PROGRAMACIÓ
Divendres 5 de març
19.00h
Sala Modernista, Casino De Vic.
C/Jacint Verdaguer, 5. Vic
TASTET D’ALHAYAT
O LA SUMA DELS DIES
A partir de divendres 12 de març
a través de xarxes
@vicjove i @vic_cooperacio
QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE?
Divendres 26 de març
A partir de les 17.00h
Vicjove (C/ Morgades 15.
Espai Exterior)
ARTIVISME
AL CARRER

Programa que s’emmarca dins
del Pla de sensibilització 2021.

Divendres 5 de març
A les 19.00h. Sala Modernista,
Casino De Vic. C/Jacint Verdaguer, 5. Vic

A partir de divendres 12 de març
A través de les xarxes
@vicjove i @vic_cooperacio

Divendres 26 de març
A partir de les 17.00h
VicJove (C/ Morgades 15. Espai exterior)

TASTET D’ALHAYAT
O LA SUMA
DELS DIES

QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE?

ARTIVISME
AL
CARRER

ALHAYAT o la suma dels dies parla de l’eterna
espera que pateixen els milers de refugiats als
camps després d’haver realitzat el viatge més
llarg i difícil de les seves vides.

Les persones joves són potencials agents de
canvi amb molta capacitat d’acció,
per això volem saber què en saben sobre els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
i quin és el seu compromís en l’assoliment
d’aquests.

La il·lustradora i muralista Iris Serrano,
realitzarà un mural a l’espai públic
per fomentar l’art urbà com a eina de
transformació social. La força de la seva
pintura desperta emocions i esdevé motor
de canvi, en aquest cas pels joves.

A través de petits discursos que es penjaran
a les xarxes de Vicjove i VicCooperació,
podrem saber què pensen joves de la ciutat
sobre els ODS i quin és la seva posició activa
davant d’aquest repte global.

Durant tota la tarda diversos joves de la
ciutat faran actuacions d’altres formes
d’art urbà.

En aquest cas veurem un tastet de l’obra i una
posterior xerrada amb dos dels seus intèrprets
-Moha Amazian, vigatà, i Manar Taljo- i la
seva directora i coautora, Aura Foguet. Es
parlarà de la seva experiència als camps
de refugiats, del conflicte de les persones
refugiades i de la creació d’una obra sobre
aquesta temàtica tan delicada, complexa i
controvertida.
Cal reserva prèvia: cooperacio@vic.cat

