
Diocesana de Girona Setmana
solidaritatde la

Programa d’accions i actes per ajudar-nos
a deixar una empremta de justícia més gran

Dissabte 21 de maig, de 17h a 20h 
Carrer Argenteria i Centre Cívic Barri Vell (Girona)
Festa del Comerç Just i l’Economia Solidària. Organitza: SETEM i altres ONGs. Càritas hi 
tindrà un stand amb material de difusió de la campanya i productes d’Ecosol.

Dimarts 24 de maig, de 19h a 21h
El Coro (Sarrià de Ter)
Jornada de portes obertes per conèixer l’espai, el projecte que hi desenvolupa Ecosol, 
empresa d’inserció, i altres projectes de Càritas. Hi haurà pica-pica i música.

Dimecres 25 de maig, de 19h a 21h
Sala B de la Casa de Cultura (Girona)
Xerrada: Parlem de Finances Ètiques. Convoquen: Càritas Diocesana de Girona i Justícia i 
Pau Què són? Qui hi ha al darrera? Com accedir-hi? Relació amb temes de punyent 
actualitat (refugiats, canvi climàtic, etc.)?

Dijous 26 de maig, 19h a 21h
Sala B de la Casa de Cultura (Girona)
Som energia. Impulsant un canvi en el model energètic a càrrec de Tània Vicens i Aleix 
Badia– Convoquen: Càritas i Xarxa pels Drets Socials. Presentació d’aquesta cooperativa i 
debat.

Dissabte 28 de maig, 12h
Sala del Teatre del Centre (Malgrat de Mar)
Xerrada sobre la situació refugiats, a càrrec de Fran Quirós i la Plataforma de Refugiats de 
Malgrat de Mar. Hi haurà activitats diverses fins les 21h.

Dissabte 28 de maig, de 17:30h a 19:30h
Parròquia de Santa Maria (Cadaqués)
Formació: Practica la justícia. Deixa la teva empremta. Què fonamenta aquest imperatiu? 
Com deixar una més gran empremta de justícia?

Diumenge 29 de maig, de les 11h a les 12:30h
Parròquia de Santa Maria (Cadaqués)
Concert a benefici de Càritas, a càrrec de Duo Canticel, i acte de cloenda de la campanya 
amb gest simbòlic i lectura del manifest
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