
 
 
TARDOR DE CONTES SOLIDARIS 2011 – És aquest el món que vols?  
 
Contes solidaris per viatjar a diferents països de la mà de les ONGD de Vilanova i la 

Geltrú   

 
Dissabte 24  Setembre a les 12h, a la  Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
El Somriure de Garmi 
Vine i escoltaràs la llegenda de la creació del poble de Garmi (Mali) explicada pels nens 
i nenes d’aquesta població a través d’una pel·lícula filmada per ells mateixos i que ha 
guanyat diversos premis.  
A càrrec de CC-ONG Ajuda Al Desenvolupament  
 
Dissabte 1 d’octubre a les 12h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Contes i llegendes del poble Apsáalooke (Montana) 
De la mà de Kendall Old Elk, nadiu americà Apsáalooke (també coneguts com a Indis 
Crow)  coneixerem històries i llegendes de la seva Nació que es remunten als principis 
dels temps.  
A càrrec de: Inipi (Associació Solidària amb els Pobles Nadius D'amèrica del Nord) 
 
Dissabte 8 d’octubre a les 12h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Oulembe , el saurí 
Relat que ens explica les aventures de Oulembe, un nen que marxa del seu poble per 
anar a la recerca d’un dels bens més preuats a l’Àfrica, l’aigua.  
A càrrec de Destino Etiòpia 
 
Divendres 21 d’octubre a les 18,30h, a la Ludoteca La Guineu (Centre Cívic La 
Collada -  Els sis Camins) 
El Senyor de la Llum  
Vine a escoltar la llegenda del Senyor de la Llum, un conte ple de màgia i simbolisme 
arrelat en les tradicions de El Salvador.  
A càrrec de Cooperacció   
 
 



 
Divendres 4 de novembre a les 18,30h a l’Espai de Lleure i Conciliació El Pirata. 
CAPI de Baix-a-Mar 
Namaste 
Coneixerem el significat d’aquesta paraula i escoltarem altres històries arribades del 
Nepal. 
A càrrec de la Fundació Privada Vida Útil  
 
Divendres 11 de novembre a les 18,30h a l’Espai de Lleure i Conciliació El Llampec 
(Centre Cívic Tacó) 
Jocs del Txad  
Descobrirem nous jocs i veurem un DVD que mostra com és el dia a dia dels nens i 
nenes del Txad  
A càrrec de La Fundació Salut i Societat Sense Fronteres 
 
Dissabte 26 novembre a les 12h, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
El Rei cec  
Viatjarem fins a la India i aprendrem perquè les coses importants a vegades no es 
poden veure amb la vista. 
A càrrec de la Fundació Martí i Bonet Contra la Ceguera  
 
Participen: CCONG Ajuda al Desenvolupament, Inipi (Associació Solidària amb els 
Pobles Nadius D'amèrica del Nord), Destino Etiòpia, Cooperacció, Fundació Privada 
Vida Útil, Fundació Salut i Societat Sense Fronteres i Fundació Martí Bonet  
 
Organitza: Regidoria de Cooperació i Solidaritat.  

 


