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Lloc: Multicines La Vailet, 
ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h
Entrada gratuïta

Director: Jordi Oriola Folch
País: Catalunya
Idiomes: àrab, espanyol, anglès, 
francès i català amb subtítols en 
català
Durada: 52 minuts
Repartiment: Abderrahman 
Adel-munim, Jadyuni Moha-
med, Bra-him Abida, Moha-
med Buzeid, Mohamed Brahim, 
Mohamed Mahmud, Abdati 
Foudache, Ahmed Ettanji, Ami-
natou Haidar, Bashar Azafati, 
Mohamed Daddach, Fatimetu 
Dahwar, Hassanna Aalia, Hmad 
Hamad, Mamine Hachimi, Mo-
hamed Mayara, Msaylah Zarou-
ali i Nazha El Khalidi

Presentació del documental 
a càrrec del director, Jordi 
Oriola, i amb la participació 
de José Luís Ferrer Buendía i 
d’un representant d’ACAPS

Sinopsi
Els sahrauís fa 40 anys que es-
peren el referèndum promès 
per l’ONU que els hauria de per-
metre autodeterminar-se i aca-
bar amb l’ocupació del Sàhara 
Occidental pel Marroc. Tant de 
temps d’espera ha fet que molts 
sahrauís es plantegin tornar a 
la guerra per sortir d’aquesta 
situació. La delegació vicentina 
que va visitar els campaments 
el març passat dona testimoni 
de la preocupació de les auto-
ritats sahrauís per aquest de-
sig àmpliament estès, sobretot 
entre els joves. D’altra banda,  
els activistes de la no-violència 

defensen que amb la lluita no 
violenta porten el Marroc a una 
posició insostenible i contribu-
eixen a construir una societat 
fonamentada en els drets hu-
mans. Enmig d’aquest debat, els 
periodistes activistes de l’Equip 
Mèdia intenten explicar al món 
els abusos que pateixen els 
sahrauís als territoris ocupats.

Ho organitza: Sant Vicenç dels 
Horts amb el Sàhara
Hi col·laboren: Departament 
de Solidaritat, Cooperació i Vo-
luntariat, ACAPS i NOVACT

En el decurs de la 5a Quinzena 
de la Solidaritat es complirà un 
mes dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils. El terror ens va colpe-
jar aquesta vegada ben a prop de 
casa. Un clam urgent i compartit, 
“no tinc por”, ens va ajudar a recu-
perar una normalitat aparent. De 
seguida van arribar les pregun-
tes, el desconcert, els perquès; 
però és ara, amb la serenor que 
dona el pas del temps, quan cal 
trobar respostes fonamentades. 
Totes les activitats de la Quinze-
na de la Solidaritat estaven pro-
gramades amb anterioritat als 
atemptats. No hi hem afegit ni 
tret cap acte i, malgrat això, ens 
adonem de la idoneïtat d’una 
programació com aquesta. Du-
rant dues setmanes evidenciem 
els ponts de diàleg que cons-
truïm cada dia a Sant Vicenç 
dels Horts. La demostració més 
evident, per segon any consecu-
tiu, tornaran a ser les Jornades 
Teresa Losada. Aquesta vegada 
debatrem i analitzarem què vol 
dir ser vicentí o vicentina i  com 
sent aquesta identitat la nostra 

ciutadania. No hi ha una única 
manera de ser vicentí o vicentina, 
i constatar en grup els diferents 
sentiments individuals segur que 
ens farà plantejar reflexions inte-
ressants. 
El nostre municipi és plural i cul-
turalment ric. Dins dels paràme-
tres de l’aconfessionalitat, els 
carrers vicentins garanteixen la 
llibertat religiosa i són l’escenari 
on conviuen expressions de culte 
que mostren part de la diversi-
tat del veïnat. Per allà on un dia 
passa una processó catòlica, en 
un altre moment se celebra el 
ramadà, i tothom és benvingut 
cregui el que cregui, perquè ‘tots 
som nosaltres’, com deia Teresa 
Losada. 
La Quinzena de la Solidaritat ens 
convida a compartir opinions so-
bre la nostra identitat i també so-
bre com ens relacionem amb el 
món. Per això us animem a par-
ticipar en les moltes propostes 
que trobareu en aquest progra-
ma. L’objectiu és que aquestes 
llavors fructifiquin al llarg de tot 
l’any.

