Activitats permanents
Fira d'entitats. Dissabte, 4 d'octubre de 2014, de 10 a 21 hores; diumenge dia 5 d'octubre, de 11
a 14 hores. Plaça Teresa Valls i Diví.
Bar Rejant, bar ecològic, social i amb justícia, gestionat pel grup de joves de la Fundació
Marianao. Dissabte, 4 d'octubre de 2014, de 10 a 21 hores; Diumenge, dia 5 d'octubre, de 11 a 14
hores. Plaça Teresa Valls i Diví.
Exposicions
Exposició fotogràfica “XVII Premio Internacional de Fotografia Humanitària Luis
Valtueña” de Médicos del Mundo. Del 19 de setembre al 31 d'octubre de 2014.
Museu de Sant Boi. Carrer del Pont, 7.
“Sant Boi en el Món”, una exposició sobre els projectes solidaris que impulsen l'Ajuntament
i diverses entitats de la ciutat. 4 i 5 d'octubre de 2014.
Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.
Altres
Bosses del “Barrejant'14”
Amb motiu del "Barrejant'14", dones amb discapacitats que treballen a un dels tallers de la
Fundació Vicente Ferrer del districte d'Anantapur (Índia) han elaborat aquestes bosses sota els
(*)
criteris del comerç just i que es vendran al preu de 2 € .

Visita el web del Barrejant:
www.barrejant.cat
Vistia el blog:
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/

Segueix-nos a facebook:
CooperacióSantboi
Segueix-nos a Twitter:
@CooperacioSB

(*) La recaptació es destinarà al projecte ”Aturem l'ebola a l'Africa de l'Oest" de la ONGD Juan Ciudad que consisteix en recolzar
la tasca d'atenció a les persones infectades que estan realitzant els hospitals de Sant Joan de Déu a Libèria i Sierra Leone.

Trobada de la solidaritat de Sant Boi de Llobregat

Construïm la pau

· Xerrades · Exposicions · Debats · Cinema · Música · Fira d’Entitats ·
· Dinar Popular · Activitats Infantils · Espectacle de foc ·

Can Massallera - L’Olivera - Plaça Teresa Valls i Diví

3, 4 i 5 d'octubre

programa d'activitats
Divendres dia 3 d'octubre de 2014
Trobada de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana
19 hores. Acte inaugural amb la participació de Meir Margalit, israelià, ex-regidor de
l’Ajuntament de Jerusalem i fundador de l’organització israeliana Commitee Against House
Demolitions que lluita contra les demolicions de les cases dels palestins i amb Caddy Adzuba,
periodista de Ràdio Okapi, premi Príncep d'Astúries a la Concòrdia 2014, activista per la pau i
defensora dels drets de les dones de la República Democràtica del Congo, tots dos participants
del projecte "Ciutats Constructores de Pau". Sala de Conferències Can Massallera. Mallorca, 30.
21 hores. Sopar de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana a càrrec de la ONGD Juan
Ciudad.
(*)
Preu: 8 € (inclou l'entrada al concert) . Reserves: consulteu la web www.barrejant.cat. Sala
d'Actes Can Massallera. Mallorca, 30.
22,30 hores. Audiovisual “12 mesos de cooperació santboiana”, un recull dels aspectes
més rellevants del que ha estat la cooperació i la solidaritat de Sant Boi des del Barrejant'13 i
presentació del projecte “Ciutats Constructores de Pau”. Sala d'Actes Can Massallera.
Mallorca, 30.
23 hores. Concert de Rosa Sánchez Quinteto.
Nascuda a Costa Rica, ha dedicat molts anys de la seva vida a recórrer el continent americà
aprenent multitud de músiques de repertori tradicional de diversos orígens i, en especial, de
Mèxic. Rosa Sánchez, veu principal i jarana; Natalia Mediavilla, violí i veu; Emily Smejkal,
contrabaix; Dani Tejedor , percussions i veu; Héctor Serrano, guitarres i requinto jarocho.
(*)
Preu entrada: 5 € . Venda d'entrades a Can Massallera abans de l'actuació. Sala d'Actes Can
Massallera. Mallorca, 30.
Dissabte dia 4 d'octubre de 2014
10 hores. Cercavila amb els gegants, els gegantons i els cap-grossos de Casablanca, la
percussió dels Diables de Casablanca i la col·laboració de “Tots Som Santboians”. Recorregut:
Plaça Catalunya - Plaça Teresa Valls i Diví.
De 10,30 a 13,30 hores. Activitats infantils
Taller de construcció de flors pel projecte "Per cada mina una flor" a càrrec de l'artista saharaui
Mohamed Moulud Yeslem.
Ludoteca de carrer. 30 jocs fets amb materials reciclats
Carrusel ecològic. Uns cavallets clàssics que, a més de divertit, no contaminen.
Plaça Teresa Valls i Diví.
12 hores. Projecció dels documentals del projecte "Migrazoom", amb la participació dels i
de les joves que els han realitzat:
 Rubí, abierta al mundo antes, ahora y siempre (Rubí)  La Mina, historia de un barrio (Sant
Adrià de Besòs)  Sant Boi, boig per tu (Sant Boi de Llobregat). Sala d'Actes L'Olivera. Plaça
Montserrat Roig, 1.
14 hores. Dinar Popular. Plaça Teresa Valls i Diví.
(*) La recaptació es destinarà al projecte ”Aturem l'ebola a l'Africa de l'Oest" de la ONGD Juan Ciudad que consisteix en recolzar
la tasca d'atenció a les persones infectades que estan realitzant els hospitals de Sant Joan de Déu a Libèria i Sierra Leone.

