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Arriba la tardor i amb ella, una nova edició de 
la Tardor Solidària: “Tots els mons al MAC”. El 
programa proposa diverses activitats artístiques 
envers els Drets Humans, des d’exposicions fins 
a col·loquis, cinema i teatre. En aquesta edició 
parlarem, des d’una perspectiva local-global, de 
drets sexuals i reproductius, de pau, de diversitat 
cultural, de racisme i de cooperació internacional.
 
Agraïm a les persones que han participat en el projecte 
“Relats compartits”. Gràcies a la seva implicació, ha es-
tat possible exposar al museu una exposició col·lectiva 
que dona veu a la diversitat cultural de la ciutat.
 
La XI Tardor Solidària és fruit del treball conjunt 
de la regidoria de Solidaritat i Cooperació i de les 
entitats que conformen el Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació, amb la col·laboració del 
Museu d’Art de Cerdanyola i l’Associació d’Amics 
del Museu de Cerdanyola.

*Totes les activitats es duran a terme al MAC, excepte 
les exposicions indicades a l’apartat “Exposicions en 
altres espais de la ciutat”.

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. 



TEATRE

PREGÀRIA DE GUERRA 
Universitat Internacional de la Pau

Lectura teatralitzada de l’adaptació poètica realitza-
da per Joan Oliver de “Pregària de guerra”, obra de 
l’autor Mark Twain. Està dirigida per Dolors Vilara-
sau, dramaturga, directora teatral i activista cultur-
al. A continuació, es farà un col·loqui impulsat per 
les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació 
i dinamitzat per Neus Sotomayor, presidenta de la 
Universitat Internacional de la Pau.

ESPAÑUL
Lamine Thior

El monologuista Lamine Thior explica els seus orí-
gens des del Senegal a Algesires, els contrastos 
culturals amb els seus amics, el  pas de ser un “nen 
negret adorable” a ser un “negre adult criminalit-
zat”, la seva primera consciència de l’existència del 
racisme i la fetitxització constant. Passa per la crisi 
dels 30, en un món en el qual tots els seus amics 
s’han casat i ell no té ni el permís de conduir; i no 
oblida la pressió per “perpetuar” el seu llinatge, se-
gons les tradicions senegaleses.

05 NOV
11.30 H

2 DES
19 H

CINEMA

DEFENSORES DE 
DRETS SEXUALS I 
REPRODUCTIUS 
Associació de Drets Sexuals i Reproductius 

Projecció del documental i posterior col·loqui 
sobre la resistència i la lluita per defensar uns 
drets fonamentals que són atacats i reprimits. 
Dinamitzaran el col·loqui Almudena Rodríguez, 
responsable d’incidència política internacional, i 
Ainhoa Yll Subirà, responsable de comunicació de 
l’associació.

És un documental de l’Associació de Drets Sexuals 
i Reproductius, realitzat pel col·lectiu TARA, amb 
el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.

Activitat organitzada conjuntament amb la 
Regidoria de Feminisme i LGTBIQ i amb el suport 
de la Regidoria de la Gent Gran.

17 NOV
18 H

EXPOSICIONS A ALTRES ESPAIS 
DE LA CIUTAT

TRENCANT FRONTERES 
INTERNES
Institut de les Desigualtats

Mostra comissariada per Plataforma Fruita amb 
Justícia Social que presenta els retrats de la 
fotoperiodista Mireia Comas i els testimonis de 
disset temporeres a Lleida.

L’objectiu de la mostra és visibilitzar les vulneracions 
i l’existència de fronteres internes relacionades 
directament amb el racisme i la islamofòbia, dins 
el territori català.

Lloc: Biblioteca Central de Cerdanyola

 

INTERMITENCIAS
Associació Amics del MAC

En aquesta obra, Carmen Espinosa, autora colom-
biana resident a Ripollet, parla del dol migratori, 
del desarrelament, i de tot allò que implica el viatge 
migratori, com ara el fet de guardar objectes per 
recordar allò que deixem i que ens fa sentir a prop 
dels éssers estimats que romanen a la distància.

Lloc: Sala Elisa Arimany (Plaça Enric Granados, 1).

 

UN DIA QUOTIDIÀ A 
LA REGIÓ DE TIGRAY, 
ETIÒPIA
Associació per al Desenvolupament de la 
Infància d’Àfrica

Aquesta exposició fotogràfica presenta la tra-
jectòria dels diversos projectes desenvolupats al 
llarg de més de dues dècades i la vida quotidiana 
d’una població de la banya d’Àfrica. Etiòpia: la 
regió de Tigray.

“Etiòpia, sempre l’havia imaginada en blanc i negre, 
amb l’única concessió, del color de la terra. Avui 
Etiòpia pinta de colors les seves façanes, s’aixeca, 
treballa, la majoria mengen. La majoria, no tots. 
Em ve al cap aquella gran diferència entre viure 
i sobreviure. Elles mostren tot el que tenen: elles 
mateixes. I ho fan amb dignitat i bellesa”. Neus 
Grifoll Draper. Diari de Viatge 2005

15 NOV
15 DES

1–31
DES

13 OCT
28 NOV

TALLERS I XERRADES

TALLER FAMILIAR DE 
CÒMIC I DRETS HUMANS,
CREU ROJA
Creu Roja

Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tèc-
niques d’elaboració, es reflexiona sobre les accions 
que es poden portar a terme des de l’àmbit local per 
tal d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible. Posteriorment, els participants crearan indi-
vidualment o en grup un còmic sobre la temàtica es-
collida.  Aquest taller és impartit per professionals de 
Cooperació i Drets humans, així com d’una experta 
en tècniques narratives gràfiques.  

DESCOBRINT BURKINA 
FASO
Ass. Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU)

L’escriptora Conxita Tarruel presentarà  el seu 
llibre Lakora i el Griot, el qual recull els seus relats 
dels viatges que va fer a Benín i a Burkina Faso 
entre el 2017 i el 2019.

A continuació, Mercè Burguès, vocal de cooperació 
internacional d’ACAU, presentarà l’entitat i els 25 
d’anys d’ACAU a Burkina Faso.

16 DES
18 H

20 DES
18 H

EXPOSICIONS
EXPOSICIONS AL MAC
Relats compartits

Mostra comissariada pel MAC i l’artista Curro 
Claret, a partir de la relectura, que diferents grups 
de persones migrades de la ciutat, han realitzat dels 
objectes exposats al museu. Aquestes sessions han 
estat dinamitzades per la directora artística Palma 
Morena Greco.  

Col·labora: Servei Local de Català, Associació Amics 
del MAC, Servei de Primera Acollida, Biblioteca 
Central de Cerdanyola, CFA L’Alzina, IPI Barcelona 
amb seu a Cerdanyola.

DES-FEB