Construïm ponts d’entesa cada dia
Divendres 15 de setembre, a les 19 h
Cicle de cinema solidari 

Fusells o pintades. La lluita no-violenta del poble sahrauí

Amb la col·laboració de l’Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara i les 
ONG NOVACT, ACAPS i Projecte LAONF.

Miquel Àngel Camacho,  
regidor de Solidaritat, 
Cooperació i Voluntariat 
Maite Aymerich, alcaldessa



Xerrada inaugural “Frontera Sud i les altres refugiades” 

Lloc: Forn Romà 
Hora d’inauguració: 19 h

L’escola contra els MURS
Tallers formatius combinats amb accions dramatitzades, del 19 al 29 de setembre
Visites dinamitzades per l’escola de teatre El Bitxo i tallers a càrrec de l’ONG NOVACT.
Exposició oberta al públic en general en l’horari habitual del Forn Romà (www.svh.cat)

Programa de la 2a Fira de la 
Solidaritat

Lloc: Parc del Mamut Venux 
Hora: de 10 a 15 h

10 carpes amb les ONG vicen-
tines, que presentaran els seus 
projectes de cooperació.
Hi haurà un recorregut gas-
tronòmic amb un tast de men-
jar i beguda de cada país on 
operen les ONG vicentines de  
la Taula de la Solidaritat (Índia,  

 
 
 
Senegal, Bolívia, Perú, Filipines, 
Sàhara...).

Ho organitza: Taula de la 
Solidaritat
Hi col·laboren: Departament 
de Solidaritat, Cooperació i 
Voluntariat, Colla de Geganters 
i Grallers de Sant Vicenç dels 
Horts i Associació de Temps 
Lleure

Dilluns 18 de setembre, a les 19 h
Sant Vicenç dels Horts contra els MURS

Les ONG de la Taula de la So-
lidaritat i el Departament de 
Solidaritat, Cooperació i Volun-
tariat han acordat  emprendre 
accions de suport i visibilitat 
dels projectes solidaris i de coo-
peració que es duen a terme  i 
de difusió de l’activitat i el fun-
cionament de les entitats. 

L’objectiu de la Fira i la Camina-
da de la Solidaritat és recaptar 
fons per als projectes solidaris 
que es desenvolupen als països 
en vies de desenvolupament 
des de Sant Vicenç dels Horts i 
incrementar el nombre de per-
sones associades a les entitats 
solidàries del poble.

Enguany hi ha dues novetats 
importants. D’una banda, la 
Colla de Geganters i Grallers 
de Sant Vicenç dels Horts ves-
tirà el Vicenç i la Coloma amb 
samarretes gegants de Poble 
Solidari i participaran en el re-
corregut de la caminada amb 
l’acompanyament festiu i musi-
cal dels grallers. D’altra banda, 
la Caminada Solidària compta 
amb el suport i la participació 
de l’Associació de Temps Lleure 
vicentina. A la tornada de la ca-
minada, i a canvi de tiquets del 
projecte Viu els colors de la coo-
peració, es podrà fer un tast de 
menjar i beguda de cada país 
on operen les ONG vicentines 
de la Taula de la Solidaritat (Ín-
dia, Senegal, Bolívia, Perú, Filipi-
nes, Sàhara...).

Programa de la 2a Caminada 
de la Solidaritat

Sortida i arribada: Parc del 
Mamut Venux
Hora: 10 h

Recorregut: per la llera del riu 
(www.svh.cat)
Preu de la participació: 8 €, 
amb samarreta

Els fons recaptats es distribuiran 
igualitàriament entre les ONG 
vicentines que formen part de 
la Taula de la Solidaritat per als 
seus projectes de cooperació 
amb el Tercer  Món.

