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Joves per la convivència



Programa

TALLERS

ACTIVITAT PRÈVIA:
De l’1 al 20 de desembre, tallers 
de sensibilització als centres  
educatius de la ciutat: Taller  
Entre kultures i La meva història 
importa: relats de migracions, a 
càrrec de CEA Interculturalitat i 
Institut Diversitas.

10 DE DESEMBRE

TEATRE FÒRUM 
Creant cures és un projecte de 
l’Ajuntament de Castelldefels 
desenvolupat per La Xixa. Es 
tracta de la creació d’espais de 
debat al voltant de les persones 
que s’encarreguen de tenir cura 
de nosaltres a la nostra societat. 

Allibereu a la Sara! és una peça 
de teatre fòrum de La Xixa Teatre 
que planteja la pregunta sobre 
què pot fer una dona, migrant i 
treballadora davant de diferents 
situacions que troba a la seva 
vida quotidiana. En to de comè-
dia crítica, La Xixa crea aquesta 
peça de teatre fòrum i convida 
al públic a canviar la situació 
en escena i així buscar entre 
totes i tots alternatives davant 
els diferents conflictes que han 
d’afrontar.

Av. Centre Cívic Canyars, a les 18 h. 
(c/ Església 116).
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Al Marroc, es pot empresonar una 
dona si es queda embarassada i 
no està casada. 

L’associació Oum El Banine combat 
aquesta injustícia amb coratge  
i tendresa. 

Presentació i debat posterior 
moderat Marina Garcia Castillo, 
tècnica de recerca en diversitat 
religiosa, sexual i de gènere,  i 
Sumia B. Azzahchi, infermera 
d’atenció primària i estudiant del 
màster en Gènere, Dones i Ciuta-
dania. Espai Margarida Xirgu. 

Pots visualitzar el tràiler a:  
https://docsbarcelona.com/ 
pellicules/mothers

Cal inscripció prèvia:  
www.bibliotecarfjcastelldefels.
org/inscripcio-activitats

Biblioteca RFJ sala Margarida Xirgu, 
a les 19 h.

11 DE DESEMBRE

ESPECTACLE DE CLOWN SOCIAL
Joves per la convivència.  
Espectacle de clowns al carrer 
que convida a la ciutadania a 
reflexionar sobre els rumors i els 
estereotips de circulen entorn a  
la immigració d’una forma lúdica  
i interactiva. 

Pl. De l’Església, a les 12 h.

13 DE DESEMBRE

XERRADA
“Què és Refugees Welcome i on 
s’ubica en l’acollida de persones 
refugiades a Castelldefels?”

Presentació el projecte de Cultu-
ra de Benvinguda de Refugees 
Welcome, amb 4 anys d’activitat 
al territori. Compartir els reptes i 
experiències de l’entitat, explorar 
sinèrgies i difondre la visibilitat 
d’aquesta alternativa d’ habitat-
ge tant per persones locals com 
refugiades i sol·licitants d’asil, que 
busquen un habitatge digne.

Inscripcions a l’adreça: 
administracio@refugees-welcome.es
Can Roca de baix a les 19 h.  
(c/ Bisbe Urquinaona, 17 - al costat  
de la Biblioteca).

16 DE DESEMBRE

DOCUMENTAL
Cinefòrum Docs Mother dirigit per 
Myriam Bakir (62 min.). Marroc i 
França (2020).

https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers
https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers
https://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/
https://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/
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17 DE DESEMBRE

ACTE CENTRAL
Lectura del manifest del Dia 
Internacional de les Persones 
Migrades, per part del Consell  
de Convivència Intercultural  
i performance.

Plaça l’Església, a les 12 h.

CINEFÒRUM
Projecció de la pel·lícula HAYATI  
(Mi Vida)  (83 minuts) de Sofi 
Escudé i Liliana Torres (TRÀILER) 
& col·loqui amb el productor de la 
pel·lícula i Refugees Welcome.

El 2015, Ossamah Al Mohsen i el 
seu fill, després d’un vol deses-
perat des d’una Síria en guerra, 
van ser víctimes d’una traveta 
d’una periodista de televisió 
a la frontera hongaresa. Les 
càmeres van captar aquest 

moment i l’opinió pública es va 
escandalitzar. Aquesta puntada 
va permetre a Ossamah, famós 
entrenador de futbol del seu 
país, arribar a Madrid i reprendre 
la seva professió. Però la resta 
de la seva família no va tenir la 
mateixa sort. 

Inscripcions a l’adreça: 
administracio@refugees-welcome.es

Centre Cívic Canyars (c/ Església 117), 
a les 19 h.

18 DE DESEMBRE 

Projecció del documental  
“Nous Camins. Castelldefels,  
terra d’acollida”. Producció i direc-
ció de La cuarta pared.

Xarxes socials, a les 12 h.

http://www.boogaloofilms.com/projects/hayati/

