XXI FESTA DIVERSITAT
DE LA

Parc de la Marquesa
Diumenge,
14 de juny de 2015

DE L’HOSPITALET

Una cançó, un plat de menjar, una
aroma... ens poden transportar a
molts quilòmetres de distància o
al costat de casa nostra. Un any
més, arriba la Festa de la Diversitat,
en el marc de la Festa Major de
Collblanc-la Torrassa, una mostra
de la música, la gastronomia i les
tradicions de cultures de tot el món.
En una societat globalitzada com la nostra, la diversitat
cultural és una oportunitat que se’ns ofereix per enriquir-nos
com a persones, per adonar-nos que tenim en comú més
coses de les que ens pensem. La Festa de la Diversitat ens
permet conèixer de prop altres cultures, algunes de molt
llunyanes, i que avui són presents entre nosaltres.
Durant la festa, el parc de la Marquesa esdevé un planeta
en miniatura que ens permet viatjar, fent només uns passos,
a Àfrica, Amèrica Llatina o Àsia. Us convido a fer aquest
trajecte, a gaudir de la Festa de la Diversitat per conèixer-nos
entre tots una mica més.
Encoratjo la Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa
a seguir endavant amb aquesta iniciativa i li agreixo el seu
esforç i la seva contribució per fer que els barris i la ciutat
avancin cap al futur amb convivència i civisme
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
La Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa es reserva el dret de fer els canvis que
cregui oportuns i no es fa responsable de les activitats que es duen a terme als estands.

La Festa de la Diversitat ha comportat, al llarg d’aquests
vint-i-un anys, una trobada de totes les persones que vivim
i treballem al nostre barri, i que hi somiem, però també una
trobada amb les de tota la ciutat. Aquesta festivitat ciutadana
ens vol sensibilitzar envers la diversitat que hi ha al nostre
entorn, i promoure els valors de la solidaritat, la convivència,
el respecte i la llibertat.
Així, al parc de la Marquesa, durant tot el diumenge, un cop
més gaudirem amb els estands informatius; amb les ONG;
amb les associacions educatives, culturals, infantils i juvenils
del barri i de la ciutat; amb els col·lectius participants, i
amb els veïns i veïnes compromesos amb la seva ciutat,
sense oblidar-nos de l‘espai de debat i reflexió que farem
a Torre Barrina. També hi trobarem productes de comerç
just, artesania de diversos països, mostres gastronòmiques
internacionals, circ, concerts i activitats per a infants i joves...
La Festa de la Diversitat representa per a L’Hospitalet el
treball col·lectiu de generacions de persones per teixir una
nova mirada sobre la diversitat cultural i la convivència als
barris de la ciutat.

ACTUACIONS I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa
10.30 h
Inici de les activitats dels estands de les ONG, dels tallers
i de les activitats infantils
Cercavila per tot el parc amb el grup Batucada Drac d’Or
11 h
Conte musical Com tornar el color a Somriure
A càrrec dels pares i mares de l’AMPA de l’Escola Ernest
Lluch
11 h
Inici de les mostres gastronòmiques de diversos països
A càrrec d’Asociación Cultural Mediterránea, Associació
Almouna, Asociación Promotora Nuevo Perú, Asociación
Cultural Árabe, Fundació Akwaba, Asociación Consumo
Ecológico, Fallou i Asociación de Senegaleses de
L’Hospitalet, ITRAN i Mujeres Pa’lante
11.30 h
Taller de Boollywood
A càrrec de Diamonds
Espai alternatiu

Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa

12 h
Espectacle de circ El negro y el flaco
Espai central

12 h
Taller de sardanes
A càrrec de l’Associació Sardanista Collblanc-la Torrassa
Espai alternatiu

ACTUACIONS I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa

ACTUACIONS I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa

12.15 h
Taller de dansa àrab
A càrrec de Dakka Marrakchia
Asociación Cultural Mediterránea

18 h
Espectacle de circ Loco Brusca
Espai Telefónica

Espai alternatiu

18.30 h
Actuació de l’Associació Musical Collblanc-Torrassa Band

12.45 h
XVII Campionat de menjadors de síndries
Joventut Obrera Cristiana (JOC)

Espai alternatiu

Pista de bàsquet

13.10 h
Actuació de ball
A càrrec del grup de ball del projecte Oci al Barri - Espai
Jove La Claqueta
Espai alternatiu

13.30 h
Actuació d’Alafia Afro Club i taller de dansa africana
i dominicana
Amb Amics de Benín, Chantal Tahou i Silvia (República
Dominicana)
Espai central

17 h
Actuació del grup de música àrab Hamid Tanjaoui
Espai alternatiu

18 h
Classe de ball en línia
A càrrec del projecte Xarxa d’Intercanvi de Coneixements
Espai alternatiu

19.30 h
Mostra d’activitats al voltant del projecte “Les dones de
L’Hospitalet teixim el nostre futur”
A càrrec del Grup de dones de L’Hospitalet
Espai alternatiu
Ho coordina: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

