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DIVERSITAT
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DE L’HOSPITALET

Parc de la Marquesa
Diumenge, 12 de juny de 2016

La nostra societat és cada dia més
oberta i més diversa. La globalització
i les tecnologies han fet que el món
sigui més petit o més ampli, depèn
de com es miri. L’Hospitalet és una
població que fa gairebé un segle
que rep nous ciutadans vinguts de
diferents indrets i que ha integrat
cada onada migratòria gràcies a
l’intercanvi cultural espontani a les escales de veïns, als parcs,
a les escoles, a la vida...
Cada cultura aporta els seus elements en l’àmbit de la
gastronomia, el folklore, les tradicions o els costums i aquesta
diversitat ens fa més forts. Les diferències ens han d’unir, han
de ser la motivació per conèixer millor l’altre i acabar descobrint
que hi ha més semblances de les que ens pensem.
La Festa de la Diversitat és una mostra de la riquesa
cultural de què disposem, on els infants tenen un paper
destacat per la importància de l’educació en valors, essencial
per a la convivència. És una cita festiva que no oblida les
grans qüestions pendents avui a tot el món, com el drama dels
refugiats, que centrarà algun dels actes programats.
Agraeixo a la Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa la
seva dedicació a fer de la Festa de la Diversitat un referent
de convivència i civisme que contribueix a reforçar la cohesió
social del barri i de la ciutat.
Us convido a assistir a aquesta gran festa, a celebrar l’oportunitat
que ens dóna conviure amb altres cultures.
Celebrem la diversitat! Uneix-t’hi i participa!

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.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

ACTUACIONS
I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa
La Festa de la Diversitat fa referència a la ciutat de
L’Hospitalet i l’àmbit d’influència de l’àrea metropolitana.
Quan en parlem, pensem en un esdeveniment que enguany
compleix el vint-i-dosè aniversari, cosa que celebrem amb
molt d’orgull.
La Festa de la Diversitat té un objectiu festiu, però
també solidari i de cohesió social. S’hi comparteixen cultura
i diversió amb espais de debat, jocs, tallers, circ, música, teatre
i moltes altres activitats educatives i recreatives.

10.30 h
Inici de les activitats dels estands de les ONG,
dels tallers i de les activitats infantils
10.30 h
Cercavila amb la Batucada Drac d’or i la Barrakina de
l’AMPA de l’Escola Ernest Lluch
Per tot el parc

Tot això posa de manifest que plegats volem crear un espai de
convivència intercultural en el qual hem de continuar treballant,
a fi de contribuir a la petjada col·lectiva que entre tots i totes
estem construint al nostre barri de Collblanc-la Torrassa.

11 h
Inici de les mostres gastronòmiques de diversos països
A càrrec d’Asociación Cultural Mediterránea, Asociación
Almouna, Asociación Promotora Nuevo Perú, Asociación
Cultural Árabe, Fundació Akwaba, Club de Bàsquet Santiago,
Asociación Consumo Ecológico, Fallou i Associació de
Senegalesos de L’Hospitalet, Itran, ACEDICAR, Espíritu de
Santa Cruz i Saihua

Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa

11 h
Taller de dansa africana a càrrec d’Amics de Benín
Espai alternatiu

11.30 h
El senyor de les baldufes, espectacle de circ
Espai central

12 h
Taller de sardanes
Associació Sardanista Collblanc-la Torrassa
Espai alternatiu

12.30 h
Taller de dansa àrab
Asociación Cultural Mediterránea
Espai alternatiu

ACTUACIONS
I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa

ACTUACIONS
I ESPECTACLES / Parc de la Marquesa

12.30 h
Reggae per a xics amb The Penguins

19.30 h
Mostra d’activitats entorn del projecte Les dones de
L’Hospitalet teixim el nostre futur
Grup de dones de L’Hospitalet

Espai central

12.45 h
XVIII Campionat de Menjadors de Síndries
Joventut Obrera Cristiana (JOC)
Pista de bàsquet

13.10 h
Classe de ball en línia
XIC
Espai alternatiu

13.45 h
Sevillanes
XIC
Espai alternatiu

17.30 h
Teatre: El cercle de guix, adaptació de Bertolt Brecht,
amb música en directe
AMPA de l’Escola Ernest Lluch
Espai alternatiu

18 h
Espectacle: Ni cap ni peus, amb Circ Vermut
Espai Telefònica

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

Espai alternatiu
Ho coordina: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

19.30 h
Actuació d’Always Drinking Marching Band
Espai central

21 h
Fi de Festa amb La Sra. Tomasa
Espai central

*Durant tot el dia es podrà visitar el camió solidari d’ajut
als camps de refugiats d’Idomeni (Grècia).
Conductors solidaris

