
divendres 3 d’octubre de 2014 
21h. !
CAN MASSALLERA 
C/Mallorca, 30 !
Inscripcions prèvies: www.santboi.cat 
Preu: 8€ (inclou entrada al concert)

Menú !
Entrants: Hummus i mutabal 
!
1r plat: Tabbouleh 
!
2n plat: Creps de pollastre i verdures 

(opció vegetariana amb prèvia sol·licitud) 
!
Postres: Delícies de formatge
!
Pa,  aigua i vi ecològic.

Un sopar amb història, un sopar amb compromís !
El sopar de la solidaritat del Barrejant'14 sorgeix de la voluntat de col·laborar amb una entitat amb un gran 
arrelament a la ciutat, Juan Ciudad-ONGD i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
!
Juan Ciudad-ONGD és una ONG sorgida l'any 1991 de l'orde dels Germans de Sant Joan de Déu, amb 
l'objectiu de lluitar contra la pobresa mitjançant la creació i millora dels serveis d'atenció sociosanitària en 
països empobrits,  a través dels centres sociosanitaris que gestiona Sant Joan de Déu arreu del món.
!
A Sant Boi de Llobregat, el llarg arrelament de l'Orde Hospitalari es vincula amb la història del Centre 
Sanitari Sant Joan de Déu (fundat el 1854 i adquirit per l'Orde Hospitalari el 1895) i a l'Hospital de Sant Boi, 
actualment integrats en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. De fet, la llarga història dels centres de salut 
mental a la ciutat n'ha esdevingut un eix identitari i alhora estratègic.
!
Per aquest motiu, fruit de la col·laboració i coordinació de Juan Ciudad-ONGD, que té presència al Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat, i diversos serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, es planteja el IV 
Sopar de la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat.
!
Aquest ha estat possible gràcies a un treball intern amb diversos àmbits del Parc Sanitari i de la 
col·laboració voluntària d'alguns dels seus usuaris i usuàries que han volgut posar el seu gra de sorra tot 
participant en l'organització d'aquest sopar. Un sopar amb història i el compromís de totes les persones 
que l'han fet possible.
!
Els diners recaptats amb el sopar i la venda de bosses del Barrejant es destinaran al projecte "Aturem 
l'ebola" que ha endegat Juan Ciudad-ONGD per recolzar la tasca d'atenció a les persones infectades 
d'ebola que estan realitzant els hospitals de l'Orde Hospitalari a Sierra Leone i Libèria.
!
Posteriorment al sopar tindrà lloc el passi del documental "12 mesos de cooperació santboiana", la 
presentació del projecte "Ciutats Constructores de Pau" (22.30h) i el concert amb Rosa Sánchez 
Quinteto (23.00h) amb qui recorrerem el continent americà amb un repertori tradicional de diversos orígens. 
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