


L’Hospitalet celebra una nova edició de 
la Festa de la Diversitat, que enguany 
assoleix la seva majoria d’edat, amb 
la voluntat de sensibilitzar sobre 
la diversitat del món i fomentar la 
convivència i la interculturalitat.

Any rere any, la Festa de la Diversitat 
posa en relleu la diversitat existent a la 
nostra ciutat i promou els valors de la 

convivència, la solidaritat, el respecte, l’equitat i la llibertat. Amb 
aquesta finalitat, el parc de la Marquesa es converteix en escenari 
de múltiples i coloristes propostes. Entre les activitats, hi haurà 
música, ball i circ; debats i xerrades; mostres de gastronomia 
d’arreu del món, i els estands d’associacions i entitats socials, 
culturals i educatives.

L’increment de la diversitat de la nostra societat implica una sèrie 
de transformacions al nostre entorn immediat que ens planteja nous 
reptes relacionats amb la igualtat d’oportunitats, la cohesió social 
i la convivència ciutadana. Conèixer i compartir altres cultures i 
tradicions ens ajudarà a fer de L’Hospitalet una ciutat tan receptiva, 
integradora i diversa com aquesta gran festa anual.

Vull agrair als membres de la Comissió de Festes de Collblanc–la 
Torrassa el seu treball i la seva dedicació i animar tothom a gaudir 
d’una festa que no deixa mai de sorprendre’ns.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat 

Quan fa 18 anys vam començar aquest camí, la nostra ciutat era 
molt diferent. S’intuïa un canvi, i aquest canvi la va transformar pro-
fundament: de nou L’Hospitalet es va convertir en una ciutat acolli-
dora, aquesta vegada acollint persones arribades d’arreu del món. 
Durant aquests anys hem après moltes coses, com, per exemple, 
que a la nostra ciutat es parlen 300 idiomes diferents i que a les 
botigues dels nostres barris hi ha aliments de països tan llunyans —
que amb prou feines podem dir-ne el nom— i que hem tastat en les 
mostres gastronòmiques de la nostra Festa. També ens han sorprès 
els virolats i exquisits vestits tradicionals i els sons estranys i capti-
vadors de les danses, l’origen de les quals es perd en la antiguitat 
dels temps.

Es podria dir que la Festa de la Diversitat ha estat un vehicle sensibi-
litzador d’aquesta nova ciutat, una eina integradora que ha apropat 
als nostres veïns i veïnes les noves cultures amb què convivim cada 
dia i que ja formen part del nostre paisatge i de la nostra realitat 
quotidiana. 

En aquesta edició, la Festa de la Diversitat complirà 18 anys, una 
majoria de edat plena d’experiències que l’han fet créixer en soli-
daritat i compromís envers una societat més igualitària i més justa. 
Un compromís que continuarà en cada edició que se celebri i que 
contribuirà al fet que aquesta ciutat mantingui l’esperit acollidor que 
ha estat sempre el millor de si mateixa. 

Comisió de Festes de Collblanc-la Torrassa 



ACTUACIONS I ESPECTACLES
10.30 h
Inici de les activitats als estands de les ONG, dels tallers
i de les activitats infantils

10.30 h
Cercavila amb el grup Baturrassa

11 h
Taller de danses àrabs i actuació dels dansaires
Asociación Cultural Mediterránea
Espai alternatiu

11 h
Inici de les mostres gastronòmiques de diversos països 
A càrrec de l’Asociación Cultural Mediterránea, l’Asociación 
Almouna, l’Asociación Catalandaoud, l’Asociación 
Intercultural Latinoamericana DosMundosMil, l’Asociación 
de la Comunidad Dominicana en Catalunya
i l’Asociación Promotora Nuevo Perú

11.30 h
Actuació del grup de música de percussió senegalès 
Manding Makoyi Kafo
Espai alternatiu

11.30 h
Cía. Trifaldo presenta l’espectacle de circ ES3
Espai central
Amb la col·laboració de La Resistència

12 h
Taller de gimnàstica terapèutica
A càrrec de Pep Bargalló, del projecte XIC

13 h
Cercavila pel parc amb La Morenada Fanáticos en 
Barcelona
Associació Fraternidad Reyes Morenos Fanáticos

13.15 h
XV Campionat de Menjadors de Síndries
Joventut Obrera Cristiana (JOC)

14 h
Representació de la dansa tarqueada
A càrrec de Songo Suas Fanáticos
Espai alternatiu

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

18 h
Actuació de Cubaneo Lo Auténtico, associació de música 
tradicional cubana
Espai alternatiu



