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Viu Senegal!
9 i 10 de Juliol de 2021

IEI (AV. Blondel) i pati de les Comèdies
ACTIVITATS GRATUÏTES
RESERVA PRÈVIA per cadascuna de les activitats a:

paeria.cat/entrades/web/cooperacio

L’associació Veïns del Món Solidaris, en col·laboració amb l’associació de Senegalesos de Lleida i Província, l’entitat
AMELL i l’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, us oferim
la possibilitat de gaudir del cinema solidari al carrer durant les nits d’estiu del 9 i 10 de juliol de 2021.
Amb Cinemón volem treballar per una ciutat sensibilitzada, inclusiva i crítica, realitzant una petita mostra
de les diferents realitats en base als Drets Humans (DH), en aquest cas d'una cultura veïna, la senegalesa.

Durant els dos dies:

Visualitzarem
llargmetratges
que ens faran reflexionar
sobre els Drets Humans
(DH) i Drets Humans de les
Dones (DHD) de la cultura
senegalesa.

Parada
informativa i
divulgativa

Parada
informativa i venda
de dissenys propis
de “Diambar”,

de les actuacions que duen
a terme les entitats
organitzadores; i venta de
mascaretes amb tela
senegalesa. Els beneficis
aniran destinats al
finançament del projecte
“Cap infant sense menjar a
Oussouye” que cobreix
durant el curs un àpat diari
a 110 infants de l’escola
"Maternalle d'Oussouye"
de Veïns del Món
Solidaris.

a càrrec de la cooperativa
d’iniciativa social
DIOMCOOP.

Exposició
“Una visió del Senegal”
de Veïns del Món Solidaris.

Us convidem a passar
una bona estona de cinema a la fresca

9 de juliol

Dissabte,

19.00 h

19.00 h

A càrrec d’AMELL i d’associació de Senegalesos de
Lleida i Província. El djembé s'utilitza en diferents
àmbits musicals i disposa d’un gran ventall de
ritmes tradicionals. Cada ritme es toca per a
diferents festivitats.
Vine a crear el teu propi djembé i aprèn els
diferents ritmes que aquest instrument
t’ofereix! (Duració: 60 minuts).

(Duració: 60 minuts).

Taller familiar de djembé

20.30 h

Actuació musical d’Alu Spear
Música senegalesa barreja
d’electrònica i ritmes
tradicionals. Les cançons
relaten la duresa de les
migracions, però també
la fortalesa humana i la
capacitat d’adaptació.
L’art a disposició de la
defensa del dret a la
mobilitat i al respecte per
la dignitat humana.
Alu ens canta en la seva
llengua materna, el wòlof, en
francès i en català (Duració: 30 minuts).

21:30 h

Lectura “Cinema i Literatura
al Senegal”
A càrrec del Club de Lectura afrolleidatà de la
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
Un breu repàs a l’escriptura femenina i a les
històries de dones en la literatura i el cinema
senegalès (Duració: 30 minuts).

Projecció del llargmetratge
“Moolaadé”, 2004
Una història sobre la Mutilació Genital Femenina
(MGF) i l’enfrontament entre el dret d'asil
(moolaadé) i la tradició de l'ablació (salindé).
Història en defensa de l’equitat de gènere, la cura
i la salut (Duració: 120 minuts).

10 de juliol

Mostres culturals africanes
Conta contes africà
“La Tanga i el guepard”
De la mà d’AMELL. El conte de la
Tanga fomenta el coneixement cultural
i l’equitat de gènere, parlant-nos de la
fortalesa mental, el coratge i la valentia
per sobre de la força física i la violència.
Una crida al reconeixement de les pròpies
capacitats; així com a la defensa dels drets i
llibertats sense distinció per sexe i el paper de la dona,
i la societat, en la cerca d’aquesta igualtat.

Mostra de SABAR senegalès
A càrrec de l'associació de Senegalesos de Lleida i
Província. Tipus de tambor i de ritme que designa la
festa i el ball popular típic del territori.

20:30 h

Desfilada de roba
típica senegalesa
A càrrec de la cooperativa
d’iniciativa social DIOMCOOP,
formada amb la intenció de
donar resposta a les necessitats
d'inclusió social i laboral de
persones migrades en situació de
vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat
es crea la marca “Diambar”, la qual
produeix i comercialitza els seus propis dissenys i dona
suport a productors/es i comerciants africans/es, així
com a projectes d'iniciativa social local, comprant les
teles a l'Àfrica i produint a Catalunya. Mostra de la
tasca en suport al treball digne. Es podrà col·laborar
amb la cooperativa a través de la compra dels seus
dissenys (Duració: 60 minuts).

22:00 h

Projecció del
llargmetratge
“El viatge de Yao”,
(VO subtitulada al català), 2018
Coneixerem a Yao, un noi senegalès
de tretze anys que recorre un llarg
trajecte per conèixer al seu heroi:
el famós actor francès Seydou Tall.
Un viatge interior en la coneixença i en la connexió cap a
les pròpies arrels i la importància de pertinença a la
Comunitat com a motor de desenvolupament humà i social
(Duració: 103 minuts).
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Divendres,

