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PRESENTACIÓ   

Un dels eixos del departament de Cooperació és la promoció d’iniciatives i activitats 

locals amb l’objectiu de fomentar, entre la ciutadania de Tarragona, nous models 

basats en la construcció d’un sistema més equitatiu, sostenible i humà. 

En aquest marc presentem la novena temporada d’activitats d’estiu, que inclouen: 

exposicions, activitats culturals, cicle de cinema i contes per als infants. Un conjunt 

d’activitats pensades per a ser gaudides des dels infants a les persones adultes.  

 

DADES DESTACADES 

 Dates: del 7 de juny al 31 de juliol 

 Nombre d’activitats: 13 

2 exposicions 

5 activitats culturals 

3 sessions de conta contes 

3 sessions de cinema 

 Accés a les activitats: Totes elles són gratuïtes i de lliure accés en funció de 

l’aforament de l’espai  

 

COL·LABORACIONS 

Les activitats compten amb la col·laboració de diverses entitats com Una Finestra al 

Món o Cooperació Activa al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, tanmateix el cicle 

de cinema i els conta contes han estat possibles gràcies a la col·laboració del Servei 

de Joventut i de Cinenómada-Festival de Cine Africano.  

La programació també vol fer ressò i servir d’altaveu d’activitats que les entitats i 

organitzacions del Consell Municipal de Cooperació realitzen a la ciutat de 

Tarragona. Comptem amb aquesta edició amb una activitat organitzada per la ONG 

Assemblea de Cooperació per la Pau.   
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1.- Exposicions  

 Alpes:  última salida 

Els Alps Italians són el nou obstacle per les 

persones que busquen refugi. Des de l’any 2016, 

centenars de joves africans han intentat creuar 

muntanyes de 2.500 metres per arribar a França. El 

punt de partida, Claviere (Torí, Itàlia). La meta, 

Briançon (Hautes Alpes, França). 

Després de travessar el desert del Sàhara i el mar 

Mediterrani, els Alps s’han convertit en la seva 

última sortida.   

De la mà de 4 joves tarragonins, que l’estiu del 

2018 es desplaçaren als Alps, coneixerem les 

històries de vida d’alguns dels refugiats que han 

creuat aquesta frontera.  

La inauguració de l’exposició serà el divendres dia 7 de juny a les 19h al Pati Jaume 

I on es podrà conversar amb els joves que han realitzat l’exposició.  

Pati Jaume I, Plaça de la Font, 1 
Del 4 al 30 de juny 

 

 La dona al Sud  

Exposició que vol apropar les realitats de les dones que 

viuen als països del sud, sobretot les desigualtats de 

gènere que pateixen, i tracta de fomentar els valors de 

respecte i igualtat. Està formada per diferents 

fotografies i breus textos en base a set àmbits: 

educació, analfabetisme, invisibilitat de la dona, 

feminització de la pobresa, autonomia i 

empoderament, drets socials i econòmics, barreres a la 

salut i violència de gènere i, per últim, avenços i camí a 

recórrer.  

 
Espai Jove Kesse, c/Antoni M. Claret 12-14  

Del 4 al 22 de juny  
Organitza: Assemblea de Cooperació per la Pau 
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2.- Cicle de cinema africà  

 Sofia de Meryem Benm'Barek (80’) 

Casablanca. Mentre menja amb la seva família, Sofia és presa de terribles mals de 
panxa. La seva cosina Lena, estudiant de medicina, l'examina. Tot d'una, trenca 
aigües, però Sofia nega estar embarassada. Lena li diu a la resta de la família que 
Sofia ha menjat massa i que ha de portar-la a la farmàcia per poder ingressar-la en 
l'hospital. I ara, les dues cosines, que no tenen res en comú, es llancen 
desesperadament a la 
recerca del pare per 
convèncer-lo que 
reconegui el nadó... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espai Jove La Palmera, Plaça Imperial Tarraco,1  

10 de juliol, a les 22h  
 
 
 Owino de Javier Marín i Yusuf Razzaque (73’)  

Owino narra la lluita d'un poblat africà contra una multinacional que va enverinar 
les seves vides amb abocaments il·legals de plom, un drama que s'expandeix per tot 
el continent davant la despreocupació de governs i mercats globals. 

 

 
 
 
 
 

Espai Jove La Palmera Plaça 
Imperial Tarraco,1 

17 de juliol, a les 22h  
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 Wallay de Berni Goldblat (84’)  

 

Wallay descriu la vida quotidiana a Burkina Faso a través dels ulls d'Ady, un noi de 
13 anys. Ara viu a França, però el seu pare ha decidit enviar-lo a visitar els seus 
parents a l'Àfrica Occidental. El nen està entusiasmat amb la idea de passar unes 
vacances al país d'origen del seu pare, però quan per fi arriba, el seu oncle el rep 
amb fredor i retrets. La resta de la família se sent feliç de veure’l i tots intenten 
temperar els ànims de l'oncle, però Ady no triga en adonar-se que la seva estada no 
serà molt relaxada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espai Jove La Palmera Plaça Imperial Tarraco,1 

24 de juliol, a les 22h  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 Estiu amb Cooperació - 2019  

 
 

6 

 

3.- Activitats infantils (*) 

 Contes Africans  

A l'abella Catalina li agraden molt els nens i les nenes, 

i en comptes de fer-los fiblades, els fa petons i 

abraçades. Ella, amb les seves històries, ens 

transportarà a l'Àfrica del Nord. D'allà, entre 

muntanyes i deserts, ens explicarà la història d'un 

xiprer màgic, ens presentarà una princesa que no 

parlava mai amb ningú, i un munt de coses més, que 

no podem desvetllar. Si ho féssim, es perdria tota la 

gràcia i desvetllaríem secrets d'aquest espectacle, i 

això no pot passar mai per mai! 