16,30 hores. Projecció de la pel·lícula "Aquel no era yo" (2012) dirigida per Esteban Crespo.
Premi Goya 2013 i nomenada als Oscars 2014. Aquest curtmetratge explica la història de Kaney,
un dels molts nens soldat d'un país africà.
Cafè - te - tertúlia amb la participació de Chema Caballero, ex-director d'un programa de
rehabilitació de menors soldat a Sierra Leone. vSala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.
17,00 hores. Taller "El teatre pont d'unió entre Marianao i Sant Boi", a càrrec del grup de
teatre Sant Boi de Marianao (Cuba). Organitza: Ensenyament Solidari. Plaça Teresa Valls i Diví
18,30 hores. Taller d'estampació de samarretes. Plaça Teresa Valls i Diví.

19 hores. Taula Rodona "De la resistència no violenta a la reconciliació" amb la participació
d'Issa Amro, defensor dels drets humans i la pau i membre de l'organització a Hebron (Cisjordània)
de la Xarxa Àrab per la No-Violència; Diego Quiroga Bonilla, membre d'Acción Colectiva de
Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) de Colòmbia i de Txema Urquijo, membre de la
coordinadora pacifista Gesto por la Paz, ex-assessor de la Direcció d'Atenció a Víctimes del
Terrorisme i ex-coordinador de la Política de Víctimes del Govern Basc. Sala d'Actes L'Olivera.
Plaça Montserrat Roig, 1.
20,30 hores. Concert de "Guantánamo Free".
Des de 2006 Guantánamo Free està fent música afro-caribenya i llatina, barrejada amb el so
tradicional cubà i amb influències del rock anglosaxó. David Pluma Villalón: bateria; Eduardo
Palomares Terrín, baix; Ivan Hinojosa Rodríguez, guitarra; Santiago Sánchez Cifuentes,
percussió; Dayan Nodarse Sacigaín; percussió; Osmani Bonilla Barrientos, veu; Luis Enrique
Manso Vega, veu; Francisco Romero Soberón, veu; Miguel Alejandro Atencio Iznaga, veu i
direcció. Plaça Teresa Valls i Diví.
22 hores. Espectacle de foc dels Diables de Casablanca "Ex igne et bello ortus". dGuerra,
destrucció i foc. Ex igne et bello ortus: la pau neix del foc i la guerra. Sant Boi lluita per construir la
pau. Carrer Antonio Machado.
23 hores. Concert de "Las Migas"
Las Migas és una banda formada el 2004 a Barcelona que té com a base el flamenc, el
mestissatge com a doctrina i un segell femení. Un estil propi, heterodox, modern, avantguardista
i especialment mediterrani. Alba Carmona, veus; Marta Robles, guitarra i cors; Alícia Grillo,
guitarra i cors i Roser Loscos, violí i cors. Plaça Teresa Valls i Diví.

Diumenge dia 5 d'octubre de 2014
D'11 a 13 hores. Mercat d'intercanvi. Per participar omple la sol·licitud que trobaràs a la
web municipal www.santboi.cat. Plaça Teresa Valls i Diví.

D'11 a 13 hores. “El Circ de les Golfes”, de Los Herrerita. Una proposta lúdica, divertida i
participativa adreçada a totes les edats i que té com a propòsit la descoberta de les diferents
tècniques de circ: monocicle, trapezi, pilotes, diàbolos, plats xinesos, bitlles, bola d'equilibri i
cable. Plaça Teresa Valls i Diví.
12,30 hores. Cloenda de l'activitat “Posem cara a la pau" en la que han participant les
escoles de Sant Boi. Organitza: Ensenyament Solidari. Plaça Teresa Valls i Diví.
13 hores. "Zum" a càrrec de La Tresca i la Verdesca, un espectacle musical d'animació
amb cançons i danses per a tota la família.
Claudi Llobet, veu, guitarres, charango; Toni López: veu, guitarres, guitarró, acordió diatònic,
melòdica i percussió; Jordi López: veu, guitarres, flauta, harmònica, percussió. Plaça Teresa
Valls i Diví