Diumenge 17 de setembre, a les 10 h
Taula de la Solidaritat 

2a Caminada Solidària de Sant Vicenç dels Horts
2a Fira de la Solidaritat de Sant Vicenç dels Horts

Lloc: Parc del Mamut Venux
Hora: 10 h

Exposició “Els murs d’Europa” 
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Dijous 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau
Sant Vicenç dels Horts, ciutat de tots

Divendres 22 de setembre, a les 19 h 
Sant Vicenç dels Horts, un pont a la cooperació

Dimarts 19 de setembre, a les 19 h
Cicle de cinema solidari 

vistes dels festivals internacio-
nals quan se’n desentén del 
caràcter reivindicatiu de la seva 
pel·lícula, atemorida, amb raó, 

per les possibles represàlies de 
les autoritats religioses d’un 
país que exerceix una censu-
ra cruel, amb casos recents de  

directors iranians condemnats a 
arrest domiciliari i inhabilitació 
professional.

Record i concòrdia. La societat civil i l’Ajuntament 
convoquen la ciutadania vicentina a un acte de 
concòrdia i unitat en record de les víctimes dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils. L’acte comptarà 
amb poemes, música i un manifest.
Lloc: pl. de la Vila
Hora: 17 h

Moció al Ple municipal 
a favor de les Ciutats 
Defensores dels Drets 
Humans.
Lloc: Ajuntament
Hora: 19 h

Presentació oficial dels docu-
mentals fets per la Regidoria 
de Solidaritat, Cooperació i 
Voluntariat sobre els projectes 
desenvolupats al llarg de l’any:
 

 Pont de cooperació entre l’Es-
cola de diversitat funcional 27 
de Febrer del Sàhara i l’Escola Iris

 Projecte Ulleres Solidàries: 
pont de cooperació entre la ini-
ciativa privada i l’àmbit públic 
en un projecte de salut ocular

 Drets humans, teatre i audio-
visual: una experiència amb 
l’alumnat de l’Institut Gabriela 
Mistral

 Visita institucional al Sàhara: 
l’arc polític vicentí copsant de 
primera mà la dura realitat als 
camps de refugiats

Lloc: Multicines La Vailet, ctra. 
Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h
Entrada gratuïta

Nahid
Dones solidàries

Amb la col·laboració del Consell Municipal d’Igualtat

 

Lloc: Multicines La Vailet, 
ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h
Entrada gratuïta

Directora: Ida Panahandeh
País: Iran
Idioma: farsi (persa) amb sub-
títols en castellà
Durada: 106 min
Repartiment: Sareh Bayat, Pe-
jman Bazeghi, Navid Moham-
mad Zadeh i Milad Hossein 

Pel·lícula vinculada a la defen-
sora dels drets humans libanesa 
Aisha Altubuly, que ens visi-
tarà el 29 de setembre. Al final 
d’aquest programa trobareu la 
biografia de les quatre defensores 
dels drets humans que participa-
ran a la 5a Nit de la Solidaritat.

Sinopsi
Nahid és una jove divorciada que 
viu sola amb el seu fill de 10 anys 
en una ciutat del nord de l’Iran. 
En aquest país la custòdia d’un fill 
li correspon al pare, encara que 
en aquest cas el seu exmarit la hi 
ha cedit a condició que no es tor-
ni a casar. La relació entre Nahid i 
un altre home complicarà la seva 
situació com a dona i com a mare.

Reflexions al voltant del film
Nahid és la història d’una dona 
dirigida per una dona, una cir-

cumstància poc freqüent en una 
filmografia farcida de noms pro-
pis, quasi tots d’homes.

El guió l’ha escrit la directora en 
col·laboració amb el seu marit i re-
cull l’experiència d’ambdós, provi-
nents de famílies en què les mares 
van assumir en solitari el procés 
de lluitar per ser dona i mare.

La pel·lícula és una denúncia 
eloqüent sobre la situació de la 
dona en un país atrapat en pro-
fundes contradiccions, amb una 
legislació marcada per la religió 
i uns costums que sorprenen 
el públic occidental, com per 
exemple la unió provisional que 
es renova periòdicament: el ma-
trimoni temporal.

La directora, Ida Panahandeh, 
es mostra evasiva a les entre-
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Tema de la Jornada: Què vol 
dir per a tu ser vicentí/ina?

L’any 2016, l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, en col·la-
boració amb la Fundació Bayt 
al-Thaqafa, va crear les Jornades 
Teresa Losada.

