AGENDA SETMANA
DE LA NOVIOLÈNCIA 2013
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Aquest dimecres 30 de gener, s’organitza el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau ( DENIP),
amb motiu del 65è aniversari de la commemoriació de l’assassinat de Mohandas Gandhi l’any
1948 a l’Índia.
Les entitats de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament enguany celebren un acte entorn a la figura de M. Gandhi i del treball sobre
desobediència civil i mobilització social que Gandhi va promoure, amb l’acte del DENIP que
tindrà lloc el 30 de gener a les 18.30 h als Jardins Gandhi (c/ Ramon Turró 267) de Poble
Nou.
Al voltant del DENIP, s’impulsa la setmana de la Noviolència on diferents entitats, ONGs
institucions i ciutadania participen i organitzen activitats vinculades al treball de la cultura de
pau. Molts centres educatius i escoles de tot Catalunya també es fan ressó d’aquesta Diada
fent treballs i activitats tot reflexionant entorn dels valors de la pau i la noviolència.

26 DE GENER, DISSABTE
■■ Presentació “Anàlisi

de llibres de
text de ciències socials des d’una
perspectiva de pau (4t d’ESO,
2008-2011)”
Acte de presentació on es donarà a
conèixer el procés i les conclusions
d’aquest informe, que analitza la didàctica
de la història des de la perspectiva de la
pau. S’obrirà un debat que es vol iniciar
amb els actors educatius claus, tant des
l’administració com des el professorat
i també amb els autors i editorials. Els
comentaris i suggeriments aportats han
ajudat a enriquir el resultat final, millorant,
doncs, substancialment el text. És el
primer informe resultat de l’observatori
de llibres de text de l’ICIP i està
especialment dirigit a professionals del
món de l’ensenyament.
Hora i lloc: de 10 a 13 h, al Palau Robert,
Sala d’Actes de les Cotxeres
(Passeig de Gràcia, 107, Barcelona)
Organitza: Escola Cultura de Pau i l’ Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP)
Més: T. 93 554 42 86
activitats.icip@gencat.cat
http://escolapau.uab.cat
www.icip.cat
■■Activitat

de CONTACONTES
sobre els DRETS HUMANS
Activitat educativa en la que s’aborden
els drets humans, i més concretament, el
dret a la no-discriminació. L’activitat consta
d’un contacontes amb titelles a partir de la
qual es fa una activitat de reflexió sobre la

discriminació. Els nens i nens acabaran fent
un elefant de papiroflèxia. De 6 a 10 anys.
Entrada gratuïta.
Hora i lloc: Biblioteca Sant Pau Santa Creu
(carrer Hospital 56 / Carme 47), Barcelona
Organitza: Associació d’Educadors
en Drets Humans (AHEAD)
Més: T. 93 534 25 13
ahead.associacio@gmail.com
www.federaciodretshumans.org
http://blocs.xarxanet.org/ahead
28 DE GENER, DILLUNS
■■ Curs de Filosofia de la Pau
Sessió sobre Simone de Beauvoir:
El que és personal, és polític, a càrrec de
Rita Huybens, presidenta de la Lliga dels
Drets dels Pobles. Els curs vol analitzar els
conceptes de democràcia, ètica, política,
tant a nivell personal com social, a
través d’autors que en diferents èpoques
van treballar teòricament i també amb
implicacions personals aquestes qüestions.

Curs: 14, 21 i 28 de gener; 4, 18 i 25 de
febrer; 4 i 11 de març de 2013
Hora i lloc: de 19 a 21 h, a l’Espai per la
Pau – Centre de Recursos Juvenils Mas
Fonollar (c/ Sant Jeroni, 1), Santa Coloma
de Gramenet
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles
Més: Departament de Solidaritat i
Cooperació: T. 93 462 40 00 – ext. 3002
departamentsolidaritat@gramenet.cat
www.dretsdelspobles.org
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29 DE GENER, DIMARTS
■■Conferència: Indústria

armamentista, ens protegeix
o ens destrueix?
Amb motiu del dia mundial de la
noviolència, conferència sobre els efectes
de les armes en l’economia, a càrrec
de Pere Ortega, investigador del Centre
d’Estudis per la Pau J.M. Delàs.
Hora i lloc: 19.30 h, a l’Ateneu de Sant
Feliu de Llobregat (c/ Vidal i Ribas, 25)
Organitza: Universitat Social Lliure i Centre
d’Estudis per la Pau J.M. Delàs.
Més: www.centredelas.org
30 DE GENER, DIMECRES

