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XV MOSTRA DE DRETS HUMANS

GAVÀMÓN segueix oferint un seguit d’accions i d’activitats durant el mes d’octubre de 
reconeixement i sensibilització envers els drets humans a Gavà.

GAVÀMÓN és un referent de prestigi i qualitat per fomentar la cohesió social, la convivència i el 
reconeixement de la diversitat a través de les arts.

Del 4 al 22 d’octubre tindrà lloc la quinzena edició de GavàMón. 

GAVÀMÓN és un espai per recordar que els drets humans pertanyen a cadascun de nosaltres pel 
simple fet de néixer iguals i lliures. Per això, totes les persones hem d’exigir-los i garantir-los 
de forma lliure i solidària. En aquest sentit, l’any 2013, la ciutat de Gavà es va adherir a la Carta 
Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat, l’objectiu de la qual és la promoció i consolidació 
dels drets humans de totes les persones que habiten totes les ciutats del món. 

En aquesta edició l’eix central del GavàMón d’enguany és la sostenibilitat i el medi ambient ja 
que en els últims anys han augmentat els elements de risc que suposa el canvi climàtic provocat 
per les activitats humanes. Volem donar rellevància a la sensibilització de la ciutadania sobre les 
causes i les conseqüències, com les crisis humanitàries o migracions per causes mediambientals.

Cal destacar que GavàMón incorpora el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, en el 
qual Gavà participa junt amb altres municipis i institucions catalanes.

A més a més, enguany s’incorpora la participació de la Comissió de Teatre de la ciutat amb la 
creació de diversos esqueixos que presentarem a l’Espai Maragall.

Una altra novetat és la fusió que farem amb el festival Muntdemots. La sessió de narració 
de contes a la Biblioteca Josep Soler Vidal es farà conjuntament amb el festival respectant la 
temàtica de drets humans i pau.
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DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
21 h. IV Sopar solidari Gavà.
Sopar solidari. Els beneficis aniran destinats al projecte 
d’empoderament de la dona  que l’Associació Mujeres Burkina 
desenvolupa a Burkina Faso.
Informació a www.gavaciutat.cat i inscripcions a l’Espai Jove 
La Casa Gran o a gavamon@gava.cat. Donatiu: 10 €
Col·labora: Fòrum de Solidaritat i Cooperació de Gavà.
Lloc: American Lake.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h. Espai GavàMón.
Activitat emmarcada dins l’espai Mostra d’Entitats de Gavà.
Durant tot el dia, diverses activitats solidàries:

• D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h. Mostra d’entitats locals de 
cooperació. 

• D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h. Mostra de les fotografies 
premiades al concurs de fotografia.

• A les 11.30 h. Espectacle familiar de màgia El genial 
Doctor Trash, a càrrec del País d’Struc.

• De 12.30 a 13.30 h. Taller de cuina del món per a adults 
(Veneçuela), a càrrec de Mescladís.

• De 17.30 a 18.30 h. Taller infantil de cuina del món 
(Marroc), a càrrec de Mescladís.

• De 18.30 a 19 h. Espectacle musical familiar El remei de 
la Teca, a càrrec d’Ukecontes.

• De 17 a 19 h. Espectacle La recepta antirumors, a càrrec 
d’Institut Diversitas.

Al finalitzar les actuacions de l’escenari gran, lliurament de 
premis del concurs de fotografia i del d’arts.
Col·labora: Fòrum de Solidaritat i Cooperació i Agrupació 
Fotogràfica de Gavà.
Lloc: rambla Maria Cases i parc de la Torre Lluc.

A partir de les 10 h. els i les artistes participants del concurs 
d’art pintaran les seves obres als murs lliures.
Lloc: parc del Mil·lenni.

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
18.30 h. Parlem amb la periodista Hayat Rguibi.
Protesta no violenta cap a l’ocupació.
Activista sahrauí que treballa per trencar el bloqueig 
informatiu que envolta el conflicte del Sàhara Occidental.
En el marc de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Lloc: Espai Maragall.

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
10 h. Taula rodona amb Danilo Chammas,  
Leonard Rentería i Ricard Valentí.

