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Casa África Aldaia s'acomiada del curs amb un Festival
a l'Auditori alaquaser

Actualidad

Amb aquesta actuació, a més de cloure el curs 2010 –
2011, va recaptar fons per tal de desenvolupar i finançar un
projecte solidari al Sud de Senegal, al barri de Casamance
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Ahir per la vesprada, l’Auditori Municipal
d’Alaquàs va acollir la festa de final de curs del
col·lectiu Casa África d’Aldaia. L’acte va contar
amb la presència de l’alcaldessa d’Aldaia,
Carmen Jávega i va servir per acostar una
vegada més la cultura africana als habitants de
l’Horta i per a mostrar el treball desenvolupat
pel col·lectiu durant el darrer any: dansa
africana i percussió, entre d’altres.
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Amb aquesta actuació Casa África es va
proposar, a més de cloure el curs 2010 – 2011,
recaptar fons per tal de desenvolupar i finançar
un projecte solidari al Sud de Senegal, al barri
de Casamance, que permentrà fomentar
l’ocupació, així com l’àmbit de la educació i de
la salut donant així més confiança i seguretat
a les persones per tal de que pugen viure en
unes condicions dignes i de benestar.

Consulta de proveedores

Casa Àfrica és un projecte i espai multicultural
que es va obrir en Aldaia en 2004 i que pretén formar i interactuar amb les
diferents disciplines relaciones amb Àfrica i la seua cultura. El seu president
i promotor és Dembel Faty qui, des dels seus inicis a acostat aquesta
cultura tan propera i desconeguda a la vegada tant a escolars com a
persones de qualsevol edat: cursos, actuacions, tallers de cuina, fusta,
música o tint, mostres… tot per a que Àfrica estiga un poc més prop
d’Aldaia.
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