
Mirades crítiques, 
territoris col·lectius 
i subjectivitats 
polítiques 
Amb Cheima El Jebary Amisnaou | 
Ida Barbati - Valentina Gaia Lops | 
jHammza

 7 novembre 18:00h
  Sindicat de la Imatge UPIFC /  

Jiser Reflexions Mediterrànies 
Carrer Espronceda, 131

Cheima El Jebary Amisnaou és treballadora so-
cial. Exerceix la seva tasca professional als Serveis 
socials Bàsics. Realitza la tesi doctoral sobre les 
desigualtats educatives a la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Ida Barbati - Valentina Gaia Lops s’han format en 
arts visuals, filosofia, estudis coreogràfics i fotogra-
fia. La seva pràctica artística i investigadora aborda 
el cos com un territori que porta implícit una forta 
càrrega poètica i política, que s’imbrica amb les po-
lítiques i les teories feministes.

jHammza ha estat professor de l’Escola Sahrauí 
d’Arts i l’escola de Belles Arts d’Alger. Va ser repre-
sentant de la Republica Àrab Sahrauí Democràtica 
en la 56 Biennal d’Art de Venècia. Ha col·laborat en 
el Festival Zapatista Comparteix per la humanitat i 
en el Festival d’Art i Drets Humans Artifariti. És fun-
dador de l’espai cultural Granados 26 a la Ciutat de 
Mèxic i NOMEVOY a Barcelona.

TROBADES 

#1

A totes les activitats hi haurà una taula de recollida de signatures per a la #ILPRegularizacionYA! | https://regularizacionya.com

ORGANITZA cOL·LABORA SUPORT

Discursos i pràctiques 
per a descolonitzar el 
saber
Amb Manuela Fernandez -  
Norma Falconi de Sindillar | Maria 
Ignacia Ibarra | Vicente Isla - 
Salvattore Cattogno -  
Sergio R Rey de Els fumats

 16 novembre 18:00h
  Casal de Joves Can Ricart del Poblenou 

Carrer Emilia Coranty, 5-7

Sindillar és el primer sindicat independent de do-
nes migrants treballadores de la llar i les cures. Des 
de la línia sindical reivindiquen els drets laborals 
justos; des de la línia del feminisme una vida dig-
na com a dret fonamental i des de la perspectiva 
antiracista, l’erradicació de la llei d’estrangeria i la 
violència institucional.

María Ignacia Ibarra E. és activista feminista des-
colonial i doctora per la Universitat de Barcelona. 
Les seves principals línies de treball i recerca se 
centren en els feminismes descolonials, experièn-
cies polítiques de dones de pobles originaris, cos-
sos-territoris i lluites comunament a Xile, Mèxic i 
Barcelona.

Els fumats és una associació cultural que té com a 
objectiu la construcció i l’enfortiment del teixit so-
cial del barri, la visibilitat de les minories i la lluita 
contra la gentrificació, a través de cultura i art po-
pular, i un gran amor cap al Poblenou.

#2
creació col·lectiva, 
múltiples imaginaris 
i narratives contra-
hegemòniques
Amb Boris Mercado - Ale Rocabado 
de Mitmaq Ediciones |  
Séverine Sajous de Collective 
Jungleye | Danilo Marinho

 23 novembre 19:00h
  Sindicat de la Imatge UPIFC /  

Jiser Reflexions Mediterrànies 
Carrer Espronceda 131

Mitmaq ediciones és una plataforma de creació 
col·lectiva i autopublicació, dedicada a la fotografia, 
coordinada per artistes i *fotógrafxs del Perú, Bolívia 
i l’Argentina. S’encarreguen d’acompanyar el procés 
creatiu a fotógrafes migrants a Barcelona, amb l’ob-
jectiu de diversificar, visibilitzar el seu treball i crear 
una xarxa de suport entre elles. També compartim 
publicacions fetes a Amèrica Llatina; peces que mi-
gren per a contar les seves pròpies històries.

Collective Jungleye projecte de fotografia partici-
pativa al camp de persones refugiades i migrants 
de Calais (França). La fotografia constitueix una 
eina per a donar testimoniatge de la realitat quoti-
diana i reivindicar la humanitat.

Danilo Marinho és educador, poeta i músic. Brasi-
ler de naixement, viu a Barcelona des del 2017. És 
graduat en relacions públiques i té el Màster Inter-
nacional en Comunicació i Educació per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i el postgrau en Pro-
jectes Pedagògics i Escènics per l’Institut del Teatre 
de VIC (Barcelona).

#3
Resistències, 
activisme antiracista i 
espais de lluita
Amb Siham Lech-hab El Ghoury | 
Habtam Broenn | Anny Pavlidou - 
Wafae Aalien de Afrojam BCN 

 1 desembre 18:00h

   Aula 1 – Campus Mundet 
Universitat de Barcelona 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171

Siham Lech-hab El Ghoury és professora deduca-
ció primària. Ha estat presidenta de la l’associación 
Joventut Cultural musulmana. 

Habtam Broenn Castiñeira és treballadora social 
i integradora social. Fa part del grup Shurruba per 
promoure la cultura Etíop. Participa a SOS Racisme 
Catalunya i Black Barcelona.

Afrojam Bcn és una jam de dansa que se centra 
sobretot en les danses urbanes del continent afri-
cà. Promou trobades mensuals per crear un espai 
obert a totes les edats i persones de diferents pro-
cedències, on es poden expressar i crear vincles 
socials, utilitzant la dansa com una eina potent.

#4

Per connectar sabers i pràctiques  
des d’una perspectiva antirracista, 
decolonial i intercultural

INScRIU-TE AqUí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDOgGGBhbYnVxL5Fo9GJP7IOHV2sn94lVgh17yyQVrTJhGtg/viewform?usp=sf_link

