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La ciutat

les portes Cal Ninyo, un nou
w Obre
equipament cultural per a la ciutat
Cal Ninyo serà l'espai de referència de la cultura popular catalana
Sant Boi estrenarà aquest
Onze de Setembre un nou
equipament públic, Cal
Ninyo. La ciutat ha
restaurat aquest històric
edifici del nucli antic,
construït l'any 1865, per
convertir-lo en un centre
cultural a disposició de
tota la ciutat.
Les activitats inaugurals
començaran a les 11.45 h
del matí. Una cercavila de
gegants i grallers
acompanyarà les
autoritats des de la plaça
de l'Església fins a Cal
Ninyo. Davant l'edifici, els
castellers de Sant Boi
aixecaran un pilar.
L'alcaldessa de Sant Boi,
Montserrat Gibert, ha
convidat la consellera de
Cultura, Caterina Mieras,
a la inauguració.

'al Ninyo completarà la xarxa
d'equipaments sociolculturals de
Sant Boi, desenvolupada a partir
dels anys vuitanta per oferir serveis culturals, socials i de lleure.
L'edifici tindrà diversos usos i funcions de caràcter cultural i també
acollirà alguns serveis de barri.
L'antic 'teatret'
Cal Ninyo constituirà un espai
idoni per oferir al públic local
espectacles de petit format.
Aquests espectacles es faran
principalment a la sala que ocupava l'antic teatret, que és la
peça principal de Cal Ninyo. La
rehabilitació n'ha conservat
l'aspecte original.
La sala té un petit escenari i capacitat per a més de 150 espectadors asseguts. El sostre fa sis
metres d'alçada, la qual cosa permetrà acollir les sessions d'assaig
de la Colla Castellera de Sant Boi.
Cultura popular
Cal Ninyo serà, de fet, l'espai de
referència de la cultura popular i
tradicional catalana a Sant Boi. Hi

El teatret de Cal Ninyo, que conserva l'estètica original, té capacitat per a més de 150 espectadors

tindran la seu diverses entitats que
treballen en aquest àmbit i la federació que les aplega.

gui visitar-lo. A la nit hi haurà un
segon concert del festival Altaveu,
amb Llibert Fortuny i Vértigo.

Altaveu
La primeva activitat d'expressió
cultural a Cal Ninyo tindrà lloc el
dia 10 de setembre, amb un concert del festival Altaveu protagonitzat pels músics valencians Óscar
Briz i Feliu Ventura,

Els usos de requipament
Cal Ninyo disposa de dues entrades. La principal es troba al carrer Major, 43 i l'altra és al carrer
Joan Bardina i dóna accés directe al 'teatret'.
A més de la sala principal, l'equipament compta amb una sala polivalent per a exposicions i conferències (amb capacitat per a
80 persones), oficines, despatxos per a entitats, una terrassa i un bar. Aquests espais es
distribueixen en tres plantes
(planta baixa més dos pisos) i
un edifici annex.
Cal Ninyo serà la seu del Consell de Barri Centre; de moltes
entitats, tant de la ciutat com del
barri; i de la UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària).
L'equipament disposa de sales
perquè les entitats portin a terme
les seves activitats. En la seva
condició d'equipament cultural,
s'encarregarà de programar espectacles de difusió artística i oferirà serveis especialitzats en
l'àmbit de la cultura popular catalana.

CALNINYO
La inauguració oficial tindrà lloc
durant el matí del dia 11 de setembre, després de l'ofrena floral
a la tomba de Rafael Casanova.
Per motius d'aforament, l'accés a
l'acte estarà restringit a les entitats que tenen seu a Cal Ninyo i a
representants de les associacions
del Consell de Barri Centre. Després, a partir de les 12.30 h, l'edifici
romandrà obert perquè tothom pu-
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Un model de
gestió
participativa
L'Ajuntament vol que tes
entitats tinguin un paper actiu
en el funcionament de Cal
Ninyo. Un paper actiu no
significa només col·laborar,
opinar o rebre informació,
sinó també prendre un paper
protagonista en els projectes
i assumir-ne la responsabilitat. Parlem d'un model de
gestió participativa.
Per començar a aplicar-lo, el
3 de juliol va tenir lloc, a
l'edifici encara en obres, un
"taller de participació'. Hi van
assistir més de 40 persones,
a títol particular o en representació d'entitats. Van decidir crear diverses comissions de treball que, a partir
d'aquest mes de setembre,
definiran conjuntament aspectes de la vida interna de
Cal Ninyo, de la programació d'espectacles que s'hi
oferirà i de com difondre-la.
Els usuaris de Cal Ninyo
l'ompliran de contingut

