Cervantes i l’estrany cas de l’olla podrida
està pensat per descobrir l’època
del Quixot i aquest plat gastronòmic amb un nom tan peculiar. La
literatura picaresca de l’època en
parla i en aquest taller fins hi tot el
podreu tastar.
Si hi voleu participar en aquestes
activitats heu de fer la vostra reserva al telèfon 93 635 12 50, ja
que les places són limitades.
L’entrada és gratuïta.

Exposicions al museu i a
l’entorn de l’Onze de
Setembre i l’Altaveu

Coincidint amb la celebració de la
Diada, l’Ajuntament prepara l’exposició L’Onze de Setembre, la
història de la commemoració a
Sant Boi des del descobriment de
la tomba de Rafael Casanova,
l’any 1913. La mostra va ser presentada amb motiu del 25è aniversari de la Diada del 76 i ara es
podrà tornar a veure ampliada a
la plaça Mossèn Jaume Oliveras i
a Cal Ninyo, a partir del dia 12.
També Cal Ninyo ha estat escollit
per a la mostra 17 anys del festival Altaveu, proposta del fotògraf
col·laborador del festival Martí Escuder, que es podrà visitar fins al
dia 18.
El Centre Excursionista de Catalunya ha presentat al Museu de
Sant Boi tres exposicions del seu
arxiu fotogràfic. La primera es va
poder veure durant el mes de juliol. Fins al 14 de setembre es pot
admirar Miralls del cel, descripcions d’imatges i persones des de finals del segle XIX fins als anys
trenta del XX. A partir del dia 18 el
torn serà per a Les autocromes.
Fotografies en color en el primer
terç del segle XX.
Us recordem que continua, a les
termes romanes, l’exposició Convivium. Menjar i gastronomia en
època romana. Un repàs per la
cuina clàssica, la primera gastronomia sofisticada d’occident.
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Tertúlia i l’Hora del conte

Amb l’arribada del mes de setembre s’acaba el perèntesi de les
vancances d’estiu i els equipaments reprenen la seva vida quotidiana. És el cas de la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Per començar el dia 7, a les 18.30 h, hi
haurà una nova sessió de la tertúlia literària amb comentaris sobre la novel·la Madame Bovary, de
Gustave Flaubert.
A més, cada divendres a les sis
de la tarda, el centre continuarà
dedicant una estona a explicar
contes als més petits. Ells i els
més grans farem volar la imaginació amb contes de nit, per volar,
d’aventures...

