
 

 

Activitat: PODRIES SER TU 
 

Entitat: 

Tipus d’activitat: 

Període: 

Durada: 

Lloc: 

Destinataris: 

Nº participants: 

Material: 

Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. 

Exposició, visita guiada opcional i dinàmiques vivencials i debat. 

Curs escolar. 

1h.  

Aula. 

5è i 6è primària. ESO. 

Grup classe. 

Ordinador i projector per a realitzar l’activitat a l’aula i un espai al centre per penjar 

l’exposició (cada lona porta 4 ullets per a poder ser penjades i fa 1,68x69cm) 

El transport va a càrrec del centre que haurà de venir a buscar i retornar l’exposició  

a la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera. 

OBJECTIUS: 

· Reflexionar sobre els desplaçaments humans. 

·  Apropar-se a les persones malgrat siguin de diferents països. 

· Adonar-se que entre éssers humans tenim moltes semblances afavorint a l’empatia.   

CONTINGUTS: 

Exposició que consta de 6 lones en la que es mostra el poema de Joana Raspall ‘Podries’ que ens 

acosta al patiment i ens convida a l’empatia i solidaritat reflexionant al voltant de les desigualtats. El 

poema és un homenatge als que han de marxar involuntàriament dels seus llocs d’origen degut als 

conflictes armats o crisis humanitàries i a partir d’això en les altres lones es destaquen persones de 

Manresa i d’altres països del món, agrupades per edats (infants, joves, gent gran i homes i dones) 

intentant trobar punts en comú malgrat diferències que els puguin separar. Les fronteres es mouen, 

malgrat construir murs que empresonin i vulguin tancar i reprimir la llibertat. Mitjançant l’exposició es 

poden dur a terme diferents dinàmiques participatives que ens permetran reflexionar al voltant de 

temes com l’empatia, els moviments migratoris, la cultura de la violència i de la pau, la 

comunicació... també es preveu projectar un petit curtmetratge sobre el tema.  

Pertinença al projecte: 

Pla de Sensibilització i Educació en valors. Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i 

Consell Municipal de Solidaritat  

Observacions:  

· Demanem que l’equip docent acompanyi al grup al llarg de l’activitat.  

 

 

 

 


