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FALTA TALENT SHOW!!!
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Centre de Recursos per als Estudiants
Espai multimèdia i sales d’estudi individual adreçats   als  
joves estudiants entre 16 i 30 anys. 
Equips informàtics  i connexió a WIFI gratuïta. En època se 
exàmens obert en horari  nocturn. 
Locals d’assaig
Servei de cessió de locals d’assaig adreçats a grups musicals i 
músics joves de Sant Boi. 
Tots els  locals estan dotats  d’aire condicionat i calefacció,  
insonoritzats i adequades acústicament.   Disposen d’armaris pels 
instruments i equips.
Serveis i activitats  per fomentar la participació
Servei d’informació i  assessorament a joves, entitats i grups 
juvenils sobre recursos, ajuts, beques, subvencions, tant a nivell 
local com a europeu.
Serveis per a professionals i entitats que treballen per la joventut
Observatori de la realitat juvenil –estudis, informes -, biblioteca en 
matèria de joventut i servei  d’assessorament i orientació per a 
actuacions en matèria de joventut.
MÉS INFORMACIÓ SOBRE TOTS ELS SERVEIS I ACTVI-
TATS  DE LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA A: 
C. Mallorca, 30 
Telèfon: 93 652 98 43/ Fax: 93 654 28 28
elpunt@santboi.cat  / www.santboi.cat
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               Titulars

La NASA envia a l'Estació 
Espacial Internacional un 
sistema per convertir 
l'orina en aigua

El poble d'Hamelín, 
assetjat per les rates

Una discoteca de València 
sorteja una operació 
d'augment de pit per valor 
de 4.500 euros

Una església russa desapareix al 
ser robada totxo a totxo 

Font: El Periódico

Font: EFE

Una parella es divorcia 
per una aventura del marit 
a Second Life 

Font: Reuters

Font: AFP

Font: EFE

Moscou.-  Diuen els veïns que l'església 
de la Resurrecció de Crist, construïda fa 
200 anys al poble rus de Komarovo (uns 
300 quilòmetres al nord-est de Moscou), 
estava intacta el mes de juliol passat. A 
finals d'octubre, i sense que s'hi fessin 
obres de demolició, l'històric edifici de 
dues plantes havia desaparegut gairebé 
completament. Com l'ominosa Casa 
Usher d'Edgar Allan Poe. A penes en 
quedaven els fonaments i les restes 
d'alguna paret. L'expedient X va ser 
denunciat pels responsables de l'església 
ortodoxa local, per a qui el fenomen té, 
malgrat la seva estranya aparença, una 
explicació ben racional: un o diversos 
lladres han robat el temple. 
Totxo a totxo.

A PARTIR DEL PROPER 11 DE DESEMBRE

Servei d’informació juvenil el punt
Aquest servei ofereix informació i assessorament sobre: ensenyament,  
borsa de treball, habitatge, viatges, oci ... i tot allò que  interessi a la 
joventut  per tal de afavorir-ne el seu procés d’emancipació.
Xarxa d’atenció informativa als centres d’ensenyament
Servei d'atenció informativa als IES. Un cop per setmana, els i les 
estudiants dels IES tenen la possibilitat de fer la demanda 
d'informació  en el seu institut.

Es un nou projecte adreçat als i les joves de la ciutat  que  pretén 
potenciar les polítiques de joventut oferint  tot un seguit de serveis 
i activitats adreçats als i les joves de 16 a30 anys.  
Punt Jove de salut
Informació a la població juvenil sobre: sexualitat, mètodes 
anticonceptius i anticoncepció d’emergència, malalties de transmis-
sió sexual, hàbits alimentaris, conductes addictives, etc. 

