10DRETS HUMANS
IA INTERNACIONAL

Programa d’activitats
9 -19 desembre 2019

9 -20 de desembre
Exposició “ESCOLES EN LA LÍNIA DE FOC”

Aquesta exposició mostra l’impacte del conflicte armat i la violència en
el dret a l’educació de la població refugiada de Palestina. La història de
les escoles afectades pel conflicte pot ser que sigui un dels drames més
poc coneguts de les crisis humanitàries però l’impacte sobre l’educació
ocasiona algunes de les seqüeles més duradores i males de resoldre.
Exposició cedida per UNRWA.

10 -21 de desembre
Exposició “SOM D’AQUÍ”

L’exposició mostra el procés de reflexió d’un grup de dones, sobre
la seva experiència com a dones que han migrat. Volen que amb
aquestes imatges es faciliti una aproximació a les seves cultures,
posant en valor les seves identitats per a desmuntar els estereotips
i els prejudicis sobre la diversitat cultural.
Exposició realitzada en col•laboració amb Ajuda en Acció, Jovent
Societat Cooperativa, Enginyeria sense Fronteres.

10 de desembre
10.30 h Recorregut compartit a l’exposició “SOM D’AQUÍ”
amb les dones protagonistes

A continuació, petit tast de plats típics dels països de les participants

18.30 h Visita guiada a l’exposició “ESCOLES EN LA LÍNIA DE FOC”
A càrrec d’Abril Iriani, delegada d’UNRWA a les Illes Balears
Cal inscripció prèvia 971228756 / immigracio@palma.cat

11 de desembre
17.30 h Concert-debat “NO MIGRIS A LA INDIFERÈNCIA”

A càrrec de Thakhi-runa.
Radiografia del vincle entre el saqueig de recursos naturals, el nostre hiperconsum i els drets humans. Es combina la música en viu,
videoclips i dinàmiques en les quals s’involucra el públic assistent
i es genera una reflexió col•lectiva que ens permet qüestionar el
paper que jugam dins l’economia global.

18.30 h Projecció del curtmetratge documental GAZA
(Premi Goya 2018)

Col•loqui posterior amb el director del curtmetratge,
Carles Bover Martínez.
A través de diversos personatges coneixem la vulneració de drets humans que pateix diàriament la població palestina a la Franja de Gaza i la
situació de bloqueig i postguerra en la qual intenta sobreviure, tot plegat
davant la complicitat de la comunitat internacional i la impunitat d’Israel.
A partir de 16 anys.
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12 de desembre
18.30 h TEATRE FÒRUM “I TU, QUI ETS?

A càrrec d’Impactat. Intervencions teatrals
Tot el que és desconegut genera por. La diversitat i la multiculturalitat
posen en perill la nostra identitat? De què depenen la integració i
l’acolliment i la integració de les persones nouvingudes?
Espectacle interactiu i participatiu on el públic deixa de ser simple espectador per a passar a substituir els actors i actrius i ajudar així els protagonistes
a trobar noves formes d’actuar davant les situacions que es plantegen.
A partir de 12 anys / Cabuda limitada.

14 de desembre
9:00 -14:00 h JORNADA D’ASIL I MIGRACIONS PER
VULNERACIÓ DELS DRETS HUMANS EN PERSONES LGTBI
A càrrec de Ben Amics. Més informació: 608 366 869

17 de desembre
JORNADA FORMATIVA SOBRE DRETS HUMANS I MIGRACIÓ
9.30 -11.30 h “Com incorporar la perspectiva de drets
humans en la intervenció amb persones migrades”
A càrrec de Belén Matesanz, coordinadora autonómica de
Metges del Món Illes Balears

12.00 -14:00 h “Formació sobre el protocol de coordinació per
a atendre les situacions de discriminació, racisme i xenofòbia”
A càrrec de Xarxa STOP RACISME Palma.

Inscripcions:
- Personal de l’Ajuntament de Palma: Escola Municipal de Formació
(www.emfpalma.es).
- Altres professionals: correu electrònic a immigracio@palma.cat, indicant
nom i llinatges, DNI/NIE, lloc de feina i telèfon de contacte.

19 de desembre
18.00 h PETJADES. Teatre de gest i moviment, música en directe.
A càrrec de la Cia. Disset Teatre.

La necessitat de refugi d’una nina la du a la recerca d’un lloc somiat, una
història poètica que s’endinsa en la fugida i la trobada. Basat en el conte
La nina de molt lluny, d’Annika Thor i Maria Jönsson. Públic familiar.
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Totes les activitats a:

CENTRE FLASSADERS
Més informació:

www.palma.cat / 971228756
immigracio@palma.es

Hi col·laboren:

