Entitats participants:

Amnistia Internacional: Moviment global

que treballa per a que es respectin els Drets Humans a nivell Mundial, a través de l’elaboració
d’informes d’investigació i accions centrades a
impedir i posar fi a les greus vulneracions que
pateixen.
www.amnistiainternacional.org

Comitè Català de l’ACNUR: Creat l’any 2001

Col·labora

Organitza

per a donar suport a les tasques que executa
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per els
refugiats (ACNUR), mitjançant accions de sensibilització i amb la captació de fons públics i privats per ajudar a finançar els projectes de cooperació que aquesta institució porta a terreny.
www.eacnur.org

Fundació Pagesos Solidaris: Entitat que té

per objectiu participar en el desenvolupament
humà, econòmic i social de les societats agràries
més empobrides i donar suport a les seves estructures organitzatives. Colòmbia és un dels
principals països en els que despleguen la seva
acció.
www.pagesossolidaris.org

Garrigues

Cooperació Internacional:
ONG creada fruit del treball dels darrers anys en
països llatinoamericans, en especial a Colòmbia,
pertany al Grup cultural Garrigues, entitat amb
mes de 20 anys d’història i amb una llarga trajectòria a les terres de Lleida.
www.garriguescooperacio.com
Associació Catalana de Coperació al
Desenvolupament, Lleida.cat: entitat que
treballa amb programes de sensibilització, desenvolupament i cooperació internacional a Colòmbia.
www.acdclleidacat.com

L’Ajuntament de Lleida: es troba agermanat

amb la ciutat de Lérida (Regió del Tolíma - Colòmbia) des de l’any 1995, on des d’aleshores,
s’han posat en marxa diferents projectes de
cooperació.
www.paeria.cat/dcci

16 I 17 DE JUNY DE 2011

DIJOUS 16 DE JUNY DEL 2011
Cafè del teatre de l’Escorxador
C/Roca Labador, 4, bis
20:30h.
Taula Rodona “Refugiats i desplaçats pel conflicte armat Colombià”
Modera: Sr. Xesco Guillem, delegat del Comitè Català de l’ACNUR a Lleida.
Intervindran:
· Sr. Joan Reventós, Director del Comitè Català de l’ACNUR.
· Sr. Juan Carlos Villamizar, refugiat polític colombià des de l’any 2002.
· Sra. Adriana Gonzalez, Advocada, refugiada política acollida al pla de defensors dels
Drets Humans d’Amnistia Internacional.
21:30h.
Actuació musical de Lumbalú. Ritmes tradicionals del carib colombià.
Tastet Colombià elaborat pels agents de codesenvolupament de Pagesos Solidaris.
Mostra d’artesania colombiana.
Taula informativa sobre les diferents entitats participants.
DIVENDRES 17 DE JUNY DEL 2011
Centre Cívic del Centre Històric
Plaça de l’Ereta, 8
20:30h.
Taula Rodona “Presentació de diferents projectes de sensibilització i cooperació
realitzats a Colòmbia des de Lleida”.
Modera: Sra. Maria Rosa Ball, Regidora de l’Ajuntament de Lleida.
Intervindran:
· Sr. Enric Figueres, Tècnic en cooperació de les entitats Associació Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Lleida.cat i Garrigues Cooperació Internacional.
· Sra. Johana Villarraga, Tècnica en sensibilització de les entitats Associació Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, Lleida.cat i Garrigues Cooperació Internacional.
· Sr. Oriol Lupiañez, Responsable de l’Àrea de cooperació de Pagesos Solidaris.

EXPOSICIONS (del 9 al 30 de Juny)
Cafè del teatre de l’escorxador
C/Roca Labrador,4, bis
“Dona Atles, conflicte a Colòmbia ”
Comitè Català de l’ACNUR
Reflecteix les històries de vida de dones i
nens que s’han vist obligats a fugir de les
seves cases com a conseqüència del conflicte armat a Colòmbia.
Centre cívic del Centre Històric
Plaça de l’Ereta, 8
“Retrats de vida, dones en la memòria”
Associació Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Lleida.cat
Pretén fomentar la reflexió i el reconeixement del paper de la dona en la transformació de la societat colombiana. Ho fa a
través de 12 històries de vida de dones que
són exemples en els seus entorns.
“La nostra vida, els nostres drets”
Garrigues Cooperació Internacional
Pretén donar a conèixer les diferents visions que tenen sobre els drets de la infància els nens d’aquí i de Colòmbia.
Rectorat de la Universitat de Lleida
Plaça Víctor Siurana
“Lleida–Lérida: dues ciutats germanes”
Ajuntament de Lleida
Explica els diferents projectes que
l’Ajuntament de Lleida a finançat a la ciutat
germana de Lérida de Colòmbia.
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Les entitats i institucions organitzadores de “Colòmbia en viu” treballem conjuntament per
tal de vetllar per la transformació del conflicte colombià, promovent la sensibilització de la
ciutadania de Lleida entorn la protecció dels Drets humans i donant a conèixer les diferents
activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es duen a terme des de la ciutat
de Lleida.