Danilo Chammas, de Brasil. Defensa de terra, territori i medi 
ambient. És advocat i defensor dels drets humans. Sensibilitza 
la població brasilera sobre els impactes que genera la Vale 
(gegant de la indústri minera) amb la seva activitat, denuncia 
les responsabilitats de l’empresa i aconsegueix reparacions 
per a les persones afectades. 

Leonard Rentería, colombià. Activisme social artístic per 
la construcció de la pau i el desenvolupament comunitari. 
Jove poeta i raper i activista de drets humans que treballa 
per enfortir les comunitats afrodescendents de Buenaventura 
(Colòmbia).  Denuncia la corrupció des de la ràdio i dirigeix 
Eleggua Comunicaciones. Ha patit desplaçament forçat intern 
per amenaces de mort, i ha retornat a la seva ciutat amb un 
esquema de protecció.

Ricard Valentí, President de l’Asociación de Jóvenes Gitanos 
de Gràcia i jove activista europeu de Roma. A més a més, 
treballa com a promotor escolar de la Fundació Privada Pere 
Closa amb nens i nenes gitanos del barri d’Hostafrancs per 
evitar l’absentisme escolar. Viatja per Europa per visibilitzar el 
poble gitano i lluitar contra l’antigitanisme. Visita supervivents 
dels camps de concentració nazi i ofereix conferències.

Adreçat als i les joves dels centres de secundària. Si hi ha 
alguna persona interessada a participar-hi, es pot adreçar a 
gavamon@gava.cat. En el marc de Ciutats Defensores dels 
Drets Humans. Lloc: Espai Maragall.

presentaran el seu projecte per la ciutat de Gavà i d’Enginyeria 
Sense Fronteres que explicaran el projecte de sensibilització 
en la gestió de residus a Moçambic. Amb el suport de l’AMB.
Lloc: Espai Jove La Casa Gran.

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
21 h. Drets (humans) al teatre.
Obrim el teló als drets humans.
Les companyies de teatre de Gavà s’uneixen per defensar els 
drets humans a través de diverses càpsules artístiques.
Lloc: Espai Maragall.
Entrada gratuïta.
Col·labora: Comissió de teatre de Gavà. 

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
22 h. Projecció de la pel·lícula La mujer de la montaña.
Islàndia 2018. Halla declara la guerra a la indústria de 
l’alumini que està contaminant el seu país.
Entrada gratuïta.
Lloc: Espai Maragall.
Col·labora: Cine Club Gavà.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
12 h. Hai, la pescadora de somnis.
Un cargol de mar emet la música de l’oceà. En un vaixell de 
cartó, Hai, la pescadora de somnis, inicia una aventura poètica 
per l’oceà de la imaginació i convida el públic a submergir-se en 
aquest viatge oníric de màgia, titelles i moviment com un cor 
que acompanya la protagonista en el seu somni per la llibertat 
en un acte psicomàgic en què, al final, ens alliberem tots. 
Lloc: Espai Maragall. Organitza: La Xarxa.
Preu: socis Xarxa 7 € / no socis i adults 9 €

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
17.30 h. Hora del conte especial GavàMón: Ovejas negras.
De vegades, aquelles i aquells a qui anomenem ovelles 

negres són personatges valents i amb un punt de rebel·lia. 
Fins i tot, són un veritable desastre, però saben treure profit 
de les seves imperfeccions. A partir de 4 anys.
A càrrec d’Elia Tralará.
Espai: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Col·labora: Festival Muntdemots.

DE L’1 AL 25 D’OCTUBRE
Tallers escolars per a 6è de primària sobre drets humans i 
persones refugiades que s’ofereixen a la Guia Educativa.

EXPOSICIONS
Del 15 de setembre al 6 d’octubre
Exposició “Herederas de las ruinas”, de Pablo Tosco, a 
la sala d’exposicions de la BJSV.
Un recull de fotografies que recorre les vides de dones que han 
perdut familiars i que s’han vist obligades a fer-se càrrec de la 
resta de la família, sovint víctimes d’abusos sexuals a la República 
Centreafricana, un país amb grans necessitats humanitàries.
A càrrec d’Oxfam Intermón. 

Del 7 al 25 d’octubre
Exposició “Un quinquenni de fotografies pels drets 
humans”, a l’entrada de l’Espai Maragall.
Recull fotogràfic on es podran veure les imatges 
guanyadores dels cinc anys de vida del concurs de fotografia 
i drets humans del GavàMón. 

