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La Fira,  
orgull de la nostra ciutat

La Fira de la Puríssima arriba a la 70 edició. i 
ho fa plena de vitalitat, com un dels referents 
essencials de la nostra identitat de ciutat i 
principal aparador de la nostra riquesa social, 
cultural i econòmica.

Segur que arribar fins aquí no ha estat fàcil. al 
llarg d’aquests més de setanta anys la Fira ha 
hagut de sobreposar-se a totes les dificultats 
històriques que ens ha tocat viure. La Puríssima 
ha estat testimoni de múltiples canvis socials, 
culturals, econòmics i polítics. Precisament 
aquesta capacitat d’adaptació i aquestes ganes 
de superació són els elements bàsics que la 
defineixen.

i són també aquests valors els que voldríem que 
ens definissin com a ciutat, perquè la Fira ens 
demostra tot allò del que som capaços els pobles 
si actuem amb convicció, esperit col·laboratiu i 
confiança en el futur.

Per això aquest any l’estand municipal farà 
un viatge en el temps i repassarà de manera 
suggerent i molt gràfica la història de la Fira que 
no deixa de ser la història recent de Sant Boi. 
Explicar el que ara som i sobretot el que volem ser 
a partir d’un esdeveniment central en les nostres 
vides, com és la Fira de la Puríssima, és un bon 
exercici.

i a més ens permet retre homenatge a les dones 
i els homes, entitats i associacions, expositors,  
comerciants, persones del camp i empreses que al 
llarg d’aquestes setanta edicions han mantingut 
viva la Fira. Són un orgull per a la nostra ciutat.

Desitjo que sortiu, ompliu un cop més els carrers 
de la ciutat i pugueu gaudir de tot el que Sant Boi 
ens ofereix al món en aquests dies màgics. 

Bona Fira!

LLuïsa Moret saBidó

alcaldessa de Sant Boi



Anglès a partir d’1 any
www.kidsandus.es

Kids&Us Sant Boi

C/ Pau Claris, 19 Baixos
08830 Sant Boi de Llobregat
T. T. 93 112 10 51 / 687 924 622
santboi@kidsandus.cat

SPEAK IN COLOURS

Gaudeix dels nostres Storytimes a la Fira!
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La Fira, 
passat, present i futur

Un any més, ja tenim aquí la Fira de la Puríssi-
ma, que arriba a la 70a edició.
Una trajectòria sòlida de la nostra ciutat, que 
ens consolida a la comarca i al país, i que cada 
any rep milers de visitants.

Precisament aquesta història i evolució de la 
Fira ha estat molt ben representada en els car-
tells i cada any, els dibuixos i les il·lustracions 
han expressat la nostra activitat econòmica, 
social i també cultural. Us convido doncs, a vi-
sitar la Mostra de Cartells de la Fira, que són un 
relat de la nostra història.

Enguany l’autor del cartell és l’artista Conrad 
roset, que ha sabut reflectir molt bé l’essència 
de colors i festa de la Fira, amb trets d’identitats 
com la flor de carxofa i el martí pescador, en 
una imatge inspiradora de somnis i futur.

Però allò que som avui, el que batega amb 
força a Sant Boi, és la producció artística i 
l’emprenedoria creativa i innovadora locals en 
tots els seus àmbits, i per això hi ha un espai 
que no pot faltar a la vostra visita, el Made in 
Sant Boi, Fet a Sant Boi, que neix per valorar i 
enfortir aquest actiu cultural de la nostra ciu-
tat: la creativitat, la innovació i el talent .

No marxeu sense tastar les postres típiques 
de Sant Boi, el fadrí, que trobareu a la plaça 
de l’ajuntament, i a les pastisseries del muni-
cipi Soms, Panet, romaní, Quixal i Delícies d’en 
Joel.

Us animo a descobrir totes les novetats, a 
gaudir dels espais tradicionals i a explorar bé 
el programa perquè hi trobareu activitats inte-
ressants per a tothom. Bona Fira !

eLena aMat serrano
regidora de Comerç, Turisme i Fires



UN CoP D’ULL a La Fira
La Fira de la Puríssima és una de les més antigues de Catalunya i combina cada any tradició 
i modernitat. amb la tradició de sempre i novetats relacionades amb el foment del comerç i 
l’emprenedoria locals.
 
L’exposició municipal “Fira de la Puríssima: 1932-2016. 2016... Com t’imagines la fira del futur?” 
recull, a la Biblioteca Jordi rubió i Balaguer, la història de la Fira. Els cartells, fotografies i 
audiovisuals mostraran l’evolució del certamen des de 1932 fins a 2015. És l’esdeveniment més 
popular de Sant Boi i un dels més valorats. Les persones que visitin la mostra rebran el calendari 
municipal del 2017 (fins a exhaurir existències). 

Enguany el comerç local tindrà una major visibilitat. Els establiments de la ciutat tindran un 
distintiu especialment dissenyat per a aquesta edició extraordinària de la Fira. 

a més, el recinte firal creix. així, el carrer del general o’Donnell s’afegeix al recorregut i durant 
els tres dies de la Fira obriran moltes de les seves botigues.

Per primera vegada, el recinte firal disposarà de connexió wifi gratuïta a diversos punts del 
recinte firal. 

La Fira,  
aparador de la ciutat



L’espai expositiu d’automoció està especialment 
dedicat al vehicle elèctric. ros, Motor Llansa, 
autolica i ar Motors BMW Premium, Starbaix, 
Carhaus, Linkmotor i Turycar presenten una àmplia 
gama de motocicletes i cotxes elèctrics. 

L’empresa local Tomás Domingo farà recorreguts 
guiats amb bicicletes elèctriques durant els tres 
dies de Fira i l’estand de l’aMB oferirà consells 
sobre l’ús del Bicibox. El Firabús, que ofereix 
avantgrup, és el servei de transport gratuït que 
enllaça els diferents espais.

TALENT A DOJO!

la in
novació 

i la creativitat

de la NOSTRA GENT 

en un sol espai.

NOU ESPAI A LA FIRA
c/ Baldiri Aleu

Una de les novetats d’aquesta edició de la Fira és el 
primer Made in Sant Boi.
Sota aquesta denominació es reunirà en un 
espai els projectes d’economia col·laborativa i 
l’emprenedoria cultural que hi ha a la ciutat. 

En un sol espai estaran reunits projectes 
innovadors, centrats fonamentalment en la 
creativitat artística i les arts aplicades. 
al llarg dels tres dies de la Fira, exhibiran els seus 
serveis, hi haurà xerrades, debats i actuacions 
musicals.  

aquest espai neix de la necessitat de mostrar i 
enfortir la creativitat, la innovació, el talent i la 
identitat santboiana en tots els àmbits. És, doncs, 
un aparador on col·lectius i persones emprenedores 
de la nostra ciutat donaran a conèixer activitats 
econòmiques.

Fira deL taLent

És un dels principals atractius per a les persones 
que ens visiten. El dia 6 al matí, per només 2 euros 
(tiquets als casals), podrem fer l’esmorzar de pagès 
tradicional. El Mercadal Gastronòmic, al centre 
històric de la ciutat, inclou diferents propostes que 
barregen gastronomia i cultura. 

