
PARTICIPANTS 

◊ Destino Etiòpia  

◊ Casal d’Amistat Cuba Garraf  

◊ CCONG Ajuda al Desenvolupament 

◊ Cooperacció 

◊ Cooperavida  

◊ Sindicalistes Solidaris Fundació Josep 
Comaposada  

◊ Mans Unides 

◊ Fundació Martí Bonet  

◊ Fundació Salut i Societat Sense Fronteres 

◊ Garraf Coopera  

◊ Acció Solidària amb el Sàhara 

◊ Grup de Solidaritat Fem Pous 

◊ Fundació Escola Pia 

◊ Intermon Oxfam 

◊ Associació Vida Útil 

MESA D’ENTITATS SOCIALS  

◊ Fundació Casa d’Empara 

◊ Amics de la Gent Gran 

◊ Creu Roja  

◊ Cáritas 

◊ Associació Alè 

◊ Mensa del Corj—Caritas Interparroquial 

◊ D’Ins Garraf 
 

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 Coperació així com la  

Mesa d’Entitats Socials donaran a conèixer en els seus 

estands què fan i quins són els seus projectes. 

Com cada any, també hi haurà diferents activitats que 

donaran color i ritme a la diada i ens mostraran diferents 

alternatives per combatre la pobresa. 

Lectura del manifest JO DONO LA CARA 

CONTRA LA POBRESA 

A les 19 hores 

Fes un triple contra la pobresa 

Acte simbòlic on tothom que ho desitgi podrà fer un triple 

en una cistella de bàsquet situada al costat de l’estand de 

l’ajuntament  alhora que es proposen diferents alternatives 

per combatre la pobresa. 

Actuació musical 

A càrrec de la coral finalista de la Mostra de Joves    

Talents del Festival Àsia  organitzada per la Casa d’Àsia i 

la Diputació de Barcelona. 

La coral Cor de l’Associació Cultural dels Migrants Filipins 
ACMF està integrada per persones originàries de Filipines 

i residents a Catalunya. 

I per acabar... 

A les 18.30 hores  

De les 13,30 a les 14 hores 

Actuació musical CASALS D’ESTIU 

Actuació musical a càrrec d’aquest grup de joves del grup 

de solidaritat  Fem Pous. 

A les 17,30 hores 

Actuacions de ball  

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

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 que tenim tots plegats 
per reflexionar i actuar davant les creixents          
desigualtats que  ocasiona la crisi econòmica mundial. 
 

Amb el lema Jo dono la cara contra la pobresa, aquest 
any proposem l’adhesió de particulars i entitats a un 
manifest en defensa del dret fonamental a viure amb 
dignitat arreu del planeta. 
 

Tothom qui vulgui adherir-se al manifest podrà fer-ho 
el mateix dia a l’estand de l’Ajuntament o bé a través 
de la web www.vilanova.cat. 
 

Com a acte simbòlic per donar la cara contra la    
pobresa demanarem acompanyar l’adhesió al mani-
fest amb una fotografia. 

Actuacions de ball  

Ball neoclàssic, jazz, dansa espanyola i newstyle a càrrec 

de l’Estudi de Dansa Rosa Mari González i Carme Gatell. 

A les 18 hores  


