#BARREJANT17

Activitats
permanents
Plaça Teresa Valls i Diví
Com cada any les entitats de cooperació i solidaritat
participen a la cita solidària des dels diferents
stands de la Fira, una de les activitats més emblemàtiques del Barrejant.
Dissabte, 30 de setembre de 2017, de 10 a 21 hores;
diumenge, 1 d’octubre, de 11 a 14 hores.

“LES ESCOLES DE SANT BOI CANTEN A LA LLIBERTAT”
Les escoles de Sant Boi documentaran a les xarxes
socials el procés de preparació del seus garrotins
#barrejantllibertat. Amb les imatges rodades
durant el procés de creació i durant el Barrejant es
farà un videoclip amb la participació de “9son” i
l’Escola Municipal de Música Blai Net.

ESPAI GASTRONÒMIC BARREJANT

LLIBRETES DEL #BARREJANT17

Plaça Teresa Valls i Diví
Aquest any el Barrejant incrementa la seva oferta
gastronòmica amb noves propostes:
_Menja Salut, organitzat per l’Associació Menja
Salut Sant Boi.
_ Barrejant Gastronòmic, és la proposta gastronòmica saludable organitzada per l’Associació
Gastronomia i Turisme. Podreu gaudir de les cuines
del món, amb productes locals i de temporada del
Baix Llobregat.
_I per suposat, Bar Rejant, el bar ecològic, social i
amb justícia, gestionat per l’Associació DiD.

Ens segueixes?

PER LA LLIBERTAT!

VIDEOCLIP

29/30 SETEMBRE
1 OCTUBRE
CAN MASSALLERA
L’OLIVERA
PLAÇA TERESA VALLS I DIVÍ

Amb motiu del #Barrejant17, persones refugiades
participants en el projecte Refugee Scart de la
Spiral Foundation d’Itàlia han fet unes llibretes amb
materials reciclats que es vendran al preu de 3 €.
La recaptació d’aquesta venda es lliurarà a Amnistia
Internacional Catalunya per col·laborar en les
campanyes d’aquesta organització en defensa dels
drets humans.

Per fer una ullada:

Cooperació SantBoi

www.barrejant.cat

@CooperacioSB

www.ciutatsdretshumans.cat

LAURA DEL VALLE

FIRA D’ENTITATS

TROBADA DE LA SOLIDARITAT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

WWW.BARREJANT.CAT

Divendres

29/9/2017
19 h. Trobada de la Cooperació i la Solidaritat
Santboiana

23 h. Actuació de “Buenas intenciones”,
un quartet que s’alimenta de cançons d’autoria pròpia
i versions de tot tipus, unint amb evident “sabrosura”
boleros, coples, rumba i gotes picants de flamenc.
Sala d’Actes Can Massallera, Mallorca 30

21 h. Sopar de la Cooperació i la Solidaritat
Santboiana a càrrec de l’equip de missions i
cooperació internacional del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu - Fundació Juan Ciudad ONGD, amb la
presència dels defensors i defensores participants
del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
Aisha Dabo, Hatice Kamer i Felipe Moreno.
Preu: 10 € *
Reserves: consulteu www.santboi.cat
(*) La recaptació es destinarà al projecte “Adequació dels sistemes informàtics per a la millora de la
gestió dels historials mèdics i farmàcia dels centres
Dalal Xel de Fatick i Thiès” (Senegal), de la Fundació Juan Ciudad ONGD.
Sala d’Actes, Can Massallera, Mallorca 30
22:30 h. Presentació del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, amb
la presència de defensors i defensores de drets
humans participants. Audiovisual “La volta a la
cooperació santboiana en 365 dies”, un recull
dels aspectes més significatius del que ha estat la
cooperació i la solidaritat de Sant Boi des del passat
Barrejant.
Sala d’Actes, Can Massallera, Mallorca 30

14 h. Dinar Popular
Plaça Teresa Valls i Diví

Dissabte
30/9/2017
10 h. 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”.
De Plaça Catalunya a Plaça Teresa Valls i Diví

19 h. Acte inaugural “Periodisme, activisme
i llibertat d’expressió” amb la participació
d’Aisha Dabo, periodista, reportera i traductora
d’origen senegalès i gambià, coordinadora d’Africtivistes, una xarxa panafricana d’activisme a favor
del desenvolupament democràtic i econòmic del
continent i de Hatice Kamer, directora de cinema,
periodista i activista pels drets col·lectius del
poble kurd. Sala de Conferències, Can Massallera,
Mallorca 30

Organitza: Ensenyament Solidari
Plaça Teresa Valls i Diví

De 10 h a 20 h. Mercat Solidari de Segona Mà
Mercat de segona mà, on es poden vendre i
comprar productes per a infants de 0 a 12 anys i
pre-mamà, amb la finalitat de millorar la situació
de les famílies davant les dificultats econòmiques.
La recaptació va destinada a la campanya “Cap
Nen Sense Joguina”. Durant tota la jornada es faran
també activitats infantils.
Organitza: DID (Dinamització i Documentació per
a la Igualtat d’Oportunitats)
Col·labora: Pla de Desenvolupament Comunitari
del Barri Marianao. + informació: facebook.com/
mercatsolidarisantboi
Plaça Teresa Valls i Diví
De 10 h a 12:30h. Carrusel ecològic. Uns
cavallets clàssics que, a més de ser divertits, no
contaminen.
Plaça Teresa Valls i Diví