■■Acte

Dia Escolar de la Noviolència
i la Pau- DENIP 2013
Celebració del Dia Escolar de
la Noviolència i la Pau. Acte en
commemoració del 65è aniversari de la
mort de Mohandas Gandhi entorn a la
seva figura i treball sobre la noviolència i
la pau. Conduirà l’acte la Sra. Anna Sánchez,
membre de l’entitat UNIPAU. Es faran
lectures, encesa d’espelmes i la participació
musical de FEROTJAZZ, Quintet de swing.
Hi intervindran:
Sr. Pere Ortega, vicepresident de l’àmbit
de Pau de la Federació Catalana d’ONG
per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament
Sr. Francesc Mateu, president de la
Federació Catalana d’ONG per la Pau,

els Drets Humans i el Desenvolupament
Sr. Eduard Freixedes, benvinguda del regidor
del Districte de Sant Martí
Hora i lloc: 18.30 h, als Jardins Gandhi de
Poble Nou (Ramon Turró, 267), Barcelona
Organitza: Federació Catalana d’ONG per la
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament
Col·labora: Districte de Sant MartíAjuntament de Barcelona
Més: T. 93 442 28 35
informacio@confederacio.org
www.confederacio.org
■■Iniciativa

Xarxa de Centres
Educatius Lliures d’Armes
La proposta és formar una xarxa de
CENTRES EDUCATIUS LLIURES D’ARMES
on es promogui la cultura de pau i la
desmilitarització de l’educació. Es farà arribar
als centres educatius d’arreu de Catalunya
per què coneguin els 10 ítems que integra
el Decàleg per què el centre ho impulsi
i promogui des de les AMPAS, claustres,
alumnat... Cada centre que s’adhereixi, rebrà
un cartell identificatiu. L’iniciativa és via online,
dirigit a les escoles i instituts d’arreu de
Catalunya.

Organitza: Campanya Desmilitaritzem
l’Educació
Col·labora: Federació Catalana d’ONG per la
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament
Més: http://desmilitaritzem.blog.pangea.org
■■Mapa del DENIP
El mapa permet recollir, visualitzar i localitzar
les activitats realitzades durant el Dia
Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP).
El mapa ens permet, veure, d’un cop d’ull, la
quantitat d’activitats que escoles i instituts,
fan a Catalunya pel DENIP i crear un arxiu
històric per saber què han fet altres centres
i agafar idees de cara posteriors edicions.

Hora i lloc: Centres educatius de tot
Catalunya
Organitza: FundiPau
Més: T. 93 302 51 29
c/ Casp, 31, 2n 1a A, Barcelona
info@fundacioperlapau.org
http://fundipau.org/denip
■■Activitat

Digues la teva pel control
de les armes!
Com a activitat pel Dia Escolar de la
Noviolència i la Pau, el 30 de gener, aquesta
activitat didàctica proposa analitzar el greu
problema que representa la presència
massiva i el descontrol de les armes al
món. Del 18 al 28 de març, els 193 estats
del món, reunits en una conferència
diplomàtica a les Nacions Unides, a Nova
York, han d’aprovar el text que faci possible
l’aprovació del Tractat sobre Comerç
d’Armes que frenaria el descontrol actual
en la compra i venda d’armament. Així, es
pretén recollir el màxim nombre possible
d’arguments en favor de controlar les armes.
Aquests arguments en favor es recolliran
i s’enviaran a la campanya internacional
Armes Sota Control i a les Nacions Unides.

Hora i lloc: durant el mesos de gener,
febrer i març
Organitza: FundiPau
Més: proposta didàctica DENIP 2013
T. 93 302 51 29
c/ Casp, 31, 2n 1a A, Barcelona
info@fundacioperlapau.org

valorar els 32 lipdubs rebuts. Els 9 vídeos
finalistes seran projectats el dimecres 30
de gener, Dia del DENIP, a la Filmoteca de
Catalunya, en una cerimònia presentada
per la periodista Laura Solé. En aquest acte,
es faran públics els noms dels guanyadors.
Entrada gratuïta.

■■Taller en motiu del Dia DENIP
Amb motiu del “Dia escolar de la
no-violència i de la pau”, es farà un taller
dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys.
L’activitat estarà basada el el llibre Petita
Història de la Cultura de Pau, escrit per
Manuel Manonelles i Tarragó i Federico
Mayor Zaragoza, il·lustrat per Pilarín Bayés
i publicat per Editorial Mediterrani. El “Grup
de Contes Solidaris” de la Lliga dels Drets
dels Pobles dinamitzarà les propostes i
ajudarà els participants a l’elaboració d’un
mural.