Hi podem fer “terrassing”, tastar vins i caves i 
diferents especialitats de les food trucks, adquirir 
productes artesans i gaudir d’una interessant 
programació musical. La restauració local oferirà 
diferents menús de Fira a l’estand Degusta. 
Els restaurants Cal Vitus, El Pou de la Beleta 
i Marimorena oferiran un menú amb receptes 
santboianes antigues.

Els bars de les entitats, a la plaça de l’agricultura, 
són un bon punt per fer un àpat i gaudir en família. 
Les postres estan reservades per als fadrins, el dolç 
típic de la Puríssima, que enguany estrena una nova 
imatge promocional.

Fira gastronòMica

Fira de La MoBiLitat 
sosteniBLe

Fira MusicaL

La programació recull una àmplia oferta musical. 
L’espai ViCult, a la terrassa de Can Barraquer, és 
un referent del certamen. actuacions de samba i 
concerts “rocieros”, a la plaça de l’agricultura, són 
altres de les propostes. 

El dia 6, l’espai Made in Sant Boi, al parc de la 
Muntanyeta, acollirà una programació especial de 
ràdio Sant Boi amb actuacions musicals.



UN CoP D’ULL a La Fira

El dia 8 l’amfiteatre del parc de la Muntanyeta serà 
l’escenari de la X Festa de l’animal de Companyia, 
homenatge a Carles Úrios. 

La festa ha programat en un mateix matí 
la tradicional exhibició d’agility, un taller 
d’ensinistrament i agility i la desfilada de gossos del 
refugi Municipal d’animals de Companyia. 

La celebració pretén fomentar la participació dels 
animals en la vida social de la ciutat i l’adopció 
responsable.

Fira deLs aniMaLs de 
coMpanyia

Fira soLidària

a l’Espai de les Entitats trobareu associacions de 
la ciutat relacionades amb la salut, la cooperació, la 
igualtat i la inclusió social han programat activitats 
i tallers i oferiran propostes per fer regals solidaris 
d’aquest Nadal. 

a més, els dies 6 i 8, la unitat mòbil de donació 
de sang estarà situada al carrer de Baldiri aleu 
i l’estand de la Creu roja oferirà controls de 
l’hepatitis (dia 8) i de la tensió arterial i els nivells de 
glucosa (dies 6, 7 i 8).



Fira de nadaL

El pessebre tradicional, a la plaça de l’ajuntament, 
el pessebre artístic, a l’església de Sant Baldiri i el 
planter són espais tradicionals que ens preparen 
per a la rebuda del Nadal. 

a més, a la Fira de Nadal, al pavelló comercial, a les 
botigues obertes al llarg del recinte firal i al Mercat 
d’art Jove trobarem tots els complements nadalens 
per guarnir la llar. i a l’Espai d’Entitats, els obsequis 
més solidaris.

Els nens i les nenes són un dels col·lectius de 
visitants que gaudeix més de la Fira. El programa 
d’activitats els ofereix un ampli programa 
d’activitats a l’Espai Familiar del parc de la 
Muntanyeta. 

Hi haurà un taller de granja, que els permetrà 
obtenir el “diploma de granger”, i altres activitats i 
espectacles. 

La Carpa Fresca i l’Espai d’entitats també tenen 
programades diferents propostes adreçades als 
menuts i les menudes. 

a més, el Firabús, té una parada a les atraccions 
(carrer d’alacant).   

Fira FaMiLiar

L’escenari de Can Massallera és el principal 
escenari de les exhibicions de les acadèmies de 
dansa de Sant Boi. 

La visita al Mercadal és un moment excel·lent per 
descobrir el nostre patrimoni històric, per la qual 
cosa el Museu de Sant Boi (Can Barraquer i les 
Termes romanes) faran portes obertes durant els 
tres dies de la Fira.

Fira cuLturaL



DESCOBREIX 
UN MUSEU 

CONTEMPORANI
 DEDICAT A 

L'AIGUA

Segueix-nos a facebook.com/museuagbardelesaigues

Museu Agbar 
de les Aigües
On l'aigua viu, on vius l'aigua.

Vine a conèixer un museu on podràs 
experimentar i divertir-te amb l'aigua, i 
gaudeix d'un dia perfecte per a tota la família.

www.museudelesaigues.cat

Com arribar-hi:

Metro
L5 Cornellà centre

Trambaix
T1 i T2 Les Aigües

FGC
L8 Cornellà Riera

Bus
67, 68, L74, L75, L77, L82, L85

Ctra. de Sant Boi, 4-6
08940, Cornellà de Llobregat
 P   gratuït

Activitats educatives
Telèfon 933 423 536

Restaurant Jardí de les Aigües
Telèfon 933 770 995



Arri�� �� 3� Fir� de Cerves� Artes�n� �m� 14 productors i  més de 40 cerveses �rtes�nes.

3a Fira de Cervesa Artesana
������  �� M����� J���� OI������.  �� �� � �� ��

���� ������ ���������� : � �����
���� ��� ������������: �,�� �����

O�����������: 
Tot �e�ut tot per �eure          tot�e�uttotper�eure          tot�e�uttotper�eure@�m�i�.com
����� �� �’A���������,  ���.��   #tot�e�uttotper�eure

A�� �� ������ ��: Ji� Li

Arri�c� (Gu�d�����r�)
��rret Cerveses (Gr�no��ers)
�rip�u (St �ere de �iudevit��es)
�ron�ër �rew (A��c�nt)
Corne�i� (Corne���)

H� ����������:
��tpen�t (��rce�on�)
Terr� Aspr� (Torte���)
Tro A�es (S�nt Jo�n �espí)
Vier (V����do�id)
Z�r�utz (��is V�sc)

Hope (S�nt S�durní d’Anoi�)
I�osim  (Eiviss�)
L� C���ver� (�ipo��) 
Lo Vi�ot (A�m�ce���s)
�uer (�er�ued�)

2a Mostra de fOod Trucks
������ C����������. �� �� � �� ��

H� ����������:
C�r�v�n� C�r�m�o�� : Aperitius, entrep�ns, pinxos i xips.
Cor�zón Verde : Men��r t�i��ndès, ve�� i no-��.�ér�en.
Food’n �o��: H�m�ur�ueses 100% �ourmet vede��� Vic i ��m�ur�ueses �rtes�nes de seit�n i to�u �ptes per � Ve��ns.
L� �ode�uet� I�èric� : Especi��it�t en torr�des �m� i�èrics i perni� t����ts �� moment tot �comp�ny�t d’un �on vi o c�v�.
�ein� Croquet� : Més de 25 v�riet�ts de croquetes �rtes�nes.
Wo� on T�e �o�d : �ites i ro��in�s.
Z�nuy Food Truc� : Z�nuy Tex-Mex, s��or mexic� so�re rodes.





TAST �E VINS &CONCE�TS
� �� Terr�ss� de� Museu

������ ��� ���� �� �� F��� �� �� ��������� �� �������� ��� M���� �� S��� ��� ������ �’����� #V�C�����, �� ������ ����� 
��� ��������� � ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������ ��� �� �� � S��� ��� � ��� �� ���� �� ���� � ��������. 
A�����’� � ������ ������ ����������� � �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ���� ������: M���� �� 
S��� ��� �C�� ����������, C�� T������� � T����� �������.

