UAP! 16
jo també sóc MALALA

“Canvia la seva aigua, salva la seva vida”
En ple segle XXI, en els conflictes bèl·lics, l'aigua s'ha
convertit en arma de guerra. A països com la
República Centreafricana, les milícies contaminen
els pous de forma intencionada.
A les víctimes de la guerra no podem tornar-los tot
allò que han perdut: la seva família, la seva llar...
Però, amb la teva ajuda, podem recuperar les seves
fonts d'aigua i construir nous pous perquè puguin
tornar a començar.
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Espectacle musico-teatral de suport als
projectes de Càritas i Oxfam Intermón
per aconseguir drets bàsics aquí i arreu

Projecte d'Acompanyament a l'Escolaritat (PAE)
Càritas a través d’aquest projecte ofereix suport
individualitzat a alumnes escolaritzats en cursos
d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que es
troben en situacions de vulnerabilitat que dificulten
el seu procés d'escolarització treballant per evitar
l'absentisme i el fracàs escolar. El curs 2014-2015,
88 joves van participar en el programa.

Teatre Municipal de Girona
28, 29 i 30 de gener de 2016
Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau
- DENIP -

FEDERACIÓ TEATRAL
AMATEUR GIRONINA

Casa de Cultura

AJUDA’NS A CANVIAR VIDES

de la Diputació de Girona

Truca al:

Entra a:

902 330 331 OxfamIntermon.org
Caritasgirona.cat
972 204 980
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jo també sóc MALALA
El Dia Escolar de la No violència i la Pau és una
iniciativa que va néixer el 1964 per a fomentar
l'educació en i per a la concòrdia, la tolerància, la
solidaritat, el respecte als drets humans, la no
violència i la pau. Cada 30 de gener (aniversari de
l'assassinat de Gandhi) el DENIP es posa en
pràctica en escoles de tot el món.
Centres docents participants:
Col·legi Pompeu Fabra - Salt; Col·legi Vilagran Salt; Escola La Salle - Girona; IE Francesc
Cambó i Batlle - Verges; Institut Bosc de la Coma
- Olot; Institut Caldes de Malavella - Caldes de
Malavella; Institut Carles Rahola - Girona; Institut
Cassá de la Selva - Cassà de la Selva; Institut de
Sils - Sils; Institut Deulofeu - Figueres; Institut
Escola de Lloret de Mar - Lloret de Mar; Institut
Escola Salvador Vilarrasa - Besalú; Institut Illa de
Rodes - Roses; Institut Jaume Callís - Vic; Institut
Jaume Vicens Vives -Girona; Institut Josep
Brugulat - Banyoles; Institut la Garrotxa -Olot;
Institut la Jonquera - La Jonquera; Institut La
Miquela - Bescanó; Institut Llagostera Llagostera; Institut Maçanet de la Selva - Maçanet
de la Selva; Institut Montilivi - Girona; Institut
Narcís Xifra - Girona; Institut Olivar Gran Figueres; Institut Rafael Campalans - Anglès;
Institut Ramon Coll i Rodés - Lloret de Mar;
Institut Salvador Espriu - Salt; Institut Santa
Eugènia - Girona; Institut Santiago Sobrequés i
Vidal - Girona; Institut Serrallarga - Blanes;
Institut Vall de Llemena - Sant Gregori;
Assajos i coordinació:
«Grup de treball musical de secundària a Girona»
Text: Jordi Corrales
Direcció escènica, musical i artística:
Mercè Rigau, Mon Bover i Cràdula Teatre

L’espectacle:
Malala vol lluitar a favor de l'educació, una educació dominada per persones que es creuen tenir el
dret de decidir.
Jo també sóc Malala i vull llegir llibres, vull tenir un
bolígraf a les mans per escriure contes, vull
estudiar per saber cada dia més, vull tenir un
pupitre i una aula, vull que tothom tingui aquest
privilegi i aquest dret, no tinc por, vull que el somni
de Malala es faci realitat, les paraules i la cultura
poden canviar el món.
Amb el rerefons d'aquesta història, dramatitzada
per un grup d'actors, es desenvolupa un
espectacle musico-teatral en el que els alumnes
participants interpreten 13 temes prou coneguts
per tothom amb una durada aproximada de 75
minuts d’espectacle.
El projecte solidari UAP! 16 de 31 instituts de
secundària té el desig de fer canviar les armes per
llibres.

“Tornar a l'escola em fa molt feliç.
El meu somni és que tots els nens i nenes del món
puguin anar a l'escola perquè és el seu dret bàsic”.
Malala
Un any més, una representació gran i creixent
d'instituts de Secundària de les comarques gironines
ens presenten la cantata per la pau. Enguany, la
UAP 16, dedicada a Malala, aquesta noia pakistanesa que va rebre el Nobel de la Pau de 2014 per la
seva defensa del dret de les noies a l'educació.
Albert Bayot i Fuertes
Director dels Serveis Territorials d'Enseyament a Girona

Dipsalut dóna suport a aquest esdeveniment
perquè creiem en la importància de fomentar la
tolerància, la pau, el respecte als drets humans i la
solidaritat entre els més joves.
Josep Maria Corominas i Barnadas
President de DIPSALUT
Responsable de l’Àrea d’Acció Social de la Diputació de
Girona

Professors i professores de música:
Ruth Sharp, Emma Tura, Eduard Nadal, Josep Picot,
Maite Mer, Imma Oliveres, Carmina Font, Coralí Las
Heras, Marina Roget, David Miquel, Pepita Llauradó,
Nuri Hernández, Anna Sais, Carme Busquets, Sussana
Castaño, Maria Angels Barnadas, Mireia Gibert, Elisa
Planagumà, Rosor Rabasseda, Mònica Pozo, Montse
Andreu, Tona Calm, Vicent Masip, Anna Gascón,
Simone Guino, Anna Maria Pardo, Mercè Rigau, Dani
Cortés, Martí Vilà, Rosamaria Abella, Natalia Maurici,
Carina Nadal, Célia Tresserras, Alícia Fernández, Inma
Trota, Jordi Planes, Neus Saguer, Laia Amagat, Jordi
Molina, Faló García.

La suma de valors com la solidaritat,
responsabilitat, compromís fan possible que
avancem cap a la construcció d'una societat més
justa i igualitària, i això ho té la Cantata per la Pau,
que amb gràcies a l'incansable dedicació del
professorat i l'alumnat ens endinsa en aquest
meravellós espectacle que ens farà pensar i actuar
per l'assoliment dels drets humans a nivell local i
global.
Eduard Berloso i Ferrer
Regidor de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació de
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