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Dimecres dia 3 d'octubre de 2018

Divendres dia S d'octubre de 2018

19 hores. Cinema - col-loqui Projecció dels
documentals "Sanba: un nombre borrado• (2017,
70 mi n.), dirigit per Mariana Agudo. En els últims
anys, en paral·lel al blindatge de les fronteres, ha
augmentat el nombre de persones que perden la
sevavidaen intentar entrar a Europa. Sovint, es té
constància d'aquestes morts quan el mar arrossega
els seus cossos a les platges espanyoles. En la
majoria de casos, el protocol que se segueix amb
aquests individus és registrar-los, en el cementiri
més proper, amb l'identificador de "Jove, Home,
Raça Negra•.

18.30 hores. Taula rodona "La defensa dels drets
de les minories" amb la participació de Tun Khin
(Birmània), advocat pertanyent a la minoria ro
hingya, president de l'Organització Rohingya Bir
mana al Regne Unit i una de les veus més cone
gudes al món en defensa de la població rohingya
i de Manal Tamimi (Palestina), activista pels drets
del poble palestí contra l'ocupació que participa
activament en la resistència no violenta a Nabi
Saleh (Cisjordània), on alguns membres de la seva
família han mort a mans de l'exèrcit israelià o han
estat detinguts. Presenta: Siscu Baiges, periodista i
vicepresident de l'associació SICOM.

i "Pró.xima parada, Huelva" (2010, 27 min.) de
Verónica Frenzel, Leonor Jiménez i Claudia Prat.
Arriba la campanya de la recollida de maduixes
a Huelva. Amb la crisi, es calcula que uns 1.500
immigrants indocumentats no van trobar cap
feina l'última temporada. Clotaire, lbrahim i
Adama són tres d'ells. Des del seu campament
veuen passar les 300.000 tones de maduixes que
es venen als supermercats de tot Europa. Clotaire,
Ibrahim i Adama no guanyen res, amb prou feines
aconsegueixen sobreviure. Ja pensen la seva
pròxima parada. La història del nomadisme del
segle XXI.
Col·loqui posterior amb la participació de Spitou
Mendy, originari del Senegal, defensor dels drets
socials i laborals de les persones treballadores
migrants a Andalusia i participant en la 7a
edició de "Ciutats Defensores dels Drets Humans".

Sala de Conferències Can Massallera. Mallorca, 30

21 hores. Sopar de la Cooperació i la Solidaritat
Santboiana a càrrec de l'eqtúp de missions i coo
peració internacional del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu- Fundació Juan Ciudad ONGD, amb
la presència dels defensors i defensores partici
pants del projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans 1\m Khin i Manal Ta mimi
Preu: 10 € (•). Reserves: consulteu la web www.
santboi.cat.
Sala d'A ctes Can Massa llera. Mallorca, 30

22.30 hores. Presentació del projecte "Ciutats De
fensores dels Drets H umCils", amb la presència de
defensors i defensores de drets humans partici
pants.

Entrada gratuïta
Teatre Cal Ninyo. Carrer Major, 43

Dijous dia 4 d'octubre de 2018
19 hores. Taula rodona •Defensores americanes
de la terra i dels drets humans" amb la participació
de Margarita Pineda (Hondures), indígena lenca i
defensora dels béns comuns, dels territoris i dels
drets humans de les dones i de Janahuy Paredes
(Mèxic), filla del defensor dels drets humans
José Francisco Paredes, detingut desaparegut
per elements de l'estat mexicà el 26 de setembre
del 2007 i membre del Comité de familiares de
personas detenidas desaparecidas en México,
COFADDEM - Alzando Voces. Presenta: Letícia
Cruz, membre de la Taula per Mèxic.
Casal de Barri de Marianao. Miquel, 2

Dissabte dia 6 d 'o ctubre de 2018
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 a 21 hores. Mercat Solidari de Segona Mà.
Mercat de segona mà, on es poden vendre i
comprar tot tipus de productes, especialment de
O a 12 anys. La finalitat és millorar la situació de
les famílies davant les dificultats econòmiques. La
recaptació va destinada a la campanya "Cap Nen

Sense Joauina".
Durant tota la jornada es faran també activitats
infantils.

+ info: www.facebook.com/mercatsolidarisantboi
Plaça Teresa Valls i Diví
Organitza: OID (Dinamització i Documentació per
a la Igualtat d 'Oportunitats)
11.30 hores."Menja contes" a càrrec de Mònica
Ballesteros. I a la cloenda degustació de dolços
naturals!
Plaça Teresa Valls i Diví
Organitza: MenjaSalutSantBoi
1230 hores. Cloenda de l'activitat "Dones al
carrer•. A proposta d'Ensenyament Solidari, les
escoles pintaran façanes i edificis
emblemàtics de Sant Boi en un muntatge que
simularà carrers i places de la nostra ciutat. Amb
la participació de la Coral de l'Escola de Música.
Plaça Teresa Valls i Diví
Organitza: Ensenyament Solidari
14 hores. Dinar Popular
Plaça Teresa Valls i Diví
16 hores. Actuació de "Mixturas".
Un grup que neix de la trobada de cinc músics
que beuen de diferents estils, i ofereix un viatge
a través de les diferents sonoritats de la penín
sula ibèrica, dels cants d'anada i volta i dels aires
del Mediterrani.

