Activitats permanents
FIRA D'ENTITATS, més de vint entitats ens mostren la diversitat i l'empenta
de la solidaritat.
Horari: Divendres 1 d'octubre, de 18 a 22 h
Dissabte 2 d'octubre, de 10 a 22 h
Diumenge 3 d'octubre, d'11 a 14 h
Plaça Teresa Valls i Diví
L'ESPAI DEL COMERÇ JUST.
Dos comerços locals (Naturàlia i Tot Natural) ofereixen productes de comerç just;
forma alternativa de comerç que busca aconseguir unes relacions comercials més
equitatives entre els països del Nord i els països del Sud.
Plaça Teresa Valls i Diví.
L'ESPAI DE LES FINANCES ÈTIQUES
Una estand que reuneix tota la informació que necessites per conèixer una altra manera d'estalviar i invertir
que fa compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals. Amb
la participació de FETS, Fiare, Coop57 i Oikocrèdit.
Plaça Teresa Valls i Diví.
L'ESPAI DE L'AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMPENT (ACCD)
L'ACCD és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de
gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.
És el principal instrument del Govern i de la ciutadania de Catalunya per sumarse a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i
solidari i treballar per garantir l'accés als drets fonamentals i al lliure
desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món.
Plaça Teresa Valls i Diví.
BAR-REJANT
Durant els dies 1, 2 i 3 d'octubre de 2010 els joves de la Fundació Marianao
organitzarà el Bar-Rejant, un bar saludable, ecològic i amb justícia, a on podreu
prendre les millors begudes sense alcohol, servides amb gots reutilitzables i
amb productes de comerç just.
Plaça Teresa Valls i Diví.

Exposicions
De l'1 d'octubre al 15 d'octubre de 2010
“Àfrica, anem al gra! Sembrant per a la seguretat alimentària”, de Creu Roja. La seguretat alimentària
assegura l'accés físic, econòmic i social als aliments necessaris per desenvolupar una vida activa i saludable.
A l'Àfrica un 50% de la població viu en condicions d'extrema pobresa. L'exposició visibilitza iniciatives de la
població, i especialment de les dones africanes, per fer font a les problemàtiques que genera la falta d'accés
als aliments.
Can Massallera. Carrer Mallorca, 30
De l'1 d'octubre al 15 d'octubre de 2010
“Sant Boi en el món” una exposició que t'obre les portes als projectes
solidaris que impulsen l'Ajuntament i diverses entitats de la ciutat,
L'Olivera. Plaça Montserrat Roig,1

Del 21 de setembre al 6 d'octubre de 2010
“Tan iguals, tan diferents” una mostra fotogràfica de Joan Guerrero amb textos de Joaquima Utrera que
recull el testimoni, l'experiència i les il·lusions d'infants de la província de Barcelona. Una exposició de la
Diputació de Barcelona.
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Carrer Baldiri Aleu, 6-8
Del 17 de setembre al 3 d'octubre de 2010
“Cinema i Pau” una exposició que a partir de vint-i-una pel·lícules vol
aproximar-nos a set idees bàsiques de la cultura de pau: els conflictes
armats, el desarmament, la desmilitarització, l'objecció de consciència,
la prevenció del terrorisme, la no violència i la cultura de pau.
Cinemes Can Castellet. Carrer Jaume I, 32

Altres activitats
Commemoració del Dia Internacional de la Pau: Quinzena de la Mediterrània
17, 18 i 21 de setembre de 2010.
Can Massallera. Carrer Mallorca, 30
BOSSA DEL “BARREJANT'10”
Adquireix la bossa del “Barrejant’10”, feta per les dones de la cooperativa “Tomoh” de la ciutat marroquina de
Tetuan al preu d’1 €. La recaptació es destinarà al projecte d’ajut d’emergència als afectats per les inundacions
del Pakistan del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
LA WEB DEL BARREJANT
La pàgina web és un nou espai per conèixer el Barrejant. Hi trobareu una recopilació dels materials de l'edició
2009 del Barrejant per la Pau, així com altres notícies i novetats de Cooperació, Solidaritat i la Pau.
Explora: www.barrejant.cat

