
 

ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ ANY 2015 

GENER 

• Solidarimàgia República Dominicana, al Centre cultural de Sant Pol de Mar. 

Dies 23  i 24 de gener: Exposició i venda solidària de peces de ceràmica (donació 

de Pilar Barbal i Rodoreda) i fotografies  de Rep. Dominicana (Joan Grané). 

 

 

 



 

 

Dia 25 de gener: Cantada de la coral “SANT POL CANTA” en el marc de l’exposició. 

SOLIDARIMÀGIA REPÚBLICA DOMINICANA, amb el Mag Nani. Espectacle de màgia. 

 

MARÇ 

• Concert al Monestir de la Immaculada Concepció, el dia 21 de març a càrrec de  

l’organista Joan Casals, de Terrassa, Maria Mateu, soprano i Natalya Chabànova, 

alto.  

 

 



 

 

ABRIL 

•. Solidarimàgia República Dominicana, El Mag Nani s’ha desplaçat a República 

Dominicana i ha portat el seu espectacle a totes les comunitats on s’estan portant 

projectes des de l’Associació. 

• Trobada i Assemblea de socis el dia 25 d’abril. Xerrada explicativa de la 

continuïtat dels Projectes a República Dominicana.  

MAIG 

• Concert a l’església de Santa Susanna el dia 10 de maig a càrrec de: Coral Llaç 

d’Amistat, d’Argentona i Coral d’Adults Contrapunt, de Malgrat de Mar. 

 

 

 

JUNY 

• Participació en les activitats que des del Consell Municipal de Solidaritat, 

Cooperació i convivència de l’Ajuntament de Mataró s’han organitzat: 

Dia 13 de juny: “Artistes diuen “prou: cap més mort al mediterrani”.  

Dia18 de juny: passi de la pel·lícula en v.o. “Difret”. Guió i direcció de Zeresenay 

Mehari.  

Dia 19 de juny: 18a Nit de la Solidaritat. Xerrada : “L’Afganistan més enllà dels 

talibans”a càrrec de Mònica Bernabé, periodista i corresponsal a l’Afganistan durant 

vuit anys 

Passi del documental “Vestida de negre”, del programa 30 minuts de TV3. 



NOVEMBRE 

• Solidarimàgia República Dominicana, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Dia 8 de 

novembre. 

• Exposició itinerant de fotografies “República Dominicana: veure-la per viure-la”. 

Dia 8 de novembre a Arenys de Munt. 

 

• Xerrada el dia 28 d’octubre de  la Lluïsa Osa sobre la seva experiència com a 

Cooperant a Santiago de los Caballeros, en un acte que va tenir lloc al local El 

Públic, de Mataró, i organitzat per l’entitat “Dones reporteres”. 

DESEMBRE 

• Concert a l’església de Crist Redemptor de Barcelona, el dia 20 de desembre, a 
càrrec de la Coral GENCIANA, amb el director Enric Roca i Torndelacreu. 

 


