Setmana

Garraf per la Pau

15 - 21 de setembre
Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, que es celebra el 21 de setembre, la Taula Comarcal de Cooperació
i Solidaritat organitza la Setmana Garraf per la Pau, amb un seguit d’activitats que evidencien alguns dels
esforços que actualment es porten a terme des de diferents àmbits per aconseguir nous camins cap a la
construcció de la pau, la reflexió, el diàleg i la transformació de les relacions de violència.
Durant una setmana hi haurà xerrades, tallers, projeccions de documentals, concerts, contes, exposicions de
llibres i guies de lectura que ens acosten a algunes realitats del món i que posen de manifest la necessitat
d'assumir, entre tots, un compromís actiu i positiu amb la justícia i el desenvolupament.

Més Informació:
Consell Comarcal del Garraf
Taula Comarcal de Cooperació i Solidaritat
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
Vilanova i la Geltrú
Tel. 938100400
taulacooperacio@ccgarraf.cat
www.centreperlapau.net

Organitza

Participen:

Taula Comarcal de
Cooperació i Solidaritat del
Garraf

Dones per la Cooperació
de Vilanova i la Geltrú

Amb el Suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Relacions Institucionals
i Participació
Programa per a l'Institut Internacional
per la Pau

Ajuntament
de Canyelles

Ajuntament
de Sant Pere de Ribes

Plataforma Aturem
la Guerra  Garraf

Ajuntament de
Vilanova

Divendres 15 de setembre

Inauguració - Plaça de la Vila

16-20h Fira d'entitats
Vilanova i la Geltrú
18h Presentació Setmana per la Pau
19h Debat sobre el conflicte a l'Orient Mitjà. (Casa Olivella)
21h Concert del grup LUMBALÚ (Colòmbia)
La setmana Garraf per la Pau començarà
el divendres 15 de setembre amb la Fira
d'Entitats de cooperació i solidaritat.
Després es farà la presentació de la
programació d'activitats i la lectura del
Manifest per la Pau. A les 19h, la
Plataforma Aturem la Guerra organitza un
debat sobre la situació actual del conflicte
a l'Orient Mitjà a la Casa Olivella.
A les 21h el Grup Lumbalú, farà un concert de música tradicional del
carib colombià.
Organitza: Taula Comarcal de Cooperació i Solidaritat del Garraf

Dilluns 18 de setembre. 18h
Xerrada: LA UNIÓ EUROPEA i LA PAU
Raül Romeva, Eurodiputat ICV
Auditori Edifici Miramar - C/ Davallada, 12

Sitges
L'eurodiputat Raül Romeva analitzarà
quines són les iniciatives i accions que
empren la Unió Europea per la promoció
de la pau i la mediació dels conflictes o
situacions de crisi. Raül Romeva, Doctor
en Relacions Internacionals , va participar
recentment com a cap de la Delegació
del Parlament Europeu a la Conferència
de Nacions Unides sobre armes lleugeres
celebrada a Nova York.
Organitza: Taula Comarcal de Cooperació, Regidoria d'Integració Europea i
Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sitges

Dimecres 20 de setembre. 17 a 20h
Taller de RESISTÈNCIA PACÍFICA
Marta Giraldo, Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia
Hotel d'Entitats. C/Joan , 12

Cubelles

Diumenge 17 de setembre
Actuació: CONTE AFRICÀ PER LA PAU
Mercat - 12 h

Canyelles
"Jamm Oh, Jamm Eh" és un
espectacle que barreja les cultures
africana i catalana, en una
c o m b i n a c i ó d e ro n d a l l e s
tradicionals wòlof -originaries de
l'oest Africà- i narracions actuals
catalanes. El grup Korele proposa
a m b aq u es t a ac tu a c i ó el
coneixement d'altres cultures com
a camí cap a la pau.
Organitza: Taula Comarcal de Cooperació, Ajuda en Acció i Regidoria de
Cooperació de l'Ajuntament de Canyelles

Dimarts 19 de setembre - 18h
Xerrada: LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL
MILITANT A PALESTINA
Josep María Navarro, president Sodepau
Bib. Manuel de Pedrolo - Sant Pere de Ribes
Davant l'actual situació de violència a
Palestina, cal prioritzar políticament el
treball solidari cap aquesta comunitat,
fomentant la participació de múltiples
xarxes socials. Josep Ma. Navarro,
coordinador del Servei de Mediació
Comunitària de l'Ajuntament de
Barcelona i activista internacional
analitzarà la importància del treball
militant a Palestina.
Organitza: Taula Comarcal de Cooperació i Col·lectiu Palestina Resisteix

Dijous 21 de setembre - 20h
Xerrada: ARMES SOTA CONTROL.
Ricardo Magan - Intermón Oxfam
Passi del documental "PEQUEÑAS VOCES"
Sala d'Actes - Escola Superior d'Eneginyeria - UPC

Vilanova i la Geltrú

Taller pràctic realitzat a partir de
l'experiència de la "Ruta Pacífica de
Mujeres" de Colòmbia, moviment
pacifista format per més de 350
organitzacions feministes que lluiten
per visibilitzar els efects de la guerra
en les dones. Amb les/els paricipants
es pl antejarà un exercic i de
transformació de la violència, que
s'aplicarà a un cas real d'Espanya.

La manca de control sobre el comerç
d'armes revifa els conflictes, genera
pobresa i augmenta els abusos contra
els drets humans a tot el món. Ricardo
Magan responsable de la Campanya
"Armes sota control" a Intermón Oxfam,
explicarà com s'està treballant,
conjutament per aconseguir un Tractat
Internacional que reguli les exportacions
d'armes i municions.

Organitza: Taula Comarcal de Cooperació i Dones per la Cooperació de Vilanova
Cooperacció

Organitza: Taula Comarcal de Cooperació i Intermón Oxfam

15 al 30 de setembre
Exposició: ELS OBJECTIUS DEL MIL∙LENI
Vestíbul Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
Av. Víctor Balaguer s/n
Vilanova i la Geltrú

Durant tota la Setmana:

Exposició de llibres i guies de lectura
sobre cultura de pau a totes les
biblioteques del Garraf

A través d'aquesta exposició es vol subratllar la voluntat per part de la comunitat internacional d'assolir els objectius
del Mil·lenni: Erradicar la pobresa extrema i la fam, Assolir l'educació primària universal, Promoure la igualtat entre
gèneres i l'autonomia de la dona, Reduir la mortalitat infantil, Millorar la salut materna, Combatre la Sida i altres
malalties, Garantir la sostenibilitat del medi ambient i Fomentar una associació mundial del desenvolupament.
Malgrat les seves limitacions, els Objectius del Mil·leni no deixen de ser un instrument útil perquè tants habitants
aconsegueixen una vida digna.
Organitza: Taula Comarcal de Cooperació i Fundació Pau i Solidaritat

