
ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES

Del 2 al 18 de juny  
Exposició

El fang d’Europa, l’èxode 
dels refugiats al vell continent

Biblioteca Antoni Comas (c. d’Enric Prat de la Riba, 110)
Inauguració: divendres 2 de juny / 19 h

L’exposició que combina textos, fotografies i infogràfics 
que expliquen la crisi de refugiats que han arribat a 
Europa durant l’any 2015 i principis del 2016.

A càrrec de Pau Coll i Edu Ponces, autors de les 
fotografies, Bernat Pratginestós, d’Acció Solidaria i 
Logística - Equip de Rescat en Emergències de Catalunya  

Organitza: Ruido-Photo, EREC, Biblioteques de Mataró i Ajuntament de Mataró

Dimecres 7 de juny / 18 h 
Hora del conte

Històries de la Nel·la

Biblioteca Antoni Comas (c. d’Enric Prat de la Riba, 110)

La Nel·la arriba cansada d’un viatge llarg, però 
contenta. Ha conegut uns amics molt especials, 
amb històries molt úniques.

A càrrec d’Eva Ortega

Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

1 2 Dimarts 13 de juny / 18 h
Hora del conte

Mama XeXe i la fàbrica 
dels desitjos

Biblioteca Pompeu Fabra (Plaça Occitània s/n)

A càrrec de Maria Yepes

Els nens neixen amb característiques innates, que hem 
de cuidar i respectar i que defineixen la seva personali-
tat i el seu caràcter.

Organitza: Biblioteques de Mataró –Ajuntament de Mataró

Del 12 al 30 de juny  
Exposició itinerant 

Cafè Ciutat

Biblioteca Pompeu Fabra (pl. Occitània s/n)

El Cafè Ciutat és bo per als camperols, per al medi 
ambient, per a tu i per la ciutat.

Organitza: Fundació Grup Tercer Món Mataró, Biblioteques de Mataró  - 
Ajuntament de Mataró
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- 35 mil·límetres

- Biblioteques de Mataró

- Casal Aliança

- Hotel Atenea

- Centre de Normalització Lingüística 

- Foment Mataroní

- Mataró Ràdio 

- M1tv

- Televisió de Catalunya (TV3)

- Fundació Educo

Col·laboren en el programa del “Celebrem 20 anys de la Nit de la Solidaritat”:

- Fundació Grup Tercer Món Mataró

- Creu Roja Mataró

- Coral Primavera per la Pau

- Òmnium Cultural

- Fundación Vicente Ferrer

- Ruido-Photo

- Acció Solidaria i Logística - EREC  

- Associació de mediadors interculturals 
del Maresme “Vine amb mi” 

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència

Col·labora:Organitza

Celebrem 20 anysN
it

 de  la  S o l i d a r i t
at

Per a més informació:
 

www.mataro.cat
Tel. d’atenció ciutadana: 010* 
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. Preu segons tarifes de l’operador. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius 

Participació Mataró             @ParticipaMataro   /   #JunyAssociatiu 



De l’1 al 20 de juny
Exposició

Dona, força, canvi

Centre Cívic Cabot i Barba (pl. Miquel Biada, 5)
Inauguració: dimarts 6 de juny / 19.30 h 
 

El despertar de la consciència de les dones índies 
com a mestresses de la seva vida, capaces de prendre 
les seves decisions.

A càrrec de Lancy Dodem, portaveu de la Fundación 
Vicente Ferrer

Organitza: Fundación Vicente Ferrer                                         

Divendres 16 de juny / 20 h

20a Nit de la Solidaritat

Sala d’Actes del Casal l’Aliança (c. de Bonaire, 25)

Conferència: “Els Drets Humans en l’era postmoderna: 
la pau a Israel-Palestina” a càrrec de Meir Margalit, 
activista dels Drets Humans i director acadèmic de 
l’Institut Universitari Ono.

Projecció del documental “Dones construint la 
pau a Israel-Palestina” 

Recollida d’aliments:  Suport a la campanya de Creu Roja 
de Mataró “Aliments per a la Solidaritat”, portant oli, 
tomàquet fregit i cacau en pols

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 
Col·labora: Casal l’Aliança, Hotel Atenea i TV3

Dimarts 20 de juny / 20 h
Cinema  

Foc al mar

Foment Mataroní (c. Nou, 11)

Guió i direcció: Gianfranco Rosi 
Samuel viu a l’illa de Lampedusa, te 12 anys, va a 
l’escola, li agrada anar de caça i els jocs de terra, 
malgrat al seu voltant tot gira sobre el mar y els homes, 
dones i infants que volen travessar-lo fins arribar a l’illa. 
Presentació i col·loquí a càrrec de: Jesús Gonzàlez, 
membre de la taula de cinema

Entrada gratuïta

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència
Col·labora:  35 Mil·límetres i Foment Mataroní

Diumenge 11 de juny / 8 h

Marxa de l’Or
Creu Roja Mataró (C. Energia, 11)

Activitat esportiva oberta a tothom, 
es pot fer caminant, corrent o en 
bicicleta amb l’objectiu d’obtenir 
recursos per a programes de 
pobresa infantil

Organitza: Creu Roja Mataró
Col·labora: Consell d’Infants de Mataró i Ajuntament de Mataró

Dimarts 13 de juny / De 18 a 19 h

Cloenda del Consell d’Infants 2016-2017, 
“Solidaritat i pobresa”  
Plaça de l’Ajuntament 

Sessió publica del Consell on 
exposaran davant els  represen-
tants dels grups municipals les 
seves propostes que han treballat 
al llarg del curs sobre “Solidaritat 
i pobresa”. A càrrec del Consell 
d’Infants de Mataró

Organitza: Ajuntament de Mataró. Amb el suport de: Fundació Educo
Col·labora: Fundació Grup Tercer Món Mataró, Creu Roja Mataró

Del 2 al 18 de juny
Exposició

Prou: Cap més mort al Mediterrani

Vestíbul de l’Ajuntament de Mataró (La Riera,48)

Exposició d’obres artístiques donades a la ciutat l’any 
2015, en el marc de l’activitat “Prou: Cap més mort al 
Mediterrani” acció coordinada per l’Associació Sant Lluc 
per l’Art a Mataró

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

Dissabte 17 de juny / 18 h
Acte al carrer

Poemes i música pels Drets Humans

Davant l’Ajuntament (La Riera,48)

Lectura de textos i cants a càrrec de diferents ciutadans, 
cantautors i grups de música  

Organitza: Òmnium Cultural i Coral Primavera per la Pau
Promou: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

Dimecres 14 de juny / 22.30 h
Televisió M1tv 

Programa Pantalla Oberta 

Debat sobre la “Vulneració i incompliment dels Drets 
Humans” amb motiu de la celebració dels 20 anys de la 
Nit de la Solidaritat

Organitza: M1tv
Promou: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

8 de juny / 19 h
Presentació llibre

Veus sense refugi

Bar cultural l’Altre (c. d’en Xammar, 6 bis)

Dues confidents a qui explicar el que vulguin, el que 
necessitin, sense preguntes ni directrius de cap mena. 
Relats corprenedors, des de la via morta que suposa un 
camp de refugiats. A càrrec de Dones reporteres i les 
autores Anna Cabot i Badia Bouja

Organitza: Associació de mediadors interculturals 
del Maresme “Vine amb mi”
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