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PROGRAMA

actividades
EN CENTROS SOCIOCULTURAIS, BIBLIOTECAS E
OUTROS ESPAZOS DA CIDADE

martes
2 de abril

CINEFORUM
“FAIT MAIN (FEITO A MAN)”

causas do uso irracional e as súas posibles
solucións, así como concienciar sobre a
necesidade de promover a igualdade entre os
países do norte e do sur global á hora de
acceder aos medicamentos esenciais.

// 20.00 h
// CSC Fontiñas
// Todos os públicos
Este documental da ONGD AIDA Ayuda, OBRADOIRO
Intercambio y Desarrollo narra a historia das “FEITO EN...”
// En colaboración co equipo Futsal
integrantes de tres grupos de mulleres
A ONGD Taller de Solidariedade tráenos un
artesás con diversidade funcional no sur de
obradoiro, que é parte do proxecto educativo
Senegal. É un relato íntimo, contado en
“Adestrando Conciencia”, para sensibilizar
primeira persoa, que permite coñecer os retos
sobre a procedencia e as condicións nas que
e as barreiras que estas mulleres superan a
se produce a roupa e o equipamento deportidiario.
vo que utilizamos. Unindo, a través de
actividades deportivas e lúdicas, os valores
do Deporte cos do Comercio Xusto.

mércores
3 de abril

CHARLA
“USO AXEITADO DE MEDICAMENTOS E
SAÚDE GLOBAL”

xoves
4 de abril

// 17.30 h
PERFORMANCE
// Centro Cívico Castiñeiriño
“VIOLENCIAS SILENCIADAS”
// Todos os públicos
// 12.30 h
O uso racional dos fármacos é unha das
// Praza da Quintana
variables que afecta ao acceso dos medica// Todos os públicos
mentos a nivel mundial. Con esta presentaA ONGD Mans Unidas e o artista Siro López
ción, Farmamundi pretende dar a coñecer as

achégannos unha performance para visibilizar as violencias silenciadas que sofren as
persoas refuxiadas, especialmente os nenos,
as nenas e as mulleres. Na súa posta en
5 de abril
escena participarán máis de 100 persoas
entre figurantes, música e baile. Anímate e
LABORATORIO DE ENERXÍAS RENOVABLES
participa!
// 16.30 a 20.00 h
// Praza Roxa
// Todos os públicos
CHARLA
Con esta mostra a ONGD Amigos da Terra e a
“USO AXEITADO DE MEDICAMENTOS E
cooperativa de enerxía verde Nosa Enerxía,
SAÚDE GLOBAL”
como parte da Plataforma Galiza, Un Futuro
// 17.30 h
Sen Carbón, quere dar a coñecer o impacto
// Centro Casa Agraria (Meixonfrío)
do noso consumo enerxético no cambio
// Todos os públicos
climático e como os países do Sur son os
O uso racional dos fármacos é unha das
principais prexudicados. Haberá un mostravariables que afecta ao acceso dos medicario de enerxías renovables (solar, eólica,
mentos a nivel mundial. Con esta presentahidróxeno...) cos cales se poderá interactuar.
ción, Farmamundi pretende dar a coñecer as
Persoas expertas explicarán o funcionamencausas do uso irracional e as súas posibles
to das distintas tecnoloxías e cal é o seu uso
solucións, así como concienciar acerca da
correcto.
necesidade de promover a igualdade entre os
países do norte e do sur global á hora de
acceder aos medicamentos esenciais.
OBRADOIRO

venres

“AUGA DE TODAS”

CONTACONTOS

// 19.00 h
// CSC A Trisca
// A partir de 5 anos
Os contos serán o fío condutor para achegar
realidades de países empobrecidos dende
unha óptica positiva. Será da man de
Solidariedade Internacional Galicia.

// 18.30 h
// CSC Fontiñas
// A partir de 5 anos
Con este obradoiro de Tecnoloxías apropiadas
a ONGD Enxeñería Sen Fronteiras dará a
coñecer inventos como Filtros de Áridos
(pequenos filtros para limpar a auga), onde
os nenos e nenas aprenderán a facer os seus
propios biofiltros con materiais reciclados!

Tamén se explicará como funciona unha
bomba de mecate, un sistema pensado para
extraer auga do solo. Con estes inventos
explicarase porque a auga é unha necesidade
básica para as persoas de todo o planeta.
OBRADOIRO

martes
9 de abril

“O BAÚL DE FRIDA”

CONTACONTOS

// 18.30 h
// CSC Santa Marta
// A partir de 5 anos
Os contos serán o fío condutor para achegar
realidades de países empobrecidos dende
unha óptica positiva. Será da man de
Solidariedade Internacional Galicia.

// 18.30 h
// CSC de Cardenal Quiroga
// De 8 a 12 anos
“O Baúl de Frida” é un obradoiro infantil de
Taza Lunar que nos trae Asemblea de Cooperación pola Paz e que, a través da vida e a
imaxe de Frida Kalho, propón reflexionar sobre
os roles e os estereotipos de xénero e sobre a
diversidade sexual.

