
PARTICIPANTS 

◊ Casal d’Amistat Cuba-Garraf 

◊ CCONG Ajuda al Desenvolupament 

◊ Cooperacció 

◊ Cooperavida  

◊ Creu Roja 

◊ Destino Etiòpia 

◊ Fundació Vida Útil 

◊ Fundació Salut i Societat Sense Fronteres 

◊ Fundació Martí Bonet  

◊ Garraf Coopera  

◊ Grup de Solidaritat Fem Pous 

◊ Intermon Oxfam 

◊ Mans Unides 

◊ Sindicalistes Solidaris Fundació Josep 
Comaposada  

 

MESA D’ENTITATS SOCIALS MESA D’ENTITATS SOCIALS MESA D’ENTITATS SOCIALS MESA D’ENTITATS SOCIALS     

◊ AFAMMG 

◊ Amics de la Gent Gran 

◊ Associació Alè 

◊ Cáritas 

◊ D’Ins Garraf 

◊ Fundació Casa d’Empara 

◊ Grup Atra 

◊ Mensa del Cor—Cáritas Interparroquial  

◊ Servei d’habitatge social Sant Joan 

Amb la col·laboració de: 



A les 11  hores i  durant tot el dia 

Parades de les Entitats de  Cooperació i de 

la Mesa d’Entitats Socials 

Durant tot el dia, les entitats de Cooperació locals així com 

la  Mesa d’Entitats Socials donaran a conèixer en els seus 

estands, què fan i quins són els seus projectes. 

Al llarg del dia hi haurà diferents activitats que donaran 

color i ritme a la jornada de solidaritat i cooperació vilano-

vina. 

Lectura del manifest JO SEGUEIXO DONANT 

LA CARA CONTRA LA POBRESA 

A les 19 hores 

Actuacions de ball 

A càrrec de Flow Center, Estudi d’Arts Escèniques. 

Concert 

A càrrec del tablista paquistaní Sajid Ali, acompanyat 

d’uma fusió de ritmes i de dansa Kathak i Flamenc. 

Espectacle de la Mostra 2013 de Joves Talents del Festi-

val Àsia organitzada per la Casa d’Àsia i la Diputació de 

Barcelona. 

I per acabar... 

A les 18.30 hores  

A les 12.30 hores 

Actuació musical DUODENO 

Actuació d’aquest grup de música, gentilesa de l’ong Asso-
ciació de Metges Peruans de Barcelona. 

A les 13,30 hores 

Actuacions de ball  

Diferents estils de dansa a  càrrec de l’Estudi de Dansa 
Rosa Mari González i Carme Gatell. 

 

La  Mostra d’Entitats de Cooperació és un acte de  
carrer que té per objectiu promoure una major   
consciència entre la ciutadania sobre la necessitat 
d’eradicar la pobresa i la indigència arreu del món.  

 

Dia a dia estem veient com la crisi econòmica mundial 
en què estem immersos, genera noves formes 
d’expressió de la pobresa i d’exclusió a tot el planeta 
incloent la nostra societat suposadament               
desenvolupada. És una ocasió doncs, que tenim tots 
plegats per reflexionar i actuar davant les creixents          
desigualtats que  ocasiona la crisi econòmica mundial. 
 

A l’edició de l’any passat, varem engegar una campa-
nya - Jo dono la cara contra la pobresa— d’adhesió de 
particulars i entitats a un manifest en defensa del 
dret fonamental a viure amb dignitat arreu del plane-
ta.  Enguany volem donar-li continuïtat a la campanya i 
tothom qui visiti la mostra podrà novament adherir-se 
al manifest Seguim donant la cara contra la pobre-
sa. 
 

Actuacions de ball  

A càrrec de l’Escola de Ball Teresa Carulla. 

A les 18 hores  


