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Sant BoI promocIona l’úS urBà de  
la BIcIcleta: arrIBa el cYcle cHIc

L’us urbà de 
la bicicleta, 
una pràctica 
cada vegada 
més estesa

L’artista santboiana Maria Dolors Vi-
lladelprat ha cedit a l’Ajuntament de 

Sant Boi 30 litografies numerades de la 
seva obra (valorades en 3.000 euros). 
La cessió es va concretar mitjançant un 
contracte de donació que van signar, el 25 
de maig, la pintora i l’alcalde de Sant Boi, 
Jaume Bosch. 
Villadelprat té una llarga trajectòria en el 
món de l’art. El Museu de Sant Boi va acollir 
una exposició de la seva obra.

vIlladelpRat dóNa 30  
lItogRafIes al muNIcIpI

RàdIo saNt boI a tv3

El programa Sense Ficció, de TV3, eme-
trà un capítol sobre com la crisi està 

afectant la gent gran que ha d’ajudar els 
seus fills perquè s’han quedat a l’atur o han 
perdut l’habitatge. Aquest capítol (27 de 
juny, a les 23h.) comptarà amb fragments 
del programa la Veu de la Gent Gran de Rà-
dio Sant Boi. Quatre persones, moderades 
per la Carme Raichs, van explicar les seves 
experiències arran la crisi econòmica.
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Sant Boi organitza el divendres 1 de 
juny  una nova activitat per promoure la 

bicicleta. Es tracta de la I Cycle Chic a Sant 
Boi, una passejada en bici per la ciutat que 
pretén fomentar l’ús, també urbà, d’aquest 
mitjà de transport.
La bici ha traspassat l’àmbit esportiu i 
ara, més que mai, ha esdevingut una al-
ternativa real de desplaçament, sobretot 
a les ciutats.

Primera sortida
Els participants sortiran el divendres 1 
de juny, a les 19 hores, des de la plaça de 
l’Ajuntament. La passejada acabarà als 
jardins de l’Ateneu Santboià, on es podrà 
gaudir de les actuacions de Wesphere, 
grup de música electrònica ambient  (21h) 
i d’Edu Kortés, Dj de Sevilla i promotor de la 

discogràfica Sonidos Distintos (22h).
El Cycle Chic és un moviment social que 
va iniciar el 2006 el fotògraf danès Mikael 
Colville-Andersen, que va crear un blog 
(copenhagencyclechic.com) amb imatges 
que mostren la varietat de persones, amb 
estils i tendències diferents, que utilitzen 
la bici per moure’s. 

Passejada nocturna
D’altra banda, el projecte d’oci nocturn 
alternatiu VPK de la Fundació Marianao 
proposa la 3a Nit sobre rodes VPK 2012. 
Aquesta activitat es farà dissabte 2 de juny 
i consisteix a realitzar de nit 10 km pels 
carrers de Sant Boi. Es pot participar tant 
en patins com en bicicleta.

www.nitsobrerodesvpk.tk
santboicyclechic.blogspot.com