Programa Aurora: 
assessorament i orientació laboral per a dones joves

Programa destinat a noies de 16 a 35 anys que 
vulguin millorar la seva situació laboral o iniciar 

la seva carrera professional. Atenció 
personalitzada i a mida, que pretén donar 
eines per millorar la seves possibilitats 
d’ocupació.
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Fa ja 12 anys que Norma editorial va tancar per falta de ventes la 
millor sèrie mai editada al nostre país: Kimagure Orange 
Road de Izumi Matsumoto, que havia estat emitida en format 
animat per T5 als primers 90 i fa un parell d'anys al K3. Havien 
estat 12 anys de lluita per part dels fans per a que es tornès a 
editar i ho hem aconseguit. Glènat, una valenta editorial 
francesa, l'edita al nostre país en dos llengües -de moment en 
català y en breu també en castellà- en tankoubon de 340 
pàgines al preu de 9,95 euros. Es publicarà en un total de deu 
tankoubon. Impressionant!
Es tracta d'una sèrie d'estètica shonen que tracta la 
història de Kyosuke Kasuga, un noi amb poders 
especials que arriba a una nova ciutat. Allà coneixerà 
a Madoka i a Hikaru i protagonitzarà la millor història que 
ha vist el còmic japonès. No us la podeu perdre. Aquesta 
sèrie va estar editada al Shonen Jump japonès gairebé durant 

tota la década dels 80, té una sèrie de televisió, vàries 
pel•lícules i mil•lions de fans arreu del món. 

      
Israel KOR's fan#1 

+info: www.edicionesglenat.es/ 7


   www. mamblaland.blogspot.com

1. A que te dedicas: soy diseñador gráfico e 
ilustrador y actualmente me dedico, principal-
mente, a completar mi portafolio y así empezar a 
moverlo a ver si me sale algún trabajo. Algo a lo 
que también me estoy dedicando últimamente es
   a realizar retratos, diseños, ilustraciones,etc.
2. Trabajos de futuro: ahora mismo estoy 
terminando el diseño de una página Web y una ilustración para
 el número especial que el fanzine CRETINO dedicará al grupo   
   granadino Lagartija Nick. 
3. Un sueño que hayas conseguido: si te digo la verdad no soy
 una persona soñadora, voy poco a poco, me da miedo pensar en 
un futuro.
4. Uno por venir: bueno a parte de todo el tema profesional en que 
me gustaría estar recibiendo encargos todos los días....pues la 
verdad me muero de ganas de poder ver un concierto de los Pearl 
Jam o los Foo Fighters!!!
5. Tu frikada favorita:  soy el Jimi Hendrix del guitar hero con
                                       esto te lo digo todo. 

27 años

Eres un artista? ¿Quieres ser nuestro portadista? Escríbenos a
  stboi_joves@yahoo.com.... 9

Después del debut 
maravilloso Hot Fuss (2004) y 
de Sam's Town (2006) que nos 

dió muestras de que no se 
trataba del hype del año, The 

killers vuelven con mayor 
fuerza que nunca y demos-
trando que pueden ser una 
sólida alternativa yanqui a 

Coldplay pero mucho más 
ochenteros y pasados de 

vueltas. Este 25 de noviembre 
estrenan Day and age otro disco 
redondo lleno de futuros himnos 
que ha producido Stuart Price 

(Madonna, Seal) que ya trabajo con 
ellos en la remezcla del hit Mr. 

Brightside.  En este Day and age,

                encontraremos 
grandes canciones como el 

single Human que ha arrasado 
en  youtube con ese toque 

eighties de la banda, 
Losing Touch con 
inspiracion d Bowie, o 
Joyride, otro temazo 
que recordará a los 

seguidores más cerca-
nos a los treinta a aquel 

grupo llamado Duran Duran. 
No os perdais a Brandon 

Flowers y a sus secuaces. Los 
de Las Vegas prometen ser el 

grupo de la decada. Ah... y no os 
los perdais el próximo 
21 de Marzo en BCN 
(Sala Razzmatazz). 