6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre

�ri�it � �� �uit�rr� i veu i L�ur� �� pi�no i 
veu són 2�ots, dues intèrpretes �p�ssio-
n�des per �� músic� de�s vuit�nt� i t�m�é 
per �� d’�vui... 

�oc�’n’ �o�� c��ssic, princip��ment de�s 
�nys cinqu�nt� i seix�nt�, �m� un toc 
que �� ��nd� de�neix com “mediterr�ni� 
�����ru��”... Fest� �sse�ur�d�!

Veu i ��ix, Núri� �ino i M�nue� V���s, 
versionen en �cústic c�nçons d’esti�s 
diversos, com e� sou� i e� ��zz, � més de� 
�un�, e� re���e o e� roc�. 

Un� ��nd� de músic� independent so-
�stic�d� i imprevisi��e. E�s components 
d’O�vido ��rís pensen que �� músic� 
mereix ser mim�d� i �en �et�.

L�rum�é es present� � S�nt �oi en 
�orm�t �cústic �m� �� sev� irresisti��e 
�usió de rum�� i músiques com e� re���e, 
e�s ritmes ���tins o e� ��menc. 

�op-roc� indie �m� in�uències d’Arctic 
Mon�eys, ��oc ��rty, Los ���net�s o Lori 
Meyers, �ixò sí, �m� se�e�� i person��it�ts 
propis. 

12h.  2 Ladies on stage

13h.  jo ni cas

12h. Voice&Bass

13h.  La Rumbé

12h.  Olvido París

13h.  Tremenda

TAST �E VINS &CONCE�TS
� �� Terr�ss� de� Museu

������ ��� ���� �� �� F��� �� �� ��������� �� �������� ��� M���� �� S��� ��� ������ �’����� #V�C�����, �� ������ ����� 
��� ��������� � ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������ ��� �� �� � S��� ��� � ��� �� ���� �� ���� � ��������. 
A�����’� � ������ ������ ����������� � �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ���� ������: M���� �� 
S��� ��� �C�� ����������, C�� T������� � T����� �������.

6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre

�ri�it � �� �uit�rr� i veu i L�ur� �� pi�no i 
veu són 2�ots, dues intèrpretes �p�ssio-
n�des per �� músic� de�s vuit�nt� i t�m�é 
per �� d’�vui... 

�oc�’n’ �o�� c��ssic, princip��ment de�s 
�nys cinqu�nt� i seix�nt�, �m� un toc 
que �� ��nd� de�neix com “mediterr�ni� 
�����ru��”... Fest� �sse�ur�d�!

Veu i ��ix, Núri� �ino i M�nue� V���s, 
versionen en �cústic c�nçons d’esti�s 
diversos, com e� sou� i e� ��zz, � més de� 
�un�, e� re���e o e� roc�. 

Un� ��nd� de músic� independent so-
�stic�d� i imprevisi��e. E�s components 
d’O�vido ��rís pensen que �� músic� 
mereix ser mim�d� i �en �et�.

L�rum�é es present� � S�nt �oi en 
�orm�t �cústic �m� �� sev� irresisti��e 
�usió de rum�� i músiques com e� re���e, 
e�s ritmes ���tins o e� ��menc. 

�op-roc� indie �m� in�uències d’Arctic 
Mon�eys, ��oc ��rty, Los ���net�s o Lori 
Meyers, �ixò sí, �m� se�e�� i person��it�ts 
propis. 

12h.  2 Ladies on stage

13h.  jo ni cas

12h. Voice&Bass

13h.  La Rumbé

12h.  Olvido París

13h.  Tremenda









Quina sort, 
hi trobaré 

de tot!
De la fira al Nadal, 

comerç local

LA COMPRA DE TOTA LA VIDA,

a la teva ciutat

Sant Boi

urbanshopping.cat
#urbanshopping

Amb el suport de:

Quina sort, 
hi trobaré 

de tot!
De la fira al Nadal, 

comerç local

LA COMPRA DE TOTA LA VIDA,

a la teva ciutat

Sant Boi

urbanshopping.cat
#urbanshopping

Amb el suport de:





70a edició 
• 52.084 m2 de recinte firal
• 11.940 m2 de superfície d’exposició
• 481 expositors
• 49 expositors a la carpa comercial
• 5 estands de Concesionaris d’automoció
• 15 estands d’Espai entitats
• 24 estands de Mercat d’art Jove
• 4 bars d’entitats locals
• 325 parades al carrer
• 15 estands de la iii Fira de la Cervesa artesana
• 9 estands de la ii Mostra de Food Trucks
• 11 associacions 
• 8 esplais i instituts 
• 40 parades de la Fira del Planter i Fira de Nadal 
• 13 línies d’autobús. Transport públic a la Fira
• 1.500 places d’aparcament

• Despeses d’organització: 363.337 euros 
  (50% aportació municipal)
• impacte Econòmic : 5.402.800 euros

La Fira en xiFres 2016



Mossen Jacint Verdaguer,66
SANT BOI
93 630 39 00
93 652 50 50

Vàlida fins al 31/12/2016. Vàlida local i recollir. Per a pizzes mitjanes (massa fina i clàssica) fins a 5 ingredients.
Vàlida en demanar 3 mitjanes en una mateixa comanda. No acumulable a d’altres ofertes. Impostos inclosos.



tiquets per a la zona d’atraccions

VÀLIDS NOMÉS ELS DIES 9, 10 i 11 DE DESEMBRE 2016

VÀLIDS NOMÉS ELS DIES 9, 10 i 11 DE DESEMBRE 2016





5 DiLLUNS

DESEMBrE recepció oficial als expositors

 21 h

 Biblioteca Jordi rubió i Balaguer

organització: ajuntament 

 21.30 h

 can Massallera

en concert, a sant Boi...

Un concert amb un dels artistes urbans amb 
més talent (Nikone) acompanyat de la que s’està 
perfilant com l’artista femenina (BaDGYaL) de 
new dance hall a Espanya

entrada, a partir de 16 anys. gratuït
organització: ajuntament

BadgyaL 
+ nikone





6 DiMarTS

DESEMBrE

 de 9 a 20 h

 camp de Futbol Municipal Joan Baptista Milà

amb la participació de 32 equips

organització: FC Santboià

 de 9 a 11 h

 Masia de can Julià

obert a tothom. Preu del tiquet, 2 €. Venda 
als casals i a Can Julià, el mateix dia (fins a 
exhaurir existències)

organització: Federació Els Garrofers 

 de 9 a 13 h

 carrer de Baldiri aleu

a les 13 h, lliurament de premis a la pl. 
agricultura. Els treballs estaran exposats fins 
al dia 8

organització: Gremi de Constructors d’obres del 
Baix Llobregat

esmorzar de pagès d’inici de Fira

Vi concurs comarcal de paletes

torneig de Futbol Leroy Merlin

trobada de cotxes 
clàssics i antics

 9.30 h

 plaça de l’agricultura

Els vehicles estaran exposats a la plaça de 
l’agricultura i faran una cercavila per Sant Boi 
d’11.30 a 12.30 h 

inscripcions o més informació al telèfon 626 766 806 
organització: associació de Vehicles d’Època del Baix 
Llobregat

 de 10 a 13 h

 parc de la Muntanyeta

organització: Club d’Escacs Sant Boi

escacs gegant



6 DiMarTS

DESEMBrE

 d’11 a 12 h

 amfiteatre del parc de la Muntanyeta

L’hora del conte en anglès per a nens i nenes 
de 3 a 10 anys

organització: Kids &Us

 d’11 a 12 h i de 19 a 19,30 h

 escenari plaça de l’agricultura

organització: Hermandad del Santo Cristo de la 
agonía y Nuestra Señora de los Dolores

 d’11 a 13 h

 davant de la Biblioteca Jordi rubió i Balaguer

là

activitat oberta a tota la ciutadania

organització: Escola de Dansa Loida Grau 

actuació de l’orquestra de la 
Hermandad del santo cristo de 
la agonía y nuestra señora de 
los dolores

