
 
 
 

 

PLA D

Primer

DATA 

 

 

05/02/201

09/03/201

19/03/201

06/03/201
al 

30/04/201

03/04/201
A 

28/04/201

05/04/201

E SENSIBIL

r semestre 

ACTIVITAT 

7 Matinal Acollim 
els Refugiats 

6 Documental 
"Atiecke" 

7 
Concert Coral  
AMAZING 
GOSPEL 

7 

7 

VII Concurs 
Contes Solidaris

7 

7 

Exposició 
fotogràfica del 
projecte A Naré 
3a Fase 

7 
Concert 
cantautor Rolo -
Argentina 

ITZACIÓ 20

DESCRIPCIÓ DE 

Presentació de la c
Rojas, membre de 
 
Durant el matí, a p
Concert Escola Mu
Concert Dones per
11 al teatre farà un
https://santquirzeaj

ATIECKE, LES FE
que té per objectiu
pel s desenvolupam

Concert a favor d' "
creada per ajudar i

s 
L’ ONG ATENEU D
microrrelats per a l
Festa del Comerç J

Exposició de fotog

El músic argentí Ro
poètic a la vegada 
composicions de fr
la tradició de la can
subtileses i reflexio

17 

L'ACTIVITAT 

campanya Casa nostr
la plataforma. Recolli

artir de les 12 hores  p
unicipal de Música 
r la Pau 
na perfonmance Verm
judemelsrefugiats.wor

EMMES RURALES DU
 mostrar el paper fona
ment del seu país. 

"Ajudem-Ayudemos-H
i conscienciar sobre la

DEL MÓN, crea els pr
a SOLIDARITAT. El ll
Just i la Banca Ètica

rafies del projecte A N

olando de Marco se s
que desenvolupa un 

ragàncies americanes
nçó llatinoamericana, 
ons.  

ra, casa vostra a càrre
da de signatures. Ven

podreu gaudir de: 

ut solidari 
rdpress.com/ 

U SÉNÉGAL és un pro
amental que tenen les

Help", organització sen
a crisi humanitària act

remis literaris de narra
liurament de premis, e

Naré 3a Fase 

uma a les propostes d
refinat i complex treba

s. L'equilibri es manté e
des d'una estètica prò

ec del Joanma 
nda de Xapes.  

ojecte documental 
s dones al Senegal 

nse ànim de lucre 
ual de refugiats. 

acions curtes i 
es farà dins de la 

de compromís 
all guitarrístic, amb 
en diàleg fèrtil amb 
òpia, plena de 

DESTINATARIS 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

LLOC 

Casal 
d'avis  

Biblioteca 

Casal 
d'Avis 

  

Espai 
Maria-
Mercè 
Marçal 

Bar Masia 
Can Feliu 

HORA 

De 12 a 14 h 

19 

18 

  

  

20,30 h 

ORGANITZA 

La Plataforma Sant
Quirze Acollim els 

Refugiats 

ASV  

 ATENEU DEL MON

ATENEU DEL MON

ASV i Cooperación y
Ayuda 

ATENEU DEL MON

t 

N 

N 

y 

N 



 
 
 

 

PLA D

Primer

DATA 

 

 

23/04/201

28/04/201
A 

26/05/201

05/05/201

26/05/201

28/05/201

E SENSIBIL

r semestre 

ACTIVITAT 

7 Mercat Vintage 

7 

7 

Exposició 
fotogràfica del 
projecte A Naré 
3a Fase 

7 

Hora del conte: 
La Berta es 
troba les ulleres 
de visió 
empàtica 

7 Botifarrada 
Solidària 

7 Festa Comerç 
Just 

ITZACIÓ 20

DESCRIPCIÓ DE 

El Parc de les Mor
Inspirat en els mar
Flohmärkte de Ber
el cinema, les arts 
Podreu trobar tot ti
triar i remenar. 
 

Exposició de fotog

Aquest conte ens p
conflictes. 
Resulta que un bon
especials, que perm
del conte hi haurà 
nenes 

Emmarcada dins e
Botifarrada solidàri
Quetzal, en la qual
botifarra. 

Un any més, porte
proposem que t’ap
convidem a deixar 
actuar. 
Durant la festa es d

17 

L'ACTIVITAT 

isques acollirà el Merc
rché aux puces france
rlín. El mercat de St. Q
plàstiques, la creació 

ipus de productes d’ar

rafies del projecte A N

parla d'empatia, una e

n dia la Berta es troba
meten a qui se les pos
un temps per fer il•lus

el Pla municipal de Se
ia, una festa impulsad
l hi trobarem activitats

m la Festa Som Come
puntis a un nou model 

enrere un consum qu

durà a terme durant la

cat Vintage de St. Qui
sos, els flea Markets a

Quirze combina la mod
i el reciclatge. 

rtesania i productes de

Naré 3a Fase 

eina imprescindible en

a una capseta amb un
si, de veure-hi amb em
stracions del conte per

nsibilització 2017, ens
da per la Fundació Ben
s per a infants, i venda

erç Just i Banca Ètica 
econòmic més ètic i s

ue perpetua les injustíc

a festa el VII Concurs 

rze del Vallès. 
anglesos o 
da amb la música, 

e segona mà per 

 la gestió dels 

es ulleres molt 
mpatia... Després 
r part dels nens i 

s trobem de nou la 
nèfica Privada 
a d’entrepans de 

a Sant Quirze. Et 
solidari, et 
cies i t’animem a 

de contes solidaris 

DESTINATARIS 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

Tothom 

LLOC 

Parc de les 
Morisques 

Centre 
Cívic Torre 

Julià 

Biblioteca 

Parc de les 
Morisques 

Parc de les 
Morisques 

HORA 

DE 10 A 14 h 

  

