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PROGRAMACIÓ+ SOLIDARITAT 2015
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.
 • Ajuntament Berga “I TU, CONEIXES ELS TEUS VEÏNS?”
   publicació 11 de març.
 • Regió 7: “ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ”, publicació 14 març.
 • Regió 7: “COSIDOR DE CARITAS” publicació 21 març.
 • Nació Berguedà: “L’ALIANÇA HUMANITÀRIA PER L’ALIMENTACIÓ    
    INFANTIL” publicació 15 de març.
 • Nació Berguedà: “TASQUES SOCIALS DE LA BIBLIOTECA DEL BARRI”
    publicació 22 de març.
 • Televisió de Berga: “LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL”, publicació 11 de    
    març.
 • Televisió de Berga: “DIVERSITAT RELIGIOSA” publicació 18 de març
 • Ràdio Berga: “CURSOS, PROGRAMES, APRENENTS I VOLUNTARIS”  
    publicació 16 de març.

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 
–guanyadora del Premi Gaudí 2015- 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 h a 13.30 h

• Activitats puntuals durant la fira
10.30 h a 10.45 h – Sessió de rehabilitació amb el Coixí del Cor amb la 
fisioterapeuta de l’associació, Montserrat Noguera. Ass. Ginkgo.
11 h a 11.30 h – Conta contes: ”En Jordi i la Salima” amb Dani Magyk.
11.30 h a 12 h – Animació Infantil amb Dani Magyk.
12 h – Activitat infantil amb Grup Colònies a Borredà. 
12 h a 13 h – Actuació musical de Rosa Sánchez, músiques populars 
llatinoamericanes.

• Activitats  que es faran durant tot el matí  
“Tastets de llengua solidaris” organitzats per Voluntariat per la Llengua (CNL 
Montserrat).
“Menjar fruita és divertit”, taller infantil a càrrec de l’ Ass. Ginkgo
“Pintem figuretes de La Patum” organitzat per ASFAM i Grup Horitzó del 
Berguedà.
“Acció CAT” organitzat per Òmnium Cultural del Berguedà.
“Tastets de menjar de diferents països”, organitzat per Mans per l’Acció 
Solidària.
“Pastes i té marroquins”, organitzat per Comunitat Islàmica de Berga i 
l’Associació Islàmica de Gironella.
“Taller de henna”, organitzat per Fundació Nous Catalans.
“Exposició: 150 anys de la Creu Roja i l’acció humanitaria” 
per part de la Creu Roja.

Altres actes: 

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 al telèfon 696 074 812). 50 places. 

12 de març a les 18 h al Casal de Gent Gran de Berga, inauguració de l’exposició 
“Pintar, camí de vida” de Carmina Duran, persona afectada de càncer de mama. 
Seguidament, taula rodona amb persones afectades de càncer. L’exposició es 
podrà visitar 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 la sala polivalent de l’Hotel d’Entitats –antic centre cívic- 
xerrada sobre “alimentació saludable” a càrrec d’Ester Corrales,
especialista en oncologia i directora de Rural Salut, organitzada per l’Ass. 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 del Centre de Salut Mental 
d’Adults de Berga, organitza ASFAM.

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

11 d’abril de les 10 fins les 19.30 h a la plaça de Sant Pere,
“Campanya de sensibilització” de Caritas.
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