
PERSONES

DEL 16 DE NOVEMBRE A L 1 DE DESEMBRE DE 2019

REFUGIADES,
AVUI

OPEN ARMS: 
“NO MÉS VIDES A LA DERIVA”

WWW.MONTORNES.CAT
MONTORNÈS DEL VALLÈS

OPEN ARMS 

NOVACT

RUIDO PHOTO

Col·labora: 

És una ONG sense ànim de lucre que té la principal missió de protegir amb la seva presència al mar a totes aquelles 
persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Es dediquen a la vigilància 
i salvament de les persones que necessiten auxili al mar Egeu i Mediterrani Central, així com a la denúncia de totes  
les injustícies que estan passant. 
openarms.es

Organització dedicada a la imatge documental en temes de drets humans i conflictes socials. Desenvolupen projectes 
propis així com encàrrecs per a mitjans de comunicació, ONG, institucions i particulars. Realitzant reportatges fotogràfics, 
vídeo documental i vídeo 360º; produeixen exposicions, llibres i publicacions web; organitzant tallers educatius en crítica 
de la imatge, tallers de fotografia participativa i formació en fotografia documental.
ruidophoto.com

Amb el suport: Organitza:

iii campanya DE 

SENSIBILITZACIo

Per a més informació 

Biblioteca de Montornès  
KOSMOS pressupostos participatius joves 

Open Arms 
Novact i Ruido Photo 

Amb seu a Barcelona, és una ONG que promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte. 
L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu.
novact.org

Departament municipal de Cooperació Internacional
  cooperacio@montornes.cat

  935721170 extensions 9133  i  9119.  
www.montornes.cat
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PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  
“NO MÉS VIDES A LA DERIVA” 
I DE LA MOSTRA  
DE MICROTEATRE “REFUGIS” 
A CÀRREC D’UN REPRESENTANT 
D’OPEN ARMS

Dissabte 16 de novembre a les 12 h  
CAN SAURINA

Refugis, d’Helena Codorniu.  
“Camp de refugiats d’Idomeni, Grècia. Milers de persones 
esperen per creuar la frontera amb Macedònia, que 
porta setmanes tancada. La Laura, una jove voluntària, 
reparteix roba i mantes entre els refugiats sense 
imaginar-se que avui rebrà una visita inesperada.” 

Accés lliure.  
Servei de barra a càrrec d’Sputnik Gastro-Bar.

Diumenge 24 de novembre a les 10 h 
PLAÇA DE LA REPÚBLICA

Campanya de sensibilització sobre el paper de la dona 
en situacions de conflicte i com a relatora de pau,  
en el territori de Cisjordania i la Franja de Gaza  
de Palestina i Israel.

Nota: Aquest projecte ha estat beneficiari de la convocatòria 
d’ajuts a cooperació de 2018 de l’Ajuntament de Montornès.  
La presentació forma part del programa 25 N Montornès  
diu no a les violències masclistes.“NO MÉS VIDES A LA DERIVA” 

OPEN ARMS

Del 16 al 30 de novembre  
CAN SAURINA

Exposició col·lectiva que difon cronològicament la mirada  dels principals periodistes visuals, nacionals 
i internacionals del moment, testimonis de la tasca que fa l’ONG. La mostra ens fa testimonis directes  
de la crisi humanitària i de les missions que es duen a terme des del setembre del 2015 a les costes  
gregues i a la Mediterrània Central fins avui.

Obertura al públic en accés lliure de dilluns a divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h.  Visites 
concertades per a escolars i persones interessades en horari a convenir. Informació i inscripcions a:  
cooperacio@montornes.cat  
Tel. 935721170 ext.9133

Fotografies dels fotoperiodistes: Anna Surinyach, Aris Messinis, David Ramos, Edu Bayer, Giacomo Zandonini, Giorgos 
Moutafis, Marcus Drinkwater, Olmo Calvo, Ricard Garcia Vilanova, Santi Palacios, Sergi Camara, Yannis Beherakis, Samuel 
Nacar, Pau Coll i Xavier Bertral.

REPRESENTACIÓ TEATRAL 
“P.A.U. (PAISATGES ALS 
ULLS)”  
DE CAROLINA LLACHER

Diumenge 1 de desembre a les 18 h  
ESPAI CULTURAL MONTBARRI 

MATERIAL GRÀFIC I DOCUMENTAL SOBRE MOVIMENTS MIGRATORIS I PERSONES REFUGIADES. 
La Biblioteca de Montornès col·labora en la campanya Persones refugiades, avui posant a disposició bibliografia,  
webgrafia, materials gràfics i un estand informatiu al mateix equipament, així com amb activitats puntuals.     

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I VISIONAT EN 360º “THE BACKWAY, D’ÀFRICA A EUROPA 
PER LA PORTA DEL DARRERE”. UN PROJECTE DE RUIDO PHOTO 
Tallers de sensibilització destinats als centres educatius, associacions socioculturals, de lleure, esportives i grups  
de persones interessades del municipi.  
 
“Un viatge per la porta del darrere, marcat pels abusos a la carretera, treballs forçats, segrestos i violacions, però també d’il·lusions, compromís 
i esperança. Un projecte que  documenta la ruta migratòria des de l’Àfrica occidental a la Mediterrània Central”. 

L’obra parteix de la premissa que l’estat del mar 
reflecteix l’estat de l’ànima de la societat.  
Sobre l’escenari, persones que han creuat el mar 
buscant la pau i la llibertat i és,  sobre l’escenari, 
on troben un lloc per connectar i verbalitzar 
experiències de vida que es poden sentir  
com a pròpies.  
Entrada gratuïta reservant a:
 entrades.montornes.cat 
o al mateix equipament una hora abans 
de l’espectacle.
Durada: 75’  
Recomanada a partir dels 10 anys. 

CONCERT SOLIDARI A FAVOR 
DE L’ONG OPEN ARMS 
AMB FERRAN EXCESO I CARLA 
COLLADO

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
“PROMOVENT LA COHESIÓ  
SOCIAL A TRAVÉS DE LA  
RESILIÈNCIA I PROTECCIÓ DELS 
DRETS HUMANS”  
DE L’INSTITUT INTERNACIONAL  
PER L’ACCIÓ NO VIOLENTA  
DE BARCELONA (NOVACT)

Dissabte 16 de novembre a les 22 h  
SALA PETITA DEL TEATRE  
MARGARIDA XIRGU

Nota: La proposta forma part del projecte Kosmos, 
 pressupostos participatius joves. 
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ACTIVITAT ANUL·LADA

https:/entrades.montornes.cat
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