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La Primavera Solidària 2014 proposa una vintena
d’accions divulgatives i de sensibilització
Hi haurà exposicions, espectacles, conferències i altres activitats

La Primavera Solidària portarà enguany a la ciutat un total de 22 activitats adreçades
a sensibilitzar la ciutadania sobre la situació de diferents llocs del món on la població
pateix massivament greus carències en les seves necessitats bàsiques o on s’estan
vulnerant sistemàticament els drets humans. L’Ajuntament de Terrassa, a través del
servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, col·labora amb diferents entitats
solidàries de la ciutat en l’organització de les activitats.
Entre les propostes d’enguany hi ha projeccions de documentals, exposicions,
activitats infantils i concerts, a més d’altres propostes com ara un concurs de mones
de Pasqua realitzades amb productes de comerç just. Les primeres activitats van
tenir lloc durant els últims dies de març, coincidint amb l’arribada de la primavera, i
l’última es farà el 29 de juny.
Les activitats de la Primavera Solidària 2014 aniran a càrrec de les següents entitats:
Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna, Oberts al món, Solidaritat tens nom de dona, Amics
de Fundase, Una oportunidad como los demás, Provalores, Església Evangèlica
Unida, Somriure Humil, Fundació Vicenç Ferrer, Associació Kambacat, Alternativa 3,
Coordinadora Ajuda Unida, Ayuda directa, i el Centre Excursionista de Terrassa.
L’Ajuntament de Terrassa agraeix l'empenta de les entitats organitzadores, que
malgrat el context de crisi en el qual ens trobem, continuen fidels al seu compromís
moral d'explicar el que pateix la població d'altres territoris menys afavorits.
L’Ajuntament de Terrassa i les entitats solidàries de la ciutat van impulsar per primer
cop el cicle Primavera Solidària l'any 2003 amb la intenció d'agrupar amb un únic fil
conductor totes les activitats de sensibilització que tenien lloc a la ciutat en aquesta
època de l’any, amb un programa conjunt d'activitats per tenir més ressó.
Podeu consultar el programa complet a www.terrasa.cat/solidaritat
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