Ballada country

 de 10 a 13.30 h i de 18 a 20 h

 espai Made in sant Boi (c. Baldiri aleu)

Edició especial dels programes “La republica 
Santboiana” i “El momento inútil”, amb 
entrevistes i actuacions en directe

organització: ràdio Sant Boi

 de 10.30 a 13.30 h

 Juca, can Boneu

Espai per a famílies amb nens i nenes de 0 a 
6 anys

organització: DiD assocaició

 11 h

 can Massallera

là

Funky, jazz, ballet, flamenc i dansa 
contemporània

organització: Escola de Dansa Loida Grau 

programació especial de 
ràdio sant Boi

suau a la puríssima

Mostra de dansa i balls moderns 
amb l’escola de dansa Loida grau

storytime: “santa’s elves”



 d’11 h a 14 h

 parc de la Muntanyeta

Taller Emporta´t un regal de la tardor. Podràs 
fer-te un penjoll amb fulles de la Muntanyeta, 
o crear el teu punt de llibre o d’altres 
manualitats amb materials del parc

organització: ajuntament i aMB 

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h 

 a la carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Fundespai

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 a la carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària i Cooperativa Central Park

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h 

 a la carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 a la carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Camerí 100

 d’11 a 20 h

 espai Familiar (al costat de l’amfiteatre del  
    parc de la Muntanyeta) 

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h 

Taller de granja: 
per conèixer millor els animals de granja. D’11 
a 18 h, tallers de manualitats: jocs i diferents 
propostes per passar una bona estona

organització: MiM Psicologia

i a partir de les 17.30 h i fins a l’exhauriment 
d’existències, pa amb xocolata per a tots els 
nens i totes les nenes

organització: Panet 

Jugateca ambiental

tallers infantils

tallers de cuina infantil i 
Juguem amb els cinc sentits

taller infantil de l’hort

circuit de tractors de pedals

taller de maquillatge 
facial creatiu
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 de 12 a 14 h

 espai d’entitats

receptes de cuina en cru i plats de Nadal

organització: ajuntament

 !2 h

 amfiteatre del parc de la Muntanyeta

là

organització: arts Marcials Caballero ryusando

 de 12 a 14 h

 Mercat d’art Jove

organització: ajuntament

exhibició d’arts marcials 
caballero ryusando

 12 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

espai Vicult

organització: ajuntament

 de 12 a 13 h

 plaça de l’agricultura

Samba, Bossa Nova, Jazz...

organització: Spai Carioca

concert de Vermut amb 
2 Ladies on stage

actuació del trio Mistura 
 de Mares

sessió de morsa punxadiscos

Showcooking

 13 h

 can Massallera

Flamenc, clàssic espanyol i ball modern

organització: acadèmia Susy

Mostra de dansa i balls moderns 
amb l’acadèmia susi
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 de 16.30 a 18 h

 plaça de l’agricultura

organització: Escola d’arts marcials Hikari

 17 h

 can Massallera

Funky, jazz, ballet, flamenc i dansa 
contemporània

organització: Flip Ball

 de 17.30 a 21.30 h

 Juca, can Boneu

Tarda de jocs de taula 
per a totes les edats per 
passar una bona estona 
en família o grup

preu: 3 €
organització: Frikigames

 de 17,30 a 19 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració del 
Consorci del Parc agrari

 de 17 a 20 h

 Mercat d’art Jove 

 

 
Personalitzar lletres en 3 dimensions 
tot utilitzant la imaginació, papers 
d’scrapbooking, chalk paint, teles i diferents 
materials de decoració. a càrrec d’Eva Gil

organització: ajuntament 

taller de decoart

Frikíssima de sant Boi

 de 12.30 a 13.30 h

 carpa Fresca

El dia 6 s’acompanyarà amb un tast de cervesa 
de carxofa

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
la Cooperativa agrària Santboiana i Sittar Green

 13 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

espai Vicult

organització: ajuntament

 de 13.15 a 13.40 h

 davant de la Biblioteca Jordi rubió i Balaguer

organització: Spai Carioca

tast de productes del camp

Showcooking

el rock’n’roll de Jo ni cas

exhibició de ball de la companyia 
gafieira Brasil g.B

exhibició d’arts marcial escola 
Hikari

Mostra de dansa i balls moders 
amb Flip Ball



Magic cambras

 de 18 a 20 h

 espai d’entitats

Teràpia manual japonesa

organització: associació Equilibri

 19 h 

 de la pl. agricultura fins a la pl. catalunya

a càrrec de la Percussió dels Diables de 
Casablanca i l’Home roda 

organització: Federació Els Garrofers i ajuntament

 19 h

 can Massallera

Salsa, roda, casino, hip hop, sexy style, 

bollywood, balls de saló...

organització: Escola de Dansa Salsa on

 de 19.30 a 20 h

 espai d’entitats

Dansa oriental de coordinació i atenció per a 
persones adultes 

organització: associació Equilibri

 20 h

 plaça de catalunya

amb l’obra Rubricatus. aigua, aire, terra i foc 
s’uneixen per crear un espectacle de llum i 
color. a càrrec dels Diables de Casablanca 

organització: Federació Els Garrofers i ajuntament

 21 h

 can Massallera
 

Mostra de dansa i balls moderns amb l’Escola 
Luisa Fernando

organització: Escola Luisa Fernando

Massatge shiatsu

Mostra de dansa i balls moderns 
amb l’escola Luisa Fernando

animació de carrer

Mostra de dansa i balls moderns 
amb l’escola de dansa salsa on

espectacle de Foc, Llum i colors

 de 18 a 19 h

 espai d’entitats

Màgia per a tota la família amb humor i 
sorpreses

organització: ajuntament 

dansateràpia
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 Patrocinadors
de la 70a Fira de la Puríssima

Sant Boi de Llobregat, 6, 7 i 8 de desembre de 2016

Fira
 co

merc
ial

Atra
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 de N

ad
al

El M
erc
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al

Parc de la
Muntanyeta

Bonaventura
Calopa

Estació
FGC

Servei de Firabús gratuït
Durant els tres dies de la Fira de la Puríssima hi haurà un 
servei gratuït d’autobús que enllaçarà la Fira comercial, les 
Atraccions, El Mercadal i la Fira de Nadal (FGC). 
Organització : Ajuntament amb la col·laboració d’Avantgrup

 

FIRA DE LA PURÍSSIMA 1932-2016
...COM T’IMAGINES LA FIRA DEL FUTUR?