ACTUACIONS I ESPECTACLES
ESPAI DE JOCS, TALLERS,  
ACTIVITATS I CAMPANYES

18 h
Tortell Poltrona presenta Tortell Poltrona, espectacle de 
circ per a tots els públics 
Espai davant de Telefónica
Amb la col·laboració de La Resistència

19.10 h
“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 Sudanche, amb l’espectacle Sound of the 
Barrio
Espai central
Amb la col·laboració de La Resistència

21 h
Concert de La Troba Kung-Fu
Espai central
Amb la col·laboració de La Resistència

 Taller de maquillatge multicultural i Mabaloris 
Txusgui (joieria creativa) a l’espai familiar de 0 a 3 
anys La Caseta de les Palmeres
Associació Educativa Ítaca

 Taller de xapes antirumors i estand d’artesania 
africana
Durant el dia, projecció del vídeo 20 anys d’Akwaba
Fundació Akwaba

 “Emmarca’t amb Creu Roja”, taller de maquillatge
 i de dibuix

Creu Roja

 Dins la campanya de suport al projecte Mongol Rally, 
projecció del documental En trànsit: la vivència de 
la migració, enregistrat durant la Festa, en què es 
recullen les experiències viscudes pels adolescents 
en el seu procés migratori
Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)

 Taller d’henna
Associació Almouna

 Taller d’alimentació infantil de 3 a 11 anys
 Taller de memòria per a gent gran
Àrea Bàsica de Salut Collblanc-la Torrassa

 Taller de cal·ligrafia àrab i tatuatges amb henna
Associació Wafae



ESPAI DE JOCS, TALLERS, ACTIVITATS I CAMPANYES
 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 Associació de Benestar
i Desenvolupament (ABD)

 Campanya “Ni el treball ni l’educació es troben en 
liquidació. Ocupa els teus drets”
Jocs gegants relacionats amb la campanya i party dels 
drets
Joventut Obrera i Cristiana (JOC)

 Tallers: “Fes una rosa pel Sàhara i emporta-te-la”
 i “Vine als nostres tallers de la diversitat”

Associació L’Hospitalet amb el Sàhara

 Taller: “Ets una dona única. Deixa’ns la teva 
empremta”
Grup de dones Collblanc-la Torrassa

 Taller de maquillatge
AAT

 Taller de xapes i joc del Memory
Catratxhos (Associació de cooperació amb Hondures)

 Taller de bijuteria
Fundeo (Montse Valero - Bijuteria sostenible)

 Taller de mosaic i taller de clauers
Associació Solidària Montse Bernat (ASOMOBE)

 Mostra d’artesania
 De 12 a 13 h: “Pintem l’Àfrica de nou”, activitat per a 

infants i adults amb pintura de dits
Asociación Al Karia

 Taller d’henna
Associació Catalandaoud

 Taller de plastilina i dibuix
Asociación Amigos del Camino de Santiago de 
L’Hospitalet

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

 Taller de màscares
Fundació Cristal

 Jocs: Puzzle i Memory
Fundació Campaner

 Taller: “Ojitos de Dios”, tejidos precolombinos
Asociación Intercultural Latinoamericana DosMundosMil

 Campanya al voltant del comerç just
La Xarxa de consum solidari



ESPAI DE JOCS, TALLERS, ACTIVITATS I CAMPANYES
 Mercat d’intercanvi i campanya de productes 
ecològics
Waslala

 Mercat de roba amb materials reciclats
Cosiendo Trapos

 Tallers de manualitats: teixits, costura i croixet
Mujeres Pa’lante - Maloka

 Taller infantil
Biosfera

 Taller de pentinats africans
Etane

 “Encisadors de gossos”, taller de teràpia assistida 
amb gossos
D’11.30 a 13.30 h i de 17 h a 19 h
Associació Coordinadora de Disminuïts de L’Hospitalet

 Joc gegant Scrabble “Construint els drets dels 
infants”
Sonrisas de Bombay

 Mostra d’artesania de Guinea Bissau
SILO

 Taller de flors de ganxet i taller de pintada de cares
A càrrec de Loli Marqués
Projecte XIC - Pla Integral Collblanc-la Torrassa

 Joc del Mil·lenni
CC ONG Ajuda al Desenvolupament

 Mostra d’artesania de l’Índia i comerç solidari
Fundación Vicente Ferrer

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

 Campanya L’Hospitalet sense vies
Plataforma ciutadana L’Hospitalet Sense Vies

 Taller de trenes africanes i taller de maquillatge
Associació Afro-Cat

 Taller: “ Corto, pinto y coloreo”
Amics per al Desenvolupament a l’Africa Negra (ADANE)

 Taller de punts de llibre, taller de xapes, taller de 
trenes, taller de perruqueria i taller de rastes Baye 
Fall. Mural sobre l’Àfrica
Fallou i Manding Makoyi Kafo