MÚSICA THE KILLERS
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Des de Gener del 1990, Art Futura, el festival de Cultura i 
Creativitat Digital de referència en Espanya, explora els 
projectes i les idees més importants sorgides en el panorama 
internacional del New media, el disseny d’interacció, els 
videojocs i l’animació digital. 
Aquest any Art Futura va ser del 23 al 28 d’Octubre i ho van 
realitzar en el Mercat de Les Flors com cada any.Van desta-
car els documentals com La història de Pixar .  
Aquest any en GamesFutura (anteriorment Games in Spain) 
va haver-hi un debat sobre com sobreviu el videojoc i treu 
profit d’aquests temps difícils de l’economia. Els professio-
nals d’aquest sector van explicar les estratègies que fan 
servir : uns treballen en l’àmbit dels jocs online ja siguin 
descarregables pel mòbil o per l’ordinador, i d’altres pel mon 
de les consoles portàtils ). Van comentar que els jocs de 
plataforma pc poden tenir menys inconvenients que els de 
consoles en l’àmbit dels registres. Aquests jocs han de 
passar per un registre de la pròpia empresa i pagar un plus per 
poder-lo vendre, el qual a Espanya és molt car. Però la produc-
ció no pararà per això.              + info   h�p://www.artfutura.org/
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II Concurs de relat fantàstic per a joves
Concurs per a joves de 16 a 30 anys de Sant Boi de Llobregat, 
amb l’objectiu de  fomentar la creació , la imaginació , l’ experi-
mentació dels i les joves.
Fins al 28 de desembre ales 24 h. admissió dels relats, micro-
relats i relats-sms.
+informació: www.santboi.cat
                   fan-tas-tik@santboi.cat
Organitza: Unitat de Joventut  de l’Ajuntament de Sant Boi 

Dimecres 17 de desembre, de 20h a 22 h.
Poliesportiu Can Massallera.
Informació i inscripcions SIJ El Punt (93 652 98 43)
Organitza: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi.

Dilluns 22 de desembre, de 10h a 14h.
Can Massallera (Mallorca, 30)
Informació i inscripció SIJ El Punt (93 652 98 43)
Organitza: Unitat de Promoció Esportiva i Cohesió; i Unitat de 
Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi.

Fan-tas-tik 2009

Taller de primers auxilis per a joves

Taller de defensa personal per a noies de 16 a 30 anys
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                 Acte de constitució de la xarxa “LUNAS”

 Dissabte 6, a les 12.15 h.
Can Massallera (Mallorca, 30) 
Aquesta xarxa de nivell estatal està formada per 4 
municipis d’arreu del territori espanyol, entre els quals 
es troba Sant Boi, mitjançant el programa d’oci 
alternatiu VPK de la Fundació Marianao. L’objectiu de 
la xarxa es difondre una metodologia de treball en oci 
jove, basada en donar el protagonisme als i les joves pel que 
fa a la gestió de les seves activitats.
Organitza: Fundació Marianao
Col•labora: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant 
Boi 

Dissabte 27 de desembre   a les 17 h.
Can Massallera (Mallorca, 30)

Amb els grups: Sereno,Panoramica i Bleuola.
Entrada: una joguina nova
Organitza: Esplai Cargol i grup de joves Xivarri
Col•labora: Unitat de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Boi 

Concert solidari:  “Enchufate a los reyes solidarios”
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Diguin el que diguin els somnis es fan realitat. El nostre era 
fer una revista jove per a tots els santboians. I aquí estem. 
Amb més ganes que mai d'escoltar als joves de sant boi per 
que aquest magazine és vostre i esperem les vostres idees!. 
Volem ser una eina real al vostre servei que us informi de tot 
allò que us interessi. Els joves som molt importants. Som el 

futur. I el futur és ara: 
EL CRIT MAGAZINE.        Israel Gordon     stboi_joves@yahoo.com

