XIX

FESTA DE LA
DIVERSITAT
DE L’HOSPITALET

Diumenge, 9 de juny de 2013
Parc de la Marquesa

Ens toca viure en un temps ple d’incertesa, en el qual moltes
persones pateixin situacions de precarietat i atur com a
conseqüència de la crisi econòmica que assola el nostre
país. Ara que vivim a contracor, i la crisi, també de valors,
ens aboca a la desesperança, és quan cobra més sentit
que mai trobar un lloc d’intercanvi, de reflexió, de compartir
experiències, de participar, d’innovar i d’explorar nous
camins de convivència. Estem convençuts que d’aquesta
situació ens en sortirem si anem tots plegats, junts i juntes per
trobar solucions, i estem convençuts que aquestes solucions
vindran de la mà de la creativitat i del treball comunitari. La
solidaritat i la comunitat, valors fonamentals que han estat
sempre el fil conductor de la Festa de Diversitat i que ara,
mes que mai, són imprescindibles per construir un futur i una
societat més justa.
Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa

L’Hospitalet celebra una nova
edició de la Festa de la Diversitat,
un esdeveniment lúdic que fomenta
el pluralisme i la diversitat cultural,
el diàleg i la lluita contra qualsevol
forma de discriminació i d’exclusió.
Un any més, aquesta trobada vol
sensibilitzar envers la diversitat
que existeix a la nostra ciutat i promoure els valors de la
convivència, la solidaritat, el respecte i la llibertat. Així, el
parc de la Marquesa acull durant tot el diumenge estands
informatius de les ONG, les associacions, les entitats
mediambientals i els col·lectius participants. Però també hi
trobarem productes de comerç just, artesania de diversos
països, productes ecològics i una mostra gastronòmica
internacional, a més de cercaviles, actuacions musicals i
circenses i tallers per a totes les edats. Tot en el marc d’una
macrofesta multicultural.
Conèixer i compartir altres cultures i tradicions ens enriqueix
i ens ajuda a tenir una visió més àmplia del món. En un
moment complicat com l’actual, és especialment important
que L’Hospitalet continuï sent la ciutat receptiva, integradora
i diversa que sempre ha estat.
Vull agrair als membres de la Comissió de Festes de
Collblanc–la Torrassa el seu treball i la seva dedicació
i animar tothom a gaudir d’una festa que és un esclat de
colors, com la nostra ciutat.

La Comissió de festes es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

ACTUACIONS I ESPECTACLES
10.30 h
Inici de les activitats dels estands de les ONG, dels
tallers i de les activitats infantils

13.15 h
XV Campionat de menjadors de síndries
A càrrec de Joventut Obrera Cristiana (JOC)

10.30 h
Cercavila per tot el parc, amb el grup Baturrassa

13.30 h / Espai central
Dansa africana i percussió
A càrrec de Nalle Club

11 h / Espai alternatiu
Sessió de Hatha ioga, a càrrec de la Xarxa d’Intercanvi
de Coneixements (XIC)
11 h
Inici de les mostres gastronòmiques de diversos països
A càrrec d’Asociación Cultural Mediterránea, Associació
Almouna, Asociación de la Comunidad Dominicana en
Catalunya, Asociación Promotora Nuevo Perú, Asociación
Cultural Árabe, Asociación Mujeres Pa’lante - Colectivo
Maloka, Fundació Akwaba, i Fallou i Mandingas de
L’Hospitalet
11.30 h / Espai alternatiu
Taller de danses africanes
A càrrec de Nalle Club
11.30 h / Espai central
Cia. LP presenta l’espectacle de circ LP Mix*
11.45 h / Espai alternatiu
Taller de sardanes
A càrrec de l’Associació Sardanista Collblanc-la Torrassa
12.45 h / Espai alternatiu
Taller de dansa àrab
A càrrec de l’Asociación Cultural Mediterránea

17 h / Espai alternatiu
Actuació de Hamid Tanjaoui
Grup de música àrab
18 h / Espai alternatiu
Classe de ball en línia
A càrrec de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC)
18 h / Espai davant de Telefònica
Ambizurdos presenta Passing y vean*
Espectacle de circ per a tots els públics
19.10 h / Espai alternatiu
Projecte “Les dones de L’Hospitalet teixim el nostre futur”
A càrrec del Grup de dones de L’Hospitalet
Ho coordina: Centre d’Estudis de L’Hospitalet
19.30 h / Espai central
Actuació de Sr. Wilson & Rxnde Acozta + Human Beats*
21 h / Espai central
Fi de festa amb Potato*

