
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PER A LA SOLIDARITAT  
(novembre 2020 a gener 2021)  
 
1. Dia dels Drets Humans (desembre):  
 
S'han realitzat un total de 3 activitats: 
 
-Pel·lícula “L’última cinta des de Bòsnia”. Del 10 al 13 de desembre, emissió virtual gratuïta 
entrant a la Sala 7 de CineBaix Virtual. Un documental de CLACK Minimalfilms, dirigit per Albert 
Solé. 
 
-Taula Rodona “Bòsnia, 25 anys después”. El 10 de desembre, a les 19 hores. Emissió en 
directe: 10 de desembre, 19 hores A través del canal YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. Amb la participació d'Albert Solé, director del documental; Alma Masic, defensora de 
drets humans de Bòsnia; Pere Jorba, membre de l’associació santboiana Tothom, que va fer 
campanyes de solidaritat amb Bòsnia; Manel Vila, Director General de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Presenta: Alba Martínez Vélez, Tinenta 
d’Alcaldia de Ciutat Educadora. 
 
Link d’accés a la taula rodona: https://www.youtube.com/watch?v=pB7Kp6nztlc 
 
-Obra de Teatre "La nena dels Pardals", de la Companyia Teatre al Detall, a Can Massallera. 
Activitat presencial seguint tots els protocols de salut de la covid-19. Assistents: 200 alumnes 
de 3r i 4t primària de 4 escoles del municipi (Can Massallera, Pedagogium Cos, Amat Vrdú i 
Salesians). 
 
Més informació a: 
 
https://barrejant.cat/2020/12/sant-boi-commemora-el-dia-internacional-dels-drets-humans-amb-
la-mirada-posada-a-bosnia/ 
 
 
2. Exposicions (novembre i desembre) 
 
- Exposició "Transformant el món: els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides" de la Asociación para las Naciones Unidas en España. Al vestíbul del Mercat 
Municipal de La Muntanyeta durant el mes de novembre. 

 
- Exposició "Armes Nuclears #MaiMés", de Fundació Per la Pau. Al vestíbul del Mercat 
Municipal de La Muntanyeta durant el mes de desembre. 
 
 
3. Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, DENIP (gener) 

 
- Elaboració de “Maletes per la Pau”, 5 càpsules audiovisuals que s’han compartit a les 
xarxes socials  de Cooperació. Les càpsules ofereixen una proposta plàstica per treballar cinc 
eixos temàtics relacionats amb la cultura de pau: el diàleg, la identitat, la diversitat, les 
emocions i la pau positiva. La proposta s’ha fet arribar als centres educatius de primària de la 
ciutat perquè la puguin treballar a les aules i participar així en la commemoració del DENIP. 
 
El contingut dels vídeos ha estat elaborat per Marta Marta Mercadé, educadora social 
especialitzada en creativitat i conflicte i membre de l'equip directriu de l'escola TRAÇ -Centre 
d'Expressió Plàstica. L'edició dels vídeos l'ha realitzat Andrés Pino, de Conjuntovacío. 
 
- Dades de seguiment dels videos  
 

• Canal de l’Ajuntament: 678 visionats (152 Diàleg, 178 Pau; 89 Identitat, 100 emocions, 
159 diversitat) 

• Caràkter: 1111 visionats, amb un promig d'un 63,6% vist i amb una permanència 
promig de 1'33''. 



• Target: 49% dones i 51% homes.  

• Les franges d'edat: 
- 20% de 18 a 24 anys 
- 38,4% de 25 a 34 anys  
- 32,1% de 35 a 44 anys  
- 9% de 45 a 54 anys  

• Perfil al qual ens hem dirigit: educadors, professors i alumant d'ESO. 

• 2 posts publicats a Facebook amb 5475 usuaris i 101 interaccions. 
 
Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDkKWqH9dPkDHkCNVsEbt34S3qi83W9Iw 
 
 


