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Presentació

L’Oferta d’accions de sensibilització 2015 aporta als ens locals de menys de 50.000 
habitants de la demarcació de Barcelona els recursos necessaris per facilitar la seva 
tasca d’informar i sensibilitzar la població al voltant de la cooperació al desenvolupa-
ment, així com suport a les organitzacions de la societat civil que realitzen accions en 
aquest àmbit. D’aquesta manera, es pretén acostar la realitat dels països en vies de 
desenvolupament a la ciutadania i, també, fomentar les actituds solidàries mitjançant 
accions que facilitin el debat i la formació en relació amb la cooperació, estimulant el 
compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 

La Diputació de Barcelona fomenta activament la sensibilització per afavorir la col·la-
boració i el treball conjunt entre els ens locals i el teixit associatiu solidari dels munici-
pis. Per aquest motiu, també l’any 2015, la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels ens locals un seguit d’activitats de sensibilització i educació per al desenvolu-
pament (EpD) de diverses entitats de la societat civil capaces de complir amb aquest 
objectiu. 

L’Oferta d’accions de sensibilització 2015 s’adreça a totes les àrees dels ajuntaments 
i als consells comarcals que treballin per impulsar i fomentar la sensibilització ciutada-
na i l’EpD envers la cooperació. Totes les activitats de l’Oferta d’accions de sensibilit-
zació 2015 es troben recollides en aquest catàleg, que consta dels apartats següents:

•  Tallers i cursos

•  Espectacles

•  Exposicions

La Diputació de Barcelona subvenciona el 80 % del cost total de les accions incloses 
a l’Oferta d’accions de sensibilització 2015. El 20 % del cost restant l’haurà d’assumir 
l’ens local contractant de cada acció. El cost de les activitats que correspondria als 
ens locals s’especifica a cadascuna de les fitxes d’accions. 

Les activitats de l’Oferta d’accions de sensibilització 2015 es dirigeixen únicament 
a ajuntaments, consells comarcals i ens locals territorials de la demarcació de Bar-
celona amb una població de menys de 50.000 habitants. El nombre d’activitats sub-
vencionades és limitat i estan disponibles des de l’1 de febrer de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015.



TALLERS I CURSOS
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1.
Imatgeacció Solidària

Sessions de cinema i EpD que es porten a terme a les aules a partir de la visualització 
de curtmetratges (impulsats per la Fundación Tus Ojos), que promouen actituds fa- 
vorables respecte a la cooperació al desenvolupament, la convivència i la generació 
d’una capacitat d’observació i de sensibilització de l’alumnat. Tanmateix, es mostren 
iniciatives de cooperació als municipi dels alumnes amb la finalitat de promoure la 
participació dels alumnes en projectes solidaris propers.

Durada: 1 hora per cada sessió de cinema. Es realitzaran vint sessions a cada mu-
nicipi. 

Espai: Una aula amb equip audiovisual, ordinador i equip de projecció. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Joventut, Convivència i Participació. 

Cost per a l’ens local: 176 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundación Tus Ojos
Passeig de Gràcia, 25, 1r 2a
08007 Barcelona
Tel. 935 123 745
Mòb. 625 455 245
tusojos@tusojos.es
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2.
Tallers Gener@ noves mirades 2015

Tallers de durada variable que tracten temàtiques relacionades amb la cultura de la 
pau, drets humans, gènere i salut, cooperació al desenvolupament i desigualtats. Els 
tallers seran de tipus teoricopràctic i eminentment participatius, adaptables a les ne-
cessitats i particularitats de cada municipi. Per fer-ho, combinen aproximacions con-
ceptuals a cadascun dels temes o mòduls temàtics proposats, d’una manera sintètica 
i planera, per garantir la comprensió i la sensibilització real del públic. La metodologia 
a emprar, pràctica i dinàmica, es fonamenta en la visualització de vídeos i de reculls de 
premsa i en l’anàlisi de notícies d’actualitat que puguin generar debats orientats a 
apropiar-se dels conceptes tractats, entre d’altres. Prèviament a la realització del taller, 
es fa arribar informació a la persona de contacte perquè pugui treballar la temàtica 
abans de portar a terme el taller (articles d’opinió, fotografies, vídeos, etc.). L’objectiu 
de l’acció és orientar l’anàlisi i l’acció per generar consciència crítica per tal de crear 
una societat civil compromesa amb el canvi social. 

