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?Segona Diada solidària amb les
persones refugiades a Vic
Durant tota la tarda d'aquest dissabte, dia 7, hi haurà diverses activitats a la plaça
Major relacionades amb les persones refugiades | Entre altres, hi haurà diferents
espectacles infantils, xerrades i projecció de vídeos realitzat per adolescents
sirians refugiats al Líban
La Taula de Refugiats de Vic, l'Ajuntament de Vic i la Diputació organitzen aquest dissabte, dia 7,
la segona Diada Solidària amb els Refugiats. La jornada durarà de les 5 de la tarda a les 9 del
vespre i es farà a la plaça Major.
La Diada constarà de diferents espais i activitats. En concret, a l'espai infantil, de 2/4 de 6 a 2/4 de
8 s'hi representaran diferents espectacles com En Jacint i la maleta Teca, per Gerard Garcés;
Amina, per Marta Lucena, Laura Ramos i Clara Ferrer; Pallassos amb la Companyia
Contaminando Sonrisas, o Etiopia, un país de llegenda, per IPI Cooperació.
També de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 a l'Espai Coneixement hi haurà diferents xerrades a càrrec de
Proactiva Open Arms, Xavi Rosiñol de Casa Nostra, Casa Vostra (que parlarà sobre «Persones
refugiades i habitatge, què hi puc fer jo?»), i Jorge Balcàra i Iris Soler de Proem-Aid.
Durant les 4 hores que durarà la Diada a l'Espai Entitats hi haurà informació sobre El Poble Ajuda el
Poble, Casa Nostra Casa Vostra, Festival Protesta, COOOS, Una mà solidària, UCFR, Proactiva
Open Arms, Prome-Aid, Oikia i Creu Roja. També durant tota la tarda, hi haurà a la plaça les
exposicions L'altra frontera del fotògraf Marc Sanyé; El fang d'Europa, d'Edu Ponces i Pau CollRuido Photo, i La mateixa, les mateixes, de Juana Heredio. Així mateix hi haurà inflables, els jocs
reciclats de Guixot de 8, taller de circ de la Fàbrica dels Somnis, balltucada del Ges i més
actuacions musicals.
A les 8 es faran diverses projeccions de curtmetratges realitzats per adolescents sirians refugiats
al Líban.

https://www.elsetembre.cat/noticia/283/segona/diada/solidaria/amb/persones/refugiades/vic
Pàgina 1 de 2

https://www.elsetembre.cat/noticia/283/segona/diada/solidaria/amb/persones/refugiades/vic
Pàgina 2 de 2