Aquestes Jornades són un espai 
de trobada, debat, reflexió i en-
teniment inspirades en el llegat 
que ens va deixar Teresa Losa-
da, un referent intel·lectual per 
a moltes persones i pionera en 
el somni d’un Sant Vicenç dels 
Horts vàlid per a tothom.

Enguany, les Jornades Teresa 
Losada s’organitzen al voltant 
de conceptes sensibles i d’extra-
ordinària importància per a la 
convivència social, amb precep-
tes relacionats amb la identitat, 
el sentiment de pertinença i les 
relacions veïnals a partir d’una 
pregunta tan genèrica com 
transcendent: Què vol dir per a 
tu ser vicentí/ina?

La societat vicentina és l’única 
protagonista activa i receptora 
d’aquesta iniciativa comunità-
ria, on es podran compartir vi-
sions, experiències i reflexions 
sobre el significat de ser vicen-
tí/ina, a la vegada que es con-
frontaran aquests testimonis 
amb les pors, inquietuds i pre-
judicis que també existeixen.

Contacte i inscripcions: 
93 602 92 00 - solidaritat@svh.
cat (Isidre Olmo)
Més informació: www.svh.cat

Canal municipal Poble Solidari: 
Vídeo de presentació de les 1es 
Jornades Teresa Losada (2016):  
https://youtu.be/E5TAOro6ka4

Streaming complet de les 
1es Jornades Teresa Losada 
(2016):
https://youtu.be/I0rHMbM_mqk

Ho organitza: Grup de Treball 
de les Jornades Teresa Losada, 
format per l’Ajuntament i mem-
bres de la societat civil vicentina

Divendres 22 de setembre, a les 9.45 h
Jornades Teresa Losada

Màgia solidària a càrrec del 
supermag David, deixeble del 
Màgic Andreu.

Lloc: Sala Xica de La Vicentina
Hora: de 19 a 20.30 h
Preu: 10 €, amb beguda i entre-
pà inclosos

Els fons recaptats es destinaran a fi-
nançar projectes socials de la Fun-
dació Taller de Solidaritat. Es ven-
dran productes de Comerç Just.

Dissabte 23 de setembre, a les 19 h
Màgia solidària. Espectacle per a tots els públics

Dimarts 26 de setembre, a les 19 h
Cicle de cinema solidari 

Desierto

LLloc: Multicines La Vailet, 
ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h. Entrada gratuïta
Director: Jonás Cuarón
País: Mèxic. Idioma: castellà
Durada: 94 min
Repartiment: Gael García 
Bernal, Jeffrey Dean Morgan i  
Alondra Hidalgo

Sinopsi
Un viatge a la recerca d’una vida 
millor es converteix en una llui-
ta per la supervivència. Moisés, 
al costat d’altres indocumen-
tats, pretén creuar la frontera 
entre Mèxic i els Estats Units. 
Quan el vehicle que els trans-
porta s’avaria, es veuen obligats 
a creuar a peu el desert de So-
nora. És llavors quan un vigilant 
armat desequilibrat els des-
cobreix. Aquest violent perse-
guidor, que gaudeix eliminant 
immigrants il·legals, farà que el 
seu viatge es converteixi en un 
malson.

Reflexions al voltant del film
El mur que vol construir Trump 
entre els EUA i Mèxic preveu 
tenir més de 3.000 km. Les ba-
rreres actuals (murs, filats, tan-
ques...) es despleguen al llarg de 
900 km. L’estat que actualment 
té menys barreres és Texas.
El nombre de persones detin-
gudes s’havia reduït notable-
ment en els últims 10 anys, però 
va repuntar al 2016 fins a les 
408.870. 
Lorella Praelli treballa en contra 
de la indefensió i la tortura de 
les persones que cerquen una 
vida millor més enllà de les se-
ves fronteres i ens oferirà un re-
trat de la situació actual.

