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Breus 

Ar t . Una obra recorda les víctimes del genocidi 
L\ilcaldcss;i, Montserrat Gibert, \'ii inaiigLiijr, cl dia 5 de maig, cl 
cí)njiini escultòric Tiavivo, instal.lai a la plaça Mercè Rodoreda. 
Un grup d'artistes locals iiaroaiilzai aquesta obra col.lectixa, que 
deixarà en ei paisatge urbà de Sant Roi iin missatge contra la 
barbàrie i l'oblit. La inauguració va comptar anib la presència del 
president d'Aniical Mauthausen, loan Escucr. Quatre santbtiians 
\an nionrais camps de concenu-ació nazis de Maudiauscn i Gu.sen. 

Parcs públics. La Torre del Sol obre fins més tard 
La Torre del Sol ha prolongat l'horari d 'obertura al públic. Kl.s 
ciutadans podran accedir al parc públic des de les nou del matí 
Uns al cap\"espre, tant els dies feiners com durant ei cap de 
setmana. La mesura ajudarà a ct)brir la demanda d'espais públics 
existent a la zona del nucli històric. 

Noves tecnologies. Internet, als casals de barri 
His ser\'eis de bai" de ires casals de barri de Sant Boi ofereixen 
als seus usuaris, gràcies a im acord amb l'empresa local Apel, la 
possibilitat de connectar-se a Liternet a un preu assequible. HI 
Punt de Trobada 0/;-L;;/í-dels casals de barri Caurat C^iooperati-
\-a, Marianao i C ân Massallera només costa 2 eiu'os per hora. 

"^ Monta-i 'ho amb msattres 

\txv,'Sïi<. Tradicions. Castells 
La VIII Diada Costellera tindii 
lloc cl 16 de juny (12 hores, 
plaça de l'Ajuntament). Els Cas
tellers de Sant Boi Iii han con
vidat les colles de l'Hospitalet i 
de la Sagiada Família, després 
que k ]ovQ de Tarragona i els 
Castellers de Reus els hagin 
acompan>'at durant la trobada 
de Festa Major. Prop d'un cen
tenar de castellers componen la 
colla de Sanc Boi, c]uc assaja 
cada divendres, a partir de les 
nou del vespre, a l'escola C ân Massallera. KIs castellei's bus
quen etèctitis per repetií- el 3 de 7, cl 4 cie 7 i el pilai' de 5, els 
millors resultats assolits per la colla en \Tiit anys d'històna. 

Joves. Festival de música i curtmetratges 
Els jardins de PAteneu Santboià acolliran el pròxim 13 tic jun\ cl 
festi\al Altera_02, on la música i el cinema compartiran el 
protagonisme. La testa començarà a les 19 hores amb Pactuació 
de 'l'he (capitol cit\) Dtistei-s (USA), Aina, Zeidun, 
Nicotine i cissantboians Cïarc i NoHi Star. Despiés, 
a pariir de la una de la matinada, es project.uà una 
\'intenadecurrmeu'atgcsde jo\esrealitzadors. HIs 
n i K,\liher i Lllninio faran sessions de música en 
tlirecte. L'enirada costa S eiiros. 

Oci nocturn. Nova imatge 
El 2n de maig\a tenir lloc,a r()li\ei"a,la presentació 
de la n<.t\a imatge gràtica LÍC! projecte Oci Xoetiini 
,'\]ternatiu (ONA), obra de dos joves alumnes de 
l'escola KFI. Aquest rrcball constitueix el seti pro
jecte de final de carrera, 'l'amhc han creat cl wch 
onasantboi.com, un vídeo i una animació 3-D. 

Música. Preinscripcions 
I/Hscola Municipal de Mú.sica 
Blai Net obre aquest mes Ics 
preinscripcions per a les classes 
del curs \inent. HIs alumnes de 
5 a 16 anys s'hauran de matri
cular del 13 al 21 de junv, de 
16.3U a 19.30 hores, a les 
depències de Pcscola. 

Català. Canvi de telèfon 
El Servei Local de Català de 
Sant Boi (l.'Olix'cra, plaça de 
Montsen-at Roig, !) ha cainiat 
de número. Per a qualsevol 
consulia, a partir d\ira heu de 
micarai93 652 95Sn. 

Teatre. Reconeixement 
La companyia local Sinilos 
Teatre de Titelles ha estat se
leccionada pei- formar part de 
la Xarxa d 'Espectac les de 
Catalunva. HI 26 de maig van 
presentar a Igualada el seu pri
mer especiacle, Pintasoiuuis. 

Fe de erratas 
1.1 .irtícLilo de opinión del giiipo 
del PSC publicado en mayo 
aparecía firmado errc'>neamen-
tc por el concejal Xavier 
Sànchez; sín embargo, su au-
toi' era el icniente de alcalde 
O.iilcs C'apdc\ilii. Hn la pàgina 
1 3 -SC hacía rciéreneia al presi-
dentcdel (Itihd-. i^ciibuiSant 
lïoi como Pcdro I/jpcz, cuan-
do su nombre es Petlro García. 
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Mn. Cinto Verdaguer, 104 • Tel. 93 654 55 01 • Sant 
...y también estamos en Castelldefels. Cornellà y Espluguel 

OARANTIZA: 
Que nuestros preciós se ajustan a los marcados por el fabricante. 

Que el ca lzado que selecc ionamos para uds. son originales de 
las pr imeras marcas del mercado. 

Que esta selección se realiza entre lo mejor de las co lecc iones 
exclusivas de c a d a fabricante. 
Que nos hacemos cargo de cualquier detecto de fabr icación en 
nuestros artículos que aparezca en los 30 días siguientes a la 
fecha de la compra. 

Que si no està satisfecho de su compra y no ha hecho uso de la 
misma, en los siguientes 7 días, le devolvemos su importe. 

encara no ho tens clar? 

El nostre equip de 
professionals farà que ia teva 
elecció sigui ia més encertada. 
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