Sopar Blanc - sopar solidari per
la pau i el desarmament
A FundiPau us proposem una nit ben especial: un sopar per gaudir de la bona cuina de la
xef Ada Parellada al restaurant Semproniana, compartir una estona agradable amb
persones compromeses amb la cultura de pau i donar suport al treball per la pau i el
desarmament que des de fa 36 anys duem a terme FundiPau.
El sopar es farà el proper dimecres, 25 de setembre i s’emmarca en la Setmana d’Acció
Global per la Pau, el Clima, el Desenvolupament Sostenible i l’abolició de les armes nuclears.
Una setmana que comença el dia 21, Dia Internacional per la Pau, continua amb les cimeres
sobre el clima i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a les Nacions Unides i acaba
el 26, Dia per l’Eliminació Total de les Armes Nuclears.
Si ens voleu acompanyar us podeu inscriure a la plana web de FundiPau
I si voleu col·laborar però no podeu venir al sopar hi ha Fila 0
Més informació a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. – 93 302 51 29
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