Lloc: auditori del Molí dels Frares
Hora: de 9.45 a 14 h
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La recuperació de la memòria 
històrica té un paper deter-
minant en la reconciliació real 
d’una societat. A Espanya, mol-
tes víctimes de la Guerra Civil i 
de la dictadura franquista en-
cara esperen veritat, justícia i 
reparació. El defensor dels drets 
humans Felipe Moreno n’és un. 
Torturat pel sinistre comissari 
franquista Juan Carlos González 
Pacheco, àlies Billy el Niño, farà 
una xerrada on oferirà una visió 
jurídica i testimonial de la difícil 
lluita d’associacions i particulars 
que han denunciat els crims del 
franquisme a diferents jutjats 
de l’Estat espanyol i que s’han 
trobat amb l’impediment del 
Tribunal Suprem. Tants anys de 

dictadura va acabar creant so-
ciologia franquista molt estesa 
i influent en l’actualitat. Es nota, 
per exemple, en la negativa de 
diversos municipis a canviar el 
nom de carrers que porten per 
nom colpistes i en el gran re-
bombori que es crea cada cop 
que s’intenta reflexionar sobre la 
funció del Valle de los Caídos. En 
aquest aspecte, la pel·lícula, pro-
gramada per il·lustrar aquells 
anys, es també víctima d’aquesta 
sociologia franquista tan activa, 
la qual ha impulsat un boicot to-
tal i efectiu contra aquesta obra, 
que n’ha dut el director i també 
productor, Fernando Trueba, a 
la ruïna i al tancament de la seva 
productora.

Felipe Moreno, Espanya
El defensor dels drets humans 
Felipe Moreno és querellant 
dels crims del franquisme a la 
causa argentina i coordinador 
dels querellants de Catalunya. 
Com a militant antifranquista, 
va ser torturat per Juan Carlos 
González Pacheco, àlies Billy 
el Niño. Col·labora en xerrades 
adreçades especialment a grups 
de joves per explicar-los els 
crims del franquisme i la situació 
del poble sahrauí, del qual és un 
gran coneixedor.

Dimecres 27 de setembre, a les 19 h
Cicle de cinema solidari 

Lloc: Multicines La Vailet, 
ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: 19 h
Entrada gratuïta

Director: Jake Witzenfeld
País: Israel
Idioma: anglès, hebreu i àrab, 
amb subtítols en castellà
Durada: 86 min
Repartiment: Khader Abu Seif, 
Fadi Daeem, Naeem Jiryes, Da-
vid Pearl, Nagham Yacoub

Sinopsi
Oriented és un documental so-
bre la vida de tres amics pales-
tins a Tel Aviv que viuen amb 
identitats nacionals i sexuals 
enfrontades. Khader és musul-
mà, prové d’una família mafiosa 
i  viu amb el seu xicot jueu, un 
empresari de la vida nocturna 
LGTB. Fadi és un nacionalista 
palestí que s’enfronta a la culpa 
per estimar un jueu. Finalment, 
Naim es veu obligat a sortir de 
l’armari amb la seva família. 

Els protagonistes viuen els seus 
conflictes personals mentre es 
prepara una guerra. Decidits 
a crear un canvi, els tres amics 
formen un grup de resistència 
cultural no violenta que lluita 
per la igualtat de gènere i de na-
cionalitat. Malgrat que la seva 
feina no canviï el món, els ajuda 
a gestionar la frustració de viure 
amb identitats multifacètiques. 

Dijous 28 de setembre, a les 18.30 h
Memòria històrica al Cicle de cinema solidari

Acte amb el defensor dels drets humans Felipe Moreno
i projecció de La reina de España

Gent gran solidària: Dia Internacional de la Gent Gran

Amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran

Oriented
L’associació vicentina Dona’t Vida farà una xerrada sobre la 
pel·lícula i la temàtica LGTBI. 

Amb la col·laboració del Departament d’Igualtat
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La reina de España

Gent gran solidària: Dia Internacional de la Gent Gran

Amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran

Dijous 28 de setembre, a les 19 h
Cicle de cinema solidari 

Lloc: Multicines La Vailet, 
ctra. Sant Boi, 63-67
Hora: de 18.30 a 19 h, xerrada 
de Felipe Moreno i col·loqui 
amb el públic.
A les 19 h, inici de la pel·lícula. 
Entrada gratuïta

