
   

JORNADES de 
SENSIBILITZACIÓ 

NORD-CATALUNYA-SUD
del 25 de novembre

Col·labora:

Amb el suport de:

Organitza:

cinefòrums

debats

jocs

concerts

exp
osicion

s

conferències

The Awareness Raising Days North-Catalonia-South 
aim at creating a space for awareness raising, 
learning and exchange on diverse models to address 
the challenges of social transformation and local 
development in the Northern and Southern 
countries.

On the occasion of International Volunteer Congress 
(congresvoluntariat2010.wordpress.com), COCAT, in 
collaboration with local and international organiza-
tions, implements these awareness raising days in 
order to reflect on the existing global inequalities 
and the alternatives proposed by the participating 
organizations: in Catalonia, in the North and in the 
South.

Les Jornades de Sensibilització Nord-Catalunya-Sud 
volen constituir un espai de sensibilització, 
d'aprenentatge i d'intercanvi sobre diversos models 
de fer front als reptes de la transformació social i el 
desenvolupament local als països del Nord i del Sud.

Aprofitant la celebració del Congrés Internacional de 
Voluntariat (congresvoluntariat2010.wordpress.com), 
la Cocat, en col·laboració amb diverses entitats locals 
i internacionals, organitza aquestes jornades, per a 
fer d’altaveu de les desigualtats existents i les 
alternatives proposades per les organitzacions 
participants: a Catalunya, al Nord i al Sud.

Per a més informació:

Cristina Vidal 
651 576 966 
sensibilitzacio@cocat.org

Fanny Blanchard
633 629 196
fannyblanchard.evs@cocat.org

   Congrés Internacional 
   del Voluntariat

Jornades 
de Sensibilització 
Nord-Catalunya-Sud
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programació

> 22 de novembre al 3 de desembre 
Vents del Sud; Hi hem estat i us ho volem explicar
a càrrec del Servei Tercer Món (SETEM)
Espai Jove la Fontana, Gran de Gràcia 190, Bcn

> 25 de novembre al 15 de desembre
Reinventa la cooperació 
a càrrec de la Campanya Cooperes
Espai Jove la Fontana, Gran de Gràcia 190, Bcn

> 1 al 7 de desembre
5 models de transformació social a càrrec de la Coordina-
dora d’Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya
Espai Jove la Fontana, Gran de Gràcia 190, Bcn

> 8 al 20 de desembre
90 Anys de SCI a càrrec del Servei Civil Internacional 
Centre de Recursos i Serveis a les Associacions Torre Jussana
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 Bcn

> 1 al 7 de desembre
Centre de Recursos i Serveis a les Associacions Torre Jussana
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 Bcn

> 23 de novembre al 3 de desembre 
Terra do Brasil a càrrec de l’associació NEXES
Centre Cívic Drassanes, Carrer Nou de la Rambla, 43 Bcn

> 23 de novembre al 3 de desembre 
Buenos Aires, la realitat de les Villas Miseria 
a càrrec del RAI, Recursos d'Animació Intercultural
Centre Cívic Drassanes, Carrer Nou de la Rambla, 43 Bcn

> 30 al 2 de desembre
Black butterfly 
a càrrec de l’associació Everything is possible i de COCAT 
Centre Cívic del Besòs, Rambla de Prim, 87 Bcn

cinefòrums
exposicions

conferències

> 29 de novembre al 9 de desembre
Eduquem per a la Memòria Històrica
a càrrec de la Fundació Escolta Josep Carol 
Secretaria de la Joventut, C/Calàbria, 147 Bcn

> 29 de novembre al 7 de desembre
L’Aigua al segle XXI 
a càrrec de UNESCOCAT, UNESCO Catalunya 
Fundació Catalana de l'Esplai
C/Riu Anoia 42-54  El Prat de Llobregat

> 29 de novembre al 7 de desembre
Esplai sin fronteres a càrrec de la Fundació Catalana d’Esplai 
Fundació Catalana de l'Esplai
C/Riu Anoia 42-54 El Prat de Llobregat

> 25 de novembre 19.30h 
Xerrada interactiva: Cooperació: com i per què?
A càrrec d'Eduard Ballester, director de la FCONGD, Ferdi-
nand Noukwe de l'Associació Africa Edusa i Oriol Josa Fresno 
amb Armando Romero de l'Associació COCAT.
...i a continuació: 22h Concert ètnic, amb Pablo Gil, cantautor 
mexicà i Banan Kalo Acustic, estil wassoulou modern

> 3 de desembre, 10h-14h30 / 16h30-19h
Conferència Internacional per a un Voluntariat Sostenible
Amb la participació de 80 organitzacions del món sencer 
...i a continuació: 21.30h Acte de clausura concert amb Venancio 
i los Jóvenes de Antaño, estil bolero, son cubà i més, i la 
batucada Bandsambant

> 30 de novembre, 21h30
Black Easter/ No Man´s Land (Migracions i voluntariat)

> 1 de desembre, 21h30
Planeta Alemania – observations form invisibility 
(Migracions i voluntariat)

> 5 de desembre, 21h
Joves i Pau; Catalans, Libanesos i Palestins
a càrrec del Servei Civil Internacional (SCI)

> 6 de desembre, 21h
El Somni de l'aigua a càrrec de la UNESCOCAT

Els horaris de les exposicions els trobareu als llocs web de cada espai

A la Fundació Catalana de l'Esplai 
C/Riu Anoia 42-54 El Prat de Llobregat

altres activitats

> 24 de novembre de les 16 a les 20 h 
Debat sobre les accions de transformació social
Plaça del Sol de Barcelona

> 27 de novembre de les 11 a les 15 h
Debat sobre els impactes de l’agroindústria, el consum 
responsable i l’agricultura camperola
Parc de la Ciutadella de Barcelona

> 11 de desembre de les 10 h fins a les 19 h
Formació a l’eina de sensibilització: El menjar impertinent 
Joc sobre les interdependències Nord-Sud, a càrrec de 
Starting block, associació de França 
Lloc per confirmar Per participar, us hi heu d’inscriure abans del 5 de 
desembre trucant al 649 257 927 (Clara)

> 16 de desembre de les 11 fins a les 18 h
Del altre costat 
Activitats al carrer sobre el tema dels immigrants i menjar i 
beure a preu solidari
Plaça cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona


