
FORMACIÓ CANVI DE PARADIGMA:
EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL
DAVANT DELS REPTES ACTUALS
DEL 20 D’ABRIL A L’1 DE JUNY

 
 

 

20È ANIVERSARI DE LA FESTA DEL
COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA
DE TARRAGONA.
29 DE MAIG

CURS L’ACCIÓ HUMANITÀRIA:
AJUDA I EMERGÈNCIA
DEL 4 AL 27 DE MAIG

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ MIRADES DEL MÓN
DEL 26 DE MARÇ A L’11 D’ABRIL

EXPOSICIÓ EMERGÈNCIA
PANDÈMIA COVID19

EXPOSICIÓ VIATGE A LA CIUTAT
DE L’INFINIT
DEL 7 AL 30 D’ABRIL

 

 

EXPOSICIÓ VIURE DEFENSANT
DRETS

 
 

Formació virtual dirigida a professorat, educadores socials, mem-
bres d’entitats i personal tècnic municipal, per conèixer i compartir 
els reptes i reflexions sobre l’Educació per a la Justícia Global.

Les entitats socials i educatives hem enfrontat constantment les 
injustícies tant en l’àmbit local com global. Tot i així, la manera en 
que s’ha fet també es va transformant paral·lelament als canvis en 
el món. En les darreres dècades s’han intensificat les dinàmiques 
globalitzadores que tenen el seu vessant negatiu: l’augment de les 
desigualtats socials i dels conflictes, l’aparició de noves i preocu-
pants formes d’exclusió i de vulneració de drets, així com l’augment 
de la degradació mediambiental.

 Al curs, reflexionarem sobre quin són els reptes actuals i com afec-
ten a la tasca educativa i sensibilitzadora. Es presentarà l’Educació 
per a la Justícia Global com el paradigma actual en el món de la 
sensibilització i la cooperació.

A càrrec de Montse López Amat i Elena Díez Villagrasa

Del 20 d’abril a l’1 juny
15hores (6 sessions virtuals i 3h de treball individual) 
Inscripcions i més informació https://tarragonajove.org/activi-
tats/canvi-de-paradigma-educacio-per-a-la-justicia-global-da-
vant-dels-reptes-actuals/

Convivim en un món ple de diferents cultures, 
somnis, tradicions i colors. Cada racó té les seves 
alegries i les seves pors, les seves virtuts i les seves 
mancances, totes diferents, però amb un element 
comú: les persones i les seves emocions. Aquesta 
exposició ens endinsa en la mirada d’infants de 3r de 
primària de diferents escoles de Tarragona que s’han 
agermanat amb diverses entitats de cooperació al 
desenvolupament per apropar-se a diferents realitats 
i reflexionar sobre les diferències i les similituds de 
diferents parts del món.

Gràcies a la feina compartida, podem viure en aques-
tes obres, les diferents mirades del món amb els ulls 
dels infants.

Del 26 de març a l’11 d’abril
MAMT- Museu d’Art Modern de Tarragona
(C. Sta Anna, 8)
Horari: de dimarts a dissabte de 10h a 17h

Organitza: Comitè Oscar Romero i ONGD Mirades
del món

Des que el mes de març de 2020 l’Organització Mun-
dial de la Salut qualifiqués la crisi del coronavirus 
com a pandèmia, a Mans Unides s’ha destinat ja més 
de 4,3 milions d’euros a pal·liar les conseqüències 
que aquesta situació està tenint entre la població 
més vulnerable d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.

La situació és d’emergència. No podem esperar que 
sigui irreversible i hàgim d’assistir, de nou, al terrible 
drama de la fam extrema entre els qui ja estant tenint 
problemes per alimentar-se tots els dies.
Cal actuar-hi ara mateix!

Del 7 al 23 d’abril
Centre Cívic Sant Salvador (Av. Pins, s/n)
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 20h.

Del 28 d’abril al 13 de maig
Centre Cívic Bonavista (C. Onze, 13)
Horari: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 
8 a 15h

Organitza: Mans Unides Tarragona

Recorregut fotogràfic i històric que s’inicia l’any 1952 
amb l’arribada d’en Vicenç a l’Índia. 

La mostra ens explica les principals fites assolides 
i els projectes de desenvolupament que es duen a 
terme als estats d’Andhra Pradesh i Telangana des de 
l’any 1969. Així mateix, descobrim la figura de Vicenç 
Ferrer, que va liderar la transformació social al sud de 
l’Índia a favor de les castes més discriminades, junta-
ment amb l’Anna Ferrer, dona incansable, entusiasta i 
lluitadora i actual presidenta de la Fundació.

Un viatge en el temps i a una realitat llunyana que de 
ben segur deixarà empremta

Del 7 al 30 d’abril   
Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau
(Camí Pont del Diable, s/n)
Horari: de dilluns a dijous de 8h a 20h i divendres de 
8h a 15h

Organitza: Fundació Vicente Ferrer

20 relats gràfics per la defensa dels drets humans. 
L’exposició és un reconeixement a totes les persones, 
organitzacions i comunitats que, fent front a esce-
naris de violència i contextos adversos, treballen 
dia a dia per la promoció dels drets civils, polítics, 
econòmics, socials, culturals i ambientals.

Del 3 al 29 de maig   
Pati Jaume I (Pl.Font, 1)
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 15h i dissabtes 
de 10h a 13h

Col.labora: Brigades Internacionals de Pau de
Catalunya

Aquest curs ofereix una aproximació als diferents aspectes que 
composen l’acció humanitària. Es fa una introducció a la resposta 
i gestió en emergències i crisis humanitàries, complementant amb 
conceptes relacionats a la logística d’emergència i amb el dret 
internacional humanitari.

El curs conclou amb una explicació de primera mà sobre l’itinerari i 
experiència laboral en l’acció humanitària i amb un treball de camp 
(virtual) sobre un cas proposat basat en dinàmiques reals centrades 
en l’actualitat (refugi, COVID, etc..)

Del 4 al 27 de maig (En línia)
És necessari realitzar inscripció a www.urv.cat/urvs
Organitza: URV solidària

En el marc del Dia Mundial del Comerç Just i de les Finances Ètiques 
té lloc la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Tarragona, que 
aquest any celebra el 20è Aniversari i vol visibilitzar les injustícies i 
desigualtats entorn els diferents sectors del comerç internacional.

Organitza: Xarxa d’entitats Som Comerç Just i Banca Ètica de
Tarragona.
Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, 
Oxfam Intermón, SETEM Catalunya, Una finestra al món, Xarxa ECO, 
Comitè Óscar Romero i AICEC-ADICAE.

29 de maig de 10h a 14h Pl.Corsini

DEL 3 AL 29 DE MAIGDEL 7 AL 13 DE MAIG

DEFENSEM ELS
DRETS HUMANS

PRIMAVERA
AMB
COOPERACIÓ

DEL 8 D’ABRIL A L’1 DE JUNY 2021

ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ:

TARRAGONA.CAT/COOPERACIO

Totes les activitats estan condicionades a la normativa vigent per la Covid-19 en el moment de realització.
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