XXVIII Setmana Cultural Gràcia amb la Mediterrània
Del 20 al 28 de novembre de 2021

“Crisi ecològica planetària, una perspectiva crítica des de la Mediterrània”
Canvi climàtic, límits del creixement i perspectives geopolítiques
entre el Nord, el Sud i el Llevant Mediterrani

XXVIII Setmana Cultural Gràcia amb la Mediterrània
Del 20 al 28 de novembre de 2021
La crisi sanitària mundial provocada per la pandèmica de la COVID ha
fet palesa les mancances d’uns sistemes sanitaris que han prioritzat el
guany econòmic dels grups de poder, privatitzant serveis amb el conseqüent desmantellant de la sanitat pública, fet que afecta de forma
molt especial a la població amb menys recursos econòmics. Aquesta
crisi sanitària també ha posat de relleu altres necessitats globals que
cal prioritzar per garantir el dret universal als recursos bàsics vitals:
aigua, alimentació, habitatge, educació, canvi climàtic, energia...
Ens cal relligar les necessitats bàsiques, sobretot al Sud i a l’Est mediterrani, en tot allò que fa perillar la diversitat d’ecosistemes en temes
de medi ambient. No podem prescindir d’aquesta interrelació necessària per abastar les problemàtiques i les estratègies a desenvolupar.

No es pot imposar una agenda de transició econòmica i ambiental
prescindint del moment en què es troben els diferents territoris i les
grans diferències en el “consum” d’energia i de recursos, generació de
residus i emissions contaminants. Analitzar aquesta situació i avançar
en el debat és l’objectiu d’aquesta Setmana Cultural.
Les activitats es faran al Centre de Cultura Popular La Violeta
(Maspons, 6), al Centre cívic El Coll-La Bruguera (Aldea, 15),
a la Seu del Districte de Gràcia (Pl de la Vila, 2), a l’Espai Jove
La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192) i al Centre cívic La Sedeta
(Sicília, 321). La Llibreria La caníbal (Nàpols, 314) muntarà una
taula amb títols sobre el tema.

Programa d’activitats
> Dissabte 20 de novembre

Centre de Cultura Popular La Violeta, bar
(Sant Joaquim, 12 / Maspons,6)

12 h “Llums del Delta” (LinXedicions). Poesia a càrrec de Júlia Badal, Montse Cercòs i Mercè Amat.
Una obra que lloa la bellesa i la fragilitat de la gran
zona humida del Delta de l’Ebre a través de la fotografia, la poesia i la música.
Tertúlia posterior dinamitzada per Xavier Oller,
d’Agita’t Gràcia.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia als telèfons
932 073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al correu electrònic informació@cclasedeta.cat

> Dimarts 23 de novembre

Centre cívic El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

19 h Projecció del documental “Amussu”,
pel·lícula dirigida per Nadir Boumouch.
Marroc-2019-99 min-VOSC.
Sinopsi.- El 2011, per salvar el seu oasi, els habitants d’Imider van tancar una canonada d’aigua
destinada a la mina de plata més gran d’Àfrica.
Vuit anys després, canten recollint els fruits del seu
activisme.
Debat posterior amb Sodepau
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia al telèfon 932
562 877 (Centre cívic El Coll-La Bruguera o al 932
073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al
correu electrònic informació@cclasedeta.cat

Amussu

>Dimecres 24 de novembre

> Dijous 25 de novembre

18.30 h Projecció del documental “Om layoun”,
pel·lícula dirigida per Habib Ayeb.
Túnisia-2021-80 min-VOSC.

19.30 h Taula rodona “Crisi ecològica planetària,
una perspectiva crítica des de la Mediterrània”,
amb la participació de Habib Ayeb, geògraf, investigador i director de cinema tunisià; Edurne Bagué,
investigadora de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona
(UdG), i Carles Bort, d’Amics del Verd i el Patrimoni
de Gràcia.

Seu del Districte de Gràcia, Sala de Plens (Pl de la Vila, 2)

Sinopsi.- Om layoun, o la mare de les fonts, és una
pel·lícula documental que vol obrir un debat en la
societat, tant a Tunísia com arreu, sobre la necessitat
absoluta i urgent de gestionar millor els recursos
d’aigua disponibles a través l’adopció de nous models econòmics orientats cap a una justícia hídrica,
ecològica, social intergeneracional i econòmica.
Debat posterior amb Habib Ayeb, el director, i Txell
Bragulat, directora de la Mostra de Cinema Àrab i
Mediterrani de Catalunya i membre de Sodepau.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia als telèfons
932 073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta)
o al correu electrònic informació@cclasedeta.cat

Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192)

Presenta i modera l’acte Josep Maria Navarro,
membre de Sodepau.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia al telèfon 933
68 10 04 (Espai Jove La Fontana), o al 932 073
703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al
correu electrònic informació@cclasedeta.cat

Om layoun, o la mare de les fonts

> Divendres 26 de novembre

Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)