Durada: De 2 a 4 hores.

Espai: Aula o sala que compti amb projector d’audiovisuals, ordinador, amplifica-
dor de so, pissarra i/o paperògraf i connexió Wi-Fi. 

Públic: Població en general.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Salut, Immigració, Cooperació Internacional, 
Joventut i Dona. 

Cost per a l’ens local: 171,74 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Metges del Món 
C. Legalitat, 15, baixos
08024 Barcelona
Tel. 932 892 715
Mòb. 686 455 557
raquel.moran@medicosdelmundo.org
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3. 
Tallers radiofònics per transformar el món

Tallers radiofònics adaptables quant al contingut i la metodologia emprats i també quant 
a les edats i interessos del públic destinatari. Una modalitat es vehicula a través dels 
contes del món i l’altra, a través del turisme responsable: el taller «Contesdelmón.org» 
es dirigeix a alumnes de cicle superior de primària i l’ESO i el taller «Coneixmon.org», als 
de segon cicle de l’ESO i batxillerat. Els tallers comparteixen l’objectiu principal d’edu-
car en valors per a la ciutadania crítica i intercultural, potenciant el coneixement de les 
realitats socials dels diferents pobles a través de l’ús de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) i les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC). A 
través d’aquests tallers es pretén: estimular els joves de les escoles catalanes a fer 
recerca per conèixer i aprofundir sobre el turisme responsable i les propostes que es 
fan des d’entitats properes; motivar els estudiants perquè s’apoderin de les noves TIC, 
en especial dels mitjans radiofònics; educar en comunicació audiovisual; potenciar la 
cultura popular de tradició oral per estimular la creativitat i els viatges pel món a través 
de la imaginació. A més, es faciliten les eines d’interrelació entre els infants, les famí-
lies i els respectius centres educatius i es fomenta el treball en equip per a l’elaboració 
d’un projecte comú. 

Durada: 4 hores.

Espai: Dues aules ordinàries (preferiblement, una d’elles molt silenciosa) amb  
taules i cadires. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat i Cooperació, Educació, Cultura, Infància i  
Joventut, i Immigració.

Cost per a l’ens local: 139,60 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Associació COMSOC - Comunicació Social
C. Casp, 43
08010 Barcelona
Tel. 652 232 378
info@comsoc.cat 
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4. 
Mòbils high tech, vides low cost

Taller adreçat als joves perquè prenguin consciència de com l’explotació dels recursos 
naturals per a l’elaboració de productes consumits preferentment en països de l’he-
misferi nord afecta negativament el medi ambient i causa conflictes armats i l’empo-
briment generalitzat. El taller consisteix en la visualització d’un documental, Blood in 
the Mobile, i un debat posterior, en el qual es tracten la responsabilitat de les empreses 
i les nostres pautes de consum (especialment, pel que fa a la compra de mòbils i ordi-
nadors) i es proposen solucions. L’objectiu del taller és donar a conèixer la situació de 
la República Democràtica del Congo, com a exemple de molts països de l’hemisferi 
sud que, tot i que disposen d’una gran riquesa en recursos naturals, tenen la major 
part de la població en situació d’extrema pobresa i vulneració dels seus drets. 

Durada: Dues sessions de 2 hores cadascuna als centres educatius. Els tallers 
oberts al públic consisteixen, en general, en una sessió de 3 hores.

Espai: Aula àmplia amb ordinador amb connexió a Internet, pantalla i projector 
d’audiovisuals. 

Públic: Infants/Joves i població general.

Àrea de l’ajuntament: Consum, Educació, Joventut, Participació Ciutadana i Ser-
veis Socials.

