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Benvolguts, benvolgudes,

Ja estem de nou a les portes d’unes altres Jornades El Prat Solidari, en aquest cas la 24a 
edició. L’objectiu d’aquestes Jornades és posar en valor la tasca que en l’àmbit de la  
cooperació al desenvolupament, els drets humans i la pau es porta a terme al al nostre 
municipi, a través de les entitats de la Comissió El Prat Solidari i de la resta d’entitats i 
ciutadania, que s’impliquen per treballar aquests valors i aconseguir un món més just i 
solidari.

Aquestes Jornades, que iniciem amb el Sopar Solidari el dia 27 de maig i finalitzem el 10 de 
juny amb la Festa del Prat Solidari i el Comerç Just, inclouen, a més a més, diverses xerrades, 
col·loquis, lectures i documentals que ens ajudaran a entendre millor el món en què vivim: 
un món que, malauradament, és cada cop més gran i menys respectuós amb els drets 
humans i la pau, per uns conflictes internacionals silenciats i enquistats. Un d’aquests 
conflictes és la crisi de les persones refugiades, que continua viu i sense que Europa hi doni 
cap solució. És per això que, igual que l’any passat, aquestes jornades estan dedicades a 
donar suport a les persones refugiades per mitjà de l’entitat Stop Mare Mortum. 

Estic convençuda que la varietat d’activitats que s’han organitzat per a aquesta 24a edició, 
us motivarà a participar-hi d’una manera activa i compromesa. Serà amb tots i totes 
vosaltres que podrem aconseguir un món en pau, just i igualitari. 

M’agradaria finalitzar amb el microrelat guanyador de la VI edició  del Concurs de 
Microrelats i Poemes per a Joves, organitzat per l’Associació d’Escriptors Tinta Blava i la 
Regidoria de Joventut. 

DESTÍ TACAT DE BLAU
Ja no sento els trons dels focs dels dolents, només el batec de les onades. Tinc fred. Tot es mou 
com el gronxador de l’àvi, a qui no veig des que va partir. Potser el trobo. La lluna il·lumina enmig 
de la foscor. Persones alienes, unides pel destí. Respiro. Només he de dormir. Algú ens trobarà i 
aturarà el malson. Ens tornarà la pau. La nostra pau. Farà que el nostre únic refugi no sigui el 
mar.

Yosra Azzouz Lohuajabi

Anna Martin Cuello
Regidora de Joventut, Igualtat i Solidaritat



DISSABTE 27 DE MAIG
SOPAR SOLIDARI
Terrassa del Centre Cívic Sant 
Jordi - Ribera Baixa, a les 21 h
Amb la participació de restauradors 
locals: Axarquia, Ca la Tata, Rustic&-
Co,  Sinfonía Hotel Ciutat del Prat
Donatiu mínim: 15 €, per al projecte 
de SUPORT A LES PERSONES REFU-
GIADES de Stop Mare Mortum
Els tiquets del sopar es poden obtenir, 
exclusivament, a les Cases d’en Puig 
(plaça de l’Agricultura, 4) a partir del 
dia 12 de maig fins a exhaurir existèn-
cies. Aforament limitat. 

DILLUNS 29 DE MAIG
XERRADA - COL·LOQUI al 
voltant del llibre “Un 
jardin en Badalpur”, 
de Kenizé Mourad 
A través de  la vida de la protagonista 
parlarem  de la minoria musulmana 
de l’Índia, així com de la història, els 
costums i tradicions d’aquest país. Hi 
participa el politòleg i expert en 
l’orient, Aritz García. 
Cases d’en Puig, a les 18.30 h

DIMARTS 30 DE MAIG
Cinefòrum:  projecció delS 
documentalS “Escuela en 
tránsito” i “Si no soy no 
puedo ser”  
Aquests documentals relaten l’experièn-
cia d’un projecte educatiu que aporta 
esperança als infants d’un camp de 
refugiats a Tessalònica. En acabar la 
projecció, hi haurà una xerrada col·loqui  
amb l’educador d’art i animador audiovi-
sual pratenc,  Abel del Castillo i Núria 
Gutierrez, professora de l’aula d’acollida 
de l’IES Baldiri Guilera i representants de 
l’equip de producció.
A l’Auditori del Cèntric, a les 18.30 h

DIJOUS 1 DE JUNY 
Presentació del llibre: 
“No somos refugiados”, 

del periodista 
pratenc, 
director de la 
revista 5W, 
Agus Morales.
Estem vivint el 
moment de la 
història en què 
hi ha més 

persones desplaçades per la guerra. No 
és una crisi d’Europa, és una crisi del 
món. Un món d’èxodes. Aquest llibre 
segueix el camí d’aquesta gent i de les 
persones desterrades per la violència. 
Viatja als orígens del conflicte a Síria i 
l’Afganistan. Camina amb els 
emigrants que travessen Mèxic. Es deté 
als campaments de Jordània. S’endinsa 
en les rutes i els rescats de pasteres a la 
Mediterrània i desembarca a la darrera 
frontera: Europa.
Cèntric Espai Cultural. Sala d’actes 
de la Biblioteca, ales 19 h

