


ACTIVITATS PER A UNA CIUTADANIA INTERCULTURAL 
10_D DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

4, 11 i 18 de desembre 
De 18 a 19 h. Taller infantil (de 9 a 12 anys)

Taller interactiu per a identificar què representen els drets humans i qüestionar-se els estere-
otips amb què convivim, mitjançant contes, audiovisuals i testimonis.

Centre Flassaders 
Modalitat en línia. Inscripcions: http://www.flassaders.org/inscripcions/

7, 11 i 18 de desembre 
18 h. Estrena websèrie:  Palma Plural, laboratorio de interculturalidad

Sèrie de documentals de tres episodis en els quals es reuneixen 18 veïnes i veïns de Palma 
per tal de reflexionar sobre interculturalitat, xenofòbia i convivència social, amb la pretensió 
de construir espais de diàleg i participació ciutadana.

No hi cal inscripció prèvia. Disponible al facebook de Thakhi-runa.

A càrrec de l’Associació Cultural Thakhi-runa 
www.facebook.com/THAKHIRUNA

9 de desembre 
De 18.30 a 20 h. Conferència 
“L’acció política de les defensores dels drets humans en temps del covid-19”

En arribar el coronavirus a Mesoamèrica, les defensores ja afrontaven les conseqüències 
d’una crisi estructural provocada per un model econòmic i polític d’herència colonial que 
manté la  regió sumida en la violència, el saqueig extractivista i una profunda desigualtat 
que impacta en els territoris, les vides i els cossos de les dones.

A càrrec de Marusia López, assessora regional de JASS Mesoamèrica, per a la promoció de 
la protecció integral de les defensores de drets humans, i Ruth Escribano, coordinadora de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat de la UIB.

Centre Flassaders 
Modalitat presencial.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

10 de desembre 
De 17.30 a 20 h. Conferència 
“Accions de cooperació internacional al Iemen” 

La invisibilització del conflicte i la complicitat per part de la comunitat internacional i la 
premsa davant la situació de bloqueig i genocidi. 



Accions i èxits de l’Associació Solidarios sin Fronteras,  a través de dos projectes:  Desayu-
nos para educar en Yemen i Agua para Yemen.

A càrrec de l’Associació Solidarios sin Fronteras.

Modalitat en línia. Inscripcions: immigracio@palma.cat 

11 de desembre 
18.30 h. Conferència 
“Què està passant al Sàhara Occidental?”

Des que el 1975 Espanya va abandonar els sahrauís i el Marroc va envair el Sàhara Occi-
dental, el poble sahrauí viu dividit: una part, als campaments de refugiats al desert algerià, 
i l’altra, a la seva pròpia terra baix el domini del Marroc.

L’any 1991 es va signar un Pla de Pau segons el qual s’acordava l’alto-el-foc i l’organitza-
ció d’un referèndum segons el qual el poble sahrauí havia de decidir el seu futur. A dia 
d’avui, 29 anys més tard, aquest referèndum no s’ha arribat a realitzar.

El 13 de novembre passat, el Marroc va violar l’alto-el-foc a la zona alliberada del Guer-
guerat, on un grup de civils sahrauís es manifestaven per impedir la sortida de camions 
amb recursos naturals, espoliats del Sàhara Occidental. El Front Polisario va respondre pro-
tegint aquests ciutadans i va declarar l’estat de guerra al Marroc.

Els sahrauís que viuen al Sàhara Occidental, ocupat pel Marroc, depenen de l’ajuda inter-
nacional  que cada cop és més escassa i pateixen contínuament la vulneració  dels  drets 
humans.

A càrrec de Catalina Rosselló, presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears.

Centre Flassaders 
Modalitat presencial.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

14 de desembre 
D’11.30 a 13.30 h. Conferència 
“La situació humanitària de la població refugiada a Palestina des d’un enfoca-
ment de gènere i drets humans”

La vulnerabilitat de les dones en aquests tipus de contextos no té a veure amb elles per la 
seva condició de dones, sinó amb les relacions de poder entre homes i dones. La mirada 
cap a les dones i les nines refugiades ha de contribuir necessàriament a desmuntar estereo-
tips culturals i de gènere. 

Modalitat presencial.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

De 17.30  a 19 h.  Taller 
“Taller de creació mitjançant el còmic”



El còmic es presenta com a eina pedagògica i un mitjà per a promoure l’educació en drets 
humans i valors. Afinarem el sentit crític mitjançant la creació d’històries que serviran per a 
desmuntar estereotips culturals i de gènere sobre la població refugiada de Palestina.

A càrrec d’UNRWA. Tècnica d’ECG, María Lozano.

Centre Flassaders 
Modalitat presencial.  Inscripcions: immigracio@palma.cat

15 de desembre 
De 18 a 20 h. Conferència 
“Migracions i racisme. Responsabilitat de les institucions entorn de la vulneració  
de drets humans”  

La Fundació treballa per la denúncia de les situacions de vulneració dels drets i de violència 
institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències so-
cials i individuals que se’n deriven. L’objectiu és denunciar i visibilitzar el racisme estructural i 
institucional i fomentar polítiques migratòries respectuoses amb els drets humans.

A càrrec de Fundació Irídia. Centre per a la defensa dels drets humans, civils i polítics.

Modalitat en línia.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

16 de desembre 
18.30 h. Projecció del curtmetratge documental 
Cosiendo futuros  (castellà; 19 min)

En la decisió de migrar influeixen múltiples factors... Qui migra, cap a on i per què? Un grup 
de dones africanes conta les dificultats i les barreres que representa deixar el seu país i arri-
bar a un altre on no hi ha res ni ningú conegut. A més, sovint en desconeixen la llengua o les 
llengües oficials, cosa que les fa tornar invisibles, sordes i  mudes.

Col·loqui posterior amb la participació de la productora, Ainhoa Urgoitia.

Direcció: Enrique Rey. Producció: Ainhoa Urgoitia i Aitor López de Aberásturi.

Modalitat en línia.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

17 de desembre 
De 18 a 19.30 h. Taller 
“Cap a una ciutadania intercultural”

La influència dels mitjans de comunicació sobre moviments migratoris i la diversitat cultural. 
Exposició i anàlisi de material audiovisual: històries de vida, publicitat, informatius.

A càrrec d’Enginyeria sense Fronteres. 

Modalitat presencial.  Inscripcions: http://www.flassaders.org/inscripcions/



18 de desembre 
De 17.30 a 20 h. Taula rodona 
“MARHABA. Testimonis de joves immigrants no acompanyats”

Joves immigrants no tutelats compartiran en primera persona la seva experiència des que 
varen sortir del seu país fins a la seva estada en centres de menors.

Col·loqui posterior amb els participants.

A càrrec de la Fundació EuroÁfrica, amb la col·laboració de l’Associació Trobada Marroquina.

Modalitat en línia.  Inscripcions: immigracio@palma.cat 

Totes les activitats d’aquest programa requereixen inscripció mitjançant la tramesa del full 
d’inscripció a l’adreça electrònica immigracio@palma.cat 

Les inscripcions rebudes per a les activitats presencials seran acceptades automàticament 
fins que se’n cobreixin les places, ja que la cabuda és limitada. Si no fos possible acceptar 
la vostra inscripció seríeu avisats pel mateix mitjà.

Les activitats que es desenvoluparan en línia es faran a través de la plataforma Zoom, i re-
breu l’enllaç per a connectar-vos-hi prèviament, en haver realitzat la inscripció.


