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Deu anys treballant en favor
d’un món més just i solidari
La fundació Akwaba celebra el seu desè aniversari i convoca les III Jornades Interculturals

Aquestes terceres jornades
són hereves de les celebrades el 1999 i 2001 sobre el Marroc per donar a
conèixer la realitat social de
la qual provenien molts veïns de L’Hospitalet que fins
l’any 2000 significaren en
percentatge el grup més
nombrós d’immigrants a
Collblanc-la Torrassa.
Aquesta realitat ha canviat,
el col·lectiu magribí ha cedit el lideratge numèric a d’altres comunitats, en especial la
llatinoamericana, i les jornades
d’Akwaba volen reflectir la nova
situació per acollir un ventall
més ampli i real d’actuacions.
Les jornades volen sensibilitzar la població autòctona de la
necessitat de crear un teixit social
solidari i respectuós amb els
nous veïns, donar a conèixer la
realitat dels països del Sud, i sobretot de la situació de la dona, i
afavorir espais de treball i trobada comuns on els immigrants puguin exercir una ciutadania activa.
Les jornades comptaran amb
la participació de Carlos Giménez, director del programa Migració i Multiculturalitat de la
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FOTO CEDIDA PER AKWABA

Les III Jornades
Interculturals
organitzades tindran
lloc del 7 al 10 de
maig i coincidiran
amb la celebració
del desè aniversari
de l’entitat

Akwaba imparteix cursos de formació a les dones immigrants

En el marc de les III Jornades interculturals,
Akwaba celebrarà el seu desè aniversari
amb un acte que tindrà lloc l’11 de maig a
la seu de
l’entitat,
al carrer
Orient, 46. En un acte festiu i solidari s’apagaran les espelmes d’un pastís que simbolitza els 10 anys de dedicació a un objectiu
clar: treballar per un món i una societat més
justa i solidària.
Lluís Esteve, director de la Fundació Akwaba, fa un balanç positiu d’aquesta dècada. “Hi ha una bona evolució en la fei-

L’apunt

na de sensibilització, on cal actuar per
canviar la mentalitat de la gent del Nord
que fa que
el món
segueixi camins
d’injustícia”. Amb
vista al futur, Akwaba
continuarà treballant
a l’Afganistan,
Hondures i Costa d’Ivori, on precisament aquest estiu es
posaran en marxa nous projectes.

Universitat Autònoma de Madrid, d’Arcadi Oliveres, president
de Justícia i Pau, i d’una representant de Rawa, organització de
dones afganeses amb la qual treballa Akwaba. La seva intervenció anirà acompanyada d’una
mostra fotogràfica sobre l’Afganistan. Els actes es faran al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa i
a la seu de l’entitat. # P . GONZALO

Pàgina web de la
Fundació Akwaba:
akwaba.pangea.org

Un pequeño tren
paseará a los vecinos
en la Fiesta Mayor
Las calles de Sant Josep se

S
podrán recorrer con un treA
necito, con salida y llegada
N
al Parc de la Serp, lugar donT

de se celebran la mayoría
de actos de la Fiesta Mayor
J
que se inicia el viernes 26
O
con el pregón y una paseaS
da nocturna con antorchas.
E
A lo largo de seis días y
P
hasta el 1 de mayo, los ciudadanos podrán disfrutar
de un taller de diablos para niños el día 27, a las 12.30h; torneos de fútbol sala y petanca, y

el domingo, 28, bailes de salón
y sevillanas, una fiesta para la
gent gran y teatro. El día 1 de
mayo se multiplican los actos
con el Cercavila de Gegants, a
las 12h, acompañados de cabezudos, xanques, grallers y tabalers. Antes, a las 11h, una ballada de sardanas y a las 13h,
actuación de les colles castelleres de la ciudad. Un espectáculo de circo a les 17h, habaneras
y ron cremat a las 21.30h y una
mascletà a las 23h, pondrán el
punto y final a la fiesta.

GABRIEL CAZADO

Del 26 de abril al 1 de mayo

Los Diables batieron el Record Guiness en la Fiesta Mayor de Sant Josep 2001

