Imatge de l’exposició “Instants al marge”. Diavata, Grècia, 2016: Camp de refugiats. Foto: Nuria Puentes

Seguint el format de la X Tardor Solidària, es reprèn la
Primavera Solidària, fruit de la continuïtat del treball
conjunt entre la Regidoria de Cooperació i Solidaritat
i el Museu d’Art de Cerdanyola, amb la col·laboració
de les entitats del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat i l’Associació d’Amics del Museu.

El programa proposa a la ciutadania de Cerdanyola
un seguit d’activitats a propòsit de les injustícies i les
discriminacions que es produeixen arreu del món i a
casa nostra, tot fomentant l’esperit crític i la cultura
de la pau, amb l’objectiu d’evitar les vulneracions
dels Drets Humans i els conflictes armats.

Ens posicionem al costat de la pau, entesa com
un conjunt de valors, actituds i comportaments
que rebutgen la violència i preveuen conflictes,
copsant-la com a única opció real per posar fi a
aquest tipus d’escenaris.
Ara tenim un gran repte al davant, consistent a
desmilitaritzar les ments, apreciar la diversitat,
dialogar i obrir-se al pensament complex a través
d’espais pacífics per assegurar els drets humans i la
seguretat de totes les persones.

Totes les activitats es realitzaran al MAC excepte
les activitats incloses al Programa de les Festes del
Roser de Maig.

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

MUSEU D’ART DE CERDANYOLA (MAC)
C. Sant Martí, 88 / Ptge del Llorer, 11
08290, Cerdanyola del Vallès,
Dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Dilluns (inclosos festius) tancat. Tancat 1 i 6 de gener;
1 de maig; 24 de juny; 24, 25, 26 i 31 de desembre.
Amb el suport de:

EXPOSICIONS
26 MAI
–
10 JUL

INSTANTS
AL MARGE

Dos projectes independents -d’una banda, fotografies
del camp de refugiats a Grècia realitzades per la
fotògrafa Nuria Puentes i, de l’altra, un campament
gitano a la Cerdanyola dels 80, de Santi Llorens-,
units de la mà de la periodista Rita Marzoa, permeten
fer una doble lectura de com des de la fotografia (i
el fotoperiodisme) es poden visibilitzar un seguit de
discriminacions que es donen arreu del món, també
al nostre costat. Són instants capturats de persones
que han quedat al marge.

MAI
–
JUN

RELATS COMPARTITSDIÀLEGS D’ART.
Work in Progress

Aquest projecte vol donar al museu un paper
central com a constructor de diàlegs a partir de
la comunicació intercultural. Diversos grups de
persones migrades visitaran el museu i faran una
relectura dels diferents elements artístics que
aplega. Seleccionaran i dialogaran amb els objectes
que han configurat la seva història de vida i els
exposaran a partir del seu relat migratori gràcies a
la mediació artística de Curro Claret.
Col·labora: Servei Local de Català, Associació
d’Amics del Museu, Servei de Primera Acollida,
Biblioteca Central de Cerdanyola, CFA L’Alzina, IPI
Barcelona amb seu a Cerdanyola.

XERRADES I TALLERS
28 ABR
18 H

L’ART COM A MOTOR DE
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Laura Jabbour i Rita Marzoa

Laura Jabbour, artista i arquitecta de Síria,
conversarà amb la periodista Rita Marzoa sobre
les seves vivències i la importància del llenguatge
artístic com a motor de transformació social.

25 MAI
18 H

CULTURA I EDUCACIÓ PER
A LA PAU
Universitat Internacional de la Pau

La xerrada anirà a càrrec de Neus Sotomayor, directora
i coordinadora de la Universitat Internacional de la Pau.

12 JUN
10.3013.30H

TALLER DE CÒMIC
I DRETS HUMANS
Fundació Solidaritat UB

Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, es reflexiona sobre les accions
que es poden portar a terme des de l’àmbit local per
assolir els objectius de desenvolupament sostenible i
sobre les possibilitats de participació ciutadana. Posteriorment, els participants crearan individualment o
en grup un còmic sobre la temàtica escollida.
Aquest taller s’inclou en el Programa d’activitats
familiars del Museu d’Art de Cerdanyola.

22 JUN
18 H

REFUGI
LGBTIQ+

La xerrada anirà a càrrec de Mahmoud Assy, activista defensor dels drets del col·lectiu LGTBIQ i persona refugiada, que exposarà les seves vivències com
a persona refugiada.

ESPECTACLES
15 MAI
11.30 H

KARIBU, CANÇONS I DANSES
PER UN MÓN MÉS JUST
Carles Cuberes

Què significa karibu? Doncs vol dir: benvingut/da!!!
Benvinguts a aquest espectacle musical d’animació
entorn de la solidaritat, el desenvolupament, els
drets dels infants i el comerç just.
 n espectacle vivencial, diferent i únic, que parteix
U
del potencial que tenen les dinàmiques d’animació
per a experimentar i viure valors humans.

09 JUN
17.30 H

PESCAPLÀSTIKS
Cia. Empordà Mar

En Vador i la Julietta són pescadors de pesca
artesanal que surten a feinejar al mar. El seu dia
de pesca es torna una aventura, en què pescaran
peixos de plàstic, galledes, soles de sabata. Provaran
diferents tipus de pesca com l’arrossegament, el
tresmall, l’aqüicultura Trobaran diferents tipus de
peixos, de petits i de grans. I, sobretot, jugaran per
mostrar la importància de reciclar i no malmetre el
medi ambient amb els tipus de pesca intensives i el
llançament de plàstics i residus.
Tot això en clau de clown.

CINEMA
30 JUN
17.30 H

CINEFÒRUM SOBRE
JUSTÍCIA AMBIENTAL
Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Cinefòrum sobre medi ambient i justícia ambiental
des de la perspectiva del Buen Vivir dels pobles
indígenes i presentació de la plataforma de cinema
indígena Mirada Nativa. Es comptarà amb una
persona especialista en pobles indígenes que
dinamitzi el debat després de la projecció.
*Aquesta activitat s’inclou en el Programa d’activitats
de la Primavera és Gran de la Regidoria de Gent Gran

FESTES DEL
ROSER DE MAIG
30 ABR
11 H

GIMCANA PELS
DRETS HUMANS
Fundació Roser de Maig i Adia

L’objectiu és crear i fer agents de la pau arreu de
Cerdanyola. Com? A través d’un circuit de preguntes
de Cooperació Internacional. Un recorregut que
passarà per deu punts d’interès de la ciutat, i que
t’endinsarà en una realitat que poc ens imaginem.
Una realitat dura i cruenta, però a la vegada existent
i mereixedora de ser escoltada.
Punts d’inici: davant del MAC i al parc Xarau (zona
envelat)
Col·labora: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

30 ABR
11 H

JOCS TRADICIONALS
DEL MARROC
Associació Sentidos por el Bienestar y la
Inclusión Social

La canalla descobrirà jocs tradicionals de la infantesa
al Marroc, l’anella i el malakef, jocs fets amb molta
imaginació i elements molt senzills.
Lloc: Parc Xarau

