Els projectes que es mostren a continuació s'emmarquen dins de la Coordinadora d'Entitats Amb Palestina al Cor
(CEAPC). La Coordinadora fou creada l'any 2008 amb motiu del 60é aniversari de la Nakba palestina. La CEAPC
reuneix a totesl les ONGs i moviments socilas de Catalunya que treballen per sensibilitzar l'opinió pública
catalana amb l'objectiu de promoure la solidaritat activa vers la població palestina. Més informació a
www.palestina.cat

Conscienciació de la ciutadania de Barcelona sobre
la Nakbah. Més de 60 anys dʼexpulsió i ocupació del
poble palestí
Finançador: Barcelona Solidària
Finançament rebut: 51.000 euros
Lloc: Catalunya
Contraparts: Acsur Catalunya i Comunitat Palestina.
Descripció: L’objectiu del projecte és conscienciar a la ciutadania de
Barcelona sobre la Nakba, com a element que permeti visualitzar més
de 60 anys d’expulsió, ocupació i apartheid contra la població
palestina. S'ha buscat incrementar les accions ciutadanes i
institucionals de defensa dels drets humans i del Dret Internacional a
Palestina. Així, les activitats divuluen els continguts entre la
ciutadania, incideixen en les institucions públiques i fomenten el
treball en xarxa de la societat civil organitzada. Algunes activitats es
dirigeixen a difondre continguts sobre la Nakba a un públic extens,
com el Concert, l’obra de teatre, la difusió de DVD en diaris o
revistes, i les performance artístiques a l’època de Nadal. D’altres
activitats estan dissenyades per arribar a un públic més definit, com el
Premi anual per a la Defensa dels Drets Humans a Palestina (partits
polítics, institucions, públic amb interès), les conferències anuals sobre
drets humans i Dret Internacional a Palestina (públic amb interès), les
compareixences davant del Parlament de Catalunya (partits polítics), i
la itinerància de l’obra de teatre sobre la Nakba (joves d'institus i
esplais). El projecte té una durada de 36 mesos i la seva població
destinatària suma gairebé vint mil persones.

Activitats relacionades al projecte:
-Exposició Have a pleasant stay de l’artista Samira Badran [Del 4 al
20 de Maig a l’espai Àgora Catalunya]
-Conferència La noviolència com a estratègia de resistència a
Palestina. Amb la ponència de Ghantous Wassim i Davide Tundo
-Premi Esperança: a l’activisme en favor dels drets del poble palestí. La
persona premiada va ser Maruja Torres pel seu ferm compromís amb
els Drets Humans. El Premi Esperança pretén destacar la tasca de
persones i entitats que treballen en defensa dels drets humans del
poble palestí.
-Concert de la cantant palestina Rim Banna i artistes convidats i
performance del grup teatral Transformacció, que va tenir lloc al
Casino de l'Aliança del Poble Nou i va estar presentat per l’actriu
catalana Mercè Sampietro.