ESPAI DE JOCS, TALLERS
I ACTIVITATS
Tallers de màscares africanes i d’henna. Joc de l’Oca de
la Diversitat. Taller de contes: El viatje d’en Konan
A les 17.30 h
Fundació Akwaba

Taller de xapes, de plantar llavors de mandales i de
pintar caretes de l’Índia
Semillas para el Cambio

Contes a la vagoneta de passatgers del tren Ernest
D’11 a 12 h i a les 13 h
AMPA de l’Escola Ernest Lluch

Taller M’agrada... Volem omplir el nostre espai de
reflexions al voltant d’aquesta idea. Ens hi ajudes?
Grup de dones de Collblanc-la Torrassa

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

Concurs de dibuix

Asociación Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet

Taller d’henna i de cal·ligrafia àrab
Asociación Cultural Mediterránea

Taller de manualitats i dinàmica: Construïm entre tots
i totes el mapa dels orígens de Collblanc-la Torrassa

Tallers de dibuix, manualitats, jocs de taula i massatges

Taller d’henna

Taller: Pañuelos de coraje, taller per fer nusos i decorar
mocadors i barrets per al cap de forma divertida

AMPA de l’Escola Ernest Lluch
Asociación Almouna

Xerrades sobre els propis productes ecològics
Grup de Consum Ecològic la Florida

Tertúlies de cafè solidari, taller de manualitats
i campanya de recollida d’aliments botiga solidària
Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa

Taller d’estampació de samarretes

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

Torneig de bàsquet i tennis de taula
A les 16.30 h
Joventut Obrera i Cristiana (JOC)

Tallers: Fes una rosa pel Sàhara; fes un braçalet ben
salat; fes un cistellet personalitzat
Associació de L’Hospitalet amb el Sàhara

Club de Bàsquet Santiago de L’Hospitalet

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Informació sobre mediació comunitària. Programa
d’acompanyament a joves reagrupats. Programa
d’acollida. Dinàmica participativa sobre la convivència
Unitat de Convivència i Civisme i Servei de Mediació

Taller d’henna

Itran - Asociación de amigos del pueblo marroquí

Fabricació d’instruments musicals amb material reciclat

Associació coordinadora de col·lectius de persones amb discapacitat

Taller: Pintar i decorar màscares africanes de paper
Djumbai

Tallers de trenes africanes; taller de màscares: pinta
cares; mostra d’artesania de Guinea Bissau
SILO

ESPAI DE JOCS, TALLERS
I ACTIVITATS
Camió solidari d’ajut als camps de refugiats d’Idomeni
(Grècia)

Presa de la tensió arterial i del nivell de glucosa per
controlar la diabetis

Taller de macramé; taller de dibuix; taller de manualitats
i taller de relaxació

Taller d’alimentació saludable

Conductors solidaris

Projecte XIC - Pla Integral Collblanc-la Torrassa

Campanya de donació de sang (al matí)
(Unitat mòbil)

Associació de Donants de Sang de L’Hospitalet

Campanya L’Hospitalet sense Vies

Plataforma ciutadana L’Hospitalet sense Vies

Tallers Burkina
Mujeres Burkina

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

Taller de fang i maquillatge de fantasia
AnimArt de Roses

Taller de mandales, d’henna i de xapes
Semillas para el Cambio

Taller d’henna

Asociación Cultural Árabe

Taller de coneixement de l’entitat: Nosomosinvisibles
No Somos Invisibles

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

Paradetes: Desenfundar mano
Mujeres Pa’lante

Consorci Sanitari Integral
Consorci Sanitari Integral

Taller d’atrapasomnis, de Photocall i de lip dub

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI)

Taller de sensibilització

Violeta: Associació contra la violència de gènere

Tallers: Com et veus amb un turbant sikh? Com s’escriu
el teu nom en panjabí?
Comunitat Sikh de L’Hospitalet

Taller de rangoli per als més petits; taller de bindi i què
significa, i taller de globus solidaris
Fundació Vicente Ferrer

Globus per la diversitat lingüística

Consorci per la Normalització Lingüística

ESTANDS I EXPOSICIONS
Estands informatius de les ONG, les associacions, les
entitats mediambientals i els col·lectius participants
Exposició i venda de productes de comerç just
Mostra i venda d’artesania de diversos països
Mostra i venda de productes ecològics
Exposició dinàmica del programa En trànsit
JIS