Director: Fernando Trueba
País: Espanya
Idioma: castellà
Durada: 128 min
Repartiment: Penélope Cruz, 
Antonio Resines, Jorge Sanz, 
Javier Cámara, Rosa María Sar-
dá, Santiago Segura, Chino Da-
rín, Loles León, Mandy Patinkin, 
Neus Asensi, Ana Belén, Arturo 
Ripstein, Cary Elwes, Clive Revill, 
Carlos Areces, Jesús Bonilla, Ra-
món Barea, Anabel Alonso, Gui-
llermo Toledo, Secun de la Rosa, 
Juan Antonio Bayona, Miguel 
Ángel Lamata, Gemma Cuervo
 

Sinopsi
El film se centra a Espanya du-
rant els anys 50. Macarena Gra-
nada (Penélope Cruz), la gran 
estrella espanyola que triomfa 
als Estats Units, torna a la seva 
terra per encarnar Isabel la Ca-
tòlica. En assabentar-se de la 
notícia, Blas Fontiveros (Antonio 
Resines), que no havia tornat a 
Espanya des que se’n va anar 18 
anys enrere a dirigir La niña de 
tus ojos a l’Alemanya nazi, deci-
deix tornar-hi i retrobar-se amb 
alguns dels seus vells amics i 
companys. La seva arribada pro-
voca una sèrie d’esdeveniments 
que posen a prova el rodatge de 
la superproducció.

La rebuda institucional de les 
activistes i el sopar posterior 
es concentren enguany en un 
únic lloc: l’exterior de l’Espai 
Museístic del Molí dels Frares. 

Rebuda institucional 
i visita a l’Espai Museístic 
del Molí dels Frares

Acte adreçat a tota la ciutadania 
Lloc: Molí dels Frares
Hora: 18 h

5è Sopar col·loqui 
de la Nit de la Solidaritat

Lloc: jardins del Molí dels Frares
Hora: 20 h
Assistència lliure
Preu: 10 €
Compra de tiquets pel sopar: 
SIAC (Ajuntament, 
900 111 656, siac@svh.cat)

Quatre prestigioses defensores internacionals dels drets humans, amb estatus reconegut per 
l’ONU, visiten Sant Vicenç dels Horts, dins del projecte Ciutats defensores dels drets humans

Rebuda institucional a quatre activistes internacionals dels drets humans
5è Sopar de la Nit de la Solidaritat

Divendres 29 de setembre, a les 18 h
Nit de la Solidaritat. Drets humans en clau de gènere

Lluitadora contra la pobresa i l’exclusió social, treballa contra la violència als barris 
més marginals del Brasil. Després d’ajudar a crear el 1999 el Centre de Drets Humans 
de Sapopemba, un barri perifèric de Sao Paulo on hi ha més de 30 faveles, el seu com-
promís amb els drets humans la va portar a investigar i documentar les denúncies 
contra la policia sobre tortures, maltractaments, execucions extrajudicials, extorsions 
i corrupció. Va defensar els ciutadans de Paraíba davant la policia des del setembre 
de 2011 fins que les amenaces de mort la van obligar a deixar-ho.

Valdenia Paulino, del Brasil

	  

Consulteu el programa 
a www.svh.cat

El diàleg continua a la xarxa

facebook.com/AjuntamentSVH             @AjuntamentSVH            ajuntamentsvh           

#SolidaritatSVH
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Divendres 29 de setembre, a les 18 h
Nit de la Solidaritat. Drets humans en clau de gènere

Conferència i concert
Diana Avella és una rapera 
colombiana de prestigi inter-
nacional i defensora dels drets 
humans.
Lloc: Molí dels Frares
Hora: 17 h

L’any passat, el raper colombià i 
defensor dels drets humans Ja-
son Castaño, àlies Jeico, va visitar 
Sant Vicenç dels Horts i el van re-
bre gairebé 400 alumnes vicen-
tins, que van escoltar com, a tra-
vés del hip-hop, aquest defensor 
dels drets humans aconsegueix 
que els joves del districte 13 de 
Medellín tornin a l’escola, deixin 
les drogues i abandonin les te-
mibles quadrilles urbanes cone-
gudes com a mares.

La visita d’enguany de Diana 
Avella continua amb aquest 
acostament de la Quinzena de 
la Solidaritat al jovent vicentí. 

Parlarà de la seva lluita pels drets 
de les dones i les nenes, tant a la 
societat com a les aules, a través 
del hip-hop i l’educació.

