Del 2 al 24 de març

Del 23 de maig al 20 de juny

Presentació:
2 de març, a les 19 h

Presentació:
23 de maig, a les 19 h

Activitat emmarcada en
les Jornades de les Dones

LES FILLES DE DURGA

EBOLA, MÉS ENLLÀ DE L’EBOLA

EVA PAREY

ALFONS RODRÍGUEZ

Treball documental sobre les dones a Mumbai

A Mumbai, la terra dels somnis, milions d’homes i dones procedents
de les zones rurals proven d’iniciar una segona vida. Es coneix com
la mina d’or i allotja el 60 % de la població a slums, barris improvisats de barraques que creixen a l’ombra de grans edificis. A Mumbai
tot és possible, fins i tot per a les dones. A l’Índia, la dona neix condicionada pels dictàmens d’una societat patriarcal, però aquí pot
sortir del model convencional i aspirar a una vida independent.
El treball fotogràfic Les filles de Durga d’Eva Parey s’exposa per
primera vegada, i presenta un recull de testimonis de dones que
viuen de manera independent perquè la vida els ha imposat aquesta situació, que han optat perquè sigui així o que desitjarien tenir
més control a les seves vides. També inclou la mirada de noies joves
que aspiren il·lusionades un canvi al seu destí. Tot en un mateix
escenari: el Mumbai de Bollywood, el paradigma de la terra dels
somnis.
Eva Parey (Barcelona, 1971) és fotògrafa freelance i antropòloga, especialitzada en fotografia documental i fotoperiodisme. Col·labora
amb diverses ONG. Per aquest treball ho ha fet amb l’ONG ProInfants, amb l’associació Ashadeep, i també amb la casa d’acollida
per a nenes Amcha Ghar.

www.evaparey.com

Una exposició que no deixa indiferent

Ja no surt a les notícies, però l’estigma de l’ebola –que s’endugué
milers de persones– el pateixen encara els supervivents. Superar
la malaltia és la primera part d’un calvari: el retorn a casa quan ets
una persona sana esdevé un suplici perquè la resta de la comunitat
(amistats i veïnatge) et rebutja.
La mostra fotogràfica, elaborada amb la col·laboració de Missions
Salesianes, i els textos que l’acompanyen volen omplir el buit informatiu que hi ha sobre aquest tema als mitjans de comunicació, que
després dels titulars de l’epidèmia semblen haver oblidat la gravetat
i el mal que perdura en les persones afectades.
Alfons Rodríguez (Barcelona, 1968) és fotògraf documental. Ha
fet dotzenes d’exposicions i ha publicat centenars de reportatges
de forma internacional. És cofundador de GEA Photowords, una
iniciativa que tracta de forma global i multidisciplinària els grans
problemes del planeta.
«Ebola, més enllà de l’ebola» és un projecte de sensibilització de
la Fundació Solidaritat UB, organització que es va crear l’any 1996,
per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la Universitat de Barcelona.
El seu l’objectiu és aplicar la política de cooperació universitària al
desenvolupament, i així promoure els drets humans i l’acció social
des de la Universitat.
www.alfonsrodriguez.com | @alfonsrodriguez
www.solidaritat.ub.edu

Del 3 al 26 de setembre

Del 21 de novembre
al 30 de desembre

Presentació:
3 de setembre, a les 11.30 h

Presentació:
21 de novembre, a les 19 h

Activitat emmarcada
en la Festa Major d’Estiu

Activitat emmarcada en
la Festa Major d’Hivern

21 de setembre, Dia internacional de la Pau

CRISI DE REFUGIATS A EUROPA
Imatges d’un viatge dramàtic

EDU PONCES / RUIDO PHOTO
L’exposició es basa en les fotografies preses per Edu Ponces de
RUIDO Photo durant l’any 2015 a l’illa de Lesbos i a diferents punts
de la ruta que segueixen les persones refugiades que arriben a Europa, a països com Grècia, Macedònia i Sèrbia. La mostra inclou una
intervenció al carrer Lluís Companys.
RUIDO Photo és una organització civil sense ànim de lucre fundada
l’any 2004 amb seu a la ciutat de Barcelona. És la culminació del
treball d’un grup de fotògrafs, periodistes, dissenyadors i treballadors socials per crear una plataforma des de la qual tirar endavant
projectes de fort contingut social i compromís cultural amb una
clara funció de defensa dels drets humans i de transformació social.
Edu Ponces (Barcelona, 1980) ha estudiat fotografia i fotoperiodisme. Ha desenvolupat gran part de la seva vida professional a
Amèrica Llatina. Ha centrat els seus reportatges d’investigació en
temes de migració i violència. És soci fundador de l’associació RUIDO Photo. Aquest grup de professionals ha estat responsable de
projectes a més de 15 països de 4 continents. Per primera vegada,
treballen a Santa Coloma de Gramenet.