L’exposició municipal commemora les 70 edicions de la Fira i els seus orígens. 
Pregunta pel seu futur i convida a veure  Sant Boi des del cel, amb una proposta de 
realitat virtual en 360 graus vinculada als santboians i les santboianes més joves. El 
dibuix del skyline de la vila recollirà la silueta de les persones de Sant Boi i es lliurarà 
el calendari 2017, tot envoltat d’actors i d’història. 

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER

· Les termes romanes de baix a dalt.
· Conduir un tractor al camp.
· “Els 4 elements” interpretat per 
l’escola de música Blai Net.
· Sumar Km i valors amb la cursa de 
les escoles a Rio de Janeiro.

· La Natura, el riu, Sant Ramon i Can Dimoni 
· Ofrena floral de l’11 de Setembre.
· Taller de pintura del CCCA i sala 
d’exposicions.

A partir del 9 de desembre els compartim a:
Youtube - Ajuntament Sant Boi

PROJECCIONS DEL VIDEO CADA 30 MINUTS
DE LES 12h A LES 14h Y DE 17h a 19h
A LA BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER

Si voleu comprar un vehicle elèctric 
aquesta és la vostra fira, Ros, Motor Llansà, 
Autolica i AR Motors BMW Premium, 
Starbaix, Carhaus,  Linkmotor i Turycar   
presenten les seves propostes, una àmplia 
gamma de marques de cotxes i de 
motocicletes elèctriques que actualment 
podem trobar en el mercat.

A més, l'empresa local de bicicletes Tomás 
Domingo organitzarà recorreguts guiats 
amb bicicletes elèctriques durant els tres 
dies de la Fira, per donar a conèixer el 
producte.
I no us oblideu que la Fira i l'empresa 
Avantgrup ofereixen el Firabus, un servei 
gratuït de transport que enllaça el Parc de 
la Muntanyeta i el centre històric.

6

+ INFO:
#Puríssima2016
www.santboi.cat/purissima

TALENT A DOJO!

Primera edició del Made in Sant Boi, “Talent a dojo”. 
L’espai neix de la necessitat de visibilitzar els actius 
de la nostra ciutat en tots els àmbits. 

NOU ESPAI A LA FIRA
c/ Baldiri Aleu

Mercadal Gastronòmic

Exposició Municipal

Carpa Fresca

3
6
9

Pavelló Comercial 13

12

14

3a Fira de

2a Mostra
de fOod Trucks

3a Fira de
Cervesa Artesana

2a Mostra
de fOod Trucks

3a Fira de
Cervesa Artesana

2a Mostra
de fOod Trucks

3a Fira de
Cervesa Artesana

2a Mostra
de fOod Trucks

3
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 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Camerí 100

 d’11 a 20 h

 espai Familiar (al costat de l’amfiteatre del       
    parc de la Muntanyeta)

 d’11 a 14h i de 17 a 20h

i a partir de les 17.30 h i fins a l’exhauriment 
d’existències, pa amb xocolata per a tots els 
nens i nenes
organització: Panet

 de 10.30 a 13.30 h

 can Boneu (Jaume i, 1-15)

Per conèixer aquest nou espai infantil amb 
tallers de maquillatge, manualitats de Nadal i 
contacontes. Per a nens i nenes de 3 a 
12 anys

tiquets, al mateix local, a partir de les 10 h.
organització: Espai Lúdic

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Fundespai 

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària i Cooperativa Central Park 

eduJoc

taller de cuina infantil i Juguem 
amb els cinc sentits

taller infantil de l’hort

circuit de tractors de pedals

taller de maquillatge facial creatiu

taller de granja, per conèixer 
millor els animals de granja
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 de 12 a 14 h

 Mercat d’art Jove

organització: ajuntament

 de 12.30 a 13.30 h

 carpa Fresca 

 

 
organització: ajuntament amb Cooperativa agrària 
Santboiana i Sittar Green 

 13 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

 espai Vicult

organització: ajuntament

 de 17.30 a 19 h

 carpa Fresca 

organització: ajuntament amb la col·laboració del 
Consorci del Parc agrari

 de 18 a 19 h

 espai d’entitats

Per a nens i nenes a partir de 5 anys 

organització: ajuntament 

 de 20 a 21 h

 plaça de l’agricultura

Samba, rock, funk...

organització: Spai Carioca

tast de productes del camp

Showcooking

taller infantil: ninot de neu 
reciclat

actuació del grup sapato 
Branco

 12 h

 amfiteatre del parc de la Muntanyeta

L’hora del conte en anglès per a nens i nenes 
de 3 a 10 anys 

organització: Kids &Us

 12 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

 espai Vicult

organització: ajuntament

organització: Spai Carioca

 de 12 a 13 h

 espai d’entitats

organització: associació Compassió i Vidal

storytime: “cowboys & indians” 

sessió del dj ernie Beard i 
intervenció de grafit

taller infantil: emocionarte

TAST �E VINS &CONCE�TS
� �� Terr�ss� de� Museu

������ ��� ���� �� �� F��� �� �� ��������� �� �������� ��� M���� �� S��� ��� ������ �’����� #V�C�����, �� ������ ����� 
��� ��������� � ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������ ��� �� �� � S��� ��� � ��� �� ���� �� ���� � ��������. 
A�����’� � ������ ������ ����������� � �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ���� ������: M���� �� 
S��� ��� �C�� ����������, C�� T������� � T����� �������.

6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre

�ri�it � �� �uit�rr� i veu i L�ur� �� pi�no i 
veu són 2�ots, dues intèrpretes �p�ssio-
n�des per �� músic� de�s vuit�nt� i t�m�é 
per �� d’�vui... 

�oc�’n’ �o�� c��ssic, princip��ment de�s 
�nys cinqu�nt� i seix�nt�, �m� un toc 
que �� ��nd� de�neix com “mediterr�ni� 
�����ru��”... Fest� �sse�ur�d�!

Veu i ��ix, Núri� �ino i M�nue� V���s, 
versionen en �cústic c�nçons d’esti�s 
diversos, com e� sou� i e� ��zz, � més de� 
�un�, e� re���e o e� roc�. 

Un� ��nd� de músic� independent so-
�stic�d� i imprevisi��e. E�s components 
d’O�vido ��rís pensen que �� músic� 
mereix ser mim�d� i �en �et�.

L�rum�é es present� � S�nt �oi en 
�orm�t �cústic �m� �� sev� irresisti��e 
�usió de rum�� i músiques com e� re���e, 
e�s ritmes ���tins o e� ��menc. 

�op-roc� indie �m� in�uències d’Arctic 
Mon�eys, ��oc ��rty, Los ���net�s o Lori 
Meyers, �ixò sí, �m� se�e�� i person��it�ts 
propis. 

