Participants V Setmana del Món:
Organitza:
-

Ma. Antònia Cabra, llicenciada en Ciències Quími-
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ques i professora de l’Institut Vil·la Romana
- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses i professor de l’Institut Vil·la Romana CF Administratiu
- Jordi Plana, llicenciat en Educació Física i professor
Institut Lauro – CF Activitats Físiques
- Sergi Càmara, fotògraf que documenta des de 2004
les migracions de l’Àfrica a Europa
- Iñaki Alegria, metge pediatra i cooperant a l’Hospital
Rural de Gambo (Etiòpia)
- Yosiko Kajimoto, supervivent dels bombardejos nuclears al Japó (Hiroshima)
- Mihoko
for Peace

Sakamoto, membre de la Xarxa de Mayors
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Hi col·labora:
Departament de Llengua Catalana
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Dimarts 10 de febrer

Dijous 12 de febrer

3r ESO C i D –12.30 h Aula

1r Batxillerat i 2n Batxillerat –
12.30 h

Gimnàs

Hiroshima, Nagasaki, 70 anys després. Per un
món sense armes, a càrrec de la Sra. Yoshiko Kajimoto i la Sra. Mihoko Sakamoto
La Sra. Yoshiko Kajimoto és una Hibakusha, nom
amb què s’anomenen els supervivents dels bombardejos nuclears del Japó. Quan tenia 14 anys van tirar
la bomba atòmica sobre Hiroshima, ella es trobava a
2,3 km del lloc on va caure la bomba. Aquesta xerrada forma part del conjunt d’actes de Commemoració
del Bombardeig i Foment de la Pau (Ajuntament de
La Garriga) en coordinació amb la xarxa Mayors for
Peace

2n ESO C i D – 12.30 h Aula 214
2n ESO A i B – 13.30 h Aula 211

Alegria amb Gambo: un viatge a Etiòpia que et
canvia la vida, a càrrec d’Iñaki Alegria
Sóc Iñaki Alegria, de 29 anys, metge llicenciat per la Universitat Barcelona - Hospital Clínic i especialitzat en pediatria a l'Hospital de Granollers.
Parafrasejant a Paracels m'atreveixo a dir: "El fonament
més important de la medicina és l'amor", i és així com entenc la medicina, un acte d'amor, lliurament, acompanyament a aquell que està patint i necessita que estiguem al
seu costat.
I per què pediatria? Perquè els nens són vulnerables i són
els que més pateixen en situacions de pobresa, crisi,
malaltia, emergència i debilitat.

Dijous 12 de febrer

1r ESO A i B – 11.30 h Aula 111

Parcs Nacionals de l’Oest Americà,

a càrrec de

Ma. Antònia Cabra
Un viatge al Far West Americà permet descobrir un
país diferent, uns immensos parcs naturals plens
d’animals, uns llacs i uns rius que no s’acaben mai,
unes carreteres amb rectes infinites i unes roques de
formes curioses, entre altres atractius.

1r ESO C i D – 11.30 h Aula 114

Japó, l’altre món, a càrrec d’Andreu Gòmez
Japó és un altre món. Un país diferent. Una civilització única que avui prospera a base de deliciosos contrastos entre tradició i modernitat. Una cultura capaç
de reinventar-se sense perdre la seva essència. El
seu esperit és fort, càlid i hospitalari.
L’audiovisual presenta un recorregut de nord a sud on
es mostren les meravelles naturals dels Alps japonesos o de l’illa de Hokkaido, l’ascensió al Mont Fuji, la
cultura mil·lenària reflectida en fantàstics temples i
jardins, la seva exquisida gastronomia, ciutats futuristes com Tòquio que són el millor exemple d’avantguardisme i ordre, el record d’Hiroshima i Nagasaki,
illes convertides en museus, el fenomen del “manga” i
de l’”anime”, els “Onsen” (banys termals) que són
quasi com un acte religiós, entre moltes altres imatges.
El reportatge mostra també la personalitat meticulosa
i acurada del japonesos i, al mateix temps, ensenya el
Japó tal com és: exòtic, fascinant i excitant.
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3r ESO A i B –13.30 h Aula 304
Pedalant per l’Himàlaia, a càrrec de Jordi Plana
En Jordi Plana compagina la seva activitat com a
professor de secundària amb els viatges d’escalada i
d’aventura. En aquesta ocasió, vindrà a compartir
amb nosaltres les seves aventures en solitari, en el
viatge amb bici que va fer durant tres mesos pel
Pakistan, el Tibet i el Nepal.

Divendres 13 de febrer
4t ESO – 9.30 h Gimnàs

El Mur d’Europa, a càrrec de Sergi Càmara
Xerrada al voltant de l’exposició de fotografia del mateix títol. En Sergi Càmara és un fotògraf que documenta el drama dels immigrants africans davant la
tanca de Melilla. Els segueix en la seva llarga espera
a la muntanya del Gurugú, els escolta quan expliquen
l’odissea que han viscut per a creuar tota l’Àfrica
Occidental i les raons que els han portat allà. Veu els
maltractaments que reben per part de les policies del
Marroc i d’Espanya, i documenta els intents de saltar
la tanca. Durant la xerrada ens mostrarà les seves
fotografies més recents i els vídeos d’aquest mur que
separa l’Europa opulent, d’un continent amb voluntat
de tenir oportunitats.

CFGM ADMINISTRATIU – 11.30 h
Aula 203

Japó, l’altre món, a càrrec d’Andreu Gòmez

