15 de juliol 19:00

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia a
tarragonajove.org
També en directe a:
tarragona.cat/cooperacio/directes
I a Youtube: Cooperació Tarragona

Circ Esperança
Col·lectiu Entret(r)es

Les Entret(r)es, Imma Pujol, Karme
González i Rat Cebrián us presentaran un circ molt especial : el que
coneix bé els viatges d'aquí cap
allà, els adéus precipitats, els "ﬁns
no sé quan!" i que, malgrat tot,
brilla amb il·lusió quan comença la
música de la vida.

8 de juliol 19:00

Cuentos Populares del Caribe
Crear Comú: Comunicació per a la convivència

Fa molt de temps, els membres de la comunitat de la
Caribana es reunien al voltant del foc i s’explicaven
històries de temps remots, de quan els animals parlaven
com les persones i organitzaven el món a la seva manera.
Molts d’aquests contes van arribar d’Àfrica i es van
integrar amb els contes indígenes i criolls. Així, van néixer
una inﬁnitat d’històries que es van moure per terra i per
mar i es van explicar en aquella zona tan especial que els
indígenes anomenaven “Caribana”.
Narració d’Alexànder Hernández i percussió de Francisco
Montañés.
A partir de 5 anys.

Un circ que acull artistes vinguts
d'arreu i que es nodreix de la
riquesa que porten a les seves
maletes, per aixecar cada dia una
carpa d'un circ, únic, increïble,
sorprenent!
A partir de 5 anys

17 de juliol 13:00

Desplaçament, refugi i apatrídia / Xerrada virtual
Catalunya amb ACNUR
Parlarem sobre les condicions i les causes de les persones que
han d’abandonar la seva llar per diferents motius i, especialment,
de les diﬁcultats que tenen les persones en situació d’apatrídia
per a ser reconegudes com a ciutadanes d’algun país. A més, ens
informarem de com s’afronta l’actual crisi sanitària als campaments de persones desplaçades i refugiades.
Comptarem amb la participació d’una persona refugiada
sahrauí i de la Natàlia Anguera, directora del Comité Català de
l’ACNUR.
En línia a tarragona.cat/cooperacio/directes

ACTIVITATS D’ENTITATS

22 de juliol 19:00

El cel
Cia. Dos de Tres

Juny

El dia que el cel es va
trencar, va començar
el llarg camí d'Annan.
Va viatjar per molts
llocs i va caminar
durant molts dies i
algunes nits. Cada lloc
nou al que arribava mirava el cel, el contemplava i se n'adonava,
que era molt diferent del cel que coneixia. Cada cel tenia un color
i una olor molt diferent, però cap d'ells s'assemblava al del seu
país. Trobava molt a faltar, jugar amb les seves amigues...
S'imaginava que allà on anava estarien esperant-la, per veure
juntes els núvols i les estrelles, com sempre havien fet.
A partir de 5 anys.

La realitat als camps del Tinduf
Catalunya amb ACNUR
Col.loqui a “El matí de Tarragona Ràdio”amb la Natalia
Anguera, directora del Comitè Català de l'ACNUR i el
testimoni de dues persones sahrauís. A les xarxes socials
s’oferiran infograﬁes sobre el rol de les dones sahrauís en
la gestió i accés a l'aigua als camps del Tinduf i recursos
per saber-ne més.
Dates per determinar.
Més informació a www.eacnur.org.

29 de juliol 20:00

TARDA AMB COOPERACIÓ
Reﬂexions: desplaçament i refugi
Stop Mare Mortum i Una Finestra al Món
El viatge d’en Rachid
Karme González
Carles Sabaté
El viatge de Rachid vol donar veu als joves
que marxen del seu país amb una bossa
plena d’esperances per trobar una nova
vida lluny dels seus. La veu de Rachid
omplirà els cors dels oients d’anhels,
supervivència, enyorança, incomprensió,
realitat i somnis. Un viatge que s'inicia al
Sud i acaba al Nord.
A partir de 16 anys

Fins al 25 de Juliol

Caminada de la llum 2020
Enguany l'edició és online i es proposa que tothom camini
individualment i sumi kilòmetres per arribar simbòlicament a l'ïndia (9.500 km) i ajudar a la campanya Emergència Covid Índa de la FVF.
Més informació: Facebook: @caminadadelallum
Inscripcions: www.kupeka.com
Organitza: Fundació Vicente Ferrer Tarragona i Club
Excursionista Allibera Adrenalina