19.30 h
Actuació de Los Barrankillos
Espai central

21 h
Fi de Festa amb Dubiola Kolektiv
Espai central

ESPAI DE JOCS, TALLERS, I ACTIVITATS
Taller de maquillatge multicultural a La Caseta de les
Palmeres, espai familiar de 0 a 3 anys
Associació Educativa Ítaca

Taller de màscares africanes i taller d’henna

Mostra de foto-relats: “Desfem les desigualtats a L’Hospitalet”
Fundació Akwaba

Taller d’alimentació saludable per a nens i nenes de 6 a
12 anys
S’hi elaboraran broquetes i batuts saludables.
Creu Roja de L’Hospitalet

Tallers: Fes una rosa pel Sàhara i emporta-te-la i Vine
als nostres tallers de la diversitat
Mostra d’artesania i bijuteria sahrauí
Associació de L’Hospitalet amb el Sàhara

Tallers: Enganxa’t al somriure i Dona, visita’ns i passeja
el teu millor somriure
Grup de dones de Collblanc-la Torrassa

Mostra d’artesania del Marroc i del Senegal
Taller infantil: Pinta un futur millor a l’Àfrica
Associació Al Karia

Taller de xapes i pots de sal de colors

Taller de manualitats

“Xerrant amb la gent”

Taller d’henna i de cal·ligrafia àrab

Taller d’henna

Tallers de pintura, maquillatge i manualitats

Tertúlies de cafè solidari, taller de manualitats
i campanya de recollida d’aliments de Botiga solidària

Activitats multiculturals

AMPA de l’Escola Ernest Lluch

Unitat contra el feixisme i el racisme de L’Hospitalet
Asociación Almouna

Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa

Asociación Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet
Asociación Cultural Mediterránea

Club de Bàsquet Santiago de L’Hospitalet

Projecte Oci al Barri - Espai Jove La Claqueta

Informació sobre mediació comunitària

Mercat solidari
Mujeres Pa’lante

Programa d’acompanyament a joves reagrupats i programa d’acollida
Dinàmica participativa sobre la convivència

Taller d’estampació de samarretes

Espectacle d’interacció ciutadana: Agents antirumors

Projecte social L’Hospitalet Acull de l’Associació de Veïns de
Collblanc-la Torrassa i de l’Associació de Benestar i Desenvolupament

A les 12 h i a les 18 h
Unitat de Convivència i Civisme i Servei de Mediació

Photocall a l’estand i campanya sobre les
conseqüències de la llei “mordassa”

Itran. Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí

Joventut Obrera i Cristiana

Taller de reciclatge i de pintar cares

Mercat solidari de roba amb materials reciclats, costura
i pintura a mà
Cosiendo Trapos

ESPAI DE JOCS, TALLERS, I ACTIVITATS
Teràpia amb gossos (activitat durant el matí)

Tallers per als més petits. Conte amb titelles

Taller de pintura i decoració de màscares africanes de
paper

inFUSIONA’t amb el Centre de Normalització Lingüística

Taller de trenes africanes i taller de pintar cares

Taller de reciclatge amb materials que tenim a casa
(d’11 a 12 h)

Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones amb Discapacitat

Djumbai

Mostra d’artesania de Guinea Bissau
SILO

Taller de macramé, taller de dibuix, taller de manualitats
i taller de relaxació i màgia
Projecte XIC - Pla integral Collblanc-la Torrassa

Campanya de donació de sang durant el matí
(Unitat mòbil)
Associació de Donants de Sang de L’Hospitalet

Campanya “L’Hospitalet sense vies”

Plataforma ciutadana L’Hospitalet sense Vies

Campanya en prevenció del maltractament i la violència
de gènere
Associació M3 Serveis Socials

Emporta’t un dibuix a casa: “Corto, pinto y coloreo”

AMPA de l’Escola Ernest Lluch

Pren una infusió amb nosaltres mentre parlem una estona.
Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet

A càrrec de Disidí i Art&Crafts
Mercat solidari de joguines i de roba
AMPA de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc

Taller infantil de dibuix: Dibuixa el teu carrer

Punt Òmnia, JIS-Arrels i AMPA de l’Escola bressol municipal La
Casa del Parc

Xerrada: “Educació en el límits i parentalitat positiva”
(d’11 a 11.30 h)

A càrrec del Dr. Gay
AMPA de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc i Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Exposició de la composició musical sobre el civisme
creada pels alumnes de l’Escola Musical Haro de
L’Hospitalet

ADANE

AMPA de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc i Escola
Musical Haro

Taller de mandales, d’henna i de xapes

Mostra d’artesania de Guinea Bissau

Semilla para el Cambio

Taller d’henna

Asociación Cultural Árabe

Taller d’imans per a la nevera
ASOMOBE

Taller d’estampació de samarretes reivindicatives
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

