
del 17 al 25 de setembre de 2011

IX Setmana
Intercultural  
i Solidària

Ho organitza:

Benestar i Família
Pla local d’Acollida i Ciutadania (PLAC)

Associacions participants:

Hi col·laboren:

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE L’ÍNDIA DE LLORET DE MAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE DONES AL NOOR DE LLORET DE MAR
ASSOCIACIÓ DE SENEGALESOS I SENEGALESES JAPPO DE LLORET DE MAR
ASSOCIACIÓAPLEC CULTURAL POLONÈS-CATALÀ
ASSOCIACIÓ DE DONES YAHARINKAHO
ASSOCIACIÓ DE GAMBIANS DE LLORET DE MAR GUNJUR KUTA
ASSOCIACIÓ AFRICANA COMBOREMU
ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSULMANA ESSOUNA
ASSOCIACIÓ CASA TRÀCIA. BULGÀRIA A CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOLIDARIA DE XILENS “RUCAPEÑI”
ASSOCIACIÓ DE LOS RUMANOS DE LLORET DE MAR
ASSOCIACIÓ GUINEE REVEIL

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

• A les 20.15 h, al Teatre
Presentació Associació Aplec cultural polonès-català. 
Festival concurs de cant coral i cançó mediterrània.

Hi participen quatre corals –tres de Polònia, una de la Universitat 
de Girona– i una orquestra de cambra de Cracòvia.
Concert final amb la participació de totes les corals, que cantaran 
cançons catalanes i també poloneses.

dissabte 17 de setembre 

dimarts 20 de setembre
• A les 20 h, a la Sala polivalent de la Biblioteca

Presentació dels Projectes de Cooperació de les as-
sociacions de Lloret de Mar: Ndenden Ngol·len, Soli-
daris pel Món, Fundació Campaner i Amics d’Orissa

• A les 20 h, a la Sala polivalent de la Biblioteca 
Tastets musicals de diferents cultures presents a Lloret 
de Mar i inauguració de la IX Setmana Intercultural 
i Solidària de  Lloret de Mar, Lloret, ciutat de convi-
vència.

Hi intervindran: Idoia Saracíbar, Regidora de Benestar i 
Família i Cooperació de l’Ajuntament de Lloret de Mar; Xavier 
Bosch, Director  General per a la Immigració de la Generalitat 
de Catalunya; Carles Llorens, Director General de Cooperació 
al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i 
Immaculada Colom, diputada d’Acció Social i Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació de Girona.

Actuacions musicals amb la col·laboració l’Oficina de Català 
de Lloret de Mar amb l’alumna Anastasia Popkova, l’associació 
Multicultural de la Selva amb el grup d’havaneres Sa Caleta i 
l’Escola de Música Sis Cordes amb l’alumne Àlex Giralt. Per 
finalitzat, el grup musical HAI-BRA-CAT. 

Es un projecte musical de difusió de la música i la cultura 
haitianes que neix amb la voluntat de difondre la música 
autòctona de Haití amb la incorporació de ritmes i lletres 
de la música popular d’aquest país caribeny, enriquida pels 
ritmes brasilers i el caràcter i harmonies de la música popular 
catalana i mediterrània.  

dimecres 21 de setembre

•A les 20 h, a la Sala polivalent de la Biblioteca
Conferència: Turisme i immigració: tòpics i prejudicis 
a càrrec del Dr.Robert Lanquar, President i Adminis-
trador de Cordoba Horizontes, Director d’estudis de 
dos màsters en turisme, marketing i desenvolupament 
sostenible –EAP- ESCP– Pôle universitaire de Vinci–
Paris–Madrid i expert principal de turisme i religions 
de l’Organització Mundial de Turisme.

dijous 22 de setembre

• A les 20 h, a la Sala polivalent de la Biblioteca
Presentació de l’Associació Multicultural de la Selva

• A les 20.30 h, 
a la Sala polivalent de la Biblioteca
Projecció de la pel·lícula Edén al Oeste de Costantin 
Costa-Gavras.

El film explica la historia d’Elies, un immigrant que viatge des 
del mar Egeu fins a la ciutat de París. Pel director la seva 
pel·lícula no és una historia real “sinó un conte que pretén 
parlar sobre la nostra societat”.

divendres 23 de setembre

dissabte 24 de setembre
• A les 11.30 h, a la Biblioteca

Contacontes infantil: “L’espina de la sardina” (Festival 
Girona de Conte). Contes de l’Àfrica, Àsia i Sud-
àmerica 

• De les 16 a les 24 h,  
al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer 
Fira d’entitats

• De les 16 a les 17 h,
Cercavila dels gegants de Lloret de Mar: Es Nais i 
Miss Ling, que representen un pescador i una turista 
británica, acompanyats dels cap grossos i del seu 
grup de gralles

Recorregut: començament del carrer Sant Pere, Església, carrer 
Vila, carrer Lleó, Passeig Mossèn Cinto Verdaguer i plaça de 
la Vila.

• A les 17 h,
Espectacle de Titelles Namusu a càrrec de la 
Companyia Kilalia. És un espectacle de titelles que 
combina el conta-contes interactiu

• A les 18 h, 
Actuació de folklore xilè a càrrec de l’Associació 
cultural i solidària Rucapeñi

• A les 19 h, 
Taller danses Bollywood a càrrec de l’Associació 
cultural de la Índia de Lloret de Mar

• A les 20 h, 
Actuació de Folklore romanès a càrrec de l’Asso-
ciació de los rumanos de Lloret de Mar

• A les 21 h, 
Skandal Band 
Una banda de joves músics de pobles costaners 
com Malgrat, Blanes i Lloret de Mar, units per una 
passió en comú: la música.
Fusió d’ska, reggae, rock, swing i funky passant 
pel mestissatge de ritmes llatins com la rumba.

• A les 22.30 h, a la Plaça de la Vila
Sardanes

diumenge 25 de setembre
Caminada ciutadana Xino-Xano per les platges de 
Lloret. Sortida a les 8 hores del matí des de la pla-
ça de l’Ajuntament.
Cal fer una inscripció gratuïta prèvia a partir del 
13 de setembre a: 

El Puntet
Av. Vidreres, 58.  
De dilluns a divendres, de 10 a 13h  
i de 16 a 20 h 
Telèfon: 972 37 22 68 

Per correu electrònic: info@xinoxano.org 