12h.  2 Ladies on stage

13h.  jo ni cas

12h. Voice&Bass

13h.  La Rumbé

12h.  Olvido París

13h.  Tremenda

concert de Vermut amb el 
soul i el jazz de Voice & Bagg 

concert de reggae i rumbes de 
La rumbé
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 de 9 a 20 h

 camp de Futbol Municipal casablanca

amb la participació de 16 equips

organització: FC Santboià

 de 10 a 14 h

 amfiteatre del parc de la Muntanyeta

 de 10 a 10.30h

taller d’ensinistrament (club agility Baix 
Llobregat)

 de 10.30 a 11.30 h

taller d’agility (club agility Baix Llobregat)

 d’11.30 a 12.30 h

desfilada de gossos del refugi Municipal

Vine a conèixer-los i enamora-te’n. amb 
l’actuació de Sittar Green, tot presentant la 
cançó No només un més, creada per promoure 
l’adopció dels animals de companyia

 de 12.30 a 14h

exhibició d’agility (club agility Baix Llobregat)

organització: Club agility Baix Llobregat, refugi 
Municipal d’animals de Companyia i ajuntament.

 de 10 a 14 h

 can Massallera

organització: ajuntament i CPC

torneig puríssima de Futbol Femení

X Festa de l’animal de companyia. 
Homenatge carles Úrios

XiV trobada d’intercanvi de 
plaques de cava
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 12 h

 plaça de gaietà Mestres

là

organització: ajuntament 

sardanes de la fira amb la cobla 
Lluïsos de taradell

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Camerí 100

 11.15 h

 de la plaça de Mossèn Jaume oliveras fins al  
     parc de la Muntanyeta      

a càrrec de la colla de Vilafranca del Penedès 
que interpretarà aquest ball tradicional
organització: ajuntament

 12 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

 espai Vicult

organització: ajuntament

 11 h

 pophouse (pont, 6)

Mostra de la fotogràfa santboiana i 
irlandesa Maria Dalton i presentació dels 
espais Pophouse.

organització: Pophause

 d’11 a 14h i de 17 a 20 h

 espai Familiar (al costat de l’amfiteatre del       
    parc de la Muntanyeta)

per conèixer millor els animals de granja

 a partir de les 17.30 h

pa amb xocolata per a tots els nens i nenes
fins a l’exhauriment d’existències

organització: Panet

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Fundespai 

 d’11 a 14 i de 17 a 20 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració de 
Cooperativa agrària i Cooperativa Central Park 

circuit de tractors de pedals

exposició: Just by Shadow

taller de maquillatge facial creatiu

Ball pla de Vilafranca

TAST �E VINS &CONCE�TS
� �� Terr�ss� de� Museu

������ ��� ���� �� �� F��� �� �� ��������� �� �������� ��� M���� �� S��� ��� ������ �’����� #V�C�����, �� ������ ����� 
��� ��������� � ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������ ��� �� �� � S��� ��� � ��� �� ���� �� ���� � ��������. 
A�����’� � ������ ������ ����������� � �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ���� ������: M���� �� 
S��� ��� �C�� ����������, C�� T������� � T����� �������.

6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre

�ri�it � �� �uit�rr� i veu i L�ur� �� pi�no i 
veu són 2�ots, dues intèrpretes �p�ssio-
n�des per �� músic� de�s vuit�nt� i t�m�é 
per �� d’�vui... 

�oc�’n’ �o�� c��ssic, princip��ment de�s 
�nys cinqu�nt� i seix�nt�, �m� un toc 
que �� ��nd� de�neix com “mediterr�ni� 
�����ru��”... Fest� �sse�ur�d�!

Veu i ��ix, Núri� �ino i M�nue� V���s, 
versionen en �cústic c�nçons d’esti�s 
diversos, com e� sou� i e� ��zz, � més de� 
�un�, e� re���e o e� roc�. 

Un� ��nd� de músic� independent so-
�stic�d� i imprevisi��e. E�s components 
d’O�vido ��rís pensen que �� músic� 
mereix ser mim�d� i �en �et�.

L�rum�é es present� � S�nt �oi en 
�orm�t �cústic �m� �� sev� irresisti��e 
�usió de rum�� i músiques com e� re���e, 
e�s ritmes ���tins o e� ��menc. 

�op-roc� indie �m� in�uències d’Arctic 
Mon�eys, ��oc ��rty, Los ���net�s o Lori 
Meyers, �ixò sí, �m� se�e�� i person��it�ts 
propis. 

12h.  2 Ladies on stage

13h.  jo ni cas

12h. Voice&Bass

13h.  La Rumbé

12h.  Olvido París

13h.  Tremenda

concert de Vermut amb el pop 
d’olvido parís 

taller infantil de granja

taller de cuina infantil i Juguem 
amb els cinc sentits

taller infantil de l’hort



 12 h

 espai d’entitats i parc de la              
Muntanyeta

a càrrec dels Geganters i Grallers de 
Casablanca 

organització: Federació Els Garrofers 
i ajuntament

 de 12 a 13h

 espai entitats

Moviments suaus per al benestar del cos 
i la ment

organització: associació de Fibromiàlgia 
del Baix Llobregat (Fibrobaix )

 de 12 a 14 h

 Mercat d’art Jove

organització: ajuntament

 de 12.30 a 13.30 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb Cooperativa agrària 
Santboiana i Sittar Green

 de 12.30 a 13.30 h

 davant de la Biblioteca Jordi rubió i Balaguer

Samba, bossa nova, jazz...

organització: Spai Carioca

animació al carrer

gim suau

tast de productes del camp

actuació del trio Mistura de Mares

sessió de dj’s ricardo r. i 
ernie Beard i mostra de pintura 
mixed media

 de 12.30 a 13.30 h

 plaça de l’agricultura 

Exhibició d’aquest art marcial 
d’origen coreà per part dels  
instructors de l’escola Haw 
rang do

organització: Escola Haw rang do 
(Can Massallera)

 13 h

 terrassa del Museu-can Barraquer

 espai Vicult

organització: ajuntament

i exhibició de taekwondo 
itF - club yong-gi sant Boi-

TAST �E VINS &CONCE�TS
� �� Terr�ss� de� Museu

������ ��� ���� �� �� F��� �� �� ��������� �� �������� ��� M���� �� S��� ��� ������ �’����� #V�C�����, �� ������ ����� 
��� ��������� � ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������ ��� �� �� � S��� ��� � ��� �� ���� �� ���� � ��������. 
A�����’� � ������ ������ ����������� � �������� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� �� ���� ������: M���� �� 
S��� ��� �C�� ����������, C�� T������� � T����� �������.

6 de desembre 7 de desembre 8 de desembre

�ri�it � �� �uit�rr� i veu i L�ur� �� pi�no i 
veu són 2�ots, dues intèrpretes �p�ssio-
n�des per �� músic� de�s vuit�nt� i t�m�é 
per �� d’�vui... 

�oc�’n’ �o�� c��ssic, princip��ment de�s 
�nys cinqu�nt� i seix�nt�, �m� un toc 
que �� ��nd� de�neix com “mediterr�ni� 
�����ru��”... Fest� �sse�ur�d�!

Veu i ��ix, Núri� �ino i M�nue� V���s, 
versionen en �cústic c�nçons d’esti�s 
diversos, com e� sou� i e� ��zz, � més de� 
�un�, e� re���e o e� roc�. 

Un� ��nd� de músic� independent so-
�stic�d� i imprevisi��e. E�s components 
d’O�vido ��rís pensen que �� músic� 
mereix ser mim�d� i �en �et�.

L�rum�é es present� � S�nt �oi en 
�orm�t �cústic �m� �� sev� irresisti��e 
�usió de rum�� i músiques com e� re���e, 
e�s ritmes ���tins o e� ��menc. 

�op-roc� indie �m� in�uències d’Arctic 
Mon�eys, ��oc ��rty, Los ���net�s o Lori 
Meyers, �ixò sí, �m� se�e�� i person��it�ts 
propis. 