Cost per a l’ens local: 76 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Solidaritat Castelldefels Kasando
C. Pintor Serrasanta, 16, 7è 4a
08860 Castelldefels
Tel. 93 636 53 30
Mòb. 686 241 872
sckasando@sckasando.org



10

5. 
Seràs capaç de salvar el teu poble?  
Taller sobre resolució de conflictes  
en l’àmbit del desenvolupament 

Taller que té com a objectiu proporcionar eines que millorin les habilitats dels parti-
cipants a l’hora de negociar i resoldre conflictes. Les habilitats principals que s’hi 
treballen són la comunicació, la resolució de conflictes, la cooperació, la gestió del 
temps o el treball en equip. El taller utilitza un joc de simulació com a eina metodo-
lògica. Concretament, es fa servir «SmileUrbo» (www.smileurbo.com), un joc de si-
mulació interactiu dissenyat per promoure els valors de la cooperació i l’EpD entre la 
ciutadania, al mateix temps que es forma els jugadors en habilitats de comunicació, 
resolució de problemes i negociació. 

Durada: Una sessió de 3,5 hores.

Espai: Sala equipada amb una taula (preferiblement, rodona) i cadires per a vuit 
persones, un ordinador, un projector, dos dispositius mòbils (telèfons intel·ligents o 
tauletes), impressora ràpida i connexió Wi-Fi. 

Públic: Població major de 16 anys. 

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat i Cooperació, Educació, Joventut i Participació 
Ciutadana. 

Cost per a l’ens local: 109 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Associació Smilemundo
C. Francisco Giner, 29, 2n 1a
08012 Barcelona
Tel. 698 500 355
aleksandra.zemke@milemundo.org
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6. 
Jocs de taula i simulació per entendre el món

Dos tallers que, utilitzant un joc de simulació i un joc de taula gegant, analitzen alguns 
dels factors causants de la violació dels drets humans en zones de conflicte. El primer 
joc, «Un viatge no triat», és un joc de taula i simulació per conèixer la problemàtica de 
les persones refugiades en països en conflicte, el rol de les diverses tipologies d’ONG 
i la resolució de conflictes; el segon, «La Irene i l’Alí», és un joc de taula per conèixer la 
relació entre el conflicte israelopalestí i la violació dels drets humans. 

Durada: Entre 3 i 4 hores, distribuïdes en dues sessions. 

Espai: Aula amb cadires i taules mòbils, accés a Internet i projector.

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació i Solidaritat.

Cost per a l’ens local: 78 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Servei Civil Internacional Catalunya
C. Carme, 95, baixos
08001 Barcelona
Tel. 934 417 079
gestio@sci-cat.org
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7. 
Jocs de rol i simulació per entendre el món

Dos tallers dirigits a alumnes de segon cicle de l’ESO, en els quals, mitjançant jocs de 
rol i simulació, es treballaran conceptes com l’ordre econòmic internacional i el desen-
volupament. Té com a objectiu conèixer la situació de dependència dels països empo-
brits, conèixer la dinàmica del comerç internacional, entendre la relació entre justícia 
social i pau, així com les desigualtats en el desenvolupament. El primer taller, «Just o 
injust», consisteix en un joc de simulació que planteja les desigualtats entre països i el 
segon, «Aliments o armes», és un joc de rol que analitza el comerç d’armament en 
relació amb les necessitats de desenvolupament. 

Durada: Entre 3 i 4 hores, distribuïdes en dues sessions.

Espai: Aula amb cadires i taules mòbils, accés a Internet i projector.

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació i Solidaritat.

