
Debats  -  Exposicions  -  Teatre  -  Actuacions musicals  -  Cinema

Fira d'entitats  -  Dinar Popular  -  Ludoteca  -  Activitats infantils

Del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2011
Can Massallera  -  L'Olivera  -  Plaça Teresa Valls i Diví

boig per 
la solidaritat

El món pot canviar però no ho farà sol

El Barrejant 2011 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.

Fira d'entitats

Plaça Teresa Valls i Diví.

Bar-Rejant, bar ecològic, saludable i amb justícia, gestionat per la Fundació Llor. 

Plaça Teresa Valls i Diví.

Dissabte, 1 d'octubre de 2011, de 10 a 21 hores
Diumenge, 2 d'octubre, d’11 a 14 hores

Dissabte, 1 d'octubre de 2011, de 10 a 21 hores
Diumenge, 2 d'octubre, d’11 a 14 hores

Estoigs del "Barrejant'11"
Les dones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa han fet uns estoigs pel "Barrejant'11" 
que es vendran al preu d'1 €. Els diners recaptats es destinaran al projecte d'ajut 
d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament "Resposta als efectes 
de la crisi humanitària als països del corn d'Àfrica".

Exposició fotogràfica "Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña" de Médicos del Mundo.

 
Museu de Sant Boi. Carrer del Pont, 7.

Del 7 al 30 d'octubre de 2011

Activitats permanents

Altres

Exposicions

p r o g r a m a   d ' a c t i v i t a t s

Imprès sobre paper ecològic 
elaborat mitjançant processos 
respectuosos amb el medi ambient

Visita la web del Barrejant: www.barrejant.cat



De 19 a 22.30 hores  

19 hores  

20.30 hores  

22 hores  

Trobada de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana:

"Perquè cal canviar el món", tertúlia dinamitzada per Arcadi Oliveras, doctor en 
Ciències Econòmiques i president de Justícia i Pau.  

Sala de Conferències Can Massallera. Mallorca, 30.
  

Sopar de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana a càrrec del projecte Mescladís de la 
Fundació Ciutadania Multicultural. Preu: 5 €. Reserves: Consulteu la web  
fins el 26 de setembre. La recaptació es destinarà al projecte d'ajut  d'emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament "Resposta als efectes de la crisi 
humanitària als països del corn d'Àfrica".

Sala d'Actes Can Massallera. Mallorca, 30.
  

"Toda una vida", una proposta escènica que pretén fotografiar la història de vides 
santboianes. Una entrevista dramatitzada amb Miquel Carrillo Ponce, santboià, enginyer 
químic i coordinador de projectes de l'ONG Enginyeria Sense Fronteres.

Sala d'Actes de Can Massallera. Mallorca, 30.

www.barrejant.cat

10 hores  

De 10 a 13.30 hores  

12 hores  

14 hores  

16 hores  

Cercavila amb els gegants, els gegantons i els cap-grossos de Casablanca, la percussió 
de Diables de Casablanca i la col·laboració de Tots Som Santboians.

Recorregut: Plaça Catalunya - Plaça Teresa Valls i Diví.

Tallers infantils "Carrers d'art" i Xocolatada ecològica solar.
Plaça Montserrat Roig i carrer Antonio Machado.

Presentació del vídeo del projecte Propostes per Millorar el Món realitzat per 
alumnes de l'IES Rubió i Ors. Acte dinamitzat per El Xiringuito. Teatre i Comunitat.

Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

Dinar Popular i Paella ecològica solar. 
Plaça Teresa Valls i Diví.

Projecció de la pel·lícula "También la lluvia" (2011), dirigida per Icíar Bolliaín. 
Cafè - te - tertúlia dinamitzada pel periodista Cristian Cepeda. 

Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

Divendres dia 30 de setembre de 2011

Dissabte dia 1 d'octubre de 2011

p r o g r a m a   d ' a c t i v i t a t s p r o g r a m a   d ' a c t i v i t a t s

18 hores

19 hores  

20 hores  

21 hores 

22 hores 

23 hores 

 
Espectacle de carrer "L'aigua del poder" a càrrec d'Enginyeria Sense Fronteres.

Plaça Teresa Valls i Diví.

Taula Rodona "Què cal fer per canviar el món", amb la participació de Juan Carlos 
Monedero, professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universidad 
Complutense de Madrid i d'Alfonso López Borgoñoz, president de la Secció Espanyola 
d'Amnistia Internacional. Modera: Milagros Pérez Oliva, periodista i Defensora del Lector 
de El País.

Sala d'Actes L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

Cercavila a càrrec de Romaní Chavé Bulgària, música gitana dels Balcans. 
Plaça Teresa Valls i Diví.

Concert "One world, co-music". Un projecte d'intercanvi i cooperació musical amb la 
participació de músics de Cuba, Senegal, Sàhara i Catalunya. 
Organitza: Associació Cultura F. 

Plaça Teresa Valls i Diví.

Espectacle de foc dels Diables de Casablanca. 
Carrer Antonio Machado.

Concert de Javier Ruibal amb la participació dels músics del projecte "One world, 
co-music". 
Organitza: Associació Cultura F. 

Plaça Teresa Valls i Diví.

D'11 a 14 hores 

D'11 a 13 hores 

13 hores 

Mercat d'intercanvi. Per participar omple la sol·licitud que trobaràs a la web municipal 
www.santboi.cat.

Carrer Antonio Machado.

Ludoteca infantil "Colors de Solidaritat", 25 espais amb 40 jocs i "Flashxoc", els autos 
de xoc ecològics.

Plaça Teresa Valls i Diví.

Animació infantil "Karibú!", cançons i danses per a un món més just.
Plaça Teresa Valls i Diví.

Diumenge dia 2 d'octubre de 2011