12h.  2 Ladies on stage

13h.  jo ni cas

12h. Voice&Bass

13h.  La Rumbé

12h.  Olvido París

13h.  Tremenda
concert amb el pop de tremenda  





8 DiJoUS

DESEMBrE

 de 17.30 h a 18.30 

 espai d’entitats

a partir de 5 anys

organització: ajuntament

 18 h

 can Massallera

Flamenc, clàssic espanyol i ball modern

organització: acadèmia Susy

 de 19 a 20 h 

 espai d’entitats

organització: associació El Farah

 de 19 h a 19.30 h 

 escenari plaça de l’agricultura

organització: Hermandad del Santo Cristo de la 
agonía y Nuestra Señora de los Dolores

 de 13 a 14 h

 espai entitats

L’hora del conte, en anglès, per a nens i nenes 
de 3 a 8 anys

organització: Kids &Us

 de 17 a 18 h

 plaça de l’agricultura

organització: Complex Esportiu Baldiri aleu

 de 17 a 20 h

 Mercat d’art Jove

Personalitzar lletres en 3 dimensions 
tot utilitzant la imaginació, papers 
d’scrapbooking, chalk paint, teles i diferents 
materials de decoració. a càrrec d’Eva Gil

organització: ajuntament

 de 17,30 a 19 h

 carpa Fresca

organització: ajuntament amb la col·laboració del 
consorci del Parc agrari

storytime: “three Little pigs”

ritmo latino (salsa bachata)

Showcooking

taller de decoart

taller infantil: Mussols de colors

Mostra de dansa i balls moderns 
amb l’acadèmia susi

desfilada de vestits de núvia i de 
festa tradicionals

actuació de l’orquestra de la 
Hermandad del santo cristo de la 
agonía y nuestra señora de los 
dolores



Autoescoles
erdaguer



     Matrícula Oberta   Matrícula Oberta
   Cursos 2016-2017 i 2017/2018

                   

  

Llar d'Infants 

  Patis espectaculars 

 de 300 i 540 m2 

    sol tot el dia 

Espai natural de 
trobada, treball, 
experimentació 
   i creació 

Informació del Projecte Educatiu, instal·lacions 
             i visites personalitzades 

  Projecte Educatiu de 
   qualitat, molt bona 
preparació per anar a P3 

 

2 centres a Sant Boi de LL. 
c/ Bonaventura Aribau, 17 

(Pça. Catalunya) 
c/ Antoni Gaudí, 69 

(Barri Marianao) 
Llars d'infants 

autoritzades per la 

 5 horaris a escollir 
des de les 6 del matí 
 entrades i sortides 
   molt flexibles 



Local i recollida

TOTES LES PIZZES

Tasta-la ara!

Ofertes cada dia 

La millor barbacoa
de la nostra història
La millor barbacoa
de la nostra història

Vàlida fins al 31/12/16
a les botigues adherides.
No acumulable a d’altres ofertes.
IVA inclòs.
Mida única i massa fina.
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més

Carrer de l'Urgell, 12  
SANT BOI DE LLOBREGAT

93 652 40 52





aLTrES aCTiViTaTS

 d’11 a 21 h

 Mercat d’art Jove

L’eix central és l’autoedició, la creació 
d’objectes capaços d’explicar i transmetre 
idees, la voluntat de dir coses en veu alta i 
el reconeixement de la capacitat de tothom 
per fer art. Espai de promoció per als i les 
joves artistes locals, un espai de creació i 
experimentació per a tota la població juvenil 
i una mostra de l’aportació cultural de la 
joventut local. 
Espai d’experimentació, amb un taller 
permanent de creació amb diverses tècniques 
i materials. Espai de creació d’objectes amb 
goma pneumàtica (de 12 a 14 h i de 15 a 20 h). 
Espai d’exposicions dels cartells finalistes 
del iii Concurs de Cartells del Mercat Jove i 
d’il·lustració (treballs que s’hauran realitzat el 
dimarts dia 7, de 18 a 20 h).
activitats paral·leles els tres dies de la Fira. 
Més informació al servei d’informació Juvenil 
el punt (https://joventutsantboi.wordpress.
com/servei-dinformacio-juvenil-el-punt/)

organització: ajuntament 

 plaça de l’ajuntament

a l’entorn de les parades de Nadal, podreu 
visitar el pessebre tradicional i trobareu tots 
els elements que es necessiten per muntar el 
vostre propi pessebre

organització: ajuntament

 església parroquial de sant Baldiri

La inauguració està prevista el dia 5, a les 
19.30 h. 
Horari: Dies 6 i 7, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Dia 
8, de 9.45 a 11 h , d’11.45 a 14 h i de 16 a 20 h. 
a banda dels dies de la Fira, els dissabtes, 
de 19 a 20 h, i els diumenges, de 9.45 a 11 h, i 
d’11.45 a 12.30 h.

organització: Pessebristes de Sant Boi

 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

 can Barraquer i termes romanes

Entrada gratuïta

organització: ajuntament

10è Mercat d’art Jove

pessebre tradicional

pessebre artístic

Jornades de portes obertes al 
Museu 



 de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

 plaça de l’ajuntament

Estand de promoció turistica

organització: ajuntament

 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

 carrer Jaume i

informació i reserves de l’associació de 
restauradors locals

organització: Degusta Sant Boi

 dies 6 i 8: de 10 a 14 h

    dia 7: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

 carrer de Baldiri aleu 

organització: Creu roja i Banc de Sang i Teixits

 dies 6 i 8, de 10 a 14 h

 carrer de Baldiri aleu (estand creu roja)

organització: Creu roja i Banc de Sang i Teixits

 dia 8, de 10 a 13 h

 carrer de Baldiri aleu (estand creu roja)

organització: associació Catalana de Malalts 
d’Hepatitis (aSSCaT), Creu roja i Banc de Sang i 
Teixits

 dies 6, 7 i 8, de 10 a 21 h

 estand a la plaça de l’ajuntament

organització: Panet i Delícies d’en Joel

 de 10 a 17 h

 c. Baldiri aleu - estand tomás domingo

imprescindible inscripció prèvia per assegurar 
la disponibilitat de bicicletes a:  
https://www.rockthesport.com/evento/
testbiciselectricas

organització: empresa Tomàs Domingo

 parc de la Muntanyeta

Un dels espais emblemàtics on cada any tots 
els visitants poden gaudir de les millors tapes 
i entrepans de la Fira: CPUD Málaga, Casa de 
Sevilla, Unión Extremeña i impuríssima

a un salt de Barcelona

Venda de Fadrins de sant Boi

unitat mòbil de donació de sang

Bars entitats locals

degusta 

control de la tensió arterial i el 
nivell de glucosa en sang 

informació sobre les hepatitis i 
prova oral de l’hepatitis c

recorregut guiat amb bicicletes 
elèctriques pel parc de la 
Muntanyeta 





Les parades són les següents:

centre històric (davant de l’estació dels FGC)
Fira comercial (parc de la Muntanyeta/ronda de Sant ramon  

 amb carrer de Baldiri aleu)
Zona d’atraccions (carrer d’alacant)
Zona museística (Termes romanes)

organització: ajuntament amb la col·laboració d’avant Grup

FiraBUS

Per moure’s per la Fira
Durant els tres dies de la Fira de la Puríssima hi haurà 
un servei gratuït d’autobús que enllaçarà el parc de la 
Muntanyeta i el centre històric.

