Hora i lloc: 18.30 h a la Filmoteca de
Catalunya, Plaça Salvador Seguí, Barcelona
(El Raval)
Organitza: Institut Català Internacional per
la Pau (ICIP)
Més: www.icip.cat

Hora i lloc: de 18 a 19 h, a l’Auditori de la
Biblioteca Vapor Badia de Sabadell (c/ Tres
Creus 127)
Organitza: Coordinadora un Altre Món és
Possible de Sabadell i Contes Solidaris
Col·labora: Fundació Cultura de Pau de
Barcelona i Lliga dels Drets dels Pobles
Més: T. 93 723 71 02
www.dretsdelspobles.org
■■Jornades

2013 ASHDA: El llegat
de la comunitat internacional a
l’Afganistan
La intervenció internacional a l’Afganistan
va començar l’octubre de 2001. L’objectiu
era fer caure el règim talibà, però també
capturar el líder de la xarxa terrorista AlQaida, Ossama bin Laden, i deslliurar les
dones del jou fonamentalista. Durant més
d’una dècada de presència internacional,
s’han invertit milers de milions de dòlars
a l’Afganistan i gairebé cinquanta països
han desplegat forces internacionals al país.
Ara és l’hora de marxar. En les Jornades
es debatrà quin país deixem enrere? Quin
és el llegat de la comunitat internacional a
l’Afganistan després de més dotze anys de
presència? Si s’ha aconseguit construir un
Estat sostenible?
Hora i lloc: 16h, al CCCB (Barcelona)
Dies: 30 i 31 de gener de 2013
Organitza: Associació per als Drets Humans
a l’Afganistan (ASHDA)
Més: inscripcions a asdha2013@gmail.com
www.afgancat.org

■■I Concurs de Lipdubs per la Pau
Més de 14.000 nens i joves de 32 centres
d’ensenyament de Catalunya participen
a la primera edició del concurs, organitzat
per l’ICIP en motiu del Dia Escolar de la
Noviolència i la Pau. El jurat (format per
Alfons Banda, membre de la junta de l’ICIP;
Octavi Martí, director adjunt de la Filmoteca
de Catalunya; Isabel Ribera, Premi Ciutat de
Barcelona en Educació; Elena Grau, tècnica
de l’ICIP, i Joan Mateo, secretari de Polítiques
Educatives de la Generalitat de Catalunya)
es va reunir el passat 15 de gener per
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31 DE GENER, DIJOUS
■■Acte

Novact-International Institute
for Nonviolent Action
Acte de presentació del NovactInternational Institute for Nonviolent Action
i dels projectes de suport als moviments
noviolents a Palestina, Iraq, Tunisia... correu
de contacte comunicacio@nova.cat
(Thais Bonilla)
Hora i lloc: 19 h, Pl. Catalunya, 9 4t-2a,
Barcelona
Organitza: NOVA – Innovació Social
Més: T. 652 20 75 22; 93 706 66 74
www.nova.cat
Facebook: www.facebook.com/
novainnovaciosocial
Twitter: @Nova_Social

■■ Silenci a Gandhi
L’entitat Artesans de Pau organitza un petit
acte, espai de silenci dedicat a Mohandas K.
Gandhi, obert a tothom qui vulgui participar.

Hora i lloc: de 19 a 19.30 h,
Plaça Sant Jaume, Barcelona
Organitza: Artesans de Pau
Més: www.confederacio.org
2 DE FEBRER, DISSABTE
■■Conferència: Armamentisme

i alternatives noviolentes.
Com lluitar contra la indústria
d’armament i el comerç
internacional d’armes
Conferència a càrrec de Jordi Calvo,
investigador del Centre d’Estudis per la Pau
J.M. Delàs que s’organitza en el marc del
25è aniversari de l’Institut Daniel Blanxart i
Pedrals i el Dia Escolar de la Noviolència i
per la Pau ( DENIP).

Hora i lloc: 19.30 h, Casa de Cultura de
Olesa de Montserrat (c/ Salvador Casas, 26)
Organitza: Regidoria de Benestar Social
d’Olesa de Montserrat i la Comissió de
Solidaritat de l’Institut Daniel Blanxart i
Pedrals, i el Centre d’Estudis per la Pau
J.M. Delàs
Més: www.centredelas.org

3 DE FEBRER, DIUMENGE
■■Acte

de la DIADA DE LA
NOVIOLÈNCIA, 2013 dedicat
a RACHEL CORRIE.
Rachel Corrie va ser una activista americana
que va lluitar a favor dels drets dels i
les palestines. Ara fa 10 anys, va morir
atropellada per un buldòzer de l’exèrcit
israelià a la Franja de Gaza.
Hi intervindran:
• Paraules d’obertura a càrrec del President
de la Unipau, Arcadi Oliveres.
• Monòleg representat per Genís Lama
Montosa, text elaborat per José María
Perceval.
• Interpretació de la cançó “El Regne
Pacífic”, de Patti Smith, que la cantant va
composar en homentage a Rachel Corrie.
Versió adaptada d’Àlvar Roda i Fàbregas.
En motiu de l’aniversari de la mort de
Mahatma Ghandi, es farà una petita acció
en la que es reivindicarà la noviolència com
a actitud personal i col·lectiva, a través del

record de persones que han destacat pel
seu treball pacífic a favor de la justícia.
Hora i lloc: 12 h, Plaça dels Quatre
Cantons, Sant Cugat del Vallés
Organitza: UNIPAU
Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés i Diputació de Barcelona
Més: www.universitatdelapau.org
4 DE FEBRER, DILLUNS
■■Conferència: Sang

al mòbil: el
coltán i el conflicte de RD Congo
La Conferència serà a càrrec de Miquel
Àngel Prieto, de l’entitat Justícia i Pau, i
d’Óscar Mateos, de Cristianisme i Justícia.