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

Comerç just

Fundació Vicente Ferrer

Mostra d’artesania sahrauí i altres productes
L’Hospitalet amb el Sàhara

Mostra d’artesania de l’Àfrica Negra

Asociación Amigos Diadmai Madina-Koumera del Senegal

Mostra d’artesania marroquina tradicional i fòssils del
Sàhara
Itran

Artesania del Marroc

Asociación Cultural Árabe

Exposició fotogràfica del Senegal
Fallou

Venda d’artesania elaborada per l’escola
AMPA de l’Escola Ernest Lluch

De l’1 al 13 de juny, al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
Exposició de fotografia: “Diversitat religiosa i valors
compartits”
Inauguració: dimecres, 1 de juny, a les 18.30 h
Conferència i intervencions des de diferents tradicions

Ho organitzen: Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI),
Associació Educativa Ítaca i Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós“

Exposició a Torre Barrina: “El corazón de la Ceiba, una
colonia hispana en África Central”

Programa de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de L’Hospitalet

ESPAI DE DEBATS

L’Espai de Debats
estarà ubicat a
Torre Barrina

10 h
Taula rodona-debat: “Fem xi-barri ! Un barri millor és
possible. Organitza’t”
A càrrec de JOC, Xarxa Groga i AMPA de l’Escola Ernest Lluch

11.15 h
Taules rodones
“Benvinguts refugiades i refugiats”, primera part, amb
la presentació del llibre Islamofòbia contra el feixisme
i l’augment de l’extrema dreta

A càrrec de David Karvala i d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme

Segona part: “Compromís i acollida”

A càrrec de Dolores Ruiz, presidenta de la Creu Roja de L’Hospitalet

12.30 h
Xerrada i debat: “La gestió de la diversitat cultural”

A càrrec de Miquel Essomba, catedràtic de la UAB, i Carmen
Martínez Fábregas, de l’AMPA de l’Escola Ernest Lluch

13.30 h
Presentació de la I Muestra de Cine y Documental
Latinoamericano

Agermanat i auspiciat per Tetein Amerikanische Tage de Leipzig
i Halle (Alemanya), i projecció de Vergüenza y respeto, un documental social que va participar en el Festival 2015 (Tomás Lipgot, Documental, 2015, Argentina)

17 h
Projecció del vídeo En trànsit
JIS

17.40 h
Projecció del vídeo L’H, vacances en pau
Associació L’Hospitalet pel Sàhara

18 h
Xerrada: “I els valors humans?”

A càrrec de l’entitat No Somos Invisibles

19 h
Projecció de vídeo a càrrec de Mujeres Pa’lante
Mujeres Pa’lante

Abaraca • ACEDICAR • ADANE • Afrikable • Amics de
Benín • AMPA Escola bressol municipal La Casa del Parc •
AMPA Escola Ernest Lluch • AnimArt de Roses • Asociación
Al-Karia • Asociación Amigos del Camino de Santiago •
Asociación Amigos Diadmai Madina-Koumera del Senegal •
Asociación Cultural Árabe • Asociación Cultural Mediterránea
• Asociación de Consumo Ecológico • Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)• Asociación Promotora Nuevo
Perú • Asociación Almouna • Associació coordinadora de
col·lectius de persones amb discapacitat • Associació
d’Estudiants de L’Hospitalet (AEL’H) • Associació de
Benestar i Desenvolupament (ABD) • Associació de Donants
de Sang de L’Hospitalet • Associació de Veïns de Collblancla Torrassa • Associació Educativa Ítaca • Associació
M3 Serveis Socials • Associació Sardanista CollblancTorrassa • Associació solidària social per a l’educació dels
marroquins a Espanya • Casa de Fuente Obejuna (Taula
per la Convivència) • CB Santiago • Centre d’Estudis de
L’Hospitalet • Comissió d’entitats Collblanc-la Torrassa •
Comunitat Sikh de L’Hospitalet • Consorci Sanitari Integral •
Creu Roja • Djumbai • Espai Jove La Claqueta • Espíritu de
Santa Cruz • Fallou • Fundació Akwaba • Fundació Vicente
Ferrer • Grup de dones de Collblanc-la Torrassa • Itran • JIS
- Punt Òmnia - Arrels • Joventut Obrera i Cristiana (JOC) • La
Casa de Nicaragua • L’Hospitalet amb el Sàhara • Mandinga
Makoyi Kafo • Mujeres Burkina • Mujeres Pa’lante • No
Somos Invisibles • Consorci per la Normalització Lingüística
de l’Hospitalet • Pla Integral Collblanc-la Torrassa (Programa
XIC) • Plataforma L’Hospitalet sense Vies • Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) • Projecte Oci al
barri • SAIHUA • Semilla para el Cambio • SILO • Unitat
contra el Feixisme i la Xenofòbia • Unitat de Convivència
i Civisme • Violeta: Asociación contra la violencia de género
• Xarxa Groga
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