Abaraca

Taller infantil de pintura de rellotges i mans amb
Témperas, taller de bijuteria i panell de recollida de
propostes d’intercanvi
Banc del Temps Gornal-L’Hospitalet

ESTANDS I EXPOSICIONS
Estands informatius de les ONG, les associacions, les
entitats mediambientals i els col·lectius participants

Exposició fotogràfica del Senegal

Exposició i venda de productes de comerç just

Exposició fotogràfica “Diàlegs veïnals”

Mostra i venda d’artesania de diversos països
Mostra i venda de productes ecològics
Exposició: “Mira l’Àfrica”
Fundació Akwaba

Exposició de composicions musicals i de còmics sobre
el civisme
AMPA de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc

Mostra d’artesania de l’Índia
Semilla para el Cambio

Campanya “Vacances en pau per a infants sahrauís”
Acull un nen sahrauí a casa teva.
L’Hospitalet amb el Sàhara

Mostra d’artesania de l’Àfrica Negra

Asociación Amigos de Diadmai Madina-Koumera del Senegal

Campanya “Desactivem el vot xenòfob”
Mujeres Pa’lante

Mostra d’artesania marroquína tradicional
Itran. Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí

Artesania del Marroc

Asociación Cultural Árabe

Fallou

Servei de Convivència i Civisme

Exposició fotogràfica “Diàlegs veïnals”

Unitat de Convivència i Civisme i Servei de Mediació

ESPAI DE DEBATS

L’Espai de Debats estarà
ubicat a Torre Barrina

10.15 h
Taula rodona: “Conseqüències de la llei mordassa”

A càrrec de Joventut Obrera i Cristiana, AMPA de l’Escola Ernest
Lluch, Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, Associació de Veïns
de Collblanc-la Torrassa, Mujeres Pa’lante, Asociación Promotora
Nuevo Perú, Violeta. Asociación contra la violencia de género, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de L’Hospitalet i Xarxa Groga

12.30 h
Projecció del film Vencidxs

A càrrec de la Unitat contra el feixisme i el racisme de L’Hospitalet
i l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

12.45 h
Xerrada: “L’alimentació saludable”
A càrrec de Creu Roja de L’Hospitalet

13.30 h
Projecció del documental Apuesta por la convivència,
i xerrada posterior
Mujeres Pa’lante

17 h
Exposició fotogràfica: “Memòria del barri”
Creada per Punt Òmnia JIS-Arrels

18 h
Projecció del vídeo El poble sahrauí i projecte Vacances
en Pau
A càrrec de L’Hospitalet amb el Sàhara

19 h
Projecció de curtmetratges sobre el reciclatge

Álex y Róbix: La nueva vida de los envases
Álex y Róbix: Aventuras en la planta de separación de envases
Álex i Róbix: El show de los envases
A càrrec de l’AMPA de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc

Abaraca • ADANE • Asociación Al Karia • Asociación
Amigos del Camino de Santiago • Asociación Amigos
de Diadmai Madina-Koumera del Senegal • Asociación
de Consumo Ecológico • Asociación Cultural Árabe •
Asociación Cultural Mediterránea • Asociación Promotora
Nuevo Perú • ASOMOBE • Associació Almouna • Associació
Coordinadora de Col·lectius de Persones amb Discapacitat
• Associació d’Estudiants de L’Hospitalet • Associació de
Benestar i Desenvolupament • Associació de Donants de
Sang de L’Hospitalet • Associació de Veïns de Collblancla Torrassa • Associació de Veïns Independent de Bellvitge
• Associació Educativa Ítaca • Associació M3 Serveis
Socials • Associació Sardanista Collblanc-Torrassa • AMPA
de l’Escola bressol municipal La Casa del Parc • AMPA de
l’Escola Ernest Lluch • Banc de Temps Gornal-L’Hospitalet •
Club de Bàsquet Santiago • Centre d’Estudis de L’Hospitalet
• Comissió d’Entitats Collblanc-la Torrassa • Cooperativa
Dones Solidàries Pa’lante • Cosiendo Trapos • Creu Roja
de L’Hospitalet • Djumbai • Espai Jove La Claqueta •
Fallou • Fundació Akwaba • Grup de dones de Collblanc-la
Torrassa • Itran. Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí
• Joventut Obrera i Cristiana • JIS-Punt Òmnia-Arrels •
L’Hospitalet amb el Sàhara • Mandinga • Makoyi Kafo •
Mujeres Pa’lante • Centre de Normalització Lingüística de
L’Hospitalet • Pla Integral Collblanc-la Torrassa (Projecte
XIC) • Plataforma L’Hospitalet sense Vies • Projecte Oci
al Barri • Semilla para el Cambio • SILO • Unitat contra el
feixisme i la xenofòbia • Unitat de Convivència i Civisme •
Waslala • Violeta. Asociación contra la violencia de género •
Xarxa Groga de L’Hospitalet
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