Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Festa de la Solidaritat 2012 a Mollet del Vallès
Les activitats principals de la Festa de la Solidaritat són el dissabte 15 de
setembre, a partir de les 17.30 h a la plaça de Prat de la Riba
Cada any, l’Ajuntament de Mollet organitza amb la col·laboració de les ONG i
entitats solidàries de la ciutat un seguit d’activitats amb la finalitat de donar a
conèixer els projectes solidaris que porten a terme les entitats solidàries
molletanes. Les entitats col·laboradores d’aquest 2012 són:

Fassulo

Mollet 100x100 Camerun

Fundació Rokpa Mollet

Amistad Parroquial 5 Pinos

Alkarria

Fundació Vicente Ferrer

Djiké dones mauritanes

Dones senegaleses

Fundació IPICOOPERACIÓ

Sindicalistes Solidaris

Càritas

Associació Solidària Amics de Mantay

Projecte Tibsima Mollet Sàhara

Mollet amb Cuba.
Plaça de Prat de la Riba
Durant la tarda de dissabte 15 de setembre a partir de les 17.30 h i fins el
vespre, les ONG i entitats solidàries de la ciutat tindran parades amb informació
a la pl. Prat de la Riba, on també hi haurà tallers de mandales, llegendes
solidàries i l’arbre de la solidaritat.
Els més petits podran gaudir de l’espectacle de clown i malabars, que anirà a
càrrec del grup Un Poco Chungo Clown. Per acabar la diada solidària hi haurà
música africana amb el grup KanalleClub.
Centre Cultural La Marineta
Des del 13 fins al 29 de setembre al Centre Cultural La Marineta es podrà
visitar l’exposició Lluitant per un món millor, un reportatge fotogràfic sobre
l’activitat diària dels habitants de Fodecounda (Senegal) en la lluita pel seu
desenvolupament. L’exposició compta amb el suport de l’ONG Fassulo i la
col·laboració de Darine Bossavy, fotògrafa francesa.
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