
Amb aquesta nova edició, ja la tercera Mostra d’Entitats de Cooperació Internacional i 
Pau del Districte de Sant Martí, es reforça la feina realitzada al llarg de l’any des de la 
Comissió d’entitats de cooperació del nostre districte.

Un dels seus principals objectius és el de sensibilitzar, apropar i visualitzar els diferents 
projectes de cooperació del 2010 que estan duent a terme a diversos indrets del món les 
associacions de cooperació de Sant Martí.

Així doncs, trobareu una exposició dels principals projectes en marxa, espais lúdics per a 
infants, informacions sobre les entitats participants, xerrades, debats, projeccions i actuacions
de música ètnica del món.

Aquest any, la Mostra es realitza en el marc de la Festa Major del Poblenou i dintre de la Festa 
Multicultural del barri.

Molt bona jornada a tots i a totes.

Francesc Narváez i Pazos
Regidor del Districte de San Martí

CARPES D’ENTITATS
10 ONG’s membres de la Comissió de cooperació de Sant Martí exposen els

principals projectes i campanyes engegades a diversos indrets del món.

ACTIVITATS A LA CARPA CENTRAL

11.00 h

de 12.00 
a 13.00 h

13.15 h

13.30 h

17.00 h

17.25 h

18.10 h

18.45 h

POBLE9 PEL SÀHARA.  Contacontes. Mercè Capell, ............

TAULA RODONA:  “Cóm la crisi afecta les entitats”. 
amb: Arcadi Oliveres, Manel Vila i José Aristizábal (moderador)

CONOSUD. Projecció de “Justa Trama: otra economía acontece al Brasil”

DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA. Projecció de “Camins de fang”.

SANT MARTÍ AMB EL SÀHARA. Projecte Sant Martí amb el Sàhara”

COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA.
Video sobre “International Peace Observatory” i debat.

ADIA. Fotomuntatge de la història d’ADIA.

KO’EJU. Ko’eju, 10 anys de La Verneda al Paraguai.

ADIA. Associació per al desenvolupament de la infància d’Àfrica.
CONOSUD. Associació de cooperació Internacional Nord-Sud.
SANT MARTÍ amb el Sàhara.
GRUP KO’EJU. Solidaritat amb Paraguai.
POBLE9 PEL SÀHARA.
E. FLOR DE MAIG. Brigada per Cuba.
COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA.
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA. Nicaragua, Perú.
MESTRES PER BÒSNIA.
ETANE. Sensibilització Àfrica subsahariana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallers per a infants a les carpes:
Carpa d’…E. Flor de Maig. Dibuixos per Cuba.
Carpa de Mestres per Bòsnia. Taller de totxets.

Altres:
Carpa d’Etane. Trenes 
africanes i contacontes.

La Mostra de Cooperació es realitza en el marc de la 8a FESTA MULTICULTURAL.
Un Poblenou de tots colors de la Festa Major del Poblenou.

On trobareu:

• Parades d’Associacions i col·lectius d’arreu del món amb artesania i altres productes 
  tradicionals i també amb venda de menjar de cuina tradicional de diferents països, 
  amb taules i cadires per dinar.

11.00 h

14.00 h

18.00 h

21.00 h

Tallers per a infants i adults.

Dinar. Amb taules i cadires gratuïtes.

Actuacions dels grups següents:
•  INDO-ESPAÑA Associació Cultural (danses Bhangra)
• CUMBIAMBUCO (ritmes i balls colombians)
• KENKELIBA (música i balls africans)
• TOTEVA RAPA NUI (música i balls de la Polinèsia)

Traca i comiat de Festa Major


