
Històric d’activitats i accions 
del grup local MIDICAT
• Cinema a la Fresca Cinema de Lluites de l’SCI. Participació a través de la pro-

jecció d’un documental i dinamització del debat entorn de la temàtica relaciona-
da: Los Muros de agua (2018); Colis suspect (2019) i Amazics (2020).

• Cicle de cinema documental sobre la Mediterrània: ‘Trencant el cicle de les 
violències’ (2019): Midicat va organitzar el cicle que va posar sobre la taula la re-
sistència pacífica al Sàhara Occidental, entra d’altres temes.

• Concert per Palestina: Boicot a Eurovisió, Boicot a Israel (2019): Midicat va 
col·laborar activament en l’esdeveniment.

• Documental ‘Fugir per estimar i ser’ (2019): les voluntàries van donar suport a 
la presentació del documental elaborat per la Directa i finançat per la beca Dev 
Reporter.

• Campanya i Recerca Young Defenders: vulneració de drets a joves de la Me-
diterrània i experiències de mobilització popular (2019,2020): Midicat va donar 
suport a la Recerca i va col·laborar en la campanya #YoungDefenders de sensibi-
lització de les vulneracions de drets de les joves defensores de drets humans als 
països del nord i del sud de la Mediterrània.

• Peaceweek sobre Migracions i Drets humans (2019): algunes voluntàries de 
Midicat van col·laborar en el camp d’estudi sobre migracions i drets humans jun-
tament amb altres participants internacionals, entre elles activistes del Sàhara Oc-
cidental i Palestina.

• Seminari MIDI Memes (2019): les voluntàries van donar suport a l’organització 
de la trobada sobre la mediterrània dedicada a l’activisme social i van participar-hi 
juntament amb altres activistes de la regió i d’altres països europeus.

• Cicle Activists in Residence: Midicat dóna suport a la residència d’activistes or-
ganitzada per l’SCI, acompanyant a les joves activistes de països del sud de la 
mediterrània acollides, donant suport logístic a les activitats de sensibilització i 
intercanviant experiències.

• Joves defensores de drets humans a la Mediterrània: El cas de Palestina i el 
Sàhara Occidental (2018, 2019): acollida de joves activistes palestines de Balad-
na Youth Association i de NOVA del Sàhara occidental.

• Sàhara i Palestina: Pobles en lluita a la Mediterrània (Online 2020): Activistes 
de NOVA Sàhara Occidental i PSCC de Palestina van intercanviar en tres sessions 
repartides en dues setmanes les seves experiències de lluites i estratègies de de-
fensa dels Drets Humans.

• Participació dins la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), BDS Barcelona 
i la Plataforma per al Sàhara en representació de l’SCI.

• Midi Mapping (2020-2022): algunes voluntàries formen part del grup motor del 
projecte que busca connectar i mapejar els diferents moviments de resistència i 
organitzacions de la societat civil de la mediterrània per tal d’enfortir les xarxes de 
solidaritat, treballar en campanyes conjuntes i organitzar formacions per a joves 
activistes de la regió.

https://www.youtube.com/watch?v=umhzFizuQC8&t=2s&app=desktop
https://vimeo.com/250985408
https://www.scicat.org/agenda/cinema-a-la-fresca-amazics/
https://www.scicat.org/noticies/cinema-mediterrania/
https://www.scicat.org/noticies/cinema-mediterrania/
https://bds.cat/2019/03/05/concert-per-palestina-el-27-dabril-boicot-a-eurovision-boicot-a-israel/
https://www.scicat.org/noticies/fugir-per-estimar-i-ser-asil-i-resistencies-lgbti-del-marroc-a-barcelona/
https://www.scicat.org/noticies/ja-disponible-la-recerca-youngdefenders/
https://www.scicat.org/noticies/experiencies-duna-setmana-per-la-pau/
https://www.scicat.org/noticies/training-mediterrania-girona-sci/
https://www.scicat.org/que-fem/projectes-i-campanyes/residencia-activistes/
https://www.scicat.org/noticies/joves-defensores-de-la-mediterrania-de-gira-per-catalunya/
https://www.scicat.org/noticies/activists-in-residence-2020-sahara-palestina-pobles-en-lluita-mediterrania/
http://proucomplicitat.cat/
https://bds.cat/?lang=es
https://twitter.com/ppelsahara?lang=es

