ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

EXPOSICIÓ “MURS DE LA VERGONYA”
Data de l’activitat: Febrer de 2017
Participants: Ajuntament de SPR,
Grup Eirene.
Destinataris: Alumnat dels centres
IES Montgròs i IES Can Puig.

L’Exposició convida a fer una anàlisi dels diferents tipus de mur i a
reflexionar i prendre consciència de les conseqüències per a les poblacions i
del que significa el seu manteniment.
L’objectiu d’aquesta activitat és obrir processos de conscienciació crítica i
solidària entre els joves i la població general sobre la situació dels països en
vies de desenvolupament, que permetin la facilitació, la recerca, i la creació
d’eines per crear condicions per la participació i la transformació social en
clau de pau, justícia i solidaritat.
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EXPOSICIÓ “SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI”
Data de l’activitat: Juny i juliol de
2017
Participants: Ajuntament de SPR i
Ajuntament de Tarragona.
Destinataris: Tota la ciutadania.

L’exposició consta de 33 plafons que pretén mostrar diversos testimonis de
persones refugiades i el seu camí cap a Europa. Cada imatge mostrada
representa les vivències d’aquestes persones forçades a abandonar la seva
llar, la por per travessar una frontera, la permanent sensació d’incertesa i
l’esperança en un futur més segur.
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TALLER: “A LA RECERCA DEL DESENVOLUPAMENT,
JUGANT PER COMPRENDRE EL MÓN”
Data de l’activitat: 5 de desembre de 2017
Participants: Ajuntament de SPR I Assemblea de Cooperació per la Pau i
Diputació de Barcelona.
Destinataris: Alumnat de 2n de Batxillerat de l’IES Alexandre Galí.
Aquest taller es presenta com una eina lúdica per treballar amb l’alumnat
de secundària les desigualtats existents entre les diferents regions del
món. El joc obre un espai per reflexionar a l’aula sobre les desigualtats
relatives a la distribució de la riquesa i als recursos, i sobre les
conseqüències del model de relacions internacionals en el
desenvolupament dels països.