12 h Vermut-concert. Actuació de Maio de Sal,
un quartet femení que neix amb l’objectiu de difondre i descobrir alhora músiques de Brasil, Cap Verd
i Portugal, cantades en crioll i portuguès.
Plaça Teresa Valls i Diví
13 h Cloenda de l’activitat “Les escoles de
Sant Boi canten a la llibertat”. A proposta
d’Ensenyament Solidari, les escoles de Sant Boi
crearan garrotins que es presentaran i cantaran de
forma conjunta al #Barrejant17 amb la col.laboració
del grup musical “Dantuvi trio”.

16:30 h. Projecció del documental “Sonita”
(2015), dirigit per Rokhsareh Ghaemmaghami.
Gran Premi del Jurat i Premi del Públic del Festival
de Sundance. El documental explica la història de
Sonita, una jove afganesa de 18 anys que va entrar a
l’Iran sense papers i es busca la vida als suburbis de
Teheran mentre lluita per fer realitat el seu somni:
convertir-se en cantant de rap.
Cafè – te – tertúlia amb la participació de Diana
Avella, rapera colombiana.
Sala d’Actes L’Olivera Plaça Montserrat Roig 1
17 h. Actuació de la Blai Band, la banda de
l’Escola Municipal de Música Blai Net.
Plaça Teresa Valls i Diví
18:30 h. Cercavila a càrrec de la “Balkan Paradise Orchestra”, fanfàrria femenina de música
balcànica. Vuit instrumentistes de vent i percussió
disparen melodies frenètiques i ritmes trepidants
per animar el carrer.
Plaça Teresa Valls i Diví
19 h. Taula Rodona “Dones per la pau, la
llibertat i la dignitat” amb la participació de
Wafae Charaf (Marroc), activista política i membre de l’Associació Marroquina de Drets Humans
(AMDH), Valdênia Paulino, activista brasilera contra
la pobresa i la violència als barris més marginals de
Brasil, fundadora del Centre de Drets Humans de
Sapopemba (barri de faveles de Sao Paulo) i Aliya
Harir (Pakistan) directora de l’equip del Pakistan
Aaghaz-i-Dosti (“Començament de l’amistat”), una
iniciativa per a la construcció de la pau i l’amistat
entre l’Índia i el Pakistan.
Sala d’Actes L’Olivera Plaça Montserrat Roig 1
20:30 h. Actuació de “9son”. Dins de la seva
gira “Final de trajecte”, 9son faran al #Barrejant17
un dels seus últims concerts. Des de l’any 2010 han
estat un referent de la mescla i la fusió musical que
es nodreix de la rumba catalana, la música cubana i
una barreja de músiques del món.
Plaça Teresa Valls i Diví

22 h. Espectacle de foc, a càrrec dels Diables de
Casablanca.
Antonio Machado
23 h. Concert de Muyayo Rif. Creada l’any
2000 a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Muyayo
Rif és una banda afí a ritmes urbans com el punk,
ska, reggae, latin o rock. Després de tres anys de
silenci, al 2017 presenten el seu quart disc, “All in”,
amb el qual experimenten amb diferents estils com
l’electroswing o el balkan. Muyayo Rif és considerada una de les bandes més internacionals del
moment i ha participat en grans i multitudinaris festivals com el WOMAD 2013 a Rússia; el WOMAD
2014 en el Regne Unit; el Festyland d’Holanda
2015 i el *WOMAD Fuerteventura 2016.

Diumenge
1/10/2017
D’11 h a 13 h. 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 nen/es
de 0 a 8 anys. És un espai de jocs tradicionals de tot
arreu per a tothom.
Plaça Teresa Valls i Diví

12 h. Vermut - concert amb l’actuació
d’Alcuscus. Alcuscus és un projecte cultural que
es va iniciar amb la trobada de dues famílies –els
Elbarrak-Ahmed i els Miró-Moro- a la sortida de
l’escola de les seves filles. Alcuscus és un moviment
de relació entre persones a partir del patrimoni
cultural. Alcuscus és compromís i és festa. És música
de Catalunya, El Marroc, Lleó i el Carib per visibilitzar
la normalitat.
Plaça Teresa Valls i Diví
13 h. Espectacle “Suite”, de Pepa Plana. Una
persona singular, dolça i una mica excèntrica, potser
amb un ‘click’ més enllà. Una de tantes... Pepa Plana,
actriu i pallassa catalana, és un referent nacional en
el gènere per la qualitat dels seus espectacles i per la
seva contribució en la visualització de les pallasses.
Plaça Teresa Valls i Diví

