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TEIXINT
ALIANCES PER
CONSTRUIR RESISTÈNCIES

18 SETEMBRE 2021

Lloc: Jiser Reﬂexions Mediterrànies
Avda. Diagonal, 105, C-2
08005 Barcelona
www.jiser.org

11h00:
Inauguració
MURAL/LOCAL.

Sara Martínez (aka Sara Mono), Fares Yessad (aka Serdas) i Xavier de Luca (Jiser).

12h00:
Fragments sonors:
”Experiència sonora
des de qualsevol lloc”.

Nora Daoud i Soukaïna Sentissi (Azimut).

13h00:
Cartograﬁes emocionals:
”Mapatges de resistència
a través de l'escolta”.

Equip de sabers compartits (Universitat de Barcelona).

17h00:
Taula #15.

Sara Martínez (aka Sara Mono), Fares Yessad (aka Serdas) i veïns de Poblenou.

18h00:
Taller de corporalitats:
Dansar la igualtat
i celebrar la diversitat.

Eveline Chagas, Eugenia Piola, Araceli Muñoz i Lorena Valencia. (Universitat de Barcelona).
Participants: 15 persones

Lloc: Casal de Barri Bac de Roda/Poblenou.

Inaugurem la intervenció mural, situada a la Cooperativa d'Habitatges Bac de Roda al
Poblenou. Sara Martínez (aka Sara Mono) i Fares Yessad (aka Serdas) han treballat durant
un mes per a desenvolupar una proposta col·lectiva que repensa i transcendeix el mur
com a frontera, en un context que legitima el seu reforç encara més incipient i perpetua
les restriccions a la lliure mobilitat de les persones del sud al nord global del Mediterrani.

Avui dia, els sons circulen i es produeixen a gran velocitat a través de missatges
instantanis en els mòbils, que contribueixen a trencar i/o transcendir les fronteres. La
peça sonora que proposem comptarà una poesia de l'exili a través de relats, testimonis,
arxius de ràdio, música o quotidianitat. D'una forma oberta i accessible, es tracta de
reﬂexionar sobre la capacitat del so per a desconstruir les diferents fronteres
geogràﬁques i simbòliques que ens envolten.

Presentem una eina que identiﬁca els silencis que generen les violències simbòliques
i institucionals que travessen les migracions. Alhora, és un espai d'escolta que teixeix
mapes articulats a partir de les paraules, els afectes i les múltiples experiències. Pretén
ser un suport participatiu en constant construcció, que situa en el centre la reivindicació
del dret a tenir drets.

Programa de ràdio en ‘fals directe’ impulsat per Jiser, amb la intenció de crear un espai
de reﬂexió i visibilització sobre el MURAL/LOCAL 2021. Conversem a partir del procés
creatiu que emergeix al marc d'aquesta convocatòria i que, durant deu dies, es
desenvolupa per a realitzar la intervenció mural col·laborativa en la Cooperativa
d'Habitatges Bac de Roda al Poblenou.

Plantegem fer un viatge a través de la biodansa i l'expressió corporal que permeti dansar
la igualtat i celebrar la diversitat. En un festeig, la Vida es col·locada com a centre principal,
on l'humà recupera la seva grandària i el seu lloc, per a tornar a un equilibri. A través de la
supressió dels sentits imperants a la nostra cultura, que permeten formar opinions,
prejudicis, estereotips i discriminacions, ens acostem a la nostra condició d'éssers
humans iguals.

19h00—20h30h:
Tarda de relats migrants.

Lloc: Pou del Món, Parc del Centre del Poblenou.

Maria Ríos i Diego Salazar (Connectats Cooperativa)
En Paraules és un col·lectiu d'escriptura creativa conformat per persones migrants
d'Amèrica Llatina que escriuen les seves experiències de migració. Presentarem un
format participatiu que combina la lectura en viu d'alguns textos per part de les seves
autores, i un espai de socialització i debat amb el públic. A més, compartirem la primera
Antologia de relats migrants, llibre que reuneix alguns textos de persones que van posar
per escrit la seva experiència vital de migrar.

Servei d’àpats a càrrec de
Sabers i Sabors de Sindillar

h�ps://sindillar.org/project/saberes-y-sabores/

19 SETEMBRE 2021

Lloc: Jiser Reﬂexions Mediterrànies
Avda. Diagonal, 105, C-2
08005 Barcelona
www.jiser.org

12h00 :
Vermut i visita comentada a MURAL/LOCAL.
13h00 :
Visita comentada a
l'exposició ﬁnal del Taller
de fotograﬁa 2021:
Visible/invisible: entre
la petjada i la memòria.

Houari Bouchenak, Miguel Angel Fernández Pérez, Giulia Panieri Ruiz, Saber Lech-hab El
Ghoury i Patricia Goecke.
Aquesta exposició convida a prendre consciència de les causes i conseqüències que
tenen per a les persones les situacions d'injustícia, qüestionant la relació que existeix
entre la imatge fotogràﬁca i la veritat.
Imatges que sorgeixen a partir del taller de fotograﬁa dirigit per Houari Bouchenak en
Jiser. Un laboratori d'experimentació i intercanvi, que ha permès un procés de
construcció visual, que posa en diàleg la teoria amb la pràctica de la fotograﬁa.

