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MÚSICA Queralt Lahoz
Queralt Lahoz és una jove cantant nascuda a Santa Coloma de Gramenet. L’any passat va treure el seu 
primer disc, 1917, on col•laboren alguns dels músics i productors més exquisits de l’escena actual. El 
resultat és una barreja de flamenc i dels sons més urbans. Amb 1917 Queralt desafia convencionalismes 
amb una veu capaç de transmetre la força i la delicadesa pròpia d’una supervivent.

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

CIRC Flou Papagayo de Mumusic Circus 
Mumusic fa circ d’autor, conscient que sota aquesta etiqueta pot fusionar un munt de tècniques 
diferents: des de la dansa fins a l’acrobàcia, des de la música fins al teatre o el gest. A Flou Papagayo 
tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen circularment en una pista de circ eterna i universal. Les 
emocions i el frenesí per compartir són l’impuls d’aquest curiós viatge en el qual cada personatge 
aconsegueix convèncer l’altre d’alguna cosa que ni ell mateix sap. Flou Papagayo és una invocació 
a la bogeria que habita en el nostre esperit creatiu de la mà d’un lluent papagai, símbol de l’ànima 
multicolor i de la voluntat d’expressió incondicional.

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

Des de la primera edició del Barrejant, l’espectacle de foc dels Diables de Casablanca ha estat una 
de les activitats més esperades de la programació. Aquest any, per primer cop, no es farà aquest 
espectacle de foc tan singular la nit del dissabte del Barrejant. Davant la impossibilitat d’organitzar 
aquesta activitat per la situació que vivim, els Diables de Casablanca i l’Ajuntament de Sant Boi hem 
decidit que, en coherència amb l’esperit de la Trobada de la Solidaritat que tan bé s’explicava en 
cadascun d’aquests espectacles de foc, els diners es destinin a la campanya d’emergència del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament “Mon local COVID-19”.
Fins l’any vinent!

FIRA D’ENTITATS VIRTUAL
Com cada any, les entitats de cooperació i solidaritat seran presents a la cita solidària amb la Fira 
d’Entitats Virtual, que podeu seguir a través de www.barrejant.cat.
També podeu veure l’exposició de carrer “Fira d’Entitats” a la plaça de Teresa Valls i Diví des del 2 al 
23 d’octubre de 2020.

BOSSETA PER A MASCARETES DEL BARREJANT’20
Amb motiu del Barrejant’20, hem encarregat a Dayana’s la fabricació d’unes bossetes artesanals per 
guardar-hi mascaretes. Dayana’s és el nom comercial d’una beneficiària d’un projecte d’autoocupació 
que ha estat possible gràcies a un microcrèdit de la Línia Fem rebut a través del banc de microcrèdit de 
DESOS Opció Solidària de San Miguelito (Nicaragua). El preu de venda d’aquestes bosses és de 2 euros. 
Els diners recaptats es destinaran al projecte “Mon local COVID-19” del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. Es poden adquirir els dies 29 de setembre i 1 i 2 d’octubre a Can Massallera en 
l’horari de les activitats presencials que s’organitzen aquells dies. 

DOCUMENTAL UN ANY DE COOPERACIÓ SANTBOIANA
Les entitats i les seves contraparts ens parlen d’un creixement de les desigualtats i de la vulnerabilitat 
de molts col•lectius, però també de la seva resiliència: la capacitat que tenen les entitats i les persones 
d’adaptar-se al nou context i posar en marxa estratègies de prevenció, de cura i de suport mutu, i el 
paper de la coooperació per acompanyar-ho. 

Canal YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat



Programa d’activitats Barrejant’ 20

Dilluns 28 de setembre  19 h En línia
DOCUMENTAL Return (2018) 
Dirigit per Javier Ríos, el documental explica com l’escalfament global i la contaminació, així com 
l’augment de malalties i d’epidèmies, estan estretament lligats al creixement econòmic. Els tractats 
econòmics que busquen regularitzar el comerç a costa dels drets i les llibertats de milions de treballadors 
i treballadores, així com les guerres pel control dels recursos naturals, entrelluquen el que molts 
cataloguen com “el col•lapse”. Return planteja totes aquestes qüestions a través de diferents experts 
de perfils molt diversos a fi d’abocar una mica de llum sobre la complexitat del present que vivim. 

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi (l’enllaç estarà actiu 24 h)

Dimarts 29 de setembre  19 h En línia i presencial
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Volver a pisar las calles. Internacionalismo, cooperación y justicia global 
para el siglo XXI, amb la participació de Miquel Carrillo, autor del llibre, i de Montse Santolino, periodista. 
Diu l’autor que Volver a pisar... s’ha convertit, aquests dies de clausura col•lectiva, en una mena de 
fosc objecte del desig. No fa gens de gràcia que un títol com aquest es converteixi en una profecia 
confirmada, i encara menys que una cosa tan elemental com gaudir de sortir al carrer torni a ser el que 
més anhelem en aquests moments. A partir del tancament de les ONG catalanes a la seu de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament a finals de juny de 2012, per protestar pels impagaments i 
les retallades a la cooperació internacional, Volver a pisar... explica algunes de les lliçons apreses des de 
llavors: que sense l’organització ni la lluita col•lectiva no es pot aconseguir res; que si nosaltres no ens 
respectem, ningú no ho farà per nosaltres; que no serveix de res continuar existint en un lloc equivocat; 
que només quan ja no es tem desaparèixer ni perdre-ho tot, la por pot canviar de bàndol.