Cost per a l’ens local: 82 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Servei Civil Internacional Catalunya
C. Carme, 95, baixos
08001 Barcelona
Tel. 934 417 079
gestio@sci-cat.org
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8. 
Engloba’t: Taller de cinema cooperatiu

Taller de cinema cooperatiu que fomenta la reflexió dels i les joves sobre el significat 
de la cooperació. La metodologia de treball es basa en un audiovisual que permet 
valorar els drets humans, la cultura de la pau, la convivència i la cohesió social com a 
fites reals i vivencials des d’una perspectiva no etnocèntrica de què és la diversitats 
cultural. L’objectiu del taller és proporcionar eines perquè els joves prenguin conscièn-
cia dels prejudicis i estereotips i teixir una societat més justa i igualitària. Als tallers, es 
combina el treball reflexiu amb el treball més pràctic mitjançant l’audiovisual, cosa que 
permet que els i les joves participants puguin expressar la vivència de la solidaritat a 
través del mitjà audiovisual. 

Durada: 4 hores, distribuïdes en dues sessions de 2 hores cadascuna. 

Espai: Sala que permeti la mobilitat de taules i cadires, pissarra, ordinador amb so, 
projector i pantalla i connexió a Internet. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Joventut, Educació, Dona, Igualtat, Cultura, Cooperació, 
Solidaritat, Participació Ciutadana i Immigració. 

Cost per a l’ens local: 101 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Ronda de la Torrassa, 105, 3r
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 219 310
info@joves.org



14

9. 
Construïm un món solidari

Cicle de quatre conferències-tallers sobre matèries relacionades amb els drets humans 
(especialment, respecte als drets dels infants), gènere i desenvolupament, pacifisme, 
solidaritat, desenvolupament sostenible, dret a la participació política i cooperació, 
entre d’altres. L’activitat està especialment dirigida als estudiants per tal de reforçar la 
tasca del professorat i dels pares i mares per fomentar el coneixement dels joves sobre 
la realitat social, econòmica i política dels països en desenvolupament per tal d’enfor- 
tir la cultura de defensa i protecció dels drets humans entre la ciutadania. 

Durada: 2 hores cada conferència.

Espai: Espais amb capacitat per entre 50 i 100 assistents, amb ordinador, projector 
i un equip de so. 

Públic: Població en general i infants/joves.

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat, Cooperació, Educació, Joventut, Cultura i Par- 
ticipació. 

Cost per a l’ens local: 267,22 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Internacional Olof Palme
Av. Drassanes, 3 
08001 Barcelona
Tel. 932 530 730
area.academica@fiop.net 
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10. 
«A la recerca del desenvolupament»,  
jugant per comprendre el món

Joc de rol i estratègia en el qual els participants assumeixen el rol de sis països o re- 
gions del món (els Estats Units, la Unió Europea, l’Àfrica subsahariana, Magrib-Orient 
Mitjà, l’Amèrica Llatina i Àsia) amb l’objectiu de conscienciar la comunitat educativa, a 
través del joc, del model de relacions internacionals i de les injustícies existents i del 
que això comporta per al desenvolupament equitatiu dels pobles.

Durada: 2 hores.

Espai: Aula de mides estàndards d’un centre educatiu.

Públic: Infants/Joves/Professorat.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Cooperació i Solidaritat.

Cost per a l’ens local: 132,30 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Assemblea de Cooperació per la Pau
C. Floridablanca, 5, baixos
08015 Barcelona
Tel. 932 681 496
catalunya@acpp.com 
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11. 
Per què cooperem? 

Taller en el qual es treballen els conceptes bàsics relacionats amb la cooperació al 
desenvolupament. S’aprofita l’experiència d’Escoltes Catalans per tal de posar en 
pràctica la identificació dels conceptes apresos i l’exposició de bones pràctiques o 
experiències desenvolupades, amb l’objectiu de sensibilitzar els alumnes de segon 
cicle de l’ESO de la importància de la cooperació al desenvolupament. Així mateix, es 
visualitzen dos projectes d’Escoltes Catalans i d’altres experiències que puguin ser 
exemplificadores i significatives per als infants. 

Durada: 1,5 hores. 

Espai: Sala amb taules i cadires mòbils, ordinador i projector (amb so) i programa-
ri per a la projecció de vídeos i presentacions de diapositives. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Joventut i Participació Ciutadana.

