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- Nota de premsa –

Enguany, la Festa de la Solidaritat, amb la població
refugiada
Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès i la Comissió d’entitats de
Solidaritat de la ciutat, amb la participació d’altres entitats del municipi,
organitzen la Festa de la Solidaritat. L’objectiu és sensibilitzar i donar
suport a aquelles persones que, arreu del món, viuen situacions
d’emergència i precarietat en contextos de crisis humanitàries, com és el
cas de la població refugiada.
Seguint amb la iniciativa que es va endegar l’edició passada, quan la causa
solidària a la que es va dedicar la Festa va ser el terratrèmol del Nepal de l’abril
de 2015, aquest any, el 7 i el 9 d’octubre, la Festa de la Solidaritat se centrarà
en una de les majors crisis humanitàries de la història, la que malauradament
estan vivint les persones refugiades.
Així, el divendres dia 7, un dels actes de la Festa serà la conferència que oferirà
Oscar Barbero, responsable de programes d’immigrants i refugiats de la Creu
Roja, a la Marineta sota el títol Acollida i integració de les persones refugiades a
Catalunya.
Anteriorment, el mateix dia 7 i també al Centre Cultural la Marineta, hi haurà
l’acte inaugural de la Festa de la Solidaritat 2016 amb una exposició en la que
es mostrarà quines són les entitats que configuren la Comissió i quins són els
projectes internacionals en els que estan treballant.
Pel que fa el diumenge dia 9, l’escenari de la Festa es trasllada al Parc de les
Pruneres on, entre altres, hi hauran tallers i parades informatives, espectacles
infantils i una exposició sobre drets humanitaris amb la distribució de material
sobre aquesta temàtica.
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