Com cada any, en el marc del projecte
“Vacances en pau” aviat rebrem de nou
amb nosaltres els infants sahrauís que
venen a passar l’estiu al Prat. D’aquesta
manera, aquests nens i nenes poden sortir
dels campaments de refugiats de Tindouf,
a Algèria, durant els mesos de mes calor,
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 l’entitat
El Prat amb el Sàhara.
Telèfon 626890481 o a
sahara_elprat@hotmail.com

PROJECTE SOLIDARI 2019-2020
El projecte anual d’El Prat Solidari és el de l’entitat OPEN CULTURAL CENTER,
associació que treballa en la inclusió de les persones refugiades mitjançant projectes
culturals i educatius a Grècia, Espanya i França. Aquesta entitat p orta a terme
projectes educatius i culturals per a persones refugiades atrapades a Grècia, on s’han
creat quatre escoles d’educació no formal a diferents camps de persones refugiades i
en zones urbanes.
Entre el juny de 2019 i el maig de 2020 qualsevol entitat, empresa, comerç o persona
individual pot participar en aquest projecte de ciutat, contactant amb
cooperacio@elprat.cat o presencialment a Cases d’en Puig Serveis de Ciutadania

EQUIPAMENTS

ÀFRICA VIVA

CASES D'EN PUIG

info@africaviva.es

ASOCIACIÓN
SALVADOREÑOS
EN CATALUNYA
asca.elsalvador@hotmail.com

ASSOCIACIÓ YAMUNA
D’AJUT A LA
INFÀNCIA
info@yamuna.org
www.yamuna.org

COMITÈ DE
SOLIDARITAT AMB
AMÈRICA CENTRAL
comsolprat@hotmail.com

CREU ROJA LOCAL

FUNDACIÓ RAMON
MARTÍ I BONET
CONTRA LA CEGUERA
info@fundació
ramonmartibonet.org

FUNDESPLAI
Fundació@fundesplai.org
www.fundesplai.org

MUNDO POSIBLE
info@mundoposible.net

PROKARDE
prokarde@yahoo.es

SINDICALISTES
SOLIDARIS – JOSEP
COMAPOSADA
comaposada@comaposada.org

elprat@creuroja.org

EL PRAT AMB EL
SÀHARA
sahara@elprat.cat

FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT

SUDS INTERNACIONALISME,
SOLIDARITAT,
FEMINISMES
info@suds.cat

Pl. de l'Agricultura, 4
casesdenpuig@elprat.cat
www.casesdenpuig.cat

CENTRE CÍVIC SANT
JORDI - RIBERA BAIXA
C. Dolores Ibárruri,45
informacio@ccriberabaixa.cat
www.ccriberabaixa.cat

CÈNTRIC ESPAI
CULTURAL
Pl. Catalunya, 39-41
centric@elprat.cat
www.centric.elprat.cat

COL·LABORACIONS
Enginyeria sense Fronteres,
Ca La Tata, Bon Llevat,
Rustic@Co, DAMM, Ireks
Ibérica,S.L.,Zeelandia, Celler
Alsina & Sardà, Asociación de
Senegaleses en El Prat,
Associació Gastronomia,
Turisme Baix i Escola Pepa
Colomer.

26es Jornades. Maig-juny 2019
elprat.cat/cooperacio

pauisolidaritat@ccoo.cat

Més informació a: elprat.cat/cooperacio

El Prat Solidari

DL B 4570-2019

ACOLLIMENT INFANTS SAHRAUÍS

ENTITATS PARTICIPANTS

DEL 13 DE MAIG AL 16 DE
JUNY
Exposició PORTA OBERTA,
FRONTERA TANCADA
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

DIMARTS 14 DE MAIG
18 hores
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Cineforum: ESCUELA EN