*Amb la col·laboració de La Resistència

ESPAI DE JOCS,
TALLERS, I ACTIVITATS
Espai familiar de 0 a 3 anys La Caseta de les Palmeres,
taller de maquillatge multicultural i Mabaloris Txusgui
(joieria creativa)
Associació Educativa Ítaca
Tallers d’henna, de trenes africanes i estand d’artesania
africana
Fundació Akwaba
Taller de mòbils del món i jocs de taula al voltant dels
drets de la infància
Creu Roja
Joc de la xarranca
Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)
Taller d’henna
Asociación Almouna
Taller d’alimentació infantil de 3 a 11 anys i taller
de memòria per a gent gran
Àrea Bàsica de Salut Collblanc-la Torrassa
Tertúlies de cafè solidari, taller de manualitats
i campanya de recollida d’aliments botiga solidària
Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa
Taller d’estampació de samarretes
Projecte Social L’Hospitalet Acull de l’Associació de Veïns
Collblanc-la Torrassa i Associació de Benestar
i Desenvolupament (ABD)
Campanya “Compartim experiències, construïm
el nostre futur”
Joventut Obrera i Cristiana (JOC)

TALLERS
“Fes una rosa pel Sàhara i emporta-te-la”
Vine als nostres tallers de la diversitat
Associació de L’Hospitalet amb el Sàhara
“Dona, regala’ns un petó”
Vine a omplir el nostre espai de petons i bons desitjos
Grup de dones de Collblanc-la Torrassa
Taller de xapes i joc del Memory
Catratxhos (Associació de cooperació amb Hondures)
Bijuteria solidària
FUNDEO (Montse Valero - Bijuteria sostenible)
Mostra d’artesania; d’11.30 a 13 h:
“Enreda’t amb el món”
Activitat per a infants a la pista de bàsquet
Al-karia
Taller de plastilina i de dibuix
Asociación Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet
Tallers d’henna i de cal·ligrafia àrab
Asociación Cultural Mediterránea
Tallers de dibuix i pintura, maquillatge, manualitats,
jocs diversos i bàsquet
Club de Bàsquet Santiago de L’Hospitalet
Campanya al voltant del comerç just
La Xarxa de consum solidari i 5 Continents

TALLERS
Mercat d’intercanvi i campanya de productes ecològics
Waslala

Campanya “L’Hospitalet sense vies”
Plataforma ciutadana “L’Hospitalet sense vies”

Mercat solidari de roba amb materials reciclats
Cosiendo Trapos

Taller “Corto, pinto y coloreo”
ADANE

Taller de construcció de joguines amb material reciclat
Mujeres Pa’lante - Colectivo Maloka

Taller: “Enganxa’t a Fallou i fes un imant, planta una
llavor i fes créixer un somriure”
Fallou i Manding Makoyi Kafo

Taller de pentinats africans
ETANE
Taller de bombolles gegants i taller de dibuixos
Associació coordinadora de col·lectius de persones amb
discapacitat
Joc gegant
Sonrisas de Bombay
Tallers de dibuix, de trenetes i de pintar les cares
Mostra d’artesania de Guinea Bissau
SILO
Tallers de bijuteria de macramé i de com relaxar-te en
quinze minuts i no desesperar en l’intent
Ho organitza: Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Collblanc-la
Torrassa (Pla integral)

Campanya de donació de sang (Unitat mòbil)
Associació de Donants de Sang de L’Hospitalet

Taller: Canvia’t de look: trenes africanes i de rastes
dels Baye fall
Fallou i Manding Makoyi Kafo
Taller de xapes per a nens i nenes i taller de jocs
clàssics coeducatius
Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere
Espai de diàlegs
Servei de Mediació
Taller d’henna
Asociación Cultural Árabe
Taller de xapes
ASOMOBE
Taller de “pedra, paper i tisores”
Taller de “Viaja por el mundo a través de los cócteles”
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

ESTANDS I EXPOSICIONS
Estands informatius de les ONG, associacions, entitats
mediambientals i col·lectius participants

Exposició fotogràfica sobre la malaltia del noma
Fundació Campaner

Exposició i venda de productes de comerç just

Exposició fotogràfica que compara les primeres
immigracions amb les més recents (Campaña contra el
racisme i la xenofòbia)
Mujeres Pa’lante - Colectivo Maloka

Mostra i venda d’artesania de diversos països
Mostra i venda de productes ecològics
Art antic africà i llibres africans
ETANE
Exposició “Cooperació al Marroc”
Al-karia
Exposició “Solidaridad internacional hacia Los Cinco”
Defensem Cuba
Exposició “Mira l’Àfrica”
Fundació Akwaba
Exposició “Creu Roja”
Creu Roja
Exposició “La vida en el Sàhara”
L’Hospitalet amb el Sàhara
Mostra d’artesania de l’Àfrica Negra
Asociación Amigos de Diakha Madina Koumera, del
Senegal

