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LA CIUTAT

La Festa de la Diversitat de
L’Hospitalet compleix 10 anys
La jornada es planteja com un espai de debat i reflexió en favor de la convivència
La Festa de la
Diversitat i la Maleta
Pedagògica estan
presents al Fòrum. La
primera com activitat
adherida i, la segona,
com a Bona
Pràctica Municipal
El 13 de juny Collblanc-la
Torrassa celebra la Festa de
la Diversitat que, enguany,
arriba al desè aniversari. Els
organtizadors es mostren satisfets pel ressò obtingut i
per l’alta participació de la
ciutadania.
La presidenta de la Comissió de Festes de Collblanc
-la Torrassa, Carme Morro,
afirma que la festa “va iniciar
la seva marxa l’any 1994 amb
l’esperit que participés tota la ciutat i amb el convenciment que
ens enriquia a tots perquè propicia la interrelació”. Morro afegeix que no és només una festa,
tot i que compti amb aspectes lúdics, “volem fer una reflexió en
favor de la convivència però d’una
manera més amable i lúdica”. En
una dècada, la festa ha canviat
“perquè és viva i reflecteix la situació ciutadana, però també ha
arribat el moment de les valoracions”.
Combinar el debat i la diversió és el que es persegueix amb
el programa elaborat per aquest
any, amb tallers de danses àrabs,
i mostres gastronòmiques, entre
altres, un acte sorpresa amb motiu de l’aniversari i actuacions
musicals de Camàlics, Cheb Balowski i Costo Rico.
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Dos nens a la passada edició de la Festa de la Diversitat

Festa de la Maleta Pedagògica
El 17 de juny la Salamandra acollirà la festa de tancament
del curs de la Maleta Pedagògica, el programa que el Pla
d’acció sobre el VIH/sida (PasaL’H) adreça als estudiants
de secundària. Com tot el programa, la festa vol promoure
la sensibilització dels joves en la prevenció de la malaltia i
envers les persones afectades.
A la festa hi haurà música i teatre, però també activitats
educatives. Els participants passaran per una ruleta on hauran de respondre preguntes sobre el VIH/sida; si l’encerten, rebran un regal, en cas contrari passaran per una taula
informativa per veure quina és la resposta més adequada.
També es farà una projecció de transparències dissenyades per fer tallers de prevenció als instituts. A la paret es
penjarà paper d’embalar on els joves podran escriure un
pensament vers els malalts de la sida, missatges que es
llegiran al llarg de la festa. El mural es portarà, un altre dia,
a centres on es treballi amb afectats per compartir-lo amb
ells. Es comptarà amb la col·laboració de tres grups de música, un de teatre i un Dj que intervindran amb missatges
educatius i fent participar els assistents.
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■ Les tres taules rodones
Els debats de la Festa de la Diversitat se centren en les tres taules rodones. La primera tindrà lloc
a les 11.30 sota el títol Situació

actual: cap a on va el lleure? en
la qual participaran representants
del Consell de la Joventut i l’Esplai, del departament de Joventut
de l’Ajuntament i de l’experiència
de gestió d’equipaments per a infants i joves.
A les 13h s’abordaran els maltractaments al debat Fes-te respectar. No toleris la violència amb
l’advocada Olaya Lourdes Checa
i una representant de la vocalia
de la Dona de la Federació d’Associacions de Veïns de Catalunya.
Tancarà els debats, a les 17.30h,
la taula rodona El paper de les
multinacionals. El cas de l’Amèrica Llatina amb representants
d’Amnistia Internacional, dels
col·lectius Maloka-Colòmbia i Solidaritat amb els pobles de l’Amèrica Llatina, i l’Associació per
a la promoció social alternativa
Minga.
Deu anys després de la primera Festa de la Diversitat és un
bon moment per fer balanços.
Tot i la satisfacció per la seva trajectòria, sempre es pot millorar i
en això estaran a partir del dia 14
de juny. # PILAR GONZALO

Imatges en favor de la pau del 2003

