
+ SOLIDARITAT 2015
12 de març a les 18 h al Casal de Gent Gran de Berga, 
exposició “Pintar, camí de vida” de Carmina Duran. 
Fins al 13 d’abril. Organitza l’Ass. Ginkgo.
Del 13 al 26 de març al Pavelló de Suècia de Berga, 
exposició fotogràfica “Ells fan l’esforç. I tu que ets 
d’aquí... no els parlaràs en català?” del fotògraf Josep 
Rojas. Organitzada pel CPNL.

18 de març a les 18 h a l’Hotel d’Entitats –antic centre 
cívic- xerrada sobre “alimentació saludable” a càrrec 
d’Ester Corrales. Organitzada per Ginkgo.

26 de març a les 20.30 h al Pavelló de Suècia - xerrada 
“L’ansietat a la vida” a càrrec de Marga Trancho Freile, 
psicòloga clínica de CSMA de Berga. Organitza ASFAM.

10 d'abril a les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats -antic centre 
cívic-  “xerrada de Sor Lucia Caram”. Organitza Mans 
Unides i Penya Blaugrana de Berga. 

11 d’abril de les 10 fins les 19.30 h a la pl. de St. Pere, 
“campanya de sensibilització” de Caritas.
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Emmirallem-nos: projectes socials

AVUI FA EL DEMÀ
Els mitjans de comunicació locals posen èmfasi en 
experiències de cohesió social dutes a terme a la ciutat.

CINEMA SOLIDARI
Dijous 19 de març a les 20 h 
al Pavelló de Suècia de Berga
Xerrada a càrrec de Gagandeep Singh,
portaveu de la comunitat Sikh a Catalunya 
i projecció de la pel·lícula Rastres de Sàndal 
amb tast de cuina índia. 
Tiquet: 5€. Reduït: 3€ (joves fins a 25 anys i majors de 65 anys)

6è Fira d’Entitats Socials i de Cooperació 
Dissabte 28 de març al pg. de la Indústria 
(a continuació del mercat setmanal) 
de 10 a 13.30 h tallers i actuacions musicals 
i infantils durant tot el matí. 

Del 2 al 16 de març - campanya “Em convides a 
esmorzar?”, organitzada per Mans Unides.

11 de març a les 16.30 h al Món Homeocèutic. 
Sortida de marxa nòrdica organitzada per Rural Salut
i l’Ass. Ginkgo (inscripcions 696 07 48 12). 

Salut Mental. Associació de familiars i amics (Berguedà)
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