Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet celebra la Festa de la Solidaritat
Cada any, les entitats solidàries de la ciutat donen a conèixer la seva
activitat a la població en el marc de la Festa de la Solidaritat, que
organitzen de manera conjunta l’Ajuntament i la Comissió d’Entitats
Solidàries de Mollet.

Les activitats de la Festa de la Solidaritat començaran el dijous 12 de setembre,
a la Marineta. El regidor de Solidaritat, Antonio Felices, presentarà la Festa de
la Solidaritat i donarà pas a una taula rodona sobre la solidaritat i la cooperació
a Mollet, que comptarà amb les intervencions de les entitats següents: Amics
de Manatay, l’ONGD Al Karia i IPI-Coop. Aquestes entitats i d’altres també
organitzaran xerrades i taules rodones durant l’any per tal de donar a conèixer
els projectes i les entitats solidàries de la ciutat.
També es podrà visitar una exposició de fotografies sobre els diferents
projectes de les entitats de la ciutat. Per finalitzar l’acte, es farà un te solidari.
L’acte central serà el dissabte 14 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, a la
plaça de Prat de la Riba. Tot coincidint amb un moment de màxima afluència
de visitants a la Fira d’Artesans, les entitats i ONGs de Mollet donen a conèixer
la seva tasca amb diferents estands i activitats festives.

Activitats de la Festa de la Solidaritat
Dissabte 14 de setembre
A partir de les 6 de la tarda
Pl. Prat de la Riba
- Estands de les ONG de la ciutat amb informació sobre els projectes de
cooperació, accions de sensibilització i campanyes d'emergència
- Espectacle Maletina amb les Flufis
-

Actuació de Bollywood, a càrrec del Centre Asana- Associació Catalana
de Bollywood
Actuació de Catacasa, música tradicional de Diola (Senegal)
Passaport solidari: activitats per als infants. Recorregut de tallers i parades
solidàries (colors, lletres i llegendes del món)
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