 Activitats al voltant de la campanya “Salvem 
l’Amazones”, de Greenpeace
Greenpeace



ENVELAT DE DEBATS
11 h
Projecció del documental Fallou, guanyador del Certamen 
de Cine Digital 2010
A càrrec de Fallou

12 h 
Projecció del vídeo Un dia en la vida d’un nen a Guinea 
Bissau
A càrrec de SILO

12.30 h
Projecció del vídeo realitzat l’any passat a la Festa de la 
Diversitat L’H proposa
A càrrec de Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) 

13 h
Vídeoforum sobre Enfermedades olvidadas, enfermedades 
de la pobreza 
A càrrec de Sonrisas de Bombay

16.30 h
Taller: “Ritual del solstici d’estiu”
A càrrec d’Albert Abad, de la Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements (XIC)

17.30 h 
Taller d’introducció a l’esperanto, llengua internacional
A càrrec de Roger Sanjaume, de la XIC 

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

 Artesania marroquina. Associació Wafae
 Comerç just i artesania africana. Exposició

 de projectes. Fundació Akwaba
 Art antic africà i llibres africans. Etane
 Exposició d’invertebrats marins. Biosfera
 Mostra d’artesania. Defensem Cuba
 Exposició de projectes del Marroc. Asociación Al Karia
 Exposició: “Ajuda humanitària a Haití”. Creu Roja
 Exposició: “Nosotros también”. L’Hospitalet amb el 

Sàhara 
 Mostra d’artesania de l’Àfrica negra. Koumera-Senegal
 Exposició fotogràfica sobre la malaltia anomenada 

noma. Fundació Campaner 
 Mostra d’artesania de l’Índia. Fundación Vicente Ferrer
 Mostra d’artesania del Camerún. Asociación de 

Cameruneses de Catalunya (ACC)



ONG, ENTITATS I COL·LECTIUS PARTICIPANTS
5 Continents • AAT • ABS Collblanc-la Torrassa • ADANE 
• Associació Afro-Cat • Asociación Al Karia • Asociación 
Amigos del Camino de Santiago • Asociación Cultural 
Mediterránea • Asociación de Disminuidos Físicos de 
L’Hospitalet • Asociación Fraternidad Los Reyes Morenos 
Fanáticos • Asociación Intercultural Latinoamericana 
DosMundosMil • Asociación Violeta contra la Violencia 
de Género • ASOPXI • Associació Almouna • Associació 
Catalana de Dominicans a Catalunya • Associació 
Catalandaoud • Associació Coordinadora de Disminuïts de 
L’Hospitalet • Associació Cubaneo Lo Auténtico • Associació 
de Benestar i Desenvolupament (ABD) • Asociación de 
Cameruneses de Catalunya (ACC) • Associació de Donants 
de Sang de L’Hospitalet • Associació de Veïns de Collblanc-
la Torrassa • Associació Educativa Ítaca • Associació 
M3 Serveis Socials • Associació Solidària Montse Bernat 
(ASOMOBE) • Associació Wafae • Biosfera • Burkina 
Faso També • Catratxhos (Associació de cooperació amb 
Hondures) • CC ONG Ajuda al Desenvolupament • Centre 
d’Estudis de L’Hospitalet • Colectivo Maloka - Mujeres 
Pa’lante • Comissió d’Entitats Collblanc-la Torrassa • 
Cosiendo Trapos • Creu Roja • Defensem Cuba • Etane • 
Fallou • Fedelatina • Fundació Akwaba • Fundació Campaner 
• Fundació Cristal • Fundación Vicente Ferrer • Fundeo 
(Montse Valero - Bijuteria sostenible) • Greenpeace • Grup 
de dones Collblanc-la Torrassa • Intervida • Joventut Obrera 
i Cristiana (JOC) • Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) 
• Koumera-Senegal • L’Hospitalet amb el Sàhara • La Casa 
de Nicaragua • La Xarxa de consum solidari • Mabaloris 
Txusqui • Mandinga Makoyi Kafo • Pla Integral Collblanc-
la Torrassa (Programa XIC) • Plataforma L’Hospitalet 
Sense Vies • Promotora Nuevo Perú • SANI • SILO • 
Sonrisas de Bombay • Voluntaris de L’Hospitalet • Waslala

Dins l’espai de l’haima es duran a terme diferents activitats, 
xerrades i col·loquis. 

XERRADES A L’HAIMA

ENVELAT DE DEBATS

La Comissió de Festes es reserva el dret de fer els canvis 
d’activitats i horaris que consideri oportuns.

19 h
Projecció del documental La sonrisa de Smara, la vida 
en un centre de discapacitats en el camp de refugiats de 
Tinduf
Associació L’Hospitalet amb el Sàhara




