
26 de novembre, 18:30h.
Ateneu Santcugatenc

Xerrada “Guinea Equatorial: una colònia catalana a l’Àfrica?” a càrrec de 
Celeste Muñoz, historiadora de la Universitat de Barcelona

La Mare de Déu de Montserrat, el Floquet de Neu, Fèlix Millet, La Viga-
tana, els claretians, Casa Amatller, un exalcalde de Sant Cugat...
Quin és el vincle de Catalunya amb el passat colonial de Guinea? Quin 
llegat s’allarga fins avui? Ens respon tots aquests dubtes Celeste Muñoz, 
historiadora de la Universitat de Barcelona.

Organitza: Associació de Periodisme Fora de Quadre
Col·labora: Ateneu Santcugatenc i Ajuntament de Sant Cugat
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Pista Poliesportiva Municipal La Guinardera

Exposició “Markaz Tulkarem, el retorn de l’equip refugiat”, una producció 
de l’associació “También nos robaron el fútbol” 

Projecte fotogràfic sobre la vida quotidiana d’un equip de futbol en un 
camp de refugiats a Cisjordània. Amb aquest treball es mostra com és 
la vida quotidiana d’un camp de refugiats a Cisjordània i com es viure 
de prop el futbol allunyat dels grans focus, un tipus de futbol que en 
aquest cas és un pilar important de la comunitat.

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat
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2 de desembre, 18h.  
Biblioteca Marta Pessarrodona de Mira-sol 

Contes infantils bubis a càrrec de l’escriptora Remei Sipi

Contes infantils de l’ètnia bubi, de l’illa de Bioko, a Guinea Equatorial, 
explicats per l’escriptora equatoguineana Remei Sipi. 

Activitat recomanada per infants a partir de 4 anys.

Organitza: Associació de Periodisme Fora de Quadre
Col·labora: Biblioteques de Sant Cugat, Ajuntament de Sant Cugat
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ES 2 de desembre, 17:30 h.  
Pista Poliesportiva Municipal La Guinardera

Presentació de l’exposició i del llibre “Marqaz Tulkarem, el retorn de 
l’equip refugiat”, a càrrec de l’Associació “También nos robaron el fútbol”

Presentació i visita guiada a l’exposició amb la presència d’Iván Pastor, 
periodista, Helena Bengoetxea, periodista de l’Associació “También nos 
robaron el fútbol”.

Organitza: Associació “También nos robaron el fútbol”, Pol·len edicions, 
Ajuntament de Sant Cugat
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4 de desembre, 12h.  
Restaurant El Pet de Llop
(Av. Verge de Montserrat, 4, Molins de Rei – La Floresta)

Música i llibertat d’expressió amb la cantant Marga Mbande i el DJ Golfo 
de Guinea

Escoltem les músiques equatoguineanes menys conegudes amb la can-
tant Marga Mbande i el DJ Golfo de Guinea.

Organitza: Associació de Periodisme Fora de Quadre
Col·labora: Bar restaurant El Pet de Llop, Ajuntament de Sant Cugat
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Del 13 de desembre al 8 de gener
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Exposició “Viatge a Tatinutropo” la realitat que es troben les persones
refugiades quan arriben a un nou territori, una producció del Consell
Comarcal del Vallès Occidental

Exposició que té com a finalitat combatre els prejudicis, estereotips i 
rumors vers les persones refugiades. L’Exposició itinerant VIATGE A 
TATINUTROPO, per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat vol 
mostrar la realitat que viuen les persones refugiades als països d’origen, 
durant el trànsit migratori i quan arriben a un nou territori.

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat
Col·labora: Biblioteques de Sant Cugat, Consell Comarcal
del Vallès Occidental
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10 de desembre, 19h.
Casa de Cultura

Nits Temàtiques UNIPAU Presentació del llibre “Pacifistas en acción.
Desmilitarizar, desarmar, pacificar” a càrrec del Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau, modera Neus Sotomayor

Presentació del llibre “Pacifistas en acción”, una anàlisi única i im-
prescindible del pacifisme a l’Estat espanyol, en el qual apareixen les 
principals iniciatives, accions i lluites per la pau, el desarmament i la 
desmilitarització. Escrit de manera coral per referents del pacifisme i 
antimilitarisme espanyol, mostren no només qui som, on som i què 
fem, sinó que identifiquen també què ens uneix, què ens diferencia, 
posant en valor la diversitat de mirades d’un moviment d’activistes i 
d’organitzacions amb enormes capacitats, legitimitat i saber fer, amb 
capacitat de protestar i proposar.