Cost per a l’ens local: 23 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Escolta Josep Carol
C. Mare de Déu del Pilar, 18 
08003 Barcelona
Tel. 932 689 111
programes@josepcarol.cat 
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12. 
A què juguem? Bolívia. Equador. Jocs i més 
per entendre les desigualtats Nord-Sud

Taller que té com a objectiu donar a conèixer als infants participants de l’activitat els 
jocs populars de Bolívia, el Paraguai, l’Equador i Catalunya. A partir d’accions diverti-
des i jocs populars, els infants descobreixen la realitat de la infància en aquests quatre 
països. El taller motiva els nens i nenes a participar en l’ampliació del recull de jocs 
populars, com una activitat d’aprenentatge i servei, mitjançant el compromís col·lectiu 
per al foment del dret al joc en el marc dels drets humans (emfatitzant el dret a jugar i 
el dret al joc que tenen tots els infants del món). Aquests jocs es complementen amb 
una exposició.

Durada: 2,5 hores. 

Espai: Espai exterior o interior ampli, d’una mida aproximada de, com a mínim, la 
meitat d’un camp de bàsquet (placeta, pati o porxo de l’escola, etc.). Per a l’ex- 
posició, cal un espai interior o exterior amb arbres o fanals de 10 m × 3 m, o bé un 
passadís espaiós per a la distribució dels panells de l’exposició. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Joventut, Ciutadana, Solidaritat i Cooperació. 

Cost per a l’ens local: 148,80 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Catalana de l’Esplai
C. Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 934 747 474
Mòb. 660 564 741
fundacio@fundesplai.org 
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13. 
Taller de cuina: Tapes i platets amb sabor  
de cafè del comerç just

Taller que, de manera agradable i popular, dóna a conèixer la varietat i qualitat dels 
productes del comerç just. Amb el cafè del comerç just com a ingredient central es 
proporciona un sabor diferent a la cuina tradicional i una actualització d’un dels plats 
més tradicionals i innovadors, com són les tapes. Al final de la demostració, es fa una 
degustació de les propostes elaborades per estimular els participants del taller a fer-se 
consumidors d’aquests productes. 

Durada: 2 hores. 

Espai: Sala il·luminada amb connexió d’electricitat i aigua. Taula i cadires, projector 
i pantalla. 

Públic: Població en general.

Àrea de l’ajuntament: Cooperació, Participació Ciutadana, Consum, Comerç i 
Medi Ambient.

Cost per a l’ens local: 172,40 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Grup Tercer Món Mataró
C. Barcelona, 50
08301 Mataró
Tel. 937 960 087
botigagtm@gmail.com 
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14. 
Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca,  
(xikin) orella, (kux) cor

Taller explicatiu de contes populars de la cultura quitxé de Guatemala amb l’objectiu 
de donar a conèixer als infants la cultura, les tradicions i la llengua del poble quitxé de 
Guatemala. Per desenvolupar l’activitat, hi haurà un petit espectacle de titelles i es 
llegiran llibres de contes populars editats a Guatemala en quitxé, català i castellà i  
il·lustrats pels mateixos alumnes quitxés. Els contes transmeten valors com l’hones- 
tedat, el respecte i la importància de viure en harmonia amb el nostre entorn.

Durada: 1,5 hores.

Espai: Espai exterior o interior silenciós amb una capacitat per a un màxim de  
40 persones.

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Joventut, Educació, Ciutadania, Solidaritat i Cooperació.

Cost per a l’ens local: 152 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Catalana de l’Esplai
C. Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 934 747 474
Mòb. 660 564 741
fundacio@fundesplai.org



ESPECTACLES
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15. 
Ballamón. Diades dels contes del món

Espectacle de música en directe i contes que dóna a conèixer, a través de la tradició 
oral, la varietat cultural i les diferents realitats del món i, especialment, les diferències 
socials dels països en vies de desenvolupament humà. Els contes són narrats per un 
artista contacontes de l’Associació AMAPEI que amenitza la jornada amb música i 
animació.

Durada: 1 hora.

Espai: Espai ampli, interior o exterior, amb tarima o escenari. També cal presa de 
corrent, equip de so, micròfons i amplificadors.