Sala de Conferències de Can Massallera (aforament limitat, entrades disponibles a www.entrapolis.com)
Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

Dimecres 30 de setembre 17 h En línia
DOCUMENTAL Mañana (2016) 
Què passaria si mostrar solucions o explicar històries que fan el bé fos la millor manera de resoldre els 
problemes ecològics, econòmics i socials? Seguint la publicació d’un estudi que anunciava la possible 
desaparició de part de la humanitat el 2100, Cyril Dion i Mélanie Laurent es van proposar, amb un 
equip de quatre persones més, iniciar la seva pròpia recerca en deu països per esbrinar què podria 
estar provocant aquesta catàstrofe i, sobretot, com es podria evitar. Durant el viatge van conèixer 
pioners que estaven reinventant l’agricultura, l’energia, l’economia, la democràcia i l’educació. Posant 
en pràctica aquestes iniciatives —concretes, positives i que ja estan en marxa en alguns llocs, fet que 
demostra que funcionen—, els directors es van començar a adonar de com podria ser el món de demà.

Facebook @CooperacioSantBoi (l’enllaç estarà actiu el 30/09 des de les 17h fins les 23:59h)

Dijous 1 d’octubre  19 h En línia i presencial
CIRC/DANSA/MÚSICA Avua 
La companyia Bool ens presenta Avua, un espectacle multidisciplinari per a tots els públics que passeja 
per diferents camps de les arts escèniques en una instal•lació d’objectes, inspirat en l’univers de les 
papallones, en el seu vol i la seva bellesa. Al Brasil, Avua és una manera infantil de referir-se a un vol 
imprecís com el de les papallones, delicat i bell. Avua ens submergeix en un somni; un somni tan 
real, que no sabem ben bé si som papallones somiant que som persones o persones que somiem ser 
papallones, on el millor regal que oferim al món és la pròpia transformació.

Sala d’actes de Can Massallera (aforament limitat, entrades disponibles a www.entrapolis.com)
Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

Divendres 2 d’octubre  19 h En línia i presencial
TAULA RODONA “Emergència climàtica i desenvolupament sostenible” amb la participació de Pablo 
J. Martínez Osés, doctor en Ciència Política i Relacions Internacionals i vinculat a la incidència política, 
a la investigació i a l’educació en temes de desenvolupament i cooperació internacional, i de Marta 
Pascual, professora d’Intervenció Sociocomunitària, activista d’Ecologistes en Acció i coautora dels 
llibres Educación y Ecología i Claves del Ecologismo Social. Presenta i modera Dani Vilaró, responsable 
de comunicació d’Amnistia Internacional Catalunya. 

Sala de conferències de Can Massallera (aforament limitat, entrades disponibles a www.entrapolis.com)
Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 3 octubre De 13 a 16 h
DINAR POPULAR
Aquesta vegada el Dinar de la Cooperació i la Solidaritat Santboiana es fa a casa. Abarka, un càtering 
vinculat a l’ONG Dunia Kato, ha preparat un menú de cuina africana que repartirà als domicilis de les 
persones que s’incriguin a www.santboi.cat. El dinar té un preu de 10 euros i inclou l’obsequi d’una 
bosseta Barrejant’20. Els diners recaptats es lliuraran a la campanya d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament “Mon Local COVID-19”.

Totes les activitats es podran seguir a partir de dissabte 3 d’octubre a les 10h i fins diumenge 4 
d’octubre a les 13h pel canal YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

ANIMACIÓ Rolling Vibes Collective
Conduïda pel mestre de cerimònies Monsieur Loyale i amb la participació de cinc músics (guitarra, baix, 
saxo, trompeta i bateria) i un vocalista clown, la RVC farà la presentació de les diferents activitats del 
programa d’aquest Barrejant tan especial. La Rolling Vibes Collective ens portarà la festa, el somriure, 
la bona música i molta molta animació. 

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

MÚSICA Banda de l’Escola de Música Blai Net 

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

POESIA Slam poètic amb Adriana Bertrán i Isa García 
Adriana Bertran va guanyar la competició espanyola de Poetry Slam com a performer poètica i l’any 2018 
ha estat subcampiona d’Europa. Des de 2013 Isa García s’ha convertit en una habitual dels escenaris de 
l’Slam Poetry l’Hospitalet, el Santako Poetry Slam, el Llobregat Slam Poetry i el Poetry Slam Barcelona.

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi

MÚSICA Paula Peso
Al 2020 presenta el seu primer treball Teach You Right (Autoeditat, 2020), un disc fresc i ple d’energia 
que beu del funk, el soul i la música urbana per crear cançons en les que es veu les seves influències: 
Aretha Franklin, Billie Holiday o Ella Mai.

Canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi




