FIRE!!, torna amb molta força el 2022!

ORGANITZA:

Torna també el Programa Educatiu Fire!! i que comparteix
la mateixa energia. I respira un aire ple d'il·lusió, amb ganes
de compartir, de tornar a veure les noves generacions
davant la pantalla. És un retorn que ens mereixem i una
oportunitat important per a tot l’alumnat que ens
acompanyarà.
És l’hora de tornar a emocionar-se, d’aprendre, de gaudir
del poder que el mitjà audiovisual té per a fer evolucionar,
per a reconèixer-se i sentir-se part d'alguna cosa i
d’entendre que no estem sols ni soles. Des de l'equip del
Programa Educatiu Fire!!, hem desenvolupat una nova
estructura, amb més sessions. Comencem amb dos dies al
mes de març, i tornem amb dos dies més al mes de maig.
Per tal que hi hagi més curts, més material, més
oportunitats pel debat. Volem que el jovent estudiant pugui
créixer encara més!
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Les diferents sessions tenen curts interessants i aborden,
entre d’altres, temes com la sortida de l'armari i la família, la
LGBTIfòbia, la identitat de gènere. Es tracta de temes
importants, que per a moltes persones representen
quelcom crucial, estadis fonamentals del seu recorregut de
creixement i desenvolupament com a éssers humans.
Com sempre, abordarem les temàtiques reflectides a les
imatges i a la pantalla amb activitats i dinàmiques
organitzades pel nostre equip. Després de cada sessió
s'obrirà el debat i qui vulgui tindrà l'oportunitat de fer
sentir la seva veu, d’explicar la seva història, d’emocionarse... Tindrà també l'oportunitat de “fer preguntes”.Perquè és
fent preguntes i obrint-nos al coneixement, que superem la
ignorància i construïm un món on paraules com
“acceptació”, “respecte” i “inclusió” es tornen símbols d'un
llenguatge humà més universal.
Des de l'equip del Programa Educatiu del FIRE!! volem ser
abanderats d'aquest llenguatge, volem transmetre aquest
missatge universal. Volem que les noves generacions surtin
al món parlant-lo, entenent-lo, i difonent-lo encara més.
Volem que l’alumnat d'enguany surti de les sessions amb
ganes de “preguntar més i més”. Perquè només així la
nostra feina haurà valgut la pena.
Mario Allegranzi
Casal Lambda
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