20 h Cicle Veus de la Mediterrània. Pedro Burruezo & Nur Camerata ens presenten el seu darrer
treball “La Petjada Andalusina”
Pedro Burruezo (veu, mondol d’Algèria, percussions, narracions, recitacions, direcció), Robert
Santamaría (kanun àrab), Jordi Ortega (violoncel,
cors), Berna Jones (violí), Jordi Rallo (percussions
orientals) i Teo Larrosa (flauta)
Burruezo & Nur Camerata recuperen músiques i
poesies d’homes i dones andalusins. Les canten i
les reciten en àrab, català, castellà... Música i poesia
medieval sota una nova perspectiva. Passat i present.
Orient i Occident. El patrimoni i la petjada cultural
d’Al Andalus és molt important a la cultura catalana i,
en general, a tot l’estat espanyol. Aquest espectacle,

un treball totalment inèdit, proposa donar a conèixer
poesies (Ibn Al Arabi, Ibn Khafaja d’Alzira, Walada…),
músiques tradicionals (“Nit meravellosa”, “Qalbi Andalusi”...) i referències al sufisme del llegat cultural
andalusí, un llegat encara viu.
L’espectacle ha rebut una subvenció del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de suport a
la iniciativa cultural per a la producció d’espectacles
i exposicions relacionades amb la Cultura Popular
i Tradicional. Un espectacle evocador i exquisit.
Algunes de les peces formen part del darrer treball
discogràfic del grup “al-Majnún” (“el boig”, Satélite
k2021), que s’estrena, precisament, amb aquest
concert a La Sedeta.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia als telèfons
932 073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al correu electrònic informació@cclasedeta.cat

La Petjada Andalusina

> Dissabte 27 de novembre

> Diumenge 28 de novembre

18.30 h Projecció del documental “Om layoun”,
pel·lícula dirigida per Habib Ayeb.
Túnisia-2019-99 min-VOSC.

12 h Espectacle familiar “El País del silenci”,
a càrrec de la Cia Bufanúvols

Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Sinopsi.- Om layoun, o la mare de les fonts, és una
pel·lícula documental que vol obrir un debat en la
societat, tant a Tunísia com arreu, sobre la necessitat
absoluta i urgent de gestionar millor els recursos
d’aigua disponibles a través l’adopció de nous models econòmics orientats cap a una justícia hídrica,
ecològica, social intergeneracional i econòmica.
Debat posterior amb Habib Ayeb, el director, i Txell
Bragulat, directora de la Mostra de Cinema Àrab i
Mediterrani de Catalunya i membre de Sodepau.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia als telèfons
932 073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al correu electrònic informació@cclasedeta.cat

Acte de cloenda de la Setmana cultural al Centre cívic
La Sedeta (Sicília, 321)

Sinopsi: ‘El país del silenci’ és un conte pedagògic
en el qual un pastor que viu a les muntanyes en un
entorn silenciós, de pau i de vida en harmonia amb
la natura, s’atansa a la vida urbana per donar fe del
silenci i de la convivència i relació d’amistat que té
amb els animals que viuen en el seu entorn. El pastor
ens ensenyarà com arriba a parlar amb els animals a
través del so i de la música que produeix amb instruments construïts amb canyes i fustes del bosc.
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia als telèfons
932 073 703 / 934 591 228 (Centre cívic La Sedeta) o al correu electrònic informació@cclasedeta.cat

El País del silenci

Exposicions
Espai d’exposicions del Centre Cívic La Sedeta (Sicília 321)

Del 18 al 29 de novembre

“Els límits del creixement”, exposició realitzada per Entrepobles, Grupo de Energía
y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid i Ecologistes en Acció.
L’exposició està guiada per tres personatges que mostren tres actituds davant la vida: la Ciutadania, conscient de la limitació
dels recursos i àvida de consciència crítica; el Dormilec, que passa de tot, i el Pensament únic, la mentalitat neoliberal. Aquests
personatges ens acompanyen en els 12 panells que composen l’exposició i que tracten els següents aspectes: Els límits
del creixement, La veritable sostenibilitat, Col·lapses, Què està passant amb el petroli?, Exprimint les darreres gotes, mereix
la pena?, Nuclear, gas, carbó... són la solució?, Les renovables són el futur... però són limitades, Adéu a la cultura de l’usar i
llençar, Què fem amb la nostra forma de vida?, De l’economia del creixement..., ... a l’economia del “bon vivir” i Què puc fer jo?
Llibreria Cooperativa La Caníbal (Nàpols, 314)

Del 18 de novembre al 3 de desembre

Taula temàtica de títols al voltant del canvi climàtic, límits del creixement i accés universal als recursos
naturals. Consultar bibliografia a l’enllaç: https://lacanibal.net

Exposició “Els límits del creixement”

Centre de Cultura Popular La Violeta

Seu Districte de Gràcia

Centre cívic La Sedeta

Maspons, 6
Tel. 937 06 08 81
Metro: L3 Fontana

Pl. de la Vila, 2
Metro: L3 i L5 Diagonal

Sicília, 321
Tel. 934 591 228 / 932 073 703
Metro: L4 Joanic / L2 i L5 Sagrada Família

Centre cívic El Coll-La Bruguera
Aldea, 15
Tel. 932 562 877
Metro: L3 Vallcarca / L5 El Coll-La Teixonera

Espai Jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
Tel. 933 681 004
Bus: 22, 24, V17
Metro: L3 Fontana

Col·laboren:

Llibreria Cooperativa La caníbal
Nàpols, 314
Tel. 930 087 605
Metro: L4 Verdaguer / L2 i L5 Sagrada Família

