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dimarts 2

A l’Institut Gabriel i Ferrater 
(carretera de Montblanc, 5-9)

Xerrada: 
“La defensa del dret a l’educació a l’Àfrica” 
a càrrec de Sonia Mankongo
• De 10.00 a 11.00 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO (A i B). 
• D’11.30 a 12.30 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO (E). 
• De 12.30 a 13.30 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO (C i D). 

dimecres 3  

A l’Institut la Salle 
(Plaça de la Pastoreta, 10)

Xerrada: 
“La lluita contra el racisme 
i la defensa de l’antimilitarisme” 
a càrrec de Leonard Rentería
• De 10.00 a 11.00 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO. 
• D’11.30 a 12.30 h

Xerrada amb alumnes de 4rt d’ESO. 
• De 12.30 a 13.30 h

Xerrada amb alumnes de Batxillerat.  

A l’Institut Gaudí 
(carrer d’Osca, 1)

Xerrada: 
“La lluita contra el racisme i pels drets de les 
persones migrades” a càrrec d’Edda Pando
• De 17.00 a 18.30 h

Xerrada amb alumnes de cicles formatius de Grau 
Superior. 

Al Casal de les Dones
(Plaça de la Patacada, 9)

Xerrada: 
“La lluita contra el racisme i pels drets de les 
persones migrades” a càrrec d’Edda Pando
• De 19.00 a 20.30 h

Xerrada oberta a la ciutadania.
 

dijous 4  

Institut Salvador Vilaseca
(carrer Misericòrdia, 12 Bis)

Xerrada: 
“L’activisme per la causa sahrauí” 
a càrrec de Hassanna Aalia
• De 10.55 a 11.55 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO (A i B). 
• D’11.55 a 12.55 h

Xerrada amb alumnes de 3r d’ESO (C i D). 

Reus Ciutat Defensora dels Drets Humans
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional 
per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina de 
diferents defensors i defensores dels drets humans, ajudant d’aquesta manera a la seva protecció, fomentant l’intercanvi 
d’experiències entre defensors i defensores de diferents llocs del món, identificant les similituds i diferències en la seva 
feina, donant a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen en els llocs de procedència dels 
defensors i defensores i ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la 
defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Reus participa al projecte Ciutats Defensores dels Drets Hu-
mans per segon any i en aquesta ocasió ens visitaran Sonia Mankongo (Camerún), Leonard Rentería (Colòmbia),  Edda 
Pando (Itàlia) i Hassanna Aalia (Sàhara Occidental) que desenvoluparan un treball de sensibilització fent diferents xerra-
des als instituts Gabriel i Ferrater, la Salle, Gaudí i Salvador Vilaseca i un acte obert a la ciutadania al Casal de les Dones.

Defensors dels drets humans a Reus 
Sonia Mankongo (Camerún) 
Defensora dels drets civils i polítics 
“Tengo 26 años, soy estudiante en doctorado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Maroua (Camerún) en temas de Memorias 
de la esclavitud en África y América Latina (Literatura y Cine). Tengo un Máster Estudios sobre Memorias de la dictadura en Guinea 
Ecuatorial y República Dominicana. Soy pedagoga y desde dos años soy la coordinadora país del Programa de educación de la ONGD 
Zerca y Lejos en Camerún (que es el espacio de mi activismo). Lo que hacemos esencialmente es acompañar a las poblaciones pigmeas 
baka (principalmente) y todas las de nuestras zonas de actuaciones en el acceso a sus derechos básicos como pueden serlo la educación 
(gestión de centros preescolares, escuelas primarias, becas de estudio, acogida de menores) la salud (dispensarios) y la alimentación 
(apoyo a los campesinos). Los pigmeos son unas de las poblaciones más discriminadas y marginadas de la sociedad camerunesa”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv1rq7mLT7M 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-sonia-mankongo-pedagoga-filologacamerunesa-08-11-18/4831984/

Leonard Rentería (Colòmbia) 
Artista defensor dels drets humans 
Jove colombià afrodescendent de Buenaventura. Impulsa l’associació Rostres Urbans, una plataforma d’acció jove que treballa en quatre 
línies: formació per a la promoció dels drets humans, formació artística, projecte de vida amb els joves, incidència política i social per 
a la transformació, intercanvis amb artistes d’altres llocs per que desenvolupin intervencions en l’espai. Leonard condueix també un 
programa a la ràdio comunitària i fa 13 anys que acompanya a 12 mares que van perdre als seus fills / es assassinats. Dos dels seus 
cunyats van ser assassinats i part de la família és desplaçada interna. Leonard té ara dos esquemes de protecció (escortes de la Unitat 
Nacional de Protecció). El seu discurs és clarament antiracista i antimilitarista, per la igualtat entre homes i dones, pels drets de la 
població afrodescendent. Es va presentar a la Cambra Nacional de Diputats pel partit de França Márquez.
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/solo-resistiendo-hemos-ganado-un-espacio-leonard-renteria
http://pacifista.co/tag/leonard-renteria/
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/habla-leonard-renteria-el-rapero-que-agito-las-redes-por-cantarle-la-tabla-a-uribe.html

Edda Pando (Itàlia) 
Defensora del dret al refugi
D’origen peruà, defensora dels drets dels migrants a la Frontera Sud, va migrar als 90 a Itàlia, on va viure uns anys com a migrant “sense 
papers”, i després fundà l’associació intercultural “Todo Cambia”, la “Universidad Migrante” i ha coordinat diverses organitzacions 
de defensa dels drets de les persones migrants, de denúncia de les morts al Mediterrani i de denúncia del desviament dels fons de 
cooperació a polítiques d’externalització de fronteres.
https://todocambia.net/   
http://milanoincomune.it/edda-pando/  
https://www.youtube.com/watch?v=IJdcTPNJMSQ 

Hassanna Aalia (Sàhara Occidental) 
Defensor del dret d’autodeterminació dels pobles
Va néixer a El Aaiun, capital del Sàhara Occidental el 1988. Va conèixer les presons marroquines el 2005, amb 17 anys, quan la policia el 
va detenir per participar en les manifestacions que després es van batejar com Intifada sahrauí. Des de llavors, la seva vida ha estat un 
entrar i sortir diverses vegades a l’any de les comissaries marroquines fins que el 17 de febrer de 2013 el van condemnar en absència 
a cadena perpètua per un tribunal militar marroquí després de participar el 2010 en el campament de protesta pacífic de Gdeim Izik, 
a 12 quilòmetres d’Aaiun capital del Sàhara Occidental. Segons el sumari, el tribunal no va presentar cap prova de càrrec contra els 
condemnats. Hassanna ara viu refugiat a Espanya, des d’on segueix el seu activisme per la causa sahrauí.
https://www.eldiario.es/desalambre/activista-saharaui-condenado-perpetua-Marruecos_0_438857165.html
https://www.eitb.eus/es/television/programas/por-finviernes/videos/detalle/3071962/videoentrevista-hassana-aalia-saharaui-condena-
do-cadenaperpetua/
https://www.eldiario.es/temas/hassanna_aalia/ 
https://twitter.com/HassannaAalia
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