
EXPOSICIONS

SALA DE LA RECTORIA
Mostra fotogràfica “Etiòpia, terra d’esperança” a càrrec de 
l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE), 
del 14 al 19 de desembre.

CENTRE SOCIAL
Exposició interactiva: “ Qui és qui en el comerç internacio-
nal”, a càrrec de l’entitat COOPERACCIÓ, del 2 al 21 de 
desembre. 
L’exposició oferirà visites guiades als alumnes d’ESO dels 
instituts de Cubelles.

CEIP VORA DEL MAR
Exposició : “Carrer sense sortida”, a càrrec de l’entitat VOLS-
Voluntariat Solidari  del 9 al 21 de desembre.
L’exposició podrà ser visitada pels alumnes de les escoles 
de Cubelles.

Per a més informació Regidoria de Cooperació 93 895 63 50



Dilluns 14 
19 hores - Inauguració a càrrec del Sr. Teo Romero, president del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament de la mostra fotogràfica  
“Etiòpia, terra d’esperança” de l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia 
(AFNE). Aquesta exposició es podrà visitar fins el dissabte 19 de desembre en 
horari de 17,30 a 19,30 hores. Lloc: Sala d’exposicions de la Rectoria.
19,30 hores - Concert amb “Bols de Cristall de Quars”, a càrrec de l’Alan i la 
Silvia, treballadors de la llum i el so. Lloc: Església de Santa Maria.

Dimarts 15 
18 hores - Espectacle interactiu “Somriures del Nepal”, per a infants, joves i 
públic en general. Lloc: Espai Jove del Centre Social.
19 hores - Presentació del llibre “El viaje de Kalilu”, a càrrec de l’autor Kalilu Jammeh. 
Modera Joan Manuel Cabezas. Lloc: Sala de reunions del Centre Social.

Dimecres 16 
18 hores - “Tarda de Màgia” a càrrec de l’Isidre Rosell. Activitat adreçada a nens i 
nenes. Lloc: Centre Social.
19 hores - Presentació i projecció de la pel·lícula “Las tortugas también vuelan”, 
amb debat posterior acompanyat de material didàctic. Apte per a joves i públic 
en general. Organitza l’entitat Moviment per la Pau. Lloc: Cinema Mediterrani.

Dijous 17 
15,30 hores - Espectacle de màgia, a càrrec de l’Isidre Rosell. Pels alumnes de 
la Llar d’infants La Draga.
19,30 hores - Concert Solidari de Cant Coral i de Gospel, a càrrec dels grups: 

• Esperit Jove del Casal d’avis de Caixa Penedès   
• Cor l’Espiga   
• Orfeó Vilanoví
• Tubisingers in the sky (Institut de Gospel Barcelona)

Lloc: Església de Santa Maria.

Divendres 18
19 hores - Exposició i xerrada “Jo sóc algeriana”. La periodista penedesenca 
Rosa Vendrell ens parlarà de les experiències viscudes a Algèria i la convicció 
de que uns i altres no som tan diferents. Aquesta exposició es mantindrà oberta 
el dissabte 19, dia de la Fira, durant el matí d’11 a 14 hores.
Lloc: Sala de reunions del Centre Social.
20 hores - Concert Jove Hip Hop a càrrec dels grups:

• Malasombra  • Rapviboras   
• Al Rojo Vivo    • Jandròsie

Lloc: ANEM-HI – carrer Mallorca, 9 - Cubelles
00.00 hores - Rumba catalana amb el grup La Màlaga - essència rumbera
Lloc: ANEM-HI – carrer Mallorca, 9 - Cubelles
Les entrades solidaries d’ambdós concerts seran destinades a la Fundació Alex.
21 hores - Revetlla Solidària amb ball, coca i cava. Lloc: Espai Gent Gran - 
Centre Social. Entrada Solidària.

SETMANA DE LA SOLIDARITAT         
del 14 al 19 de desembre de 2009

6a. Fira de 
Comerç Just 
i Solidaritat
Dissabte 19
A partir de les 10 del matí i fins a les 20 hores, a la Plaça de la Vila i 
carrers adjacents, celebració de la FIRA amb la participació de més de 30 
d’entitats i ONG.
Al llarg de tot el dia s’oferiran espectacles musicals, cercaviles de percussió, 
tallers de dibuix, pintura i jocs per a nens i nenes, confecció de murals, 
degustació de plats típics i venda de productes Comerç Just.
Exposició de projectes per part d’algunes ONG a la Sala d’exposicions 
de la Rectoria. 

Programa d’activitats:
Inaugura la Fira Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca, conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa, acompanyat d’Andreu Felip, 
director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
i les autoritats locals.
A la Plaça de la Vila
A les 11,00 hores: Xocolatada popular 
A partir de les 11,30 hores
Animació a càrrec del pallasso Pep Callau. 
Concert dels alumnes del Taller de Música Pizzicato.
Danses típiques del Paraguai.
A  partir de les 18 hores	
Batukada amb el grup local Els Novells de Cubelles.
Cercavila de percussió de l’Associació cultural Candonbe.
A la Plaça del Castell
A partir de les 10 hores
Murals de Graffitis “Cubelles Cooperació”, a càrrec dels
alumnes del Taller de Graffitis de l’Espai Jove.


