
DE SETEMBRE
DEL 28

14AL
D'OCTUBRE

HORARIO: 
De martes a viernes 17.00-20.00 
Sábado 11.00-14.00  y 17.00-20.00 
Domingo 11.00-14.00
Centro Cultural L´Escorxador, sala La Nau

HORARI: 
De dimarts a divendres 17.00-20.00
Dissabte 11.00-14.00 i 17.00-20.00
Diumenge 11.00-14.00
Centre Cultural L´Escorxador, sala La Nau

COOPERACIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOLIDARITAT:
ANYS D'HISTÒRIA
D’ANAWIM
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En 1996, un grupo de personas, sensibles y 
solidarias con los problemas sanitarios 
detectados en varios países, constituyeron 
en Elche la ONGD ANAWIM.

Veintidós años después, son muchos los 
proyectos desarrollados en diversos países, 
y en temas tan diversos como 
infraestructuras, vivienda, agua, sanidad, o 
educación. 

La exposición que presentamos es un relato 
de algunos de esos proyectos, un mensaje a 
la ciudadanía sobre cómo la voluntad de 
contribuir a un mundo más justo es capaz 
de hacer transformaciones en la vida de las 
personas. Además, constituye un 
llamamiento a la responsabilidad de las 
comunidades y pueblos más desarrollados 
con aquellos más desfavorecidos, que 
pretende reforzar la conciencia más 
solidaria de la ciudadanía.

Con esta muestra, se rinde un tributo de 
agradecimiento a aquellas entidades, 
instituciones y personas que han 
colaborado con Anawim para que tantos 
proyectos pudieran llegar a ser realidad.

En 1996, un grup de persones sensibles i 
solidàries amb els problemes sanitaris 
detectats en diversos països van constituir 
a Elx l’ONGD ANAWIM.

Vint-i-dos anys després, són molts els 
projectes desenvolupats en diversos països, 
i en temes tan diversos com infraestructu-
res, habitatge, aigua, sanitat, o educació.

L'exposició que presentem és un relat 
d'alguns d'aquests projectes, un missatge a 
la ciutadania sobre com la voluntat de 
contribuir a un món més just és capaç de 
fer transformacions en la vida de les 
persones. A més, constitueix una crida a la 
responsabilitat de les comunitats i pobles 
més desenvolupats amb aquells més 
desfavorits que pretén reforçar la conscièn-
cia més solidària de la ciutadania.

Amb aquesta mostra es rendeix un tribut 
d'agraïment a aquelles entitats, institucions 
i persones que han col·laborat amb 
Anawim perquè tants projectes pogueren 
arribar a ser realitat.
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