
Organitza:

Col·labora:

- ACAU, Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
- ADIA, Associació pel Desenvolupament de la 
  Infància a l’Àfrica
- AlterNativa, Intercanvi amb Pobles Indígenes
- Associació SOFIA
- CITE, Centre d’informació per a treballadors 
  estrangers
- Creu Roja (Assemblea Comarcal)
- Església Evangèlica Baptista de Cerdanyola
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
- Fundació Vicente Ferrer
- Grup Tercer Món Mataró
- Sonrisas de Bombay
- Turó Solidari
- Veus Sense Fronteres

L’Ajuntament de Cerdanyola impulsa la TARDOR 
SOLIDÀRIA 2014 des de la regidoria d’Immigració 
i Solidaritat i Cooperació, amb la col·laboració de 
les entitats de cooperació locals, com a mostra 
del compromís municipal amb la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat local, enguany 
especialment dedicada als àmbits de la difusió 
del comerç just, la cultura de la pau, i els drets 
humans.

Les principals activitats incloses a la TARDOR 
SOLIDÀRIA 2014 s’agrupen en actuacions 
impulsades per les entitats per donar a conèixer 
altres realitats culturals i socioeconòmiques, 
actuacions impulsades pels programes municipals 
de cooperació i d’immigració i l’actuació conjunta 
Cerdanyola Coopera, amb una mostra d’entitats i la 
presentació del CAFÈ CERDANYOLA.
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Exposició del 3 al 14 
de novembre

“Desenterrant el 
silenci”

Exposició de recuperació 
de la memòria històrica: 
“DESENTERRANT EL 
SILENCI. Antoni Benaiges, 
el mestre que va prometre el 
mar”, de Sergi Bernal

Organitza: Turó Solidari
Lloc: Ateneu,  Sala 22

Dijous 6  novembre 
19h

cinefòrum “Vicente 
ferrer”

Projecció de la pel·lícula 
biogràfica sobre la vida i 
obra de Vicente Ferrer a 
l’índia i posterior debat

Organitza: Fundació Vicente Ferrer

Lloc: MAC, Museu d’Art Cerdanyola

Dimecres 12 novembre 
19h

Viii mostra De 
cinema inDígena

Projecció del documental 
“Chasmeo” i posterior debat 
a càrrec de Cecilia Moreta

Organitza: AlterNativa, Intercanvi amb 
Pobles Indígenes

Lloc: Museu de Ca n’Ortadó

Dijous 13 novembre 16h

JornaDa “les raons 
De la cooperació 
municipal”

Jornada de treball sobre 
els qüestionaments i els 

del Dia Internacional contra 
la Pena de Mort. Lectura 
de Manifest de suport a la 
campanya “Ciutats per la 
vida” 

Organitza: Amnistia Internacional 

Lloc: Plaça Abat Oliba

Dissabte 29 novembre 
10.30 a 14.30h

cerDanYola 
coopera

Activitat central de 
sensibilització del programa 
de tardor amb: 

Mostra d’entitats de 
solidaritat i cooperació, 

Pancarta solidària amb la 
col·laboració de Marutxi 
Beaumont, 

Taller de rangolis, de la Fund. 
Vicente Ferrrer

Joc d’scrabble solidari, de 
Sonrisas de Bombay

VIè Mercat solidari, d’ADIA

Actuacions musicals d’arreu 
del món (corals, ritmes 
africans)

Conta-contes a càrrec del Pla 
d’acollida municipal

Castell solidari dels 
Castellers de Cerdanyola

Lloc: Plaça Abat Oliba

Diumenge30 novembre 
12h

teatre “compte amb 
els contes”

Representació teatral a 
càrrec del grup de teatre 
Cap aquí teatre de l’AMPA 
del Saltells “Compte amb els 
contes” per a la col·laboració 
amb els projectes de l’ONG 

Dimecres 10 desembre 
19h

Dia internacional Dels 
Drets Humans

Taller sobre els drets 
humans a la ciutat “Ciutat 10. 
La ciutat que volem”

Organitza: Creu Roja

Lloc: Museu de Ca n’Ortadó

Diumenge14 desembre 
18.30h

concert “DummY up”
Concert solidari 
commemoratiu del 10è 
aniversari de l’entitat, amb 
la reedició del musical 
“DUMMY UP”. Dedicat a 
l’Ong FALLOU per a un 
projecte de salut i educació 
al Senegal

Organitza: Veus Sense Fronteres

Lloc: Teatre Ateneu 

15 desembre a 5 de 
gener

cafè cerDanYola 
soliDari

Instal·lació d’una carpa on a 
canvi d’un Cafè Cerdanyola 
de comerç just, la ciutadania 
més solidària podrà fer 
contribucions a les entitats 
socials (aliments, joguines,...)

