
DIJOUS, 13 DE DESEMBRE – 18 H 
Taller de cuina nadalenca responsable. 
El consum no és una activitat neutral
S’Altra Senalla
Els països del Sud, malgrat ser conscients que sense la 
seva riquesa natural el consum al Nord no és possible, 
són els primers que en pateixen les conseqüències.
Fer un menú nadalenc des del consum respectuós amb el 
desenvolupament sostenible és possible. 
CENTRE FLASSADERS

DILLUNS, 17 DE DESEMBRE – 18 H   
Representació teatral 
RIURE PER CONVIURE 
Tè a tres
Joc teatral d’improvisació i interactiu. Entre tots i totes 
construirem una història única i irrepetible entorn de la 
convivència intercultural. 
Públic familiar. Es prega puntualitat.
CEIP ES TAMARELLS, s’Arenal

DILLUNS, 17 DE DESEMBRE – 18 H 
Presentació Projecte Associació 
REFUGEES WELLCOME
L’Associació vol promoure un canvi cultural i un nou 
model de benvinguda basat en construir un espai comú 
d’intercanvi. D’aquesta manera, per a les persones 
refugiades el fet de conviure amb gent local i formar part 
d’una llar compartida pot ser un moment decisiu en el 
camí cap a la plena autonomia. Una oportunitat per a 
totes les persones implicades.
CENTRE FLASSADERS

DIMARTS, 18 DE DESEMBRE – 9.30  A 14 H  
Jornada formativa
9.30 H Les migracions des de la perspectiva 
dels drets humans.
Valentina Milano
Especialitzada en la investigació de la normativa 
internacional relativa als drets humans, la professora 
Milano parlarà sobre els fluxos migratoris actuals en 
relació amb el marc normatiu nacional i internacional: 
compatible amb els drets humans? Principals reptes i 
alternatives.

12.00 H  #Maydayterraneo, ajuda humanitària 
i salvament marítim. Onio Reina, fundador de 
l’ONG Proem-aid.
Onio Reina, bomber sevillà, va fundar l’ONG Proem-Aid 
(Profesional Emergency AID) per a donar resposta a la 
crisi humanitària que es viu a la Mediterrània.
A més de fer front a les dificultats pròpies del lluitar 
contra la criminalització de la seva tasca. 
Inscripcions: 

-  Personal de l’Ajuntament de Palma: Escola 
Municipal de Formació. www.emfpalma.es  

-  Altres professionals: envieu correu electrònic a 
immigracio@palma.es, indicau nom i llinatges, 
DNI/NIE, lloc de treball i telèfon de contacte.

CENTRE FLASSADERS

DIMARTS, 11 DE DESEMBRE – 18 H
Exposició SIN PRIS(M)A 
Activitat de Dinamització
Imatges captades per un grup d’estudiants en el seu 
viatge al Marroc. Els i les alumnes han experimentat 
sensacions vives, noves, en la pròpia pell. Compatiran 
allò que els ha fet vibrar per dins i com varen canviar la 
mirada a través de l’experiència. Exposició cedida per 
alumnat del cicle formatiu d’Animació Sociocultural i 
Turística de l’IES Ramon Llull
CENTRE FLASSADERS

14 A 31 DE DESEMBRE
Exposició “Imágenes sin derechos”
Es mostren diferents situacions que fan visibles 
els problemes que donen sentit als objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS).
CENTRE FLASSADERS

17 DE DESEMBRE – 17 H A 19.30 H
Exposició “Imágenes sin derechos”
Dinamització de l’exposició per a famílies. 
Exposició cedida per Creu Roja
CENTRE FLASSADERS

DIMECRES, 12 DE DESEMBRE - 19:30 H
Projecció audiovisual i col·loqui 
Palma, cruïlla de mons 
Conduït per Alexandre Miquel, sociòleg i doctor 
en antropologia social.El documental (30 min) ens 
acosta a la vida de cinc persones migrades de diverses 
comunitats, residents a la nostra ciutat, descobrint que 
compartim inquietuds i somnis universals: estimar i ser 
estimats, tenir una feina i sentir-se part d’una comunitat.
Mosaic Producciones, dirigit per Miguel Eek. 2017, 
finançat per l’Ajuntament de Palma
Tots els públics. No cal inscripció prèvia. Idioma: castellà
TEATRE CATALINA VALLS
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DIMARTS, 18 DE DESEMBRE – 18 H  
Projecció curtmetratges i col·l oqui 
Deal – Trato, Gisela Benenzon i Alba, 
Claudia Rosales
Deal – Trato (14 min). La història d’Eva, treballadora 
migrant paraguaiana, parla de les dificultats pràctiques 
i personals quan la separació familiar és inevitable.  Es 
fan visibles les interseccions entre desigualtat, gènere i 
migració.
Alba (17 min). Una mare ha de deixar el seu país per a fer 
feina com a cuidadora. Les relacions pateixen com més 
passa el temps i Alba ha de fer una elecció impossible. 
Comptarem amb la presència de persones joves migrants 
per a dinamitzar el col·loqui. 
Tots els públics. No cal inscripció prèvia. Idioma: VO 
anglès, subtítols en castellà
Coorganitzat pel Consolat de l’Equador a Espanya i el 
Viceconsolat de Bolívia  
CENTRE FLASSADERS

DIMECRES, 19 DE DESEMBRE – 18 H 
Representació teatral 
RIURE PER CONVIURE 
Tè a tres
Joc teatral d’improvisació i interactiu. Entre tots i totes 
construirem una història única i irrepetible entorn de la 
convivència intercultural. 
Públic familiar. Es prega puntualitat.
CENTRE FLASSADERS

DIJOUS, 20 DE DESEMBRE – 10 H
Tertúlia antirumors 
Ajuda en acció i Societat Cooperativa Jovent
 A les converses quotidianes, al mercat, a la feina, per la 
televisió, a les xarxes socials... circulen  molts rumors 
falsos que fan malbé la convivència. Compartirem un te 
mentre parlam de com desactivar aquests rumors que 
esdevenen un obstacle per a l’enteniment entre persones 
de diferents cultures.
CENTRE FLASSADERS

Hi col·laboren