Públic: Població en general.

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat i Cooperació, Educació, Cultura, Infància,  
Joventut i Immigració.

Cost per a l’ens local: 176,40 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Associació COMSOC - Comunicació Social
C. Casp, 43
08010 Barcelona
Tel. 652 232 378
info@comsoc.cat 
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16. 
Espectacle de circ Exploradors de l’aigua

Espectacle de circ que pretén sensibilitzar la població en relació amb la situació de 
l’aigua al món i la nostra relació amb l’aigua i el seu paper com a agent clau de desen-
volupament. A través d’una història amena i teatralitzada, dos exploradors arriben a 
una terra nova i desconeguda on descobreixen que hi ha un conflicte obert al voltant 
de l’aigua i treballaran per resoldre’l amb l’ajuda del púbic. A la resolució del conflicte de 
l’aigua apareixeran diferents temàtiques associades amb la situació hídrica, com ara 
la dimensió ambiental de l’aigua, la governança mundial, la pugna pels recursos, el 
consum responsable o la resolució de conflictes. L’espectacle es desenvolupa a tra-
vés de diversos gags i arts circenses, amb tècniques de clown, màgia, equilibrisme, 
perxa xinesa i malabars, entre d’altres. 

Durada: 1 hora.

Espai: Espai obert a peu de carrer, sense tarima o escenari. Terra pavimentat i pla, 
amb una superfície circular mínima de 180 m2 (circumferència de 15 metres de  
diàmetre).

Públic: Població general. 

Àrea de l’ajuntament: Cooperació, Solidaritat, Ciutadania, Medi Ambient i Parti- 
cipació. 

Cost per a l’ens local: 404,25 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
C. Múrcia, 24, baixos 
08027 Barcelona
Tel. 933 022 753
aigua@esf-cat.org 
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17. 
Cooperem o competim?

Espectacle musical basat en un conte tibetà sobre la història d’un poble que ha de 
superar tot un seguit de dificultats amb l’ajut de la cooperació internacional. Es tracta 
d’un espectacle amb jocs i danses, que interacciona amb el públic, el qual haurà d’in-
tervenir per tal que el poble en qüestió vagi resolent les dificultats. És una activitat de 
caràcter constructiu que valoritza la importància de la cooperació Nord-Sud per asso-
lir el desenvolupament dels països amb dificultats.

Durada: 1 hora.

Espai: Espai ampli, interior o exterior, amb tarima o escenari. També cal presa de 
corrent, equip de so, micròfons i amplificadors.

Públic: Població en general.

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat, Cooperació, Educació, Cultura, Infància, Joven-
tut i Immigració.

Cost per a l’ens local: 183,60 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Associació COMSOC - Comunicació Social
C. Casp, 43
08010 Barcelona
Tel. 652 232 378
info@comsoc.cat 
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18. 
Aloja, una dona del futur, visita l’escola

L’Aloja és una dona arribada del futur que, a través d’activitats, jocs i cançons per a la 
sobirania alimentària, potenciarà a la comunitat educativa una reflexió sobre els nos-
tres hàbits alimentaris envers la resta d’habitants i elements del planeta, cosa que 
permetrà arribar a la conclusió que un altre sistema alimentari —just socialment i sos-
tenible— és possible. L’Aloja viu en un poble rural l’any 2033. La preocupació dels 
habitants del seu poble per la naturalesa, l’alimentació i la dignitat de les persones que 
treballen per i per a la terra, no para de créixer. El 2033 l’estat del planeta és tan alar-
mant que el seu poble li assigna la missió de fer de mitjancera amb la gent del passat 
i canviar el destí del seu poble. Alguns dels seus reptes són mostrar quin és l’estat del 
planeta en el futur, donar eines per al canvi, denunciar algunes de les pràctiques que 
maltracten el planeta, analitzar la causa dels problemes que produeix la cadena ali-
mentària i construir solucions. 

Durada: 4 hores, dividides en tallers d’1 hora cadascun. 