Turbos & Ventiladores
turismos, 4x4, camiones, maquinaria agrícola,

motores marinos, racing y tuning

Infórmate sobre cualquier TURBO o VENTILADOR
con el buscador de nuestra página web www.turbo3.com



expositors expositors i establiments de sant Boi

paveLLó comerciaL
estands promoció

adesLas
agrupació
aKiWiFi
artdiVano soFas
associació de coMerciants sant Boi 
coMerÇ
Biot energia renoVaBLe
BricoducHa
centro QuiroprÁctico sant Joan 
despÍ
descanso MarKsoFa
gane Hasta 80% de espacio 
grup corsa, tractaMents d’aigua
HyLa granoLLers
iMc spain 
integraL MaQuinaria & taLLer s.L.
Mugendo 
pLata y acero
r5r gestión inMoBiLiaria
scooter KiLLers
securitas direct 
WWW.aLiarte.es
Zapatari

paveLLó comerciaL
estands aLimentació i venda directa

aceitunas caÑadas   

aceitunas torraLBa   

aceitunas y saLaZones LuMar r 
(registrado)
artesans de L’aBeL
BerenJenas de aLMagro y aceitunas 

carnicas caÑadas   

casa dÍaZ productos regionaLes  

casa sayos- Berga
conFiteria rosMar
conserVes Fontanet
coQues de peraFita
eMBotits casoLans de pLanoLes
eMBotits de La garrotXa 
eMBotits i ForMatges artesans i 
ecoLògics   
ForMatge de pastor idiaZaBaL
ForMatges Betara- peraFita
iBericos eXtreMeÑos
La casa de L’aVi
L’Heura eMBotits
Maset deL LLeó
Masia Fontirons
Mediterrania artesans   

panVeLLo

 

Barcelona
Sant Cugat del Vallès

Mataró

Vilafant / Girona
Canovelles
  
Sant Joan Despí
Yecla
Guadix
Barcelona
Granollers
Massanassa / Valencia

Valladolid
Cornellà
Sant Joan Despí
Madrid
Vitoria
iruña/Álava

Socuellanos  
 / Ciudad real
San antonio de  
requena / Valencia
El Portón- Valencia 

Matarò
Valenzuela de  
Calatraba / Ciudad real
Socuellanos  
 / Ciudad real
Vallirana  

Terrassa
La Coruña
Palamós
Perafita
Planoles
La Pinya / Girona
Barcelona  

Manresa
Perafita
Castuera
L’Hospitalet
L’ampolla
La Granada / Barcelona
L’Espunyola
Esplugues de  

Llobregat

Lugo

Guadix / Granada
Cabanillas del  
Campo / Guadalajara
Sitges
Socuellanos  
/ Ciudad real
Santoña / Cantabria
Besalú
Hospitalet de  
Llobregat

Prat de Llobregat
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

producto tÍpico de granada
productos de castiLLa y León  

Queseria rosiLLo
saLaZones caÑadas   

saLaZones y conserVas BLasan
tot naturaL
WWW.VinoseFectoFuego.coM  

espai moBiLitat

concessionaris 

autotaLLeres guiLLerMo, s.L 
autoMoViLes duMBo 1972 s.L.
renauLt ros sant Boi - taLLers ros
sKoda LaMpis autoMoció - taLLers ros
taLLeres cLotet, s.a 
cLotet Motor sL
 

moBiLitat sosteniBLe

aMB MoBiLitat sosteniBLe
ar Motors
autoLica
BMWpreMiuM
carHaus
LinKMotor
Motor LLansa
proJecte BitiBi
renauLt
sKoda
starBaiX (toyota)
toMÁs doMingo
turycar    
   
Bars entitats LocaLs   
    
casa de seViLLa
c.p.u.d MÁLaga
iMpurissiMa
unión eXtreMeÑa
    
espai entitats LocaLs   
    
accis sant Boi
aLcer
associació coMpassió i Vida
associació cuLturaL ViVa santBoiana
associació d’aMistat san MigueLito  
de sant Boi
associació dones MagriBines eL FaraH
associació eQuiLiBri, oBertaMent i 
iMagina
Banc deL teMps
coL·Lectiu Viu
creu roJa st. Boi
FiBroBaiX
Fundació iBn Batutta



Barcelona
Sant Pere de ribes
Sant Cugat del vallés
  
  
  
Guadalajara
Granollers
Sant Pere de  
riudebitlles
alacant
Cornellà de Llobregat
Sant Sadurní de Noia
Eivissa
ripoll
almacelles
Berguedà
Barcelona
Tortellà
Sant Joan Despí
Valladolid
País Basc

reina croQueta
WoK on tHe road
Zanuy Food trucK 

Fira de La cervesa artesana

arriaca 
Barret cerVeses 
Bripau     

BronHËr BreW 
corneLia 
Hope 
iBosiM 
La caLaVera 
Lo ViLot 
Quer 
ratpenat 
terra aspra 
tro aLes 
Vier
ZarautZ
   
estaBLiments oBerts aL  
recorreGUt FiraL

aMpLiFon
caL Jesus
ceLLer torreFigueres
coLor Q
engLisH First
La Botiga
FLor de BaLi
LLiBreria isart
Forn QuiXaL
seis
superMercat i pa punJaB
tattos
tot Begut tot per Beure
pastisseria La Muntanyeta
   
aLtres expositors   
    
consorci de turisMe deL   
BaiX LLoBregat
creu roJa de sant Boi
greMi de constructors
unitat donació de sang creu roJa

Quina sort, 
hi trobaré 

de tot!
De la fira al Nadal, 

comerç local

LA COMPRA DE TOTA LA VIDA,

a la teva ciutatSant Boi

urbans
hoppin

g.cat

#urbanshopping

Amb el suport de:

Barcelona
Seva / Barcelona
El Papiol
rubí
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Molins de rei
Barcelona
Cornellà
L’ametlla del Vallés
Manresa

iBn rocHid
pLataForMa tdHa
oBra sociaL sant Joan de deu ( sin-
droMe de rett )
tots soM santBoians
   
carpa Fresca
   
cooperatiVa agraria santBoiana
unió de pagesos

entitats JUveniLs   
   
diaBLes de sant Boi
diaBoLics Musics de sant Boi
escoLa antoni gaudÍ
espLai arreLs
institut caMps BLancs 
institut Ítaca
institut JoaQuiM ruBió i ors
institut Marianao
    
associacions   
  
associació LLiBre soLidari
associació M.a.X 
caritas parroQuiaL eL papioL
cLarie ‘ s aniMaLs
ciudadanos- partido por La  
ciudadania
deMòcrates per cataLunya
esQuerra unida i aLternatiVa
HerMandad santÍsiMo cristo de La 
agonia y nuestra sra. de Los doLores
La LLar deLs peLuts 
sant Boi decideiX- a.n.c
 We art
    
mercadaL GastronÒmic  
 
Food trUcKs   
   
caraVana caraMBoLa
coraZon Verde
eL diVan taLLer de cuina
Food’n roLL 
La Bodegueta iBÉrica
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