
CONTEXT:
Es proposa potenciar una societat jove crítica i informada sobre la situació dels Drets 
Humans a Palestina, així com promoure la reflexió entre la població jove sobre els 
Drets Humans per tal de formar joves actius i implicats en la societat i en activitats 
concretes per Palestina. Per tal d’aconseguir-ho, es treballa en la realització d’una 
aplicació interactiva amb relats de testimonis reals que narren en primera persona 
com viuen els Drets Humans a Palestina, il·lustrat amb material gràfic com fotogra-
fies, mapes, esquemes, etc.

OBJECTIUS:
Conèixer de primera mà la situació actual del conflicte palestino-israelià. 
Entrevistar testimonis locals per tal de recopilar les seves experiències, fotografies, 
vídeos i altra informació d’interès per als articles. Plasmar el resultat en una aplicació 
interactiva que reculli els relats en primera persona i el material gràfic, per donar 
una visió sobre la situació dels Drets Humans a Palestina.

PALESTINA:
(dades aproximades)

IDH: 0,670
Superfície: 6.020 km²

Habitants: 4.225.710 hab.
Esperança de vida: 74,5 anys

LLOCS: Palestina, Israel i Catalunya

PARTICIPANTS: Oriol Bohigas Nadal i Xavier Carod de Arriba, doctorand 
             a l’Institut de Robòtica Industrial (IRI)

AJUT CCD: 1.500 euros

ACTIVITATS: 
Processament de la informació recopilada en la fase anterior: transcripció d’en-
trevistes, classificació i selecció dels materials gràfics. Contacte i preparació de les 
entrevistes pendents de realitzar sobre el terreny. Finalment s‘ha treballat en el 
disseny de la maqueta de l’interactiu.

RESULTATS: 
Obtenció del material de base pel desenvolupament de l’interactiu. S’han recopi-
lat les 13 entrevistes que mancaven per completar els relats dels 30 Drets Humans, 
així com el material gràfic. S‘ha contactat amb experts per col·laborar en la re-
dacció dels textos teòrics de cada article. S‘han creat vincles amb associacions pa-
lestines, israelianes i internacionals per a futures col·laboracions.

CONTINUÏTAT:
Actualment s’ha completat la fase de recopilació de la informació i material gràfic 
per dur a terme el projecte. La següent fase correspon al disseny, realització 
i programació de l‘interactiu. I finalment hi haurà una última fase de difusió i 
sensibilització.

ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC INTERACTIU SOBRE LA 
SITUACIÓ DELS DRETS HUMANS (II FASE) 

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
20 an220 anan
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