Espai: Aula escolar amb ordinador i projector. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Medi Ambient i Cooperació. 

Cost per a l’ens local: 137,75 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Veterinaris Sense Fronteres
C. Floridablanca, 66-72, local 5
08015 Barcelona
Tel. 934 237 031
Mòb. 692 931 439
catalunya@vsf.org.es 
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19. 
Espectacle participatiu: Mandginka, la ruta 
dels esclaus

Espectacle de dansa i música africana amb una explicació prèvia sobre la cultura man-
dginka i yoruba i, en general, sobre la ruta dels esclaus i la influència de la música 
africana en el continent americà. L’espectacle inclou també una part formativa mitjan-
çant la projecció d’infografies, l’ús d’instruments musicals de les cultures yoruba i 
mandginka i una petita introducció a la dansa.

Durada: 1 hora.

Espai: Espai gran, obert o tancat, amb escenari, ordinador, projector i equip de so.

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Cooperació, Participació, Joventut i Educació.

Cost per a l’ens local: 152 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Privada Catalana Akwaba
C. Llobregat, 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 407 696
akwaba@fundacioakwaba.cat



EXPOSICIONS
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20. 
Ser refugiat. Compartint vivències 

Exposició que es realitza a partir de la instal·lació d’una tenda de campanya, com les 
que proporciona ACNUR a terreny, on s’estructura una exposició i un seguit de dinà-
miques que tenen com a objectiu apropar a la ciutadania el fenomen global del des-
plaçament forçat. L’exposició està formada per catorze panells expositius, un espai de 
coneixement sobre les migracions forçades, a través de textos breus i significatius i 
fotografies representatives. La mostra reflexiona sobre els efectes de la guerra i la per-
secució, més enllà de les xifres globals, i permet conèixer com és la vida als campa-
ments i quins són els neguits i anhels de les persones que acullen. 

Durada: 1 dia.

Espai: Espai ampli, com ara una plaça pública, pista poliesportiva o parc, prefe- 
riblement il·luminat. 

Públic: Infants/Joves.

Àrea de l’ajuntament: Educació, Solidaritat, Cooperació, Educació, Participació  
i Joventut.

Cost per l’ens local: 176 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Catalunya amb ACNUR, Comitè català
Pl. Bonsuccès, 7, entresòl 2a
08001 Barcelona
Tel. 933 012 035
Mòb. 695 918 418 
sensibilització@eacnur.org 
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21. 
Euroafricans, gènere i desenvolupament

Exposició que pretén donar a conèixer la vida social, cultural i econòmica de les zones 
rurals del sud de Senegal des d’una mirada femenina a través dels euroafricans. Els 
euroafricans són bitllets que van crear les dones rurals de la regió de Kolda (Senegal). 
Per a la realització dels bitllets es van utilitzar recursos locals, com són les carabasses, 
la pell d’anyell, sabó local o plàstics. En aquesta acció, els bitllets s’utilitzen com a eina 
de sensibilització i educació. Darrere de cada bitllet, hi ha una història personal, ja que 
les dones, a part d’escriure el valor del bitllet, van representar allò que per a elles era 
important dins la seva vida. Són peces d’art que posen de manifest la capacitat artísti-
ca i de treball d’aquestes dones i serveixen com a punt de partida per donar a conèixer 
el paper de la dona com a agent de canvi i desenvolupament dins les seves societats. 

Durada: Exposició de 3 mesos.

Espai: Sala d’exposició per poder penjar els bitllets, les fotografies i els plafons de 
com a mínim 15 m2, i sala per a la conferència amb cadires per als visitants, taula 
i cadires per als ponents, equip de so i micròfons. 

Públic: Població en general.

Àrea de l’ajuntament: Solidaritat i Cooperació, Dona, Cultura i Educació. 

Cost per l’ens local: 606 €.

Per sol·licitar aquesta activitat, us podeu adreçar a:

Fundació Privada Guné
Via Augusta, 120, 1r 2a
08006 Barcelona
Tel. 933 683 400
Mòb. 633 425 948
info@fundaciogune.org
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