
Col·labora:

Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 
i Convivència

Programació 2019

22a

Divendres 21 de juny / 20h

22a Nit de la Solidaritat
Sala d’Actes del Casal Aliança (c. de Bonaire, 25)

Conferència:“Accés a l’aigua, hem millorat?” a càrrec del periodista 
i cineasta Albert Solé i Brucet

Projecció del documental “El somni de l’aigua” d’Albert Solé i Brucet
El somni de l’aigua és un documental que pretén mostrar alguns dels 
problemes més greus associats amb l’aigua, i per això ens hem des-
plaçat a cinc punts geogràfics del planeta, perquè siguin nens i nenes 
els que ens ho narrin en primera persona. A Benín, Crepin ens explica 
com la contaminació del seu llac està reduint la pesca. A Holanda, Mu-
riel ens narra com van haver d’evacuar la seva casa per reforçar el dic 
que els protegeix del mar. Nandini, a Mumbay, ens relata la seva odissea 
diària per proveir d’aigua la seva família. A la franja de Gaza, Isam i 
Anath ens expliquen com el repartiment de l’aigua potable afegeix tensió 
a una de les zones més inestables del món, i al desert d’Atacama, Julio 
ens mostra com han decidit combatre la sequera amb imaginació.

Vine i dona suport a la Campanya de Creu Roja de Mataró: 
“Aliments per a la Solidaritat”, portant farina, cereals, sucre i llet.

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència
Col·labora: Casal Aliança
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Col·laboren en el programa:

- 5 Mil·límetres
- Biblioteques de Mataró
- Casal Aliança
- Centre de Normalització Lingüística del Maresme
- Foment Mataroní
- Mataró Audiovisual



ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES DE MATARÓ

Hora del conte

Dimarts 4 de juny / 18 h

CONTES D’AIGUA DOLÇA 
I SALADA
Biblioteca Pompeu Fabra (pl. Occitània s/n)

Bevem aigua. Plou aigua. Ens dutxem amb aigua. Ens banyem a l’aigua 
del mar, o d’un riu o d’un llac. Plou aigua. Rentem amb aigua. Juguem amb 
aigua. L’aigua s’evapora. L’aigua es gela i una bona part del nostre cos és 
aigua. Val la pena, doncs, que coneguem també històries protagonitzades per 
aquest element. Contes que ens parlen de pluja, de rius, del mar i de com n’és 
d’indispensable l’aigua de la pluja. A càrrec de l’Assumpta Mercader.

Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

Dimecres 5 de juny / 18 h

Hora del conte

GLU, EL VIATGE D’UNA 
GOTETA D’AIGUA
Biblioteca Antoni Comas (c. Enric Prat de la Riba, 110)

És la fascinant història d’una gota aigua que vol ser una gota de colors. 
En el seu fantàstic viatge descobrirà la valentia, la por, la generositat... lluitarà 
contra monstres marins i fins i tot participarà en un número de màgia! Aquest 
espectacle ens parla de l’aigua, dels seus cicles i dels seus estats; de fer-ne 
un bon ús; de la importància de cadascú, com les gotes d’aigua... i de les gotes 
que surten de la nostra ànima, les llàgrimes. Aventures i sensibilitat en un 
conte deliciós. A càrrec de la Cia. Fes-t’ho Com Vulguis.

Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró 

Cinema

Dimarts 18 de juny / 20h

LION
Foment Mataroní (c. Nou, 11)

Guió: Luke Davies / Direcció: Garth Davies
Saroo Brierley és un nen que amb  cinc anys es va perdre pels carrers 
de Calcuta, a milers de quilòmetres de casa. Després d’un llarg viatge 
va ser adoptat per una parella australiana. Vint-i-cinc anys després, 
amb l’ajuda de Google Earth, Saroo intentarà trobar la seva família 
biològica. Presentació i col·loqui a càrrec de Jesús Gonzàlez, membre 
de la Taula de cinema. 

Entrada gratuïta
Organitza: Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

Col·labora: 35 Mil·límetres i Foment Mataroní


