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EXPOSICIONS

Projectes de Cooperació de 
Manresa
Material elaborat pel CM de Solidaritat

La Pau, tu què en penses?
Exposició de rangolis que ha treballat la 
Federació As.Veïns i la F.Vicente Ferrrer 
a les Biblioteques veïnals.

El Cafè de Comerç Just i el 
Comerç Just
Material elaborat per Alternativa 3
El comerç just: una alternativa de consum 
respectuosa amb el planeta i amb les 
persones.

Deute Ecològic
Material de l’ODG
Parlem de contaminació, espoliació de 
recursos, justícia ambiental, equitat i 
drets humans.

Manresa amb els Drets 
Humans
Material elaborat pel CM de Solidaritat

TALLER

Senegal i Costa d’Ivori a través 
de la música 
Músics bagencs ens descobriran les 
funcions comunitàries de la música. 

+ info: al tel 010 i a l’Apuntador de setembre
Organitza: Ajuntament de Manresa 
(Cultura)

EL CONSELL M. DE SOLIDARITAT 

Som una xarxa formada per entitats i 
l’Ajuntament. L’objectiu comú és construir un 
model de ciutat basat en la justícia social. 

Entenem la cooperació com a un treball 
compartit entre pobles i països per viure en 
societats respectuoses i equilibrades.

Volem millorar la nostra pròpia realitat tenint 
un impacte global positiu: les decisions a nivell 
local marquen el món on vivim.

*COM
Anàlisi de la realitat
Educació per la Pau i el Desenvolupament
Consum de proximitat i  comerç just
Drets Humans
Bones pràctiques  per reduir les  causes de les 
desigualtats

El nostre posicionament és necessari.!!

Un antropòleg va proposar un joc a infants 
d’una tribu africana.

Va posar un cistell ple de fruita prop d’un arbre i 
va dir als infants que el qui arribés primer, 
guanyaria tota la fruita. Els nens i nenes es van 
agafar de les mans i van córrer plegats, després es 
van asseure i van gaudir del premi.

Per què havien corregut així?  
Com un de nosaltres podria estar feliç, si tots els 
altres estarien tristos?

Més informació: 

Casa per la Solidaritat i la Pau
Flors Sirera
www.florssirera.org  
938724496

Amb el suport de:

Del 5 al 31 d’octubre· 2012

reptes
globals,
respostes
locals



ACTE
INAUGURAL

El món que volem
a ritme de música

Presentació de l’ideari del Consell 
Municipal de Solidaritat (CMS)
T’embolica la Troca en concert
(música folk)

FIRA
ECOVIURE

Xerrada “Anticooperació 
ambiental”.
Monica Vargas, investigadora de 
l’Observatori del Deute en la
Globalització (ODG).
Anàlisi del model actual d'explotació dels 
recursos naturals. Justícia ambiental, 
equitat i drets humans. 

Mostra d’ entitats de Banca 
ètica a Catalunya: 
Coop57, Fiare, Oikocredit i Triodos. 
Coordina Setem Catalunya
Es  podran fer tràmits per obrir comptes 
de banca ètica.

Cata de Café de Comerç Just: 
Tasta, degusta, olora i aprèn. Alternativa 3
Beneficis del comerç just a través d’una 
cata de cafè. Respecte als criteris 
ecològics i als drets humans des del seu 
origen al ciutadà. 
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CINEFÒRUM

Projecció Interferències
Una companyia teatral prepara una obra 
per promoure la reflexió. Denuncien  
l’empobriment, la impunitat i la 
destrucció de drets i del medi ambient, 
però s’escaparan de les pròpies 
contradiccions ètiques? 
Projecte de l’ODG i Quepo 
Col·laboració amb Cineclub i Ecoviure

FIRA D’ONGs

Treballant des de Manresa
per la qualitat de vida de les 
persones i del planeta  

Mostra d’ONGs i de la Xarxa d’Inclusió 
Social
Gimcana, tallers i animació 

Dinar popular (productes locals i de 
comerç just) 8€. /Reserves a Flors Sirera

Taller de música i danses africanes per a  
petits i grans 
A càrrec dels músics Bamba, Touty i 
Lluís Pinyot  
Xocolatada de comerç just 

Cançons i lectura de manifest a càrrec de 
Natxo Tarrés i CMS
Cloenda mostra ONGD

Societat i nova ciutadania. 
Realitats i estereotips al 
voltant de la diversitat.

Programa d’ Acollida - Bages per tothom 
Entitats Veïnals

Dj.25

La 
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21h
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11:30 a
20:30h

14h

18h

19h 

Ds.27

Casa 
Flors 

Sirera
9:30 a

13:30h

OBRINT-NOS AL MÓN
PER LA PAU

Conta contes de l’Índia i 
manualitat col·lectiva
Conte per donar a conèixer la cultura 
índia a càrrec de l’Ós mandrós.
(Biblioteca Infantil)
Taller de Pintar Rangolis
(Pça Crist Rei)
Col·laboració entre les Biblioteques 
veïnals, F.Vicente Ferrer i CMS.

FÒRUM DE SOLIDARITAT
DE MANRESA

Construint alternatives: Reptes 
globals. Quines respostes locals?

Benvinguda

“El que no es diu sobre la crisis” 
Vicenç Navarro 
Catedràtic de Polítiques Públiques, UPF
Professor de Public Policy, Johns Hopkins 
University.

Pausa 

En clau de futur: I ara?
Miren Etxezarreta
Catedràtica Emèrita en Economia
Aplicada de la UAB
Màster i Doctora en Economia per la 
London School of Economics i per la UAB 
Membre del Seminari d’Economia Crítica 
TAIFA.

Cap on ens porta l'endeutament 
de l'Estat espanyol?, 
L’Auditoria Ciutadana
Gemma Tarafa ODG i Plataforma 
Auditoria Ciutadana del Deute.