Et presento la nova publicació juvenil “El Crit Magazine”, 
dissenyada per l’associació “Do It”. Aquesta petita revista, 
editada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Sant Boi, pretén per una banda, apropar-te les novetats que 
més et poden interessar de tot el que es fa en aquesta 
ciutat, especialment per a tu, i al mateix temps promoure 
l’art jove a través de les creacions que podràs veure en 

aquestes pàgines.
En aquests moments hi ha una gran notícia que m’agradaria compartir amb tu: per 
fi, els i les joves de Sant Boi tindrem un centre de referència per a totes les activi-
tats juvenils. Es tracta de “La Factoria Jove de Can Massallera”. Allà podràs anar 
per saber absolutament tot el que vulguis sobre tots els temes que t’afectin o 
t’interessin: formació, treball, oci, habitatge, tallers, cursos especialitzats, salut, 
sexualitat, viatges, sala d’estudi i multimèdia, espais per assajar amb el teu grup...
Espero que t’apropis i li facis una ullada, de ben segur que trobaràs quelcom que 
t’interessi.Fins la propera, rep una forta abraçada.
Fran Soto            Regidor  Joventut         www.fransoto.eu
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Divendres 5 de desembre,a les 23 h.
Can Massallera (Mallorca, 30)
Entrada gratuïta
Organitza: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi 

Diumenge 7  de desembre, a les 18 h.
Cal Ninyo (Major, 43)
Organitza: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi 

Cassandra’s dream 14 de desembre   
El traje    21 de desembre
Beowulf   28 de desembre       A les  20 h.  
Cal Ninyo(Joan Bardina, 44)
Entrada: 2 €
Organitza: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi  
i Associació de Joves del Casal de Casablanca

Tertúlia literària a la Fira....

Cine Club Sant Boi,

     
Facto Delafé y las flores azules

 En concert a Sant Boi... : 
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EL CRIT magazine estuvo un año más en el salón del manga que 
este año volvió a registrar un llenazo increible: 60.000 personas!
 La receta la misma: la farga como local, actividades para hacer, 

muchísimas tiendas y millares de otakus con sus mejores galas. 
Este año la lluvia hizo que las previsiones bajaran pero la 

asistencia fue muy buena durante los cuatro días de salón. 
Como aspectos remarcables de este salón podemos hablar de la 

celebración del 15º aniversario de la emisión de Doraemon en España 
con una exposición preciosa y llena de material interesante de nuestro 

amado gato cósmico,  del conciertazo del grupo japonés JAM 
(con Hironobu Kageyama como frontman) o de esa 

maravilla de restaurante japonés rápido del que ya hace 
unos salones que disfrutamos. Maravilloso! Insupera-

ble! Ya llevo un montón de salones a mi espalda 
-todos- y cada vez son mejores. La única pega 

es que hecho a faltar ese espíriu amateur 
precioso de hace unos años! 
(aunque atentos: para eso tendre-
mos el Japan Weekend 
Barcelona en Marzo!)

Israel Gordon

Carpa de Joventut dins del recinte firal 
del Parc de la Muntanyeta
Espai de creació i experimentació per 
als i les joves artistes i una mostra de 
l’aportació cultural de la població 
juvenil.
L’activitat principal del Mercat és 
l’espai d’exposició i venda per a joves 
artistes. Alhora es realitzaran 
paral•lelament activitats destinades 

a totes les persones joves, algunes de caràcter perma-
nent: taller de txapes, taller de creació d’objectes amb 
pancartes reutilitzades  i altres de caràcter puntual com 
ara un taller d’estampació amb plaques de goma , taller de 
reciclatge creatiu, taller de serigrafia i tècniques de 
pintura sobre roba..Així mateix hi haurà una exposició 
col•lectiva sobre Joves i espai públic formada per imatges 
realitzades des de les següents disciplines: fotografia, 
il•lustració, dibuix, gravat...
També hi haurà una intervenció efímera Circuit Trencat a 
l’exterior de la carpa a càrrec de l’escultor local Manuel 
Fontiveros.
  h�p://joventutsantboi.wordpress.com
Organitza: Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi 

Mercat d’Art Jove de Sant Boi, 6,7 i 8 de desembre
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