DIMARTS 6 DE JUNY
Xerrada-col·loqui 
“Conflictes silenciats: el 
món que no volem veure”  
Beers&Worlds
L’objectiu és compartir reflexions i 
coneixements sobre l’actualitat 
internacional en  un col·loqui en què 
podrà participar tothom qui vulgui, 
amb la  participació de persones 
expertes. 
Un format informal i proper, prenent 
una cervesa. Música a càrrec de 
Sergi Sandúa
A la plaça porxada del Cèntric, 
a les 19 h



FESTA DEL PRAT SOLIDARI 
DISSABTE 10 DE JUNY, DE 18 A 24 HORES 
PLAÇA DE CATALUNYA

A partir de les 18 h

ACTIVITATS INFANTILS:

Instruments a cegues
Organització: Fundació Ramon Martí Bonet

CANTACONTES 
Organització: Asociación Salvadoreña en Cataluña

ACTIVITATS SOBRE COMERÇ JUST:  
L’estenedor de les injustícies i Jocs de 
comerç just,  a càrrec de SETEM

HAIMA, TÉ I HENNA
Organització: El Prat amb el Sàhara

A partir de les 19 h
PALLASOS EN REBELDIA:  
SÚPER PABLO
Per un món on càpiguen tots els mos, 
per un món on càpiguen tots els 
somriures, per una vida plena 
d’esperança, rialles i humanitat!.

AZIZA BRAHIM QUARTET
El blues del Sàhara, una irresistible barreja de rock, 
funk, soul i músiques tradicionals sahrauís, 
Aquesta dona forta, criada en el camp de refugiats 
de Tinduf, s’ha convertit des de fa una dècada, en 
una de les veus de la música sahrauí més 
reconegudes arreu. 

DANSES D’EL SALVADOR  
Organització: Asociación Salvadoreña en Cataluña

A PARTIR DE LES 21 H, música amb:
CARENA
THE GOSPEL PRAT PROJECT
SITTAR GREEN

Hi haurà MOSTRA GASTRONÒMICA on podeu degustar gastronomia de diferents països durant tota la Festa 



ACOLLIMENT INFANTS SAHRAUÍS
Com cada any,  en el marc del projecte "Vacances en Pau", aviat tindrem de nou amb 
nosaltres, els infants sahrauís que vénen  a passar l'estiu al Prat. D'aquesta manera  
aquests nens i nenes  poden sortir dels campaments de refugiats de Tindouf d'Algèria, 
durant els mesos de més calor i gaudir d'una alimentació equilibrada i passar revisions 
mèdiques per millorar la seva salut.

Si vols ampliar la informació sobre com funciona aquest projecte,  adreça't a EL 
PRAT AMB EL SÀHARA. Telèfon 626890481 o a sahara_elprat@hotmail.com



Més informació a: www.elprat.cat/solidaritat

ENTITATS  
PARTICIPANTS 

Àfrica Viva
info@africaviva.es

Associació Cubanos 
en Catalunya
Tel. 689 524 207
cubanoscatalunya@yahoo.es

Associació 
Salvadorenya a 
Catalunya
Asca.elsalvador@hotmail.com

Associació Yamuna 
d'Ajut a la Infància
Tel 93 419 69 44
info@yamuna.org
www.yamuna.org

Comitè de Solidaritat 
amb Amèrica Central
comsolprat@hotmail.com

Creu Roja Local
Tel. 93 370 33 04 
elprat@creuroja.org

El Prat amb El 
Sàhara
Tel 637 868 855
sahara@elprat.cat

Fundació Pau i 
Solidaritat
pauisolidaritat@ccoo.cat

Fundació Ramon 
Martí 
Tel 93 254 05 64
info@fundacioramonmarti
bonet.org
http://www.fundacioramon
martibonet.org/

Fundesplai
Tel 93 474 74 74 
fundacio@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Prokarde 
Tel 93 379 06 65
prokarde@yahoo.es

Sindicalistes 
Solidaris- Josep 
Comaposada
Tel 93 261 90 09-93 41213 27
comaposada@comaposada.org

EQUIPAMENTS
Cases d'en Puig
Pl. de l'Agricultura, 4 
casesdenpuig@elprat.cat
www.casesdenpuig.cat
www.facebook.com/elpratpe
rsones

Centre Civic Sant 
Jordi-Ribera Baixa
c. Dolores Ibàrruri,45
informacio@ccriberabaixa.cat
www.ccriberabaixa.cat

Cèntric Espai 
Cultural
Pl. Catalunya 39-41
centric@elprat.cat
www.centric.elprat.cat

GRÀCIES A LA 
COL·LABORACIÓ DE:
Ca la Tata, Axarquía, 
Rustic@Co, Sinfonia-Sallès 
Hotel Ciutat del Prat, Bodegas 
Torres, Bon Llevat, SL, 
DAMM, Farggi, Ireks 
Ibèrica,S.L., Zeelandia i
Dones pastisseres