TRANSITO
DEL 15 AL 17 DE MAIG
De 9 a 17 hores
Escola Pepa Colomer

LA CITTA INFINITA
Aquesta activitat en forma de taller es
portarà a terme amb alumnes de
l'escola Pepa Colomer. Hi podran
participar altres membres de la
comunitat educativa o de la ciutadania
del Prat. Aquest projecte treballa des
de la proximitat de l'infant, primer la
casa i les relacions, per després
construir una ciutat millor de forma
col·lectiva. Aforament limitat

DIMECRES 15 DE MAIG

DIUMENGE 2 DE JUNY

DIMECRES 12 DE JUNY

20 hores

12 hores

19 hores

Cinema Capri

Centre Cívic Jardins de la Pau

Cèntric Espai Cultural

Cineclub THE FLORIDA PROJECT

Espectacle familiar:

(V.O)
Tres infants viuen per sota del límit de la
pobresa en un barri ple d’edificis de colors
bonics.
Sean Baker situa el film a Florida, on desenes
de famílies pobres viuen al costa del major
imperi vacacional del país: Disneyland
Orlando. El film pretén incidir en les
desigualtats que hi ha a Florida, que es poden
extrapolar a molts llocs del món.

Presentació i projecció del
documental LEO A LA VIDA

Un viatger vol compartir amb
les criatures un seguit d’històries
sobre l’origen del món. Relats i
mites dels cinc continents per
endinsar-nos en el misteri de la
vida i el diàleg entre diverses
cultures.
Edat recomanada: a partir de 5 anys

LA LLAVOR DEL FOC

DIJOUS 6 DE JUNY
SOPAR SOLIDARI de
l’Associació de Gastronomia i
Turisme
21 hores
Acadèmia Sánchez Casal
Preu del sopar: 60 €, dels quals 50
€ van destinats al projecte “Visió
per a tothom”, de la Fundació
Ramon Martí Bonet.
Més informació a:
info@agtbaix.cat

Documental sobre l'obra de Leonela Relys,
mestra cubana, doctora en Pedagogia i
alfabetitzadora internacionalista. Leo és la
creadora del mètode d'alfabetització ''Yo sí
puedo'', amb el qual s'han alfabetitzat més
de vint milions de persones al món. El
documental vol analitzar les claus de
l'analfabetisme, la seva relació directa amb
la pobresa i investigar els analfabetismes
polítics que pateix més d'un 80% de la
població mundial.
Ho organitza: Comitè de Solidaritat amb
Amèrica Central

DISSABTE 15 DE JUNY
SOPAR DE LA COOPERACIÓ

FESTA DEL PRAT SOLIDARI
I DEL COMERÇ JUST
DISSABTE 1 DE JUNY, DE 17.30 A 22 HORES
PLAÇA DE CATALUNYA
A partir de les 17.30 hores
Cercavila de la Trobada anual de
gegants.
Tallers infantils amb l’Esplai El Globus
Tallers de fotografia i de maquillatge
Ho organitza: Mundo Posible
XOCOLATADA amb xocolata de
comerç just
Exposició SOM AIGUA, d’Enginyeria
sense Fronteres

21 hores
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
Donació de 20 € al projecte d’Open
Cultural Center als campaments de
persones refugiades. Reserves: Cases
d’en Puig, a partir del 31 de maig.

Espectacle musical MATITO I LA GOTA
D’AIGUA
El Matito viu en un poble on té una olivera
a prop del riu. Malgrat el mal estat
progressiu de l’aigua del riu, cada cop més
contaminada, un empresari vol comprar
l’olivera al Matito per substituir-la per una
roda que extregui tota l’aigua del riu amb
l’objectiu de vendre-la. Matito i la resta de
personatges tractaran la situació de l’aigua
al món, la mercantilització del recurs i la
sostenibilitat, i hauran de decidir si
vendre-la o treballar conjuntament per
una nova cultura de l’aigua.
Espectacle de circ LOS BARLOU

Durant tota la festa hi haurà
MOSTRA D'ENTITATS i MOSTRA
GASTRONÒMICA, en què podreu
degustar gastronomia de diferents
països.

Actuació d’ INICHE –Música africana
Actuació de THE GOSPEL PRAT
PROJECT

