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Benvolgudes amigues, benvolguts amics, 
 
com cada any Sant Boi de Llobregat celebra el “Barrejant”, la Trobada de la Solidaritat. 
Enguany, el "Barrejant'14" tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d’octubre amb el lema “Construïm la 
pau". 
 
Una de les activitats més importants del "Barrejant" és la Fira d'Entitats, com a mostra del 
treball, la diversitat i l'empenta de totes les persones compromeses en la solidaritat i la 
cooperació. 
 
Les característiques d'aquesta Fira són: 
 
1. Lloc:  Plaça Teresa Valls i Diví (al costat de L'Olivera) 
 
2. Horari:  

 -Dissabte, dia 4: de 10 a 21 hores  
  -Diumenge, dia 5: d'11 a 14 hores 
 
3. Instal·lació:  
 
L'organització facilitarà a les entitats participants un estand (carpa) de 3 x 3 que tindrà llum,  
endolls, una taula de 2 x 1 i cadires. Així mateix, facilitarà un espai per guardar el material 
a la nit de dissabte. 
 
4. Condicions de participació: 
 
-La Fira d'Entitats està oberta a tot tipus d'entitats sense ànim de lucre, particularment 
d'aquelles que realitzin activitats de solidaritat i cooperació internacional. 
-Tindran prioritat les entitats santboianes de solidaritat i cooperació internacional i aquelles 
que hagin participat a edicions anteriors del "Barrejant". 
-L'organització es reserva el dret de la decisió sobre l’acceptació de la sol·licitud de 
participació.  
 
5. Sol.licitud: 
 
Les entitats interessades en participar a la Fira hauran de fer la sol·licitud a l'organització 
abans del dia 9 de setembre de 2014 omplint el full que s'adjunta. L’organització 
confirmarà l’acceptació de la sol·licitud abans del dia 17 de setembre de 2014 
 
Atentament, 
 
 
 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau 
 
Sant Boi de Llobregat, 11 de juliol de 2014 



                                                                           
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENTITATS DE L “BARREJANT’2014” 
 
Nom de l'entitat:  
 
 
 
 
 
Activitat de l'entitat relacionada amb la solidaritat o la cooperació:  
 
 
 
 
 
Nom de la persona de contacte:  
 
 
 
 
 
Telèfon                          
 
Fax:          
 
E-mail            
 
Necessita connexió elèctrica a l'estand?:  
 
 
Conec i accepto les condicions de participació a la  Fira d’Entitats: 
 
 
 
 
Signat:  
 
________________________________________________________________________ 
Podeu enviar aquesta sol·licitud a: 
 
Per correu: 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Cooperació, Solidaritat i Pau 
Joan Bardina, 29 (Torre del Sol) 
08830 Sant Boi de Llobregat 
 
Per correu electrònic : mperez@santboi.cat 
 
CALENDARI 
 
09.09.2014: Termini de sol·licitud de participació a la Fira d’Entitats 
17.09.2014: Termini de confirmació per part de l’organització de la Fira de l’acceptació de la 
sol·licitud 
 
 