10 de desembre, Dia dels Drets Humans

SARAJEVO,
GUERRA I PAU
GERVASIO SÁNCHEZ
En el conflicte de Bòsnia i Hercegovina dos milions i mig de persones (el 60 % de la població total) van haver d’abandonar casa seva,
víctimes de la neteja ètnica. La meitat continua vivint fora de les
fronteres del país o manté l’estatus de desplaçat intern. 250.000
bosnians van ser assassinats i 16.000 eren menors d’edat. Només a
Sarajevo van morir 1.601 nens i nenes. Hi ha més de 25.000 orfes de
pare o mare a tot el país.
El treball de Gervasio Sánchez és un testimoni de l’evolució i la
transformació de Sarajevo des del setge fins ara. Les fotografies
són el pont entre la ciutat de la guerra i la ciutat de la pau. Els més
optimistes asseguren que Sarajevo no ha perdut l’esperit cosmopolita, els pessimistes creuen que s’ha perdut en el desempar patit a la
postguerra. Uns i altres clamen contra els europeus: «Ens van trair
durant la guerra i ens han abandonat després dels acords de pau».
L’exposició s’avança uns mesos al 25è aniversari
de l’inici de la guerra de Bòsnia que es compleix l’abril de 2017.
Gervasio Sánchez, nascut a Còrdova el 1959, és fotògraf i periodista
des de 1984. És autor de molts llibres i mereixedor de nombrosos
premis. Com a reporter gràfic ha cobert gran part dels darrers
conflictes armats. És enviat especial per la pau de la UNESCO des
de 1998.

www.ruidophoto.com

blogs.heraldo.es/gervasiosanchez

@RUIDOPhoto | @eduponces

@gervasanchez
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DESPRÉS DEL TITULAR
Segueix-nos a Facebook:
Espai per la Pau i a
twitter @scgramenet #SCcoopera
www.gramenet.cat
Departament de Centres Cívics i
Casals
ccivicsicasals@gramenet.cat
Informació:
Departament de Cooperació
i Solidaritat
Tel. 934 624 000 ext. 3002
cooperacio@gramenet.cat

Alfons Rodríguez

Horari d’obertura:
De dilluns a dijous, de 16 a 21h
Divendres, de 16 a 18h
Si es vol visitar l’exposició en horari
de matí, cal consultar-ho abans per
telèfon.
Metro L1: Sortida: Santa Coloma
Autobusos: B80, B14, B18, B84,
B27 i B30
933 850 379
SALA RIU. Centre Cívic Riu
Lluís Companys, 9
Santa Coloma de Gramenet
2016, l’Any internacional
de l’entesa mundial

CICLE D’EXPOSICIONS
Teniu a les mans la setena edició del programa
DIARIS DE VIATGES, el passaport a quatre
exposicions de fotografia documental emmarcades
dins dels objectius del Pla de Sensibilització de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Més
enllà del titular, ens mostra la realitat fora de l’espai
de la immediatesa mediàtica i ens aporta elements
fonamentals d’anàlisi que sobrepassen la notícia
amb data de caducitat.
El 2016 es proclama, a través de l’ONU, l’any
internacional de l’entesa mundial i global. I se’ns
convida a reflexionar, des d’una perspectiva
universal, la intervenció en clau local per tal de
propiciar una millor entesa global. Aquesta iniciativa
es va aprovar el 14 d’agost de 2014, a la seu de la
UNESCO, a proposta d’una delegació del petit país
africà Djibouti.
Des de Santa Coloma de Gramenet, amb aquestes
quatre exposicions posem l’accent en la defensa
dels drets humans socials i volem contribuir a
aquesta iniciativa mundial a escala local. Iniciem,
doncs, aquest viatge amb una primera exposició
fotogràfica que ens mostra com viuen les dones
a la ciutat més cosmopolita de l’Índia, Bombai
(o Mumbai, en llengua marathi).
També podrem veure quines han estat les
conseqüències postebola a Sierra Leone, més enllà
de la devastació mortal que ha provocat a l’Àfrica
Occidental durant el 2014 i 2015. A través d’una
intervenció fotogràfica al carrer de Ruido Photo,
podrem visualitzar les rutes de fugida de la guerra i
el repte de moltes ciutats i comunitats que proven
de reconstruir-se després d’haver patit un greu
conflicte o les ciutats que encarnen els somnis
d’una vida col·lectiva millor.
Us convido a visitar-les al nostre Centre Cívic Riu.
Estic segura que esdevindran una oportunitat de
debat i reflexió a la nostra ciutat, i una aportació
lúcida i creativa per a una millor governança global.

NÚRIA PARLON GIL
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