 

Amb la companyia Sensedrama Teatre 

 

 

Espai Jove La Palmera Plaça Imperial Tarraco,1 

10 de juliol, a les 18,30 h 

 

 Contes del cor 💛 de l’Àfrica  

Asseguts al peu de la palmera  contarem i cantarem històries sàvies tot recorrent 

l'Àfrica d'est a oest, de nord a 

sud, travessant llacs,  deserts, 

pobles, paisatges, vivint entre 

animals i  anhels...  

El follet Poca Son no es perdria 

per res del món aquest viatge! 

Amb el Col·lectiu EntreT(r)es: 

Carme González, Imma Pujol i 

Rat Cebrián     

Espai Jove La Palmera Plaça Imperial Tarraco,1 

17 de juliol,  a les 18,30 h 
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 Akwaba. Cançons i contes africans  

Rah-mon ens presenta en clau d'espectacle quatre contes de tradició oral, 

entrellaçats amb un munt de cançons de les ètnies de l'Àfrica de l'Oest. Aspectes 

màgics, fets extraordinaris, línies dramàtiques, continguts ètics d'una gran 

humanitat, pinzellades còmiques... Els textos ens introdueixen -d'una manera 

respectuosa, senzilla i activa- 

a la forma de ser, fer i pensar 

de la gent d'aquelles cultures 

que, pel fet de ser diferents a 

la nostra no deixen de ser 

menys Cultura. La música i 

les cançons inciten a la 

complicitat i a la participació 

de l'auditori, tant si és 

infantil com si és adult. 

 

Amb Rah-mon Roma 

Espai Jove La Palmera Plaça Imperial Tarraco,1 

24 de juliol,  a les 18,30h  

 

 

(*)ACTIVITATS RECOMANADES A PARTIR DE 5 ANYS  
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4.- Activitats culturals 

 
 Tallers cuines africanes 

Dos tallers de cuina ens endinsaran en multiplicitat de cultures africanes de nord a 

sud i d’esta a oest. Les persones participants de cada taller prepararan uns plats 

exquisits que després podran compartir amb les altres persones participants dels 

tallers, a l’Espai Jove La Palmera. 

TALLER CUINA SENEGALESA  

Prepararem el Ceebuguinar un plat tradicional del Senegal, considerat el plat 

estrella del país, es composa principalment d’arròs i pollastre. Es considera que 

aquesta especialitat és una invenció de la cuinera Penda Mbaye, que treballava a la 

ciutat de Saint-Louis durant el segle XIX. Actualment el plat es troba també a Mali, 

Mauritània o Gàmbia.  

Acompanyarem el Ceebuguinar amb Bissap beguda feta a base d’hibiscos, molt 

coneguda per les seves propietats energètiques, tonificants i digestives.   

Amb la col·laboració de Cooperació Activa al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre  

 
TALLER CUINA NORD AFRICANA  

En aquest taller ens endinsarem en les delicioses aromes i els colors dels plats del 

nord d’Àfrica que ens portaran a viatjar en l’espai i en el temps i coneixerem 

aspectes de diferents cultures de la part nord del continent africà.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espai Jove Kesse, Av. Antoni Maria Claret 12-14 
31 de juliol de les 19 a les 20,30h 
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 8è Yo pongo Internacional  

Les croquetes de l’àvia, l’olor del suquet de la mare, els sopars amb els amics… El 8è 

“Yo Pongo” Internacional de Tarragona vol ser un espai de trobada entre persones 

d’arreu que comparteixen un plat que els evoca records sobre els seus orígens, la 

seva terra. 

 

 

 

 

 

 

Volem celebrar la diversitat de la nostra ciutat en un ambient festiu per trencar 

estereotips i fronteres. Amb la gastronomia, superarem els murs entre cultures.  

En aquesta vuitena edició, es realitzaran prèviament dos tallers de cuina africana, 

un del Senegal i l’altre del nord d’Àfrica, amb la voluntat que les persones 

participants comparteixin les seves creacions al Yo Pongo. També ens acompanyarà 

el Yacine Belahcene amb la seva música, fent-nos viatjar entre les riberes del 

Mediterrani i mentre degustem un especial te sahrauí.  

Espai Jove La Palmera, Plaça Imperial Tarraco,1 

31 de juliol a les 21:00h 

 

 Degustació te Sahrauí  

De la mà d’Una Finestra al Món 

descobrirem quin és el ritual de 

preparació del te sahrauí mentre 

degustem deliciosos dolços. 

 

 

Amb la col·laboració d’Una Finestra a 

Món 
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 Concert amb  Yacine Belahcene 

Yacine Belahcene, navega per la Mediterrània reclamant la seva musicalitat sense 

complexos amb sonoritats que ressonen als ports d'Alger, Marsella o Barcelona, 

llunyanes però banyades pel mateix mar, fugint de qualsevol estereotip construït 

sense cap base, fruit dels prejudicis dels nostres barris i ciutats; amb una posada en 

escena elèctrica i vibrant que, sens dubte, no et permetrà estar quiet.  

Acompanyat de 4 músics ens portarà una gran secció de ritmes i melodies vingudes 

del nord d'Àfrica, abraçant estils de música com el raï, reggae, funk, electro i rock 

psicodèlic embogit.  
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Per més informació podeu contactar amb: 

Departament de Cooperació  
(Eva Virgili Recasens) 

977 29 61 00 
cooperacio@tarragona.cat 

 

 

Podeu trobar més informació a:  

www.tarragona.cat/cooperacio 

@cooperaciotarragona 

@TgnCooperacio 

 

mailto:cooperacio@tarragona.cat
http://www.tarragona.cat/cooperacio