■■Curs de Filosofia de la Pau
Sessió a càrrec de Pepe Beunza - Primer
objetor noviolent, polític i per motius ideològics.
Pepe Beunza, va ser el primer objector de
conciència no violent i pacifista a Espanya.

Curs: 14, 21 i 28 de gener; 4, 18 i 25
de febrer; 4 i 11 de març de 2013
Horari i lloc: de 19 a 21 h, a l’Espai per
la Pau - Centre de Recursos Juvenils Mas
Fonollar (c/ Sant Jeroni, 1), Santa Coloma
de Gramenet
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles
Inscripcions i més informació:
Departament de Solidaritat i Cooperació
T. 93 462 40 00 – ext. 3002
departamentsolidaritat@gramenet.cat
www.dretsdelspobles.org

Hora i lloc: 19 h, a l’Auditori del Centre
de Cristianisme i Justícia. C/ Llúria, 13 de
Barcelona.
Organitza: Justícia i Pau i Cristianisme
i Justícia
Més: www.justiciaipau.org

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
■■PREMI

CONSTRUCTORS DE PAU, 2012:
“Madres de Soacha”
L’Institut Català Internacional per la Pau va concedir el Premi ICIP
Constructors de Pau 2012, dotat amb un reconeixement públic,
una escultura d’Adolfo Pérez Esquivel i una dotació econòmica de
6.000 euros. Per la convocatòria del Premi 2012, s’han presentat
16 candidatures, individuals o col·lectives, pertanyents a 9 països.
Després d’analitzar i debatre les diverses candidatures, la Junta
ha atorgat el Premi Constructors de Pau 2012 a Luz Marina
Bernal, Carmenza Gómez, Maria Sanabria, Melida Bermúdez i
Lucero Carmona, cinc dones que formen part d’un grup de mares
colombianes sovint esmentades als mitjans de comunicació com a
Madres de Soacha (una localitat propera a Bogotà).

■■Campanya Conectant Mons!
Connectant mons és una proposta educativa que combina
l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual
participen més de 16.000 alumnes de diferents països. En aquesta
edició (2012-2013) de Connectant mons ofereixen propostes que
ens ajudin a ser més crítics i més responsables en els nostres hàbits
de consum, analitzant el nostre consum d’aliments i reflexionant
sobre les seves conseqüències en la injustícia alimentària.

El guardó es lliurarà dilluns 18 de març de 2013,
al Parlament de Catalunya.

■■Xarxa

Organitza: INTERMON OXFAM
Més: T. 902 330 331; 93 378 01 65
info@intermonoxfam.org
www.connectantmons.org; www.intermonoxfam.org
educadors i educadores
per una ciutadania global
La xarxa és un espai de trobada i treball cooperatiu en el que
participen educadors i educadores interessats amb la construcció
d’una ciutadania global, conscient de la dignitat de totes les pesones,
compromesa amb un món més just en lo local i lo global.

Més: www.icip.cat; www.parlament.cat
■■PROJECTE

COMPETÈNCIES I EDUCACIÓ
PEL DESENVOLUPAMENT
Competències i EpD és un projecte de formació i innovació
educativa dirigit a professorat i personal tècnic d’ong que té una
duració tres anys amb diferents nivells d’implicació. El projecte té
com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una eina
teòrico-metodològica de suport al professorat i personal tècnic de
les ONG que treballen l’EpD a l’escola.
Persona de contacte: Alex Egea, coordinador pedagògic Programa
de Formació “Competències i EpD” A/e: curriculum@edualter.org

Organitza: INTERMON OXFAM
Més: T. 902 330 331; 93 378 01 65
info@intermonoxfam.org
www.connectantmons.org; www.intermonoxfam.org
CONFEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER LA PAU, ELS DRETS
HUMANS I EL DESENVOLUPAMENT

Organitza: ESCOLA CULTURA DE PAU; EDUALTER
Més: http://competenciesiepd.blog.pangea.org/projectecompetencies-i-epd/

INTERCOM- AGENDA PDH

Organitza:
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Fundació Tam-Tam

Amb la col·laboració:

