PROGRAMA
Cicle de
Voluntariat
2017

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Exposicions
Es porta dins
Del 16 d’octubre al 4 novembre
Lloc: Biblioteca Sant Ildefons
La Federació Catalana de Voluntariat Social
treballa per reconèixer la tasca del voluntariat
i per transmetre la importància que té com a
motor del canvi social. L’exposició es basa
en imatges i jocs d’ombres acompanyades
d’un testimoniatge sobre el voluntariat social.

Levantando
Esperanzas
Del 16 d’octubre al 4 novembre
Lloc: Biblioteca MARTA MATA
Amb motiu del 30 aniversari de la
Coordinadora contra la Marginació de
Cornellà, una exposició fa possible
apropar les històries invisibles que en
formen part, tot allò que els voluntaris i
les persones vinculades han viscut durant
aquests 30 anys de lluita a Cornellà.

Taller de
conta-contes
(activitat
infantil)
Biblioteca
Sant Ildefons
25 d’octubre, a les 18.00 h

Biblioteca Central
de Cornellà
31 d’octubre, a les 18.00 h

Biblioteca
MARTA MATA
3 de novembre, a les 18.00 h

Berenars
Solidaris
Els Berenars Solidaris són el
moment en el qual algunes de les
entitats de cooperació internacional
que treballen a Cornellà, exposen
el seu projecte perquè la
ciutadania vagi assabentant-se
dels projectes de cooperació que
es fan des de la seva ciutat.

Kawral Sukabe
i Associació
Mirades

17 d’octubre a les 19.00 h
Lloc: Local dels
Castellers de Cornellà

Asociación
Astrolabio i IPI
Cooperació

24 d’octubre a les 17.00 h
Lloc: CIRD (Centre
d’Informació i Recursos
per a les Dones)

Altres
activitats a
la ciutat
Cuina Solidària.
Receptes en Pau
de Colòmbia
16 d’octubre a les 18.00 h
Lloc: Centre Cívic
Sant Ildefons

Organitzen Cornellà Solidari i
Associació Catalana per la Pau.

Il·lusions
solidàries

27 d’octubre a les 19.30 h
Lloc: Auditori
de Sant Ildefons
Espectacle de Daniel Collado,
Premi Mundial de Màgia, un
xou dinàmic, participatiu, ple de
sorpresa i moments divertits.
Amb les entrades es col·labora
amb l’associació de cooperació
internacional Kawral Sukabe,
entitat que treballa a Senegal amb
un projecte que intenta millorar la
qualitat de vida de tota una població.
Preu: 8 euros (les entrades es
podran comprar al Punt de
Voluntaris i a taquilla).

Presentació de
“Flor del desierto.
La dureza de
vivir en el Sahara
Occidental si
eres mujer”,
de Lola Salmerón
20 d’octubre a les 18.30 h
Lloc: Creu Roja Cornellà
Organitzen Cornellà Solidari i
Associació Catalana per la Pau.

Gimcana amb els
joves de la ciutat
per treballar
els valors que
impliquen el
voluntariat
Més informació a
puntvolisol@gmail.com

Hi participaran: Espai Jove Sant
Ildefons, Espai Jove Centre-Riera,
Casal jove Sanfeliu-Sant Ildefons,
Casal Jove Mowgli i Casal
Jove Vol i Vol.

A més...
El mes de novembre s’oferirà una
formació específica i subvencionada
per a totes les persones de
Cornellà que participen a la
Bossa de Voluntariat, si vols més
informació pregunta al mail:
puntvolisol@gmail.com.

Més
informació:
Punt de Voluntariat i Solidaritat
(Centre de Recursos Juvenils)
Mossèn Andreu, 17
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 376 28 00
e-mail: puntvolisol@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
punt.voluntariatsolidaritat/
Twitter: https://twitter.com/Coop_Cornella

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 h
Dimarts de 10.00 a 13.00 h