Organitza: Universitat Internacional de la Pau  
Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat
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10 de desembre, 20h.
Teatre de Mirasol, Programació Cultural “De Prop”

Obra de teatre “Annobón”, una coproducció del Grec 2021 Festival de
Barcelona, l’Institut del Teatre i Associació de Periodisme Fora de Quadre

Annobón és una petita illa guineana enmig de l’Oceà Atlàntic on créixer 
l’escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, exiliat a Valldoreix des del 2011. 
Aquest també és el nom de l’obra de teatre basada en la seva novel·la més 
coneguda, “Arde el monte de noche” (2009). Una coproducció del Festival 
Grec, premi Adrià Gual 2020.

*Entrada 6€: Reserva
Organitza: Associació de Periodisme Fora de Quadre  
Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat
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13 de desembre, 18h.
Claustre del Museu del Monestir

Conferència “El dret a la llibertat religiosa”, a càrrec de Joaquim Cervera, 
sociòleg i Eduard Ibáñez, advocat, Direcció General d’Afers Religiosos
 

Organitza: 
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)
 i Ajuntament de Sant Cugat
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14 de desembre, 19h.
Cal Temerari

Xerrada “Afrodescendència: identitats i referents”

Conversa oberta amb l’escriptora Fumilayo Johnson Sopale i l’editora 
de PotoPoto Alejandra Evui Salmerón Ntutumu. Modera la periodista 
Beatrice Duodu.
 

Organitza: Associació de Periodisme Fora de Quadre
Col·labora: Cal Temerari, Ajuntament de Sant Cugat
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17 de desembre, 19h
Ateneu Santcugatenc

Taula rodona, defensores de drets humans, amb la participació de Czarina 
Musni advocada defensora de drets humans de Filipines, i Eddy Laverde i 
Carolina Niño activistes colombianes. Modera Andrea Sánchez, portaveu 
del grup de Sant Cugat d’Amnistia

Xerrada amb Czarina Musni, advocada defensora dels DDHH a
Filipines, que ens parlarà de la situació de violacions massives dels 
DDHH per part del govern de Duarte, i, amb Carolina Niño, psicòloga 
clínica, que tractarà de l’adaptació emocional en el procés migratori, i 
amb Eddy Laverde, actriu i líder social, que exposarà  la seva experiència 
en el treball social a través de l’art en la defensa dels DDHH.

Organitza: Amnistia Internacional
Col·labora: Ateneu Santcugatenc, Ajuntament de Sant Cugat
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3 de gener, 17:30h.
Carpa teatre de l’envelat de Nadal 

Obra de teatre familiar “le Voyage” a càrrec de la Cia. Jam Clown 

Una vida quotidiana: feina, família, lleure... Una vida que qualsevol pot 
viure en qualsevol punt del món. Però, de cop, esclata el conflicte.
Sense saber per què, hi ha qui es baralla, hi ha qui mor, hi ha qui ha
de fugir. Fugir de la normalitat i emprendre un gran viatge cap allí on 
hi ha l’estabilitat. O, si més no, cap allí on s’intueix que hi ha estabilitat. 
JAM posa el focus en els refugiats i migrants. Perquè el clown no és 
només una tècnica humorística. El clown, en essència, és l’art de
despertar sentiments amagats. I un pot ser el riure. Però també el plor, 
el dolor, la solidaritat.

* Dins la programació de Nadal
* Entrada amb reserva prèvia
  Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

PR
ES

EN
TA

CI
Ó L

LIB
RE

CAMPANYA DE NADAL
AL COMERÇ 
DE SANT CUGAT: 
“JUGAR EN IGUALTAT, 
JUGAR EN LLIBERTAT”

APROVACIÓ
DE DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL

SantCugat
ciutat de drets

Proposta 1 — Internacional

Amb el símbol i el color del logotip internacional dels Drets Humans
Tipografia corporativa municipal

SantCugat
ciutat de drets
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