CHARLA
OBRADOIRO
“PREVENCIÓN DA VIOLENCIA ENTRE E CARA “CIBERACTIVISMO CONTRA OS DISCURSOS
Á ADOLESCENCIA”
DE ODIO”
// 20.00 h
// CSC Pontepedriña
// Todos os públicos
Con esta charla, a ONGD Terra de Homes
pretende sensibilizar e informar a menores,
as súas familias e ás persoas que traballen
coa infancia e a adolescencia, sobre a prevención da violencia entre, e cara, á adolescencia
en todas as súas tipoloxías (abuso, explotación, trata, violación, prostitución, ciberdelitos
como ciberbullyng, sexting, grooming...).

// 19.00 h
// Centro Xove da Almáciga
// A partir de 16 anos
Como podemos frear o discurso de odio sen
sacrificar a liberdade de expresión? Intencionadamente, con vontade de manipular as
opinións, axentes de comunicación diversos
entretecen anonimato, viralización, bulos e
argumentarios de odio para implantar narrativas discriminatorias na sociedade. Estereotipos infundados, rumores, mentiras e difamacións (xenófobas, racistas, islamófobas,
misóxinas, aporofobias...) atopan un perigoso
altofalante nas Redes Sociais e outras canles
de comunicación online. Qué podemos facer,
como individuos e como comunidade? No

obradoiro da man da ONGD Ecos do Sur
exploraremos vías de acción desde unha
perspectiva conceptual e práctica.

mércores
10 de abril

MESA REDONDA
“A SAÚDE NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A ACCIÓN HUMANITARIA”

Da man de Asemblea de Cooperación pola
Paz e Cousas da Terra, coñeceremos as
distintas formas nas que se producen as
prendas de roupa no mundo globalizado.
Falaremos da efímera duración das modas e
reflexionaremos, mediante a empatía, sobre
as consecuencias sociais, económicas e
ambientais do seu consumo.

venres

12 de abril
// 19.00 h
// Biblioteca Ánxel Casal
OBRADOIRO
// A partir de 16 anos
Aproveitando a conmemoración do día “RADIO EN DIRECTO CON AGARESO”
// 17.00 h
Mundial da Saúde (7 de abril) as ONGD
// Explanada da Zona C, no caso de que
Médicos do Mundo e Medicusmundi presenchovera levaríase a cabo dentro da propia
tarán o informe anual sobre os fondos de
Zona C
cooperación e acción humanitaria destinados
á saúde por parte do estado español e Galicia.
// Todos os públicos
Cada ano, facemos ouvir as nosas voces para
Daremos a coñecer a potencia da radio como
compartir os datos, detrás dos que están as
ferramenta de educomunicación de xeito
historias de millóns de persoas que esperan
práctico: creando colectivamente un prograque a Saúde sexa algún día un Dereito. E cada
ma en directo. Serán benvidas persoas de
ano constatamos como este dereito é vulneratodas as idades. Para participar, podes
do nos países empobrecidos e en Galicia
reservar praza de xeito anticipado escribindo
tamén.
a agareso@agareso.org ou ben achegándovos á Zona C, o mesmo venres 12, ás 16.30
horas.

xoves

11 de abril

OBRADOIRO
“DESFIANDO A ROUPA”

// 18.30 h
// CSC José Saramago (Vite)
// De 9 a 12 anos

OBRADOIRO
“COÑECER O COMERCIO XUSTO A TRAVÉS DA
COCIÑA”

sabado
13 de abril

// 18.30 h
// CSC Pontepedriña
// De 6 a 12 anos
COCIÑANDO CON COMERCIO XUSTO E LOCAL
Solidariedade Internacional Galicia organiza
// 12.00 h
un obradoiro de repostería infantil no que os
// Mercado de Abastos na Aula gastronómica
nenos e as nenas elaborarán un doce con
// Público adulto
ingredientes ecolóxicos, de comercio xusto e
Da man de Solidariedade Internacional
de proximidade. Para aprender dende a
Galicia e Amigos da Terra contaremos coa
experiencia e co mandil posto!
participación da gastrobloguer galega Emilia
Santiago Blanco que elaborará unha saborosa receita que nos permitirá coñecer novos
modelos de produción e comercialización
CHARLA
como os que propón Pastores de Galicia ou o
“O MOVEMENTO LGTBI NO SALVADOR:
movemento do Comercio Xusto.
EXPERIENCIAS DENDE UNHA PERSPECTIVA

TRANS E FEMINISTA”

// 19.00 h
// Libraría Lila de Lilith
// Todos os públicos
Nesta charla contaremos coa presenza de
dúas persoas do Salvador: Bianka Gabriela
Rodríguez, activista defensora dos dereitos
humanos e actual presidenta e directora
executiva de COMCAVIS TRANS; e de Marcos
Ignacio Molina, representante do colectivo
LGTBI+ ORMUSA. A través das súas experiencias, e por medio do traballo que realizan as
súas organizacións, achegarán a realidade do
movemento LGTBI+ no país centroamericano.

