
12,30 hores 
Cloenda de l’activitat “Les escoles de Sant Boi en defensa dels drets humans” 
Elaboració d’un mural, cantada i ballada de la cançó “Escolta-ho en el vent” i lectura del 
manifest. Organitza: Ensenyament Solidari. Plaça Teresa Valls i Diví.

13 hores
Espectacle de circ “The Flamingo's" a càrrec de la Companyia de Circ Los Herrerita. 
“The Flamingo’s” és un espectacle de circ per tota la família, on els malabars, l’humor i 
els monocicles són les eines d’aquests artistes vinculats a l’Ateneu Popular de Nou Barris 
per ficar-se el públic a la butxaca. Plaça Teresa Valls i Diví.

Activitats permanents

Fira d’entitats. Dissabte, 5 d’octubre de 2013, de 10 a 21 hores; diumenge dia 6 d’octubre, 
de 11 a 14 hores. Plaça Teresa Valls i Diví.

Bar Rejant, bar ecològic, social i amb justícia, gestionat pel Projecte Smara Associació per a 
la cooperació amb els refugiats saharauis. Dissabte, 5 d’octubre de 2012, de 10 a 21 hores; 
Diumenge, dia 6 d’octubre, de 11 a 14 hores. Plaça Teresa Valls i Diví.

Exposicions

Exposició fotogràfica “XVI Premio Internacional de Fotografia Humanitària Luis 
Valtueña” de Médicos del Mundo. Del 3 al  28 d’octubre de 2013.
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. 5 i 6 d’octubre de 2013.
Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

Altres

Bosses del “Barrejant’12”
Dones del Marroc han fet unes bosses per anar a la compra amb motiu del “Barrejant’13” 

(*)i que es vendràn al preu d’2 € .

Visita el web del Barrejant: 
www.barrejant.cat

Visita els blogs:
http://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com  
http://fonamentals.wordpress.com

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

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



Divendres dia 4 d’octubre de 2013

19 hores 
Trobada de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana

19 hores 
Conferència: “Defensores i defensors dels drets humans: exigint dignitat, justícia i 
llibertat”, a càrrec d’Esteban Beltran, director de la Secció Espanyola d’Amnistia 
Internacional i amb la participació dels defensors i defensores dels drets humans Idagja 
Lachgare (Sàhara Occidental); James Torh (Libèria); Doris Rivera Ríos (Colòmbia); Marco 
Arana (Perú); Alma Masic (Bòsnia Herzegovina) i Estela Barnes de Carlotto (Argentina). 
Sala de Conferències Can Massallera. Mallorca, 30.

21 hores 
Sopar de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana a càrrec de l’Associació de Dones 
Magribines El Farah. 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 “365 dies de cooperació santboiana”, un recull dels aspectes més rellevants 
del que ha estat la cooperació i la solidaritat de Sant Boi des del Barrejant’12 i presentació 
dels projectes “Ciutats Defensores dels Drets Humans” i “Fonamentals”. Sala d’Actes 
Can Massallera. Mallorca, 30.

23 hores 
Concert Coral Gospel + banda de l’Escola de Música Cultura F. Preu entrada: 5 € (*). 
Venda d’entrades a Can Massallera abans de l’actuació. Sala d’Actes Can Massallera. 
Mallorca, 30.

Dissabte dia 5 d'octubre de 2013

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 
Tallers infantils. Plaça Teresa Valls i Diví

12,30 hores 
Xerrada – Col·loqui: Defensores de Drets Humans: Colòmbia i Sàhara Occidental, amb la 
participació de Doris Rivera Ríos, defensora colombiana dels drets humans i membre de 
l’Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de las Mujeres Colombianas 
(ASODEMUC) i d’Idagja Lachgare, activista i defensora dels drets humans saharaui i membre 
de l’Associació Saharaui de Víctimes de Violacions Greus als Drets Humans.

14 hores
Dinar Popular. Plaça Teresa Valls i Diví.

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

(*) La recaptació es destinarà al projecte d’ajut d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament “Resposta 
davant la greu crisi humanitària que afecta els Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf  (Algèria), a l’Àfrica Occidental”.

16 hores 
Projecció dels documentals “Operación Diablo” (2009) dirigit per Stephanie Boyd, premi 
2011 del International Human Rights Film Award de Berlín, que explica la persecució de Marco 
Arana i l’equip de l’ONG GRUFIDES per la seva oposició als projectes miners a la regió peruana 
de Cajamarca i “Bòsnia. La pau dividida” (2011) una producció de l'Associació de 
Periodisme Fora de Quadre amb el Col·lectiu Contrast que explica les conseqüències dels 
acords de pau de Dayton que van dividir l’estat de Bòsnia i Herzegovina en dues entitats, 
particularment pel que fa a la segregació d’alumnes segons la seva adscripció ètnica, la situació 
de les persones que encara viuen en camps de desplaçats i els casos de persones 
“desaparegudes” i a continuació Cafè – te – tertúlia amb la participació de Marco Arana, 
defensor de drets humans i mediambientalista peruà i d’Alma Masic, defensora bosniana de 
drets humans i membre de l’Associació Iniciativa Juvenil pels Drets Humans a Bòsnia i 
Herzegovina. Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

17 hores
Taller “Els nens i nenes de Sant Boi pels drets humans”, una proposta que combina la 
plàstica amb l’activisme a favor dels drets dels infants de Pakistan, a partir de la història real 
d’Iqbal Masih. Organitza: Ensenyament Solidari. Plaça Teresa Valls i Diví.

18,30 hores 
Animació i música: Always Drinking Marching Band presenta “El carrer és nostre”, una 
barreja còmica i musical d’aquesta irreverent banda, una proposta original i diferent cada 
vegada en la qual el públic és un element fonamental de l’espectacle. Plaça Teresa Valls i Diví.

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

23 hores
Concert de Dobet Gnahore. Considerada com una de les artistes més importants de la música 
africana contemporània, guanyadora d’un premi Grammy l’any 2010 a la millor intèrpret 
urban/alternative, Dobet Gnahore, cantant, ballarina, percussionista i compositora de Costa de 
Marfil, amb la seva veu càlida i potent, el seu carisma i la seva gran presència ofereix a les seves 
actuacions en directe un espectacle únic i inoblidable. Plaça Teresa Valls i Diví.

Diumenge dia 6 d’octubre de 2013

11 hores 
"Contes sobre els Drets dels Infants". L'alumnat de l'Escola Pedagògium Cos narrarà i 
representarà contes sobre els drets dels infants, que han treballat mitjançant un projecte 
educatiu, durant el curs 2012-13. Organitza: Associació Pau i Convivència, Escola Pedagò-
gium Cos i l'Ajuntament de Sant Boi. Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.

D’11 a 13 hores 
Mercat d’intercanvi. Per participar omple la sol·licitud que trobaràs al web municipal 
www.santboi.cat.  Carrer Antonio Machado.

D’11 a 13 hores 
“El Circ de les Golfes”, 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 hores 
Xerrada - Col·loqui: Defensors i Defensores de Drets Humans: Argentina i Libèria, amb la 
participació d’Estela Barnes de Catlotto, presidenta d’Abuelas de Plaza de Mayo d’Argentina i 
James Torh, defensor de drets humans liberià, membre de la Comissió Nacional Independent 
de Drets Humans de Libèria. Sala d’Actes L’Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1.
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