
SETMANA  
SOLIDÀRIA
Pel dret a una 
infància digna

ORGANITZEN: COL·LABOREN:

Apropa’t a les infàncies oblidades 
a través dels vídeos que ha 
seleccionat la mesa de Solidaritat 
i cooperació de Sant Quirze del 
Vallès al canal Youtube



DEL 13 AL 20 DE 
NOVEMBRE DE 2017

ACTIVITATS AL MUNICIPI

Del 2 al 15 de novembre

CAMPANYA DE RECOLLIDA  
DE JOGUINES I CONTES  
DE SEGONA MÀ

La Mesa de Solidaritat organitza una 
campanya de recollida de joguines 
que es posaran a la venda el dia 19 de 
novembre al Parc de les Morisques. La 
recaptació anirà destinada a fer front 
a la crisi humanitària de les persones 
refugiades víctimes dels conflictes 
armats de la mediterrània.
Les joguines que no es venguin el dia 
19 es posaran de nou a la venda el 
dia 17 de desembre i els beneficis es 
destinaran a la Marató de TV3.

Punts de recollida:

• Escola Pilarin Bayes
• Escola Purificació Salas
• Escola Lola Anglada
• Escola el Turonet
• Escola Taula Rodona
• Institut Salas i Xandri
• Escola Bressol El Patufet
• Kids&Us School of English
• Escola Bressol Picarol Blau
• Llar d’Infants la Marieta
• Biblioteca Municipal
• Escola d’Adults l’Olivera
• Espai Maria-Mercè Marçal

Dimarts 14

18 h 

GRAVACIÓ DEL PROGRAMA ESPECIAL DE 
RÀDIO SANT QUIRZE SOM SOLIDARIS
 
Acte obert a tota la ciutadania 
Lloc: Biblioteca 
El programa s’emetrà a la Ràdio Municipal 
el dia 15 de novembre a les 19 hores el 
90.9 FM.

Divendres 17

21 h 

PEL·LÍCULA 
“EN EL MUNDO A CADA RATO”

Documental produit per TUS OJOS en 
col·laboració amb UNICEF per contribuir 
amb la protecció dels drets de la 
infancia. Són cinc histories rodades a 
diferents països del mon a on els seus 
protagonistes són nens.

http://tusojos.es/es/en-el-mundo-a-cada-rato

Adreçada a: Famílies
Lloc: Casal d’avis

Dissabte 18

19 h

CONCERT SOLIDARI AMB 
LA CORAL LA RENAIXENÇA

La Coral Renaixença de l’Àmbit de la Salut 
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa, 
és un projecte inclusiu, amb dos objectius 
principals, oferir els beneficis de la músi-
ca, i crear un espai a on sacsejar l’estigma 
respecte a la salut mental. Per aquest mo-
tiu els seus integrants són persones amb 
i sense malaltia mental. Portem un reco-
rregut de més de quatre anys, amb actua-
cions en el Palau de la Música Catalana , 

Palau de Sant Jordi, Auditori de Terrassa 
entre d’altres. Hem pogut presentar els 
primers resultats sobre mesures de qua-
litat de vida i autoestima en un Congrés 
Internacional, mitjançant una comunicació 
oral “Music & Well-being”en el “The Inter-

  .”eraC detargetnI rof noitadnuoF lanoitan
El repertori és variat, des de gòspel, jazz, 
música clàssica, música moderna, folklore 
de diferents parts del mon.

L’actuació estarà composada per 4 peces:
 
Akai Hana - Cancó tradicional japonesa
Hallelujah – Leonard Cohen
Swing low, seewt chariot – Gòspel
Banaha - Cançó Africana
 
Adreçada a: Famílies 
Lloc: Casal d’avis 
Amb la participació del Servei de 
Rehabilitació Comunitària del Consorci 
Sanitari de Terrassa  

Diumenge 19

d´11 a 14 h

MERCAT SOLIDARI DE JOGUINES I 
CONTES INFANTILS DE SEGONA MÀ
  
Les joguines són instruments ideals 
per acompanyar els infants en el 
desenvolupament de totes les seves 
habilitats i el seu potencial com a 
persones. 
Trenca amb estereotips sexistes i deixa 
que l’infant desenvolupi totes les seves 
capacitats
Tria joguines que fomentin l’autonomia 
personal, la creativitat, la imaginació, la 
cooperació, la cura i la tendresa,...
Quan creixin, podran gaudir d’un 
futur més ampli, més lliure i amb més 
oportunitats.
  
Adreçada a: Famílies 
Lloc: Parc de les Morisques

Dilluns 20

19.30 h 

DEBAT DE CIUTADANIA:  
“LAS VIDAS DE GRACE” 

Videofòrum per reflexionar sobre l’abús 
sexual infantil com a forma de violència. 
En el debat posterior a la projecció es 
definirà què és l’abús sexual infantil i 
es reflexionarà sobre la necessitat de 
trencar el silenci sobre aquesta forma de 
violència. 
Activitat oberta al públic en general 
(majors de 12 anys). 

Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Masia 
Can Feliu 
Amb la participació de la Fundació Vicky 
Bernadet

Del 20 de novembre al  
20 de desembre 

EXPOSICIÓ: VOLUNTARIAT A SAN 
JUAN LA LAGUNA (GUATEMALA)
  
La Fundació Quetzal ens presenta, 
mitjançant un recull de fotografies, la 
feina dels voluntaris i voluntàries al poble 
de San Juan La Laguna (Guatemala).

Horari: de dilluns a divendres,  
de 8 a 20.30 h 
Lloc: Cap Sant Quirze