Prazas limitadas polo que se precisa
inscrición previa no correo:
administracion@galiciasolidaria.org

a
cinemAX
NUM

MOSTRA DE curtametraxes sociais
11 de abril // 20.00 h
Unha edición máis contamos coa colaboración do Cinema Numax no programa de
Compostela+Solidaria. Organizamos conxuntamente unha sesión de curtas
sociais de directores e directoras de distintos países nas que se tratan temáticas
arredor dos dereitos a migrar, a unha vida sen violencias e á educación.
Ao rematar, haberá un coloquio no que participarán Antonio Grunfeld, director de
“La escuelita del Manchón”, e Lara Medín, responsable de produción. Virán
contarnos como foi o proceso de gravación do documental e cal é a realidade que
viven moitas comunidades, como a do Manchón, en Guatemala.
Será unha sesión aberta, de balde, que precisará que se recollan as invitacións na
propia taquilla de NUMAX, a partir do luns día 8 de abril.
As curtas que se proxectarán son:

LA ESCUELITA DEL MANCHÓN

Dirixida por Antonio Grunfeld Ríus
// 2018
// 30 minutos

sobrevivir a poboación palestina na Franxa de
Gaza. Unha viaxe a través das súas cidades, as
súas xentes e tamén, de algunha maneira, da
súa historia baixo a ocupación de Israel.

"El Manchón" quedou sen escola, pero Stefany, NO JUNGLE!
unha nena de dez anos, ten un soño: Quere ser
Dirixida por Carmen Menéndez
arquitecta e construír para a súa aldea unha
// 2017
escola branca, con fiestras grandes por onde
// 20 minutos
pase o vento.
Guatemala é un dos países latinoamericanos
Un grupo de refuxiados sirios vive no único
que menos inviste en educación, polo que as
campamento improvisado en Calais máis aló
oportunidades dos nenos, e sobre todo das
das fronteiras da "Selva", o maior asentamento
nenas, das aldeas máis afastadas son
de refuxiados en Europa sobre o que as ONG
escasas. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
denunciaron graves violacións dos dereitos
traballa da man das súas organizacións locais
humanos nas condicións de vida das persoas.
socias ASIAPRODI, PRODESSA e PROYDE para
Os seus habitantes, coa esperanza de cruzar a
promover unha educación de calidade nas
Inglaterra ao mesmo tempo que os seus seres
comunidades máis empobrecidas do país.
queridos morren no intento, as súas expectativas sobre Europa chocan coa realidade cando
as autoridades locais intentan impoñer a
GAZA
"Selva" como a única alternativa.
Dirixida por Carles Bover Martínez e Julio
Pérez del Campo
MERYEM
// 2018
Dirixida por Rever Dosky
// 18 minutos
// 2017
Trás a última agresión israelí sobre a Franxa
// 15 minutos
de Gaza, unha vez cesan os bombardeos, a
Rodado durante a batalla de Kobani, esta
realidade do conflito desaparece dos medios
película revela ás mulleres no corazón da loita
de comunicación. O documental é unha viaxe a
contra IS. Con perseveranza estoica e coa
Gaza, na que a través de diversas personaxes
axuda de ataques aéreos estadounidenses,
coñecemos a vulneración de dereitos
estas mulleres están liderando a loita pola
humanos que sofren diariamente e a situación
liberdade.
de bloqueo e posguerra pola que trata de

enderezos DOS
CENTROS SOCIOCULTURAIS
TODAS AS ACTIVIDADES SERÁN DE BALDE. PARA INSCRIPCIÓN CONTACTAR
COS PROPIOS CENTROS ONDE SON AS ACTIVIDADES

ONDE SE LEVAN A CABO AS ACTIVIDADES

Biblioteca Ánxel Casal

Centro Sociocultural da Trisca

Centro Casa Agraria (Meixonfrío)

Centro Xove da Almáciga

Av. de Xoán XXIII, s/n

Rúa das Tabaniscas, 12

Corredoira das Fraguas, 92
Rúa Proxecto Vagalume, 2

Centro Cívico "Agustín Bueno" do Librería Lila de Lilith
Castiñeiriño
Rúa Travesa, 7
Rúa da Virxe de Fátima, 1
Mercado de Abastos
Centro Sociocultural Cardenal
Rúa das Ameas, s/n
Quiroga
NUMAX
Rúa Samos, 6 baixo
Centro Sociocultural Fontiñas
Rúa Berlín, 13

Centro Sociocultural José
Saramago (Vite)

Rúa de Concepción Arenal, 9

Zona C

Rúa de San Domingos de Bonaval, 1

Rúa Carlos Maside, 7

Centro Sociocultural de
Pontepedriña
Rúa Amor Ruibal, 26 Baixo

PARA MÁIS INFORMACIÓN

Rúa de Antonio Rama Seoane, 6

981 585 189

Centro Sociocultural Santa Marta www.galiciasolidaria.org
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