Mostra d’artesania i joieria solidària
Mabaloris Txusgui
Artesania del Marroc
Asociación Cultural Árabe
Exposició artística “No estàs sola”
Plataforma Unitària Contra la Violència de Gènere
Exposició “Què és un aliment de qualitat?
Xarxa de Consum Solidari
Exposició fotogràfica del Senegal
Fallou

ESPAI DE DEBATS

L’Espai de Debats estarà ubicat a Torre Barrina

De 10.15 a 14 h
Jornada de portes obertes a Torre Barrina

contra el racismo y la xenofobia”
Mujeres Pa’lante - Colectivo Maloka

10.15 h
Taula rodona: “Compartim experiències, construïm el
nostre futur”
A càrrec de JOC Zona Sud - El Pla Comissió de Campanya
Entitats convidades: Comissió d’aturats de la Pastoral
Obrera, la Marea Groga, el CSI de l’Hospital Moisès Broggi,
Creu Roja i Procés Constituent

17 h
Documental i xerrada: La revolución de Paco y Los
Cinco, con Paco y Rosa Bernal de la Asociación de
Amistad con Cuba Camilo Cienfuegos, La Marina Alta,
Dènia, Julio Suárez, director del documental, Asociación La
Guerrilla Comunicacional i Angi Salazar de Defensem Cuba

11.45 h
Projecció del curtmetratge Decisión embarazosa
A càrrec de Serveis Socials de Collblanc-la Torrassa, Àrees
Bàsiques de Salut de Collblanc-la Torrassa,
Centre de Salut Jove i JIS
12.15 h
Xerrada: “Creu Roja davant la crisi”
A càrrec de la Creu Roja de L’Hospitalet
13 h
Presentació del projecte Cartografia de coneixements
A càrrec de Lola López, del Centre d’Estudis Africans
Hi col·labora: ADANE
16.30 h
Projecció de diapositives al voltant de la “Campaña

18 h
Debat sobre els drets humans al Sàhara: “Els presos
polítics del campament de Gdeim Izik”
A càrrec de L’Hospitalet amb el Sàhara
19 h
Projecció de vídeo i xerrada: Les imatges sobre Àfrica a
nivell local. Desconstruint estereotips
A càrrec de la Fundació Akwaba

5 Continents • ABS Collblanc-la Torrassa • ADANE •
Asociación Al-Karia • Asociación Amigos del Camino de
Santiago • Asociación Amigos Diadmai Madina - Koumera
- Senegal • Asociación Cultural Árabe • Asociación Cultural
Mediterránea • Asociación de Disminuidos Físicos de
L’Hospitalet • Asociación Violeta contra la violencia de
género • ASOMOBE • Associació Almouna • Associació
Catalana de Dominicans a Catalunya • Associació
coordinadora de col·lectius de persones amb discapacitat
• Associació d’Estudiants de L’H • Associació de Benestar
i Desenvolupament (ABD) • Associació de Donants de
Sang de L’Hospitalet • Associació de Veïns de Collblancla Torrassa • Associació Educativa Ítaca • Associació M3
Serveis Socials • Associació Sardanista Collblanc-Torrassa •
C. B. Santiago • Catratxhos (Associació de cooperació amb
Hondures) • Centre d’Estudis de L’Hospitalet • Centre de
Salut Jove • Mujeres Pa’lante - Colectivo Maloka • Comissió
d’entitats Collblanc-la Torrassa • Cosiendo Trapos • Creu
Roja • Defensem Cuba • ETANE • FALLOU • Fundació
Akwaba • Fundació Campaner • FUNDEO (Montse Valero
- bijuteria sostenible) • Grup de dones Collblanc-la Torrassa
• Homes Solidaris • Joventut Obrera i Cristiana (JOC) •
Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) • L’Hospitalet amb
el Sàhara • La Casa de Nicaragua • La xarxa de consum
solidari • Mabaloris Txusgui • Mandinga Makoyi Kafo •
Nalle Club • Pla integral Collblanc-la Torrassa (Programa
XIC) • Plataforma L’Hospitalet sense vies • Plataforma
Unitària Contra la Violència de Gènere • Promotora Nuevo
Perú • Serveis Socials de Collblanc-la Torrassa • SILO •
Sonrisas de Bombay • Voluntaris de L’Hospitalet • Waslala
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