Del 15 al 31 d’octubre
Exposició “A pie de valla”, d’Antonio Sempere, de 
Sindicalistes Solidaris, a la sala d’actes de la BJSV.
Mostra de 50 fotografies de persones que arrisquen la seva 
vida per intentar saltar la tanca ubicada a la frontera sud a 
la recerca d’una vida millor.
Organitza: Sindicalistes Solidaris.

De l’1 al 31 d’octubre
Exposició “La llum de la dona al món”, de l’Agrupació 
Fotogràfica Gavà, al SIAD.
Mostra de 20 fotografies realitzades per socis d’AGFOGA on 
es podrà percebre les diferents realitats que viuen les dones 
a diversos països del món.

A partir del 5 d’octubre
Exposició “Art urbà al mil·lenni”, resultat del 4t Concurs 
d’arts i drets humans, als murs lliures del parc del Mil·lenni.

18.30 h. Parlem amb l’activista Sunitha Krishnan.
Activista de l’Índia contra la violència sexual i el tràfic de 
persones amb finalitats d’explotació sexual.

Fundadora de l’organització contra el tràfic de persones, 
Prajwala, que dedica la seva vida a rescatar i recuperar les 
víctimes del tràfic sexual i de la prostitució forçada, al mateix 
temps que pressiona els governs locals perquè garanteixin 
que les dones rebin indemnitzacions, nacionalitat i accés al 
treball. Des de la fundació, Sunitha ha rescatat 21.000 dones 
i nens.

En el marc de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 
Lloc: SIAD.

DIJOUS 10 D’OCTUBRE
18 h. Hora del conte especial GavàMón: Núvol de contes.
Sabeu d’on venen els núvols? Coneixerem les màquines de 
fer núvols d’última generació, horribles bruixes disposades a 
tot per tal de transformar la terra en un desert i una pluja 
de personatges ben curiosos, capaços d’esborrar els colors del 
món sencer.
A càrrec d’Ukecontes.
Lloc: Biblioteca Marian Colomé.
A partir de 4 anys.

DIMARTS 15 D’OCTUBRE
18 h. Xerrada d’Antonio Sempere, fotoperiodista i autor 
de l’exposició “A pie de valla”. Fotoperiodista que treballa com 
a freelance per diverses agències internacionals de notícies 

al nord d’Àfrica. Ens mostrarà les fotografies de l’exposició 
que reflecteixen el testimoni del drama de la immigració 
transfronterera. Organitza: Sindicalistes Solidaris. 
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.

DIMECRES 16 D’OCTUBRE
9.30 h. Projecció de la pel·lícula Paddington, adreçada 
als cursos de cicle mitjà d’educació primària, en el marc de la 
Guia Educativa. Regne Unit 2014.
En Paddington és un os que ha crescut a la selva peruana 
amb la seva tieta Lucy, que li ha inculcat el desig de viure a 
Londres. Quan un terratrèmol destrueix la seva llar, la Lucy 
amaga el nebot en un vaixell amb destinació a Anglaterra 
perquè hi trobi una vida millor. 
Lloc: Espai Maragall.

DIJOUS 17 D’OCTUBRE
9.30 h. Teatre fòrum, I tu qui ets?
Per als centres d’educació secundària obligatòria, també en el 
marc de la Guia Educativa. 
Teatre fòrum sobre la interculturalitat i el racisme.
Tot el que és desconegut genera por. Tot el que no es tria es 
viu com a imposició. La diversitat i la multiculturalitat posen 
en perill la nostra identitat? De què depenen l’acolliment i la 
integració dels nouvinguts?
Els fills dels immigrants són els que pateixen més el canvi al 
qual s’han vist arrossegats i, alhora, són els que establiran 
ponts de comunicació entre les cultures. La multiculturalitat 
s’hauria de viure com una riquesa i no com una font de 
conflicte.
Lloc: Espai Maragall.

18 h. La gestió de residus al món.
Una visió sobre les estratègies de gestió de residus al món a 
través d’una experiència a Moçambic i d’una proposta d’un 
col·lectiu de joves de Gavà.
A càrrec del col·lectiu Jóvenes Ecologistas Gavà, que 


