
Més informació:
espaideciutadania@gmail.com

www.setmanadelasolidaritat.org

#solidarisLH
#SemanaDeLaSolidaridadDelHospitalet

VOLEM  
ACOLLIR

ARA!
L’Hospitalet amb 

les persones refugiades
Setmana de la Solidaritat

Del 20 al 29 d’octubre de 2018
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“A Síria, més de 7 milions de nens ho han perdut  
tot. Dos milions han fugit i sobreviuen en ínfimes 
condicions en camps de refugiats. Més de 600 es 
van ofegar a la Mediterrània l’últim any. Els nens 
estan morint a les nostres portes! Han assassinat 
el futur i la innocència! Com s’han atrevit? Per 
què han matat Peter Pan?”

Del relat El país de Nunca Jamás, d’Emma Riverola

“Com diu la poetessa somaliana Warsan Shire, cap 
mare posa els seus fills a l’aigua a menys que l’aigua 
sigui més segura que la terra.” 

Del relat Quan el mar és més segur que la terra,  
de Najat el Hachmi

Les entitats que formem l’Espai de Ciutadania de 
L’Hospitalet tornem a organitzar la Setmana de 
la Solidaritat, del 20 al 29 d’octubre. Aquest any 
us tornem a demanar la vostra solidaritat amb les 
persones refugiades. 
Des de la Segona Guerra Mundial mai havia hagut al 
món un nombre tant elevat de persones refugiades, 
més de 65 milions. A L’Hospitalet, que és una ciutat 
d’acollida, l’Espai de Ciutadania ha convocat, durant 
els últims dos anys i mig, 29 concentracions que tenen 
lloc l’últim dilluns de cada mes davant de “l’Acollidora” 
per tal de mostrar el nostre suport a les persones  
refugiades que fugen de països com Síria, Afganistan, 
Iemen, Iraq, Veneçuela, Nigèria, Ucraïna, Etiòpia,  
Birmània... i per exigir el compliment del compromís 
que va adquirir l’anterior govern d’Espanya d’acollir 
poc més de 17.000 persones refugiades. A dia d’avui, 
quan fa gairebé un any que va finalitzar el termini, 
aquest compromís segueix sense complir-se...                

En cas de persecució, tota persona té dret a 
cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n.  
Article 14 de la Declaració dels Drets Humans

HI TEnEn TOT EL DRET!!!



PROGRAMA D’ACTIVITATS
DISSAbTE, 20 D’OCTubRE
A les 12 h 
Zumba. Masterclass solidari
A la plaça davant del Poliesportiu Municipal del Centre
Ho organitza: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet

A les 17 h
Inauguració de l’exposició “Camins migrants” 
de Creu Roja
Es podrà visitar fins el 29 d’octubre, de 17 a 21 h,  
de dilluns a dissabte.
Espai Jove Ca n’Arús. Avinguda del Carrilet, 312.

A les 19 h
Dingui... inspirada en el còmic Quan tanco els ulls, recor-
do, a càrrec del grup de joves de Plàudite Teatre-EAE
Adaptació teatral basada en el còmic del mateix títol.
Centre Cultural Santa Eulàlia
Ho organitza: Plàudite Teatre-EAE

DILLunS, 22 D’OCTubRE
A les 19 h
Conferència: “Migracions, pluralitat i cohesió”
A càrrec d’Antoni Segura, catedràtic de la UAB  
i president del CIDOB
Centre Cultural Tecla Sala
Ho organitza: Tres Quarts per Cinc Quarts

DIMARTS, 23 D’OCTubRE
De 17 a 19 h
Tallers per a infants i joves
Plaça Espanyola
Ho organitzen: JISH, Consell de l’Esplai i Creu Roja de L’Hospitalet

DIMECRES, 24 D’OCTubRE
A les 18 h
Col·loqui sobre les dones refugiades
CAID. Plaça de Can Colom, 1 
Ho organitza: CAID

DIjOuS, 25 D’OCTubRE
A les 19 h
Col·loqui: “Les religions separen?”
Amb la projecció del curtmetratge Watu-Wote
Centre Cultural Santa Eulàlia
Ho organitza: Forum L’Hospitalet

DIVEnDRES, 26 D’OCTubRE
De 15 a 17 h
Dingui... inspirada en el còmic Quan tanco els ulls, recor-
do, a càrrec del grup de joves de Plàudite Teatre-EAE
Adaptació teatral basada en el còmic del mateix títol.
Centre Cultural Bellvitge-Gornal
Ho organitza: Plàudite Teatre-EAE

De 17 a 19 h
Activitats per a joves: “Preguntes freqüents”
Joc de rol
Espai Jove Ca n’Arús. Avinguda del Carrilet, 312.
Ho organitza: Creu Roja de L’Hospitalet

DISSAbTE, 27 D’OCTubRE

De 10.30 a 14 h
Jornada lúdico-matemàtica
Rambla de la Marina, davant de Ca n’Arús
Ho organitzen: CRP de L’Hospitalet, Pessics de Ciència, MMACA, 
i El Casalet

DIuMEnGE, 28 D’OCTubRE
Visita a la Maternitat d’Elna, a la platja d’Argelers 
i a Cotlliure
Ho organitza: Espai de Ciutadania

ALTRES ACTIVITATS
Dissabte, 20 i 27 d’octubre
Durant el matí
Vermut solidari als mercats de L’Hospitalet

Diumenge, 21 i 28 d’octubre
Els equips esportius es faran fotos amb el cartell 
de la Setmana de la Solidaritat.
Ho organitza: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Durant tota la setmana
Tallers de memòria
Ho organitzen: Casals de Gent Gran de L’Hospitalet 

La comunitat educativa elabora cartells, dibuixos, 
murals, cartes, escrits, poemes 

Del 29 d’octubre al 10 de novembre
Exposició de dibuixos, cartells, escrits, cartes 
i poemes
Auditori Barradas
Ho organitza: Comunitat educativa

ACTE DE CLOEnDA 
DILLunS, 29 D’OCTubRE
18.45 h A “l’Acollidora”. Rambla de Just Oliveras
• Actuació de Pallassos Sense Fronteres
• Interpretació musical a càrrec dels joves músics 

de l’EMMCA
• Càpsula de teatre: Dingui, a càrrec del  grup  

de joves de Plàudite Teatre-EAE
• Lectura del poema Podries, de Joana Raspall
• Lectura del manifest amb l’aportació de la  

comunitat educativa i dels Casals de Gent Gran
• Cant dels ocells, a càrrec dels joves músics  

de l’EMMCA

De 17 a 21 h s’instal·larà l’autocar de Donants de Sang 
a la rambla de la Marina, al costat del Casino del Centre.


