Entitats participants:
Amnistia Internacional: moviment global que treballa per a
què es respectin els Drets Humans a nivell Mundial.
www.amnistiacatalunya.org
Comitè Català de l’ACNUR: creat
l’any 2001 per a donar suport a les
tasques que executa l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
els refugiats (ACNUR).
www.eacnur.org
Fundació Pagesos Solidaris: entitat que té per objectiu participar
en el desenvolupament humà,
econòmic i social de les societats
agràries més empobrides i donar
suport a les seves estructures organitzatives.
www.pagesossolidaris.org
Garrigues Cooperació Internacional:
ONG creada fruit del treball dels darrers
anys en països llatinoamericans, en especial a Colòmbia.

www.garriguescooperacio.com

Col·labora

Organitza

Associació Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Lleida.cat: entitat que treballa amb
programes de sensibilització, desenvolupament i cooperació internacional a Colòmbia.
www.acdclleidacat.com
L’Ajuntament de Lleida: es troba
agermanat amb la ciutat de Lérida (Regió del Tolíma - Colòmbia)
des de l’any 1995, on des d’aleshores, s’han posat en marxa diferents projectes de cooperació.
www.paeria.cat/dcci
La Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat CEAR: entitat sense
ànim de lucre que treballa per la
defensa i protecció de les persones refugiades i immigrants a Catalunya.
www.ccar.cat

ELS DRETS HUMANS A REFLEXIÓ

21 I 22 DE JUNY DE 2012

Les entitats i institucions organitzadores de “Colòmbia en viu” treballem conjuntament per tal de vetllar per la transformació del conflicte colombià, promovent la sensibilització de la ciutadania de Lleida entorn la protecció dels
Drets humans i donant a conèixer les diferents activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es duen a terme des de la ciutat de Lleida.
EXPOSICIONS
“FILLS DEL DESCONSOL”,
Del fotògraf i periodista Álvaro Ybarra Zavala.
Del Comitè Català de l’ACNUR
Les fotografies en blanc i negre de refugiats i desplaçats interns a diferents països d’arreu , entre ells
Colòmbia, conformen un recorregut per les grans
problemàtiques socials oblidades del nostre temps.
Cafè del teatre de l’Escorxador. C/Roca Labrador,4, bis
De l’11 al 30 de Juny

“Lleida – Lérida: dues ciutats germanes”
De l’Ajuntament de Lleida
Explica els diferents projectes que l’Ajuntament de
Lleida ha executat a la ciutat germana de Lérida Colòmbia.
Vestíbul Edifici Polivalent (planta -1)
Campus de Cap Pont de la UdL C/Jaume II, 71
De l’11 al 30 de Juny

“ SER REFUGIAT”
Del Comitè Català de l’ACNUR
La mostra que commemora el Dia Mundial del Refugiat 2012 i que recrea com es viu en un camp de refugiats i permet als assistents interactuar i visualitzar els
elements que configuren la vida dels refugiats i
refugiades.
Plaça Sant Francesc
Dijous 21 i Divendres 22 de Juny del 2012
De 10.00 a 20.00h

Dijous 21

Divendres 22

Cafè del teatre de l’Escorxador.
C/Roca Labrador, 4, bis

Cafè del teatre de l’Escorxador.
C/Roca Labrador, 4, bis

· 20:30h.
Taula Rodona
“ELS DRETS HUMANS A
REFLEXIÓ: REFUGIATS I DESPLAÇATS A COLÒMBIA”, moderada pel Sr. Xesco Guillem.

· 20:30h.
Cinefòrum “MARES DE SOACHA I ELS FALSOS POSITIUS”.

de juny del 2012

Intervencions de:
- Sr. Carlos Boggio, vocal de
l’Institut de Drets Humans de
Catalunya i ex-representant
d’ACNUR a Espanya.
- Sr. Joan Reventós, director
del Comitè Català de l’ACNUR.
- Sra. Mary Luz Avendaño,
periodista Colombiana del diari
“El Espectador”.
· 21:30h.
Tastet Colombià
Elaborat pels agents de codesenvolupament de Pagesos
Solidaris.
Durant la jornada hi haurà la
taula informativa sobre les diferents entitats participants.

de juny del 2012

Duració: 15’

Com van poder convertir-se, els
seus fills, en 24h en guerrillers
que delinquien a centenars de
quilòmetres de casa seva?, és la
pregunta que no deixen de ferse les que ara porten el nom de
Mares de Soacha.
A càrrec de Pascale Coissard i
Estel·la Pareja, de CCAR.
· Actuació musical de:
“Parrandon Ballenato”, Grup
de música tradicional colombiana.