18 h 

18:00 h 

11 a 14 hores 

ORGANITZA 

ASV i Cooperación y
Ayuda 

ASV i Cooperación y
Ayuda 

NUEVOS PASOS /
QUETZAL 

FUNDACIÓ QUETZA

 Mesa de Cooperaci

y 

y 

/ 

AL 

ó 



 
 
 

 

PLA D

Primer

DATA 

 

 

10/06/201

05/07/201

12/07/201

E SENSIBIL

r semestre 

ACTIVITAT 

7 
Obra de teatre: 
BOGERIA A LA 
GERIATRIA 

7 

Taller de 
contacontes El 
viatge d’en 
Konan 

7 

Actuem per 
construir un 
món millor: El 
camí de les 
granotes 

ITZACIÓ 20

DESCRIPCIÓ DE 

És un geriàtric on h
suposem porta una
per aconseguir-la. 
maleta. 

Activitat de contaco
elefant de la Costa
família, però es tro
viure en un lloc mé
d’activitats per apro
de l’activitat són de
promoure el pensa
conseqüències de 

Taller adreçat a ne
cooperació 
i del respecte a la d
com a instrument d
formatives 
als mestres sobre 
lo amb els nens i n
tallers. 

17 

L'ACTIVITAT 

hi ha unes dones que 
a maleta plena de dine
S'alia amb un comerc

ontes per al cicle de p
a d’Ivori, a marxar de c
oba amb altres animals
és tranquil i en pau. La
ofundir en el tema de 
esenvolupar una actitu
ament crític i la particip

la guerra en les perso

ens i nenes de 6 a 11 a

diversitat i al medi am
d’animació lúdica. En 

les idees i el concepte
nenes a l’aula per cont

estan ingressades. A
ers. L'amo del geriàtric
cial de medicaments p

primària. La guerra obl
casa seva. Inicia el via
s que també estan fug
a història s’acompanya
la guerra i dels despla

ud favorable vers la cu
pació, i reflexionar sob
ones i en els infants. 

anys en què es treball

bient al món fent serv
paral·lel al taller s’ofer

e de biocivilització, i so
tinuar la línia formativa

rriba una nova que 
c fa tot el possible 

per robar-li la 

liga en Konan, un 
atge amb la seva 
gint de la guerra per 
a d’una sèrie 
açats. Els objectius 
ultura de pau, 
bre les 

len els valors de la 

vir la papiroflèxia 
reixen sessions 

obre com treballar-
a iniciada als 

DESTINATARIS 

Tothom 

infants (infantil i 
primer cicle de 

primària) 

nens i nenes de 6 a 
11 anys 

LLOC 

Casal 
d'Avis 

Biblioteca 

Biblioteca 18 

HORA 

20 h 

18 

h (Durada 1,5 h) 

ORGANITZA 

FUNDACIÓ QUETZA
I NUEVOS PASOS

 Servei de Cooperaci

 Servei de Cooperaci

AL 
 

ió 

ió 



 
 
 

 

PLA D

Primer

DATA 

 

 

19/07/201

MAIG 

01/07/201

 

E SENSIBIL

r semestre 

ACTIVITAT 

7 El diari de la 
Naaku 

VI Concurs de 
cartells "22a 
Festa Cubana" 

7 22a Festa 
Cubana 

ITZACIÓ 20

DESCRIPCIÓ DE 

Activitat de contaco
la tieta m’ha regala
gran que està a 35
el meu diari. Aquí p
meus somnis més 
Gràcies a aquest q
reflexionem 
sobre la guerra i le
malalties 
i vulneracions de d
reconstrucció postb

L’ ONG ATENEU D
FESTA CUBANA, 
primer dissabte de
L’objectiu d’aquest
SOLIDARITAT. S’a
les persones vincu

 Emmarcada dins e
Cubana, una festa 
protagonistes !! 
Sopar, música, sor
Festa Cubana . 

17 

L'ACTIVITAT 

ontes per al cicle de p
at aquest quadern. L’h
50 quilòmetres de Bou
penso escriure tot el q
secrets i els meus de

quadern personal de la

es seves conseqüèncie

drets humans, entre d’
bèl·lica. 

DEL MÓN promou el C
la festa per la SOLIDA
 juliol a Sant Quirze d
t premi és fomentar la 
adreça als joves de Sa
lades al municipi per 

el Pla de Sensibilitzac
solidària, on la músic

rtejos, lliurament de pr

primària (de 1r a 4t pre
ha comprat a Abidjan, 
aké, la nostra ciutat. A

que em passa, les cos
sitjos.» 
a Naaku, una nena de

es (desplaçaments for

altres), així com sobre

CONCURS DE CART
ARITAT, que cada any
el Vallès. 
creació gràfica i artíst

ant Quirze, de 14 fins 
motius solidaris o de c

ció 2017, ens trobem d
ca cubana i els mojitos

remi del VI Concurs de

eferentment). «Avui 
una ciutat molt 
A partir d’ara, serà 
ses que sento, els 

e la Costa d’Ivori, 

rçats, atur, 

e les possibilitats de 

ELLS per a la 
y se celebra el 

tica a l’entorn de la 
a 25 anys, i a totes 

convivència. 

de nou la 22a Festa 
s són els 

e Cartells de la 

DESTINATARIS 

 infants de primària

  

  

LLOC 

Biblioteca 18 

Canya 
Jove 

Exteriors 
Masia Can 

Feliu 

HORA 

( Durada 1 hora) 

  

21 hores 

ORGANITZA 

  

ATENEU DEL MON

 ATENEU DEL MON

N 

N 


