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La tasca desenvolupada pel Districte 1 1 de 1 'Ajuntament de Barcelona es 
du a terme prioritariament en col.laboració i concertació amb inslitucions, 
entitats, associacions i organitzacions no governamentals i amb el teixit 
empresarial. 

E ls dos darrers anys es va aprofitar la rea lització d'una de les activitats 
programades perdonar un caire de celcbració i d'agraúnent a les persones i 
entitats que havien col.laborat en el programa anual. 

Es pretén facilitar una oportunitat per explicar aJs ciutadans i ciutadanes la 
tasca realitzada i els fruits aconseguits, el moment més Iúdic per visualitzar 
1 'experiencia d'un intercanvi de secundaria o la reina d'uns estudiants 
d'optica en un camp de refugiats. Es també la possibilitat de realitzar debats 
i taules rociones per millorar la informació i la coordinació de les activitats. 

La idea consisteix en reunir en un mateix espai a empreses col. laboradores, 
voluntaris implicats, associacions i pnrticulars que volcn coneixer els 
projectes duts a terme o les dificultats en la implantació. 

Es crea també un marc on informar deis projectes futurs i estudiar possibles 
coordinacions. Mi llorar aquest retorn d'informació en la nostra societat, una 
societat que ha demostrat dia dan·era dia la seva solidaritat, explicant i 
visualitzant com es coopera amb terceres ciutats, amb altres associacions, 
com arriba 1 ' aj u da i quin son els nostt·es in terlocutors es In final itat de 
dedicar un d ia de f'e sta al Oistricte 1 l . 
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La celebració anual a princ1p1s de desembre del Dia Internacional del 
Voluntariat i de 1 'anivcrsari de la Declaració Universals del Drets Humans, 
cns ha fet decidir com a millor data 1' 11 de desembre per aquesta 
celebració. La designació de Barcelona per a celebrar el Primer Festival 
Europeu de la Solidaritat, patrocinat per l 'Agencia Europea de 1 'Ajuda 
llumanitaria, pera premiar anualment quatre projectes d'organitzacions no 
governamcntals i amb el suport de totes les Institucions, no fara més que 
potenciar els diferents actes, convertint Barcelona durant una setmana en la 
capital europea de la solidaritat. 

pcr aquest motius: 

Proposem la celebració 1' 11 de dcscmbrc de la Festa Major del Districte 1 1 
de la ciutat, districte de la sol idaritat, per mostrar els projcctes real itzats en 
col.laboració amb Tnstitucions, entitats, organitzacions no governamentals, 
associacions, empreses privadcs, voluntaris donar-ne comptes 
cxplicacions als ciutadans i ciutadanes. 

Barcelona, 20 de novembre de 1998 


