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25 anys de l’escola Tàpies

D

450 alumnes
van formar un
mosaic humà i
van interpretar
la cançó de
l’aniversari

imecres 19 d’octubre es va fer a l’escola pública
Antoni Tàpies l’acte de cloenda del 25è aniversari.
Miquel Tàpies, president de la Fundació Antoni Tàpies i
fill de l’artista, va afirmar que Sant Boi és, després de
Barcelona, “la segona ciutat Tàpies del món”. Totes les
classes van visitar el curs passat la Fundació Tàpies al
carrer d’Aragó. La figura de l’artista va protagonitzar diverses activitats docents i els sostres de l’escola es van
decorar amb mitjons fets pels alumnes en homenatge a
una de les seves obres més conegudes. L’alcalde, Jaume
Bosch, va dir que els treballs artístics exposats al centre
el converteixen en “una altra Fundació Tàpies”.
phobos.xtec.cat/ceipatapi

ALUMNES DE L’INSTITUT RUBIÓ I ORS
FAN UN VÍDEO SOBRE LA CONVIVÈNCIA

E

.

l dissabte dia 1 d’octubre es va presentar a L’Olivera
l’audiovisual Propostes per canviar el món, obra d’una
dotzena d’alumnes de l’institut públic Joaquim Rubió i
Ors sota la coordinació del responsable de mediació del
centre. El vídeo, que reflecteix percepcions dels estudiants
sobre el fenomen de la immigració i sobre els desequilibris
entre països del nord i sud del món, s’ha ofert a altres
instituts com a eina didàtica. La realització de l’audiovisual
es va gestar arran de la participació en la xarxa local Junts
construïm convivència i compartim valors. La presentació
va tenir lloc a la trobada solidària Barrejant 2011.

Un moment de
descans durant
el procés de
producció de
l’audiovisual
Propostes per
canviar
el món

LA coral RENAIXENÇA CANTA CLÀSSICS DE
LA SARDANA A L’AUDITORI DE BARCELONA

L

a Coral Renaixença va actuar el 15 d’octubre a l’Auditori de Barcelona.
La formació santboiana va ser escollida per a un concert del cicle
Coral a l’Auditori. Sota la direcció del jove director Pau Jorquera i amb
l’acompanyament de la cobla La Principal del Llobregat, 70 cantaires
van interpretar un repertori compost per clàssics com Els segadors o La
santa espina i la suite Com a casa, estrenada la darrera Festa Major a
Can Massallera amb motiu del 35è aniversari de l’entitat. Aquesta suite
de sis sardanes inclou la peça Renaixença, casa nostra, amb música de
Gerard Pastor i lletra del cantaire Jaume Martínez, Xecu.
www.coralrenaixenca.cat

El Parc
Ciclista
Sant Boi
va obrir
les portes
al públic a
principis
d’octubre

PRIMERA COMPETICIÓ OFICIAL AL
PARC CICLISTA SANT BOI

E

l I Trofeu Ciutat de Sant Boi de Patinatge de Velocitat
va tenir lloc el 15 d’octubre al Parc Ciclista Sant Boi.
440 patinadors de 18 clubs
de l’Estat espanyol es van
aplegar a la nova instal·lació
esportiva per disputar proves de diferents categories
en les modalitats de línia, esprint, puntuació i eliminació.
La Federació Catalana de Patinatge va organitzar la prova
amb la col.laboració de l’Ajuntament.
www.fecapa.cat

Proves de
PATINATGE

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

A

ramis, Associació de Dispacitats Físics de Sant Boi,
va celebrar el 20è aniversari el dia 2 d’octubre mitjançant la celebració del I Torneig de Bàsquet en Cadira
de Rodes Memorial Francisco Molina. El Barça UNES va
derrotar el MIFES de Girona per 65-27 al Poliesportiu La
Parellada.

Les compres
a les botigues
d’El Carrer són
garantia de
qualitat i bon
servei

LLIBRE-GUIA DE COMERÇOS
L’associació de comerciants El Carrer va presentar el 7
d’octubre un llibre-guia amb fotografies i informació dels
109 establiments associats. El Carrer aplega des de fa 12
anys establiments comercials i de restauració dels barris
Centre i Vinyets i Molí Vell.
www.elcarrer.es

ESPUGA OBRIRÀ UN SUPERMERCAT

L

’empresa catalana Espuga ha anunciat la futura obertura d’una botiga de més de 700 m2, especialitzada en
productes càrnics, a la carretera de Santa Creu de Calafell,
8 (al costat de l’institut Ítaca). L’establiment podria estar
en funcionament la pròxima primavera. Espuga, fundada
l’any 1936 i amb seu a l’Hospitalet, produeix i comercialitza productes càrnics de qualitat artesanal mitjançant
granges i escorxadors propis i una fàbrica de precuinats. El
supermercat de Sant Boi, el tercer de la firma a Catalunya,
donarà feina a 18 persones, tindrà una rostisseria i oferirà
54 places d’aparcament al soterrani de l’edifici.

ÈXITS PER A LA PETANCA LOCAL
La coral
santboiana va
interpretar
la suite
Com a casa,
estrenada
duramt la
passada Festa
Major

D

oble èxit per a la petanca santboiana. El CP Camps
Blancs va aconseguir l’1 d’octubre a Calafell el
Campionat de Catalunya de Petanca. El triplet format
per Sergio Armentero, Elías Ruiz i Alberto Fernández va
guanyar l’Abrera a la final (13-8). El CP Ciutat Cooperativa
va classificar-se en el tercer lloc de la competició.

L’empresa té un
supermercat a
Rubí i n’obrirà
pròximament
un altre a
Santa Coloma
de Gramanet.
El tercer serà a
Sant Boi.

