ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ ANY 2013
GENER
•

Enregistrament del DVD dels 10 anys de l’Associació amb el resum del treball i dels
projectes que es porten a terme.
http://arepdominicana.entitats.mataro.cat/videos/

FEBRER
•

Concert solidari a Sant Pol de Mar a càrrec de “Sant Pol canta”. Diumenge 17 de
febrer a les 7 de la tarda. Centre Cultural de Sant Pol.

MAIG
•

Entrevista a m1tv (Televisió de Mataró i el Maresme) al Programa La Fàbrica. Es
presenta el projecte i les activitats a l’entorn del 10è aniversari. Dijous 2 de maig a les 9
del vespre.

•

Concert solidari a Mataró a càrrec de Carles Buetas, Glòria Miralles i Manel Martínez”
Presentació del seu Cd. Divendres 3 de maig a les 8 del vespre. Presentació a Mataró
del DVD commemoració dels 10 anys.

•

Dinar amb els socis i convidats de República Dominicana. Diumenge 4 de maig a Can
Rimblas, Canyamars.

•

Entrevista a Mataró Ràdio en el programa “Altaveu”. Dimecres 29 de maig.

•

Concert solidari a Cervera a càrrec de la Coral Infantil “Nova Cervera”. Diumenge 26
de maig a les 6 de la tarda.

•

Reunió amb la Sra. Núria Camps, directora d’AVALUA, a qui s’ha explicat els projectes
que duu a terme l’Associació.

JUNY
•
•
•
•

Participació en l’elaboració del Pla Director de Cooperació (1 i 8 de juny)
Participació en el curs d’actualització de la pàgina web de les entitats que formem part
del Consell de Solidaritat de l’Ajuntament de Mataró.
Participació en la “Nit de la Solidaritat del 28 de juny. Organitzat per l’Ajuntament de
Mataró.
Participació en les activitats del JUNY SOLIDARI, organitzat per l’Ajuntament de
Mataró presentant el DVD de l’entitat i fent-ne la presentació.

SETEMBRE
•

Entrevista a m1tv (Televisió de Mataró i el Maresme) al Programa La Fàbrica. Es
presenta LA XERRADA DE “Cooperar, un valor amb alça” i les activitats a l’entorn del
10è aniversari. Dijous 19 de setembre a les 9 del vespre .

•

“Mataró Solidària”. Xerrada a càrrec de Cooperants de l’Associació d’Amics de la Rep.
Dominicana a Can Palauet (Ajuntament de Mataró). Divendres 20 de setembre

OCTUBRE
•

Entrevista a Mataró Ràdio en el programa “Altaveu”. Diumenge 23 d’octubre

NOVEMBRE

•

Concert solidari al Carmel de Mataró. Duet KASTÀLIA: Else Hougaard i Ragnhild
Hjelmborg (Veu, Orgue, Guitarra). Divendres dia 22 de novembre.

DESEMBRE

•

Trobada dels socis amb els dominicans Anna M. Ollé, Diego López i Lluïsa Osa. Ells
han pogut explicar de primera mà els projectes que estan realitzant al país.