La vida de Diana Avella
Diana Avella és una artista de 
hip-hop colombiana, llicencia-
da en Llengua Castellana, i mare. 
Ha treballat des del rap durant 
17 anys i ha fet gires internacio-
nals. Ha rebut importants dis-
tincions, com el reconeixement 
de l’AECID a les 53 colombianes 
que canvien el món, i el Premi 
Subterránica a la millor artista 
de hip-hop. Ha estat la primera 
dona hip hopper convidada com 
a artista a l’entrega del premi 
nacional a la defensa dels drets 
humans a Colòmbia i la primera 
artista llatinoamericana a trac-
tar la defensa dels drets de les 
dones a les cançons, amb el disc 
Nací mujer (2010). Forma part 
de la Xarxa Llatinoamericana i  

 

del Carib UNETE en contra de 
la violència envers les dones. 
Al 2010 va participar a la cam-
panya “Juntos por la Vida” per 
l’objecció de consciència i la 
vida dels joves dels sectors po-
pulars. Ha acompanyat proces-
sos de formació per a joves des 
del hip-hop en sectors populars 
de Bogotà i en l’àmbit rural amb 
la Fundació Oriéntame, dedica-
da a la prevenció de l’embaràs 
adolescent, i amb la Fundació 
Hollcim, que treballa en la pre-
venció de la violència.

Entrevista: https://goo.gl/mbHKfz
Vídeo: https://goo.gl/83m2Db

Dilluns 2 d’octubre, a les 17 h
Rapvicenç sobre valors i drets humans amb Diana Avella

Ensenyament solidari i la Quinzena als barris: Vila Vella solidària

Amb la col·laboració dels instituts Frederic Mompou, Gabriela Mistral i Salesians Sant Vicenç dels Horts
Activista política, membre de l’Asso-ciació Marroquina de Drets Humans (AMDH) i 
altres col·lectius que plantegen reformes polítiques i constitucionals al Marroc. El 27 
d’abril de 2014 va ser agredida i amenaçada per uns desconeguts després de parti-
cipar en una manifestació pacífica organitzada per la Confederació de Treballadors 
de Tànger. Charaf va denunciar l’incident a la fiscalia i va presentar un informe mèdic, 
però el 9 de juliol va ser detinguda a casa seva acusada de denúncia falsa i la fiscalia 
va ordenar el seu ingrés en un hospital psiquiàtric. El Jutjat de Primera Instància la va 
condemnar a un any de presó i a una multa per denúncia falsa i calúmnies contra la 
policia. Segons els informes, el Jutjat es va negar a convocar testimonis i no va revelar 
les fonts de les escoltes telefòniques, proves clau en els arguments de la fiscalia. 

Jove líbia estudiant de ciències polítiques, especialització en relacions internacionals, 
a la Universitat Americana del Caire i compromesa amb la societat civil líbia des de 
fa cinc anys, especialment en el treball per a una comunitat igualitària. També s’ha 
involucrat en la inclusió de la població jove en els processos de pau i en la presa de 
decisions. És defensora dels drets de les dones a Líbia dins l’organització Together We 
Build. Aquesta associació treballa per a la transició democràtica a Líbia des de 2011, 
posant en relleu que la participació política de les dones i dels joves contribueix a la 
construcció de la pau. 

És directora de polítiques i campanyes d’immigració a l’American Civil Liberties Union. 
Nascuda al Perú, als 10 anys va emigrar amb els seus pares als EUA i es va convertir en 
la primera universitària del país indocumentada. Va dirigir United We Dream, una xar-
xa de joves llatinoamericans als EUA sense papers. Gràcies a activistes com ella, Barack 
Obama va introduir un programa de regularització de milers de joves indocumen-
tats que els va permetre quedar-se al país. Malauradament Praeli ha hagut d’anul·lar 
la visita a Sant Vicenç dels Horts en l’últim moment davant la previsió que Donald 
Trump suspengués aquest programa, un fet que obriria la porta a la deportació d’uns 
800.000 joves arribats als EUA quan eren menors d’edat, els coneguts com a dreamers. 

Wafae Charaf, del Marroc   Drets civils i polítics

Aisha Altubuly, de Líbia   Pau i drets de les dones

Lorella Praeli, dels EUA   Drets de les persones immigrants
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