Lloc: Parc de Nadal

Dimecres 17 desembre 
19h

20è aniVersari Del 
rebost soliDari

Taula rodona sobre la 
Pobresa a Cerdanyola amb 
la participació de les entitats 

arguments a aportar al debat 
públic sobre la cooperació 
descentralitzada 

Organitza: Fons Català de Cooperació

Lloc: Sala Santa Marcelina (Santa 
Marcelina 1)

15 al 19 novembre
24 al 5 desembre

exposició “cafè De 
comerç Just, cafè 
cerDanYola”

Exposició sobre comerç 
just i consum responsable 
i sobre el projecte Cafè 
ciutat, al qual s’ha adherit 
Cerdanyola

Organitza: Grup 3r Món,

Alternativa 3

Lloc: Ateneu, Sala 22 -  Itinerant 

Dimecres 26 novembre 
19h
presentació Del 
cafè 
cerDanYola

Presentació del projecte 
municipal de comerç just 
“Cafè Cerdanyola” i xerrada 
a càrrec de les entitats 
col·laboradores

Organitza: Grup 3r Món, 

Alternativa 3

Lloc: MAC, Museu d’Art Cerdanyola

Dissabte 29 novembre 
12h

commemoració Dia 
contra la pena De 
mort

Activitat commemorativa 

a Etiòpia
Organitza: ADIA, Associació 
Desenvolupament de la Infància a 
l’Àfrica

Lloc: Teatre Ateneu

24 novembre al 5 
desembre

exposició “murs” i 
“acau a burkina”

Exposició que dóna a 
conèixer alguns del murs 
que actualment hi ha al món 
i que convida a reflexionar 
sobre la separació i el 
conflicte vers la convivència 
i la cohesió

Exposició sobre el treball 
de cooperació d’ACAU a 
Burkina-Fasso

Organitza: ACAU
Associació Coordinadora Ajuda Unida
Lloc: CEM Guiera

Dijous 4 desembre 19h

teatre antirumors

Teatre fòrum “Blanca Rosita 
Barcelona” que permetrà al 
públic connectar amb les 
seves experiències viscudes 
respecte a la diversitat 
cultural i la seva vivència 
respecte al fet migratori

Organitza: La Xixa Teatre

Lloc: MAC, Museu d’Art de Cerdanyola

Del 9 al 16 de 
desembre

exposició soliDària
Exposició Solidària de 
l’Associació d’Artistes 
Plàstics de Cerdanyola en 
benefici de Caritas.

Organitza: Associació d’Artistes Plàs-
tics de Cerdanyola
Lloc: Ateneu, Sala 22

del sector social local
Organitza: Església Evangèlica

Lloc: Església Evangèlica

Divendres 19 
desembre 19h

Dia internacional 
De les persones 
migraDes

Actuació teatralitzada “Què 
portar a la maleta si vols 
treballar a l’estranger” 
amb informació sobre els 
principals temes a tenir en 
compte abans de marxar a 
treballar a l’estranger

Organitza: SIAJ (Servei d’Informació i 
Assessorament en Estrangeria)

Lloc: MAC, Museu d’Art de Cerdanyola

Dilluns 22 desembre 
20h

3r sopar soliDari

Sopar solidari destinat a 
persones sense recursos 
de la ciutat beneficiàries del 
Rebost

Organitza: Església Evangèlica

Lloc: Església Evangèlica

Divendres 9 gener 20h

10è festiVal 
cerDanYola 
soliDària

Nova edició del Concert 
solidari dedicat al Gospel 

Organitza: Església Evangèlica

Lloc: Teatre Ateneu
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