Audiovisual "Un any de cooperació santboiana",
un recull dels aspectes més significatiusdel que ha
estat la cooperació i la solidaritat de Sant Boi des
del passat Barrejant.
Sala d1\ctes Can Massallera. Mallorca, 30

23 hores. Espectacle de poesia i música •z.a
paraula: exili de l'exili. Maria Mercè Marçal•.
Dona ferma i lluitadora, Maria Mercè Marçal forjà
amb les paraules la vida i amb la poesia el món. A
vint anys de la seva desaparició la tornem a posar
al centre de l'escenari, li retornem la paraula clara
i melodiosa, l'extraiem de l'exili per compartir el
seu ser i la seva presència amb la veu de Mercè
Sampietro i la guitarra d'Eduard lniesta.
Entrada gratuïta
Sala d'A ctes Can Massa llera. Mallorca, 30

17 hores. Espectacle de dansa "The Cover"
de MigroDanza. "The cover" parla dels que
resisteixen ballant per no oblidar. Una trobada
entre dues cultures que es descobreixen en algun
lloc a ritme de cumbia.
Plaça Teresa Valls i Div!
De 17 a 20 hores. Carru.sel ecològic. Uns cavallets
clàssics que, a més de ser divertits, no contaminen.

Plaça Teresa Valls i Div!
18 hores. Tallers de maquillatge i plàstica a càrrec
d'Ensenyament Solidari.
Plaça Teresa Valls i Diví
18.30 hores. Cercavila "El carrer és nostre!" a
càrrec de la •Always Drinking Marching Band•.
•El carrer és nostre• és un esdeveniment on ningú
no queda indiferent. Una boja desfilada plena de
música, improvisació, empatia, teatre, circ i alguna
cosa més. Un espectacle únic i genuí que té com
a principal objectiu passar-ho en gran i continuar
multiplicant el nombre de somriures i peus
dansant que es mouen al seu ritme.
Plaça Teresa Valls i Diví
20.30 hores. Actuacióde la •Big BCild Basket Beat
Barcelona•. La 88888 és una orquestra que té
com a motor el ritme i la sonoritat que generen les
pilotes combinades amb altres instruments. Veus,
percussions, teclats, instruments de vent i un
sorprenent tubòfon vesteixen el ritme trepidant
i corporal de les pilotes en un procés de creació
col·lectiu entre els i les joves de l'orquestra i els
professionals que els acompanyen.
Plaça Teresa Valls i Diví
22 hores. Espectacle de foc, a càrrec dels Diables
de Casablanca.

Carrer Antonio Machado

23 hores. Concert de "La Banda Morisca".
Formada per músics de diferent procedència,
"La Banda Morisca• és un projecte que neix de
l'experimentació, la innovació i la recerca del
patrimoni musical de l'antiga Al-Andalus i el seu
reflexe en el so de l'actual Andalusia, el Magrib i
el Pròxim Orient.
Plaça Teresa Valls i Diví

Plaça Teresa Valls i Diví

Diumenge dia 7 d'octubre de 2018

Espai de tallers

D'11 a 13 hores. Espais de jocs de carrer. Una
ludoteca a la plaça i dos espais de jocs: Un espai
d'experimentació i joc lliure pensat per a nens
i nenes de O a 8 anys i un espai de jocs tradicionals
de tot arreu per a tothom.

La cúpula geodèsica, cruïlla i refugi des del
qual formulem algunes de les preguntes que
sorgeixen des dels feminismes. Amb la instal·lació
"Privilegis" l'artista santboiana Laura del Valle
ens convida a interrogar-nos sobre aquells
privilegis que determinen la nostra situació de
poder. A l'interior, la cúpula acull "Babel", un
taller en el qual els nens i nenes podran construir
un llenguatge universal, i també explorar l'obra
"rimeu 18", realitzada per Gara Basilio Mayor en
motiu d'aquest Barrejant per la igualtat. El taller
"Babel" es realitzarà en intervals de 30 minuts el
dissabte, dia 6 d'octubre, de 10 a 13 hores i de 16 a
19.30 hores i diumenge, 7 d'octubre, d'11 a 13.30
hores. Està adreçat a infantsde S a 10 anys.

Plaça Teresa Valls i Diví

13 hores. Concert de "Landry elRumberoQuintet"
un grup que barreja cançons originals amb una
seleccióde temes i danses infantils de tota la vida,
passades pel sedàs de la Rumba Catalana que no
us deixarà indiferents! Espectacle estrella de la
banda formada per representants d'alguns dels
principals grups de rumba del país.

Plaça Teresa Valls i Div!

Motxilles del "Barrejant'18"
Plaça Teresa Valls i Diví

Amb motiu del "Barrejant'18", s'han fabricat a
l'Índia unes motxilles de cotó orgànic ecològiques
i socialment responsables, amb el certificat
Earth Positive, que es vendran al preu de 3 € . (•)

Activitats permanents
Fira d'entitats
Com cada any les entitats de cooperació i
solidaritat participen en la cita solidària des dels
diferents estants de la Fira, una de les activitats
més emblemàtiques del Barrejant.
Dissabte, 6 d'o ctubre de 2018, de 10 a 21 hores;
diumenge, 7 d'octubre, d'11 a 14 hores.
Plaça Teresa Valls i Diví

Altres activitats
Fins a 111 d'octubre de 2018. Exposició "Life
After Helr de Marco Panzetti al vestíbul de Can
Massallera. Entrada lliure.

(*) La recaptació es destinarà als projectes

hospitalaris de la Fundació Juan Ciudad
ONGD a Bolívia.

Espai Gastronòmic Barrejant
Menja Salut, organitzat per 11\ssociació Menja
SalutSant Boi, la proposta gastronòmica saludable.
Bar Rejant, el bar ecològic, social i amb justícia,
gestionat per OID Associació.

Visita la web del Barrejant www.barrejant
cat

Dissabte, 6 d'octubre de 2018, de 10 a 21 hores;
diumenge, 7 d'octubre, d'11 a 14 hores.

Visita la web: http://ciutatsdretshumans.cat

Plaça Teresa Valls i Diví

Segueix-nos a Facebook: Cooperació SantBoi i a
Twitter. @CooperacioSB