Activitats a les escoles i instituts
L'educació per a la solidaritat a les escoles i instituts de Sant Boi
En motiu del “Barrejant'10”, s'ofereix als centres d'ensenyament de Sant Boi un ampli ventall d'activitats per
treballar el comerç just i l'obertura de la ciutadania al món. Les escoles i instituts de la ciutat podran comptar,
entre d'altres, amb els contes de “Vivimdelcuentu”; l'espectacle sobre la sobirania alimentària “Cercant al Sol”
de Veterinaris Sense Fronteres; les xerrades de la Fundació Olof Palme; el material pedagògic editat per
l'ACNUR “Jo, em dic Brisa” i el testimoni excepcional de les tres defensores dels drets humans que la ciutat de
Sant Boi acollirà durant sis mesos en el marc del Programa de Protecció dels Defensors dels Drets Humans de
la Generalitat de Catalunya.
Un total d'onze propostes dirigides a l'alumnat de Sant Boi incloses dins la “Guia d'activitats 10-11 per a les
escoles, per als instituts i per a les famílies”, que es va presentar el dia 29 de juny a la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer.
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El Barrejant 2010 ha estat possible gràcies al treball de moltes associacions i ciutadans i
ciutadanes que conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat han elaborat aquest
programa i al suport de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
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Divendres,
1 d'octubre de 2010
19 h ACTE INAUGURAL
“És possible un altre model econòmic?” amb la participació de Francisco Ramos, doctor en Dret i llicenciat
en Sociologia, professor col•laborador de la UOC i autor de materials didàctics de Ciències del Treball i de
Souad Laarabi, presidenta de la Cooperativa de Dones Tomoh de Tetuan (Marroc).
L’acte estarà presentat i dinamitzat per un grup de joves de la Fundació Marianao.
Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig,1.
Aquest acte comptarà amb un intèrpret en llenguatge de signes.
21.30 h TEATRE
“Invisibles” a càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre d’IMAC de Mataró en col•laboració amb
Sindicalistes Solidaris.
Invisibles és la història de dos nens que viuen i treballen a un abocador d’escombraries.
Condemnats esperen l’arribada dels camions carregats de deixalles per recuperar el que es
pugui vendre o sigui bo per menjar.
Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1
22.30 h MÚSICA
Actuació de “La Família Rústika”
“La Família Rústika” neix l’any 2002 a L'Hospitalet de Llobregat. Musicalment volen de
Buenos Aires a Tarifa, amb aturades a Brasil, Jamaica i L'Havana, després en tren de
Malasaña al Raval, en vaixell a Còrsega i Tunisia... Una banda de "rumbafunk", encara
que també s’atreveixen amb el tango, la cumbia, la bossa, el swing, el son o el blues.
“La Familia Rústika” la formen Dani "Txarnegö" Nil (veu), Carles G. Reguant (guitarra),
J.A."Guerra" (baix), Joan Abellán "Abe" (bateria), Santi Manresa (percussió), Paquito
de La Iguana (piano), Pau Subirós (saxo i tres cubà) i Jorge Sanjuás (trompeta).
Plaça Teresa Valls i Diví

