Les biblioteques públiques,
equipaments del segle XXI
l’interès per la lectura i els llibres
entre la població (tertúlies, exposi
cions, clubs de lectura, concursos...) i
per ser motors de la vida cultural.
Una part important de les activitats
de les biblioteques s’adreça al pú
blic infantil i familiar, un dels grans
protagonistes de la vida quotidiana
d’aquests equipaments, que són molt
ben valorats per la ciutadania.
A la majoria dels tràmits i serveis
oferts es pot accedir en línia.
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
c/Baldiri Aleu, 6-8, tel. 93 630 97 60
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany
Eduard Toldrà, s/n, tel. 93 630 64 63
www.biblioteques.santboi.org

Les biblioteques públiques de Sant
Boi porten els noms del filòleg Jordi
Rubió i Balaguer i l’escriptora Maria
Aurèlia Capmany. Més de 37.000 per
sones estan inscrites com a usuàries
d’aquests dos equipaments públics,
que compten amb un fons conjunt de
140.000 documents.
Les biblioteques de Sant Boi són
de titularitat municipal, en conveni
amb la Diputació de Barcelona, i ofe
reixen serveis d’informació, préstec,
accés a Internet i autoaprenentatge
d’idiomes i noves tecnologies (amb
acreditació oficial) i sala d’actes, en
tre altres. A més, organitzen més
de 200 activitats l’any per fomentar

LaSaleta,
un espai de
llibertat
La sala més alternativa de Can Cas
tells Centre d’Art es diu LaSaleta. És
un espai de risc i llibertat creativa
que l’Ajuntament posa a disposició
dels artistes i les artistes de Sant Boi
i de la comarca perquè hi duguin a
terme els seus projectes.
LaSaleta és un racó a la planta
baixa de Can Castells on passen co
ses (instal·lacions, performances, con
certs, recitals de poesia, tertúlies,
projeccions audiovisuals), un conte
nidor de propostes i disciplines ar
tístiques que passen majoritàriament
per fora dels camins i els circuits més
habituals de la creació artística.
Els artistes mateixos gestionen la
sala, confeccionen la programació i
decideixen els continguts de les ex
posicions i de les activitats que hi tenen lloc. LaSaleta ha esdevingut així
una eina dinamitzadora de la cultura
local i una aposta per l’originalitat i la
pràctica de l’art no professional.

El Museu, història viva
Al bell mig del nucli antic, Can Barra
quer és la seu principal del Museu de
Sant Boi. Hi va viure Rafael Casanova
i actualment centralitza els esforços
de l’Ajuntament per recuperar i difon
dre la mil·lenària història de la ciutat.
Molt a prop, les Termes Romanes i Can
Torrents (seu de l’Arxiu Històric Muni
cipal) són les peces clau del patrimoni
històric local, juntament amb la torre
medieval de Benviure. El Museu de
Sant Boi realitza tasques d’investigació

i conservació del patrimoni i organitza
exposicions i activitats de lleure fami
liar i divulgació històrica.
També compta amb una extensa
oferta de tallers i altres activitats
didàctiques per a escoles, col·lectius
i grups organitzats, tot aprofi
tant la feina de més de trenta anys
d’investigacions arqueològiques.
Can Barraquer, c / Pont, 7,
tel. 93 635 12 50,
www.museusantboi.cat
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Els casals,
escenaris de la
vida cultural
Els casals són punts de referència
de la vida social i cultural de
Sant Boi. Can Massallera,
Cal Ninyo, La Gralla i els casals
de Casablanca, Cooperativa i
Camps Blancs posen a disposició
de la ciutadania i de les entitats
múltiples espais on les persones
poden ser protagonistes
actives de projectes i activitats
relacionats amb les seves
inquietuds artístiques i culturals.
Les agendes dels casals són dia
a dia plenes de vida (assajos,
espectacles, trobades, festivals,
conferències...). Molts ciutadans
i ciutadanes hi troben la manera
d’aprofundir en una
afició personal,
compartir-la amb
altres persones,
relacionar-se i
passar-ho bé.
La Xarxa de Casals
també compta
amb una àmplia
oferta de tallers que
faciliten l’adquisició
de coneixements
i l’exercici de
la creativitat.
L’Ajuntament
canalitza les
propostes que rep per
part de les entitats o de persones
particulars i els busca un espai i
una franja de temps on acollir-les.
Els casals són també, més
puntualment, escenari
d’espectacles professionals,
aparadors per a artistes locals que
busquen oportunitats i, com en el
cas de Can Massallera o La Gralla,
seus de projectes i d’entitats
culturals com ara una escola de
música moderna o una federació
de cultura popular.
www.santboi.cat

