
EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA

La creixent escalada del conflicte      
colombià ha motivat que des de diverses 
instàncies socials i institucionals catalanes 
hagi crescut la preocupació pel futur de 
Colòmbia i, concretament, per col.laborar 
des de Catalunya en la transformació del 
conflicte colombià. És per aquest motiu 
que la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia, espai plural 
format per entitats - (Ong, sindicats, 
consells de Juventut, universitats, 
associacions) i institucions (ajuntaments, 
Fons de Cooperació, Diputació i 
Generalitat)-contribueix a crear una mirada 
més objectiva, global i constructiva del 
país. Una de les nostres prioritats és donar 
a conèixer les diferents iniciatives

de la societat civil colombiana, tot superant les visions limitades que ens arriben pels mitjans de 
comunicació centrades, únicament,  en els actors armats i  e l  narcotràf ic.  
Amb aquesta exposició fotogràfica, la Taula Catalana vol visibilitzar el moviment de dones 
de Colòmbia com un dels promotors de la pau al país. Les dones a les guerres formen part 
de la població més vulnerada i invisibilitzada. En el cas de Colòmbia, són a més protagonistes 
a l’hora de generar una opinió pública favorable a la sortida negociada del conflicte, de crear un 
nou llenguatge, noves relacions “desmilitaritzades” i de convocar a l’ opinió pública contra el 
comerç internacional d’armes.



“COLÒMBIA TÉ VIDA, VIU COLÒMBIA”

FITXA TÈCNICA 

Àmbits temàtics
L’exposició fotogràf ica està organitzada a part i r  de tres àmbits temàtics:	

1. Les condicions de vida de la població colombiana i les múltiples causes que la produiexen	
2. La construcció de pau des dels diferents sectors de dones: les joves, les indígenes, les 	
    afrocolombianes que, s’organitzen en l’àmbit nacional o com a Ruta Pacífica de las    		
    Mujeres Colombianas i, internacionalment, com a Dones de Negre a Colòmbia.	
3. Propostes per contribuir a la cultura de pau a Colòmbia des de les escoles, les 			
    administracions, les esglésies i ONG de Catalunya.

Composició
10 plafons de 100 x 80 cm, amb fotografies i  text explicatiu.

Destinataris: Grups d’edat majors de 12 anys.

Proposta pedagògica
L'exposició s’acompanya d’un conjunt de recursos didàctics. Aquests es poden realitzar durant 
la visita i/o a l’aula després de la visita amb la finalitat de comprendre i aprofundir en els continguts 
de l’exposició. Són els següents:	

- Tallers creatius: “Teatrem amb la pau i la feminitat”. “Rescatem cultures de pau des de 		
  la perspectiva de gènere”. “Jocs de taula: pau i violències”, “dançes”, “sabors i ritmes”.	

- Vídeos: L’impacte de les guerres en les dones (30 minuts), Marxa Nacional de les Dones 	
  Colombianes (15 minuts)	
- Conferències/Tertúlia: Processos de cultura de pau des de les dones colombianes. 			
  Colòmbia: educació, cultura i processos de pau.	
- Dossier de lectura pels animadors/mestres:  Ofereix informació per contextualitzar 			
 l ’exposició i facilitar eines pedagògiques a la persona  guia del grup.	
- Expectacles: Contes musicats per adults “Ve a Vé”, Obra de teatre “La Madre Va” i “Veu 	
  de dones” (cant autora).

Procés de  sol·licitud 
L’exposició no te cost a excepció del transport de la mateixa que corre a càrrec de la institució 
sol.licitant. Podeu contactar amb la Secretaria Tècnica de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia.
Les activitats pedagògiques amb que es pot complementar l’exposició tenen un cost que oscil·la 
entre 60 i 200 euros (en funció del temps i tipus d’activitat demanada). Podeu demanar per telèfon 
o mail el quadre complert de les activitats pedagògiques, breu explicació i preus.

Secretaria Tècnica
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Aribau 106 pral 1ª Barcelona 08036
Tel. 93 323 25 96  Fax: 93
e-mail: taula-colombia@pangea.org