Dissabte, 2 d'octubre de 2010
De 10 h ANIMACIÓ
Cercavila amb els gegants, els gegantons i els capgrossos de Casablanca, la
percussió de 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 h ANIMACIÓ INFANTIL
Ludoteca Infantil L’Olivera. Vine a jugar amb jocs d'arreu del món
Plaça Montserrat Roig i carrer Antonio Machado
Xocolatada ecològica solar, a càrrec de la Fundació Terra
Més que un esmorzar popular: xocolata de comerç just feta amb una cuina solar.
Carrer Antonio Machado
Taller “Julius Anicetus, un comerciant més que just”
Fabrica la teva pròpia àmfora, semblant a les que va utilitzar en Julius, un comerciant
santboià de l’època romana.
Carrer Antonio Machado
12 h DEBAT
Presentació de l’Agenda Local dels Drets Humans a la Ciutat
Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1
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14 h DINAR POPULAR
“Gallo pinto”, “choripanes”, “cous cous”, “egusi pudding” són alguns dels plats que
podreu trobar, a preus populars, en aquesta mostra gastronòmica de diferents països.
Plaça Teresa Valls i Diví
17 h TEATRE
“Toda una vida”, una proposta escènica que pretén fotografiar la història de vides santboianes. Una
entrevista dramatitzada per veure la diversitat dels itineraris i experiències vitals dels santboians i santboianes.
Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1
De 17.30 h a 19.00 h INFANTIL
Jocs infantils sense piles. Apropa’t al comerç just amb els jocs de tota la vida: Enreda’t pel Comerç Just,
Sudoku, Memory, Sopa de lletres i les 7 diferències. Organitza: Ensenyament Solidari de Sant Boi.
Plaça Teresa Valls i DivíPlaça Teresa Valls i Diví
18 h INFANTIL
Conta contes. Petites històries per endinsar-nos en els móns que s’amaguen en cada
producte de comerç just. Organitza: Ensenyament Solidari de Sant Boi
Plaça Teresa Valls i Diví.
18.30 h DEBAT
Tertúlia – Cafè de presentació de la publicació de la col•lecció “Bones Pràctiques de la
Cooperació Catalana” sobre la cooperació amb San Miguelito (Nicaragua).
Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1
19 h ANIMACIÓ
Espectacle de teatre i música de carrer “Els visitants” a càrrec de la Companyia
CousCousClown. Un tricicle ens porta cap als indrets on comença la cadena de
producció dels productes que consumim.
Plaça Teresa Valls i Diví
19 h DEBAT
Taula rodona “Com consumim: propostes alternatives”, amb la participació de Iolanda Ciriano,
beneficiària de FIARE; d’un membre de la cooperativa L’Aixada; de Jordi Via, cooperativista i membre de la
Xarxa d’Economia Solidària i de Fernando Rengifo González , tècnic del projecte Bancs del Temps de
l’Associació Salut i Família. Taula moderada per Platera Bartlett de l’Associació Educació per a l’Acció Crítica.
Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1
20.30 h MÚSICA
Actuació de “Rumba Amazigha” Un projecte del Taller de Músics que neix per
impulsar i barrejar músics de procedències diverses, geogràfiques i estilístiques.
Rumba catalana i música popular amazigha intercanviant els seus llenguatges
musicals, melodies i ritmes, per crear col·lectivament un so popular, ballable, festiu,
propi i sense etiquetes. Amb Nacho Lopez, violí; Radouan Zahir, banjo i veu; Jack
Terradellas “Chakataga”, guitarra i veu; Jonathan Malla “Petete”, guitarra i veu ; Emili
Calabuich, guitarra i veu; Antonio Reyes “Toni”, baix; Ali Saadi, percussió i veu i
Addellah Zahir, percussió.
Plaça Teresa Valls i Diví
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22 h ANIMACIÓ
Espectacle de foc a càrrec dels Diables de Casablanca.
Plaça Teresa Valls i Diví
23 h MÚSICA
Actuació de “Coetus” Un agosarat projecte d'orquestra de percussió ibèrica
formada per quinze músics. “Panderos”, canyes, càntirs, morters, olles, tambors
i tabals diversos, simbombes… La proposta de Coetus és treballar els sons de
tots ells per crear un llenguatge propi i nou, inspirat en els ritmes tradicionals i en
un diàleg amb les veus del mestre Eliseo Parra i de la cantant Sílvia Pérez.
Plaça Teresa Valls i Diví

Diumenge, 3 d'octubre de 2010
De 10 a 13 h INFANTIL
Ludoteca al carrer “Structures Musicals”. Els instruments gegants d’Ettienne Favre
són una exposició musical festiva; el descobriment d’un univers fantàstic i grandiós on tot
és música i harmonia. Trenta grans instruments musicals que ompliran la plaça Teresa
Valls i Diví perquè infants i adults explorin la màgia de l’univers musical.
Plaça Teresa Valls i Diví
D’11.30 h a 13 h INFANTIL
“El comerç just, muntem-lo!” A ritme de batucada, les escoles construiran conjuntament
un trencaclosques gegant i un manifest. Compromís, paraula i denúncia de situacions
injustes. Organitza: Ensenyament Solidari.
Plaça Teresa Valls i Diví
D’11 a 14 h MERCAT
“Mercat d’intercanvi”. Un espai on intercanviar béns, productes de consum o fins i tot d’elaboració pròpia,
sense requerir diners per fer efectiu l’intercanvi. Un mercat on totes i tots podem ser protagonistes,
intercanviant els nostres objectes. Informa’t i inscriu-te a la web municipal www.santboi.cat
Organitza: Casal d’Amistat Català Cubà i Ajuntament
Carrer Antonio Machado
13 h INFANTIL
"No et colis” Espectacle d'animació infantil a càrrec de la
companyia CousCousClown. La vida de la Fernandita és el fil
conductor per explicar la situació de molts nens i nenes que
viuen al carrer en països com Nicaragua i Guatemala.
Plaça Teresa Valls i Diví.
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