
Durant els dies de la Fira de la Puríssima la terrassa del Museu de Sant 
Boi esdevé l’espai #ViCult16, la parada ideal per descansar i gaudir del 
terrassing, escoltar la bona música que es fa a Sant Boi i fer un tast de 
vins o cerveses. 

Apropa’t a aquest entorn privilegiat i aprofita per descobrir els tresors 
patrimonials de la teva ciutat: Museu de Sant Boi (Can Barraquer), Can 
Torrents i Termes Romanes

Museu de Sant Boi. Can Barraquer. 
Casa pairal del s. XV que es va anar configurarant fins a les acaballes del s. 
XVII quan era propietat de Pau Bosch, sogre d’en Rafael Casanova, qui hi va 
viure els darrers anys de la seva vida i on hi morí al 1743. És la seu central del 
Museu de Sant Boi i compta amb dues exposicions permanents: (1) Sant Boi, 
temps i espai, i (2) Rafael Casanova i el seu temps i l’exposició temporal Sant 
Boi de Llobregat 1874 - 1923, la modernització d’una societat rural.

Durant els dies de la Fira de la Puríssima el Museu de Sant Boi fa 
jornada de portes obertes (accés gratuït) d’11 a 14 i de 17 a 20 h. Carrer 
del pont, 7.

Que MÉS PUC VEURE?
     Termes Romanes (Av. Maria Girona, cantonada C/ Hospital)
     6, 7 i 8 de desembre: accés gratuït. Horari de 17 a 20 h
    

       2 Ladies on stage
Brigit a la guitarra i veu i Laura al piano i veu són 2lots, dues intèrpretes 
apassionades per la música dels vuitanta i també per la d’avui... El seu re-
pertori revisa el llegat de grans artistes com Queen, ACDC, Aerosmith, Tina 
Turner, Adele i molts més. 

                jo ni cas
Rock’n’ Roll clàssic, principalment dels anys cinquanta i seixanta, amb un 
toc que la banda defineix com “mediterranià ballaruga”... Festa assegurada!

12 h

13 h

      Voice&Bass
Veu i baix, Núria Pino i Manuel Valls, respectivament, versionen en acústic 
cançons d’estils diversos, com el soul i el jazz, a més de deixar-se influenciar 
també pel funk, el reggae o el rock. Un concert ple de sonoritats sutils i 
delicades. 

                 Larumbé
Nascuts en l’escena underground de Barcelona fa més de deu anys i habi-
tuals dels escenaris de nombroses sales i festivals, Larumbé es presenta a 
Sant Boi en format acústic amb la seva irresistible fusió de rumba i músi-
ques com el reggae, els ritmes llatins o el flamenc. 

12 h

13 h

      Olvido parís
Una banda de música independent sofisticada i imprevisible. Els compo-
nents d’Olvido París pensen que la música mereix ser mimada i ben feta, i els 
seus directes en són la prova. 

                 Tremenda
Pop-rock indie amb influències d’Arctic Monkeys, Bloc Party, Los Planetas 
o Lori Meyers, això sí, amb segell i personalitats propis. Atenció a les seves 
gran melodies i als seus riffs lluminosos!   

12 h

13 h

7 de desembre 8 de desembre6 de desembre


