5ª Setmana Garraf
per la Pau
1-8 d’octubre de 2010
Les dones, constructores de pau

Organitza:

Amb el suport de:

Consulta la programació a: www.centreperlapaudelgarraf.net

Activitats

Durant tota la setmana

Exposició “Protecció de civils en conflictes armats”

Cicle de documentals al Canal Blau

Aquesta exposició d’Intermón Oxfam explica la situació de civils en contextos de conflicte
armat: dones, nens i nenes i població en general sovint es converteixen en el principal blanc de
les matances, mutilacions i violacions. Moltes vegades es veuen obligats a abandonar-ho tot
i a desplaçar-se o a fugir a un altre país.

Exposició “Colòmbia, Pau en Moviment ”
Sitges. IES Vinyet.
De l’1 al 13 d’octubre. El 5 d’octubre - 12h: Xerrada “El paper de les dones
en la construcció de pau a Colòmbia” per a alumnes de l’IES Vinyet.
Vilanova i la Geltrú. Biblioteca Armand Cardona.
Del 13 al 28 d’octubre. 14 d’octubre - 18.30h: Xerrada “ El paper de les dones
en la construcció de pau a Colòmbia”.
Aquesta exposició de Cooperacció denuncia l’Estat Colombià per no garantir els drets humans
a la seva població. També destaca els moviments socials que hi treballen en la construcció de pau.

Taller “Trencaclosques per la Pau”
Canyelles. Escola Sant Nicolau.
Dilluns 4 d’octubre a les 11 i 12h.
Olivella. Escola El Morsell.
Dimecres 6 d’octubre a les 15 i 16h.
Amb un trencaclosques de 50 peces gegants els/les talleristes ajuden a reflexionar sobre les
conductes pròpies de la cultura de pau i les pròpies de la cultura de la violència.

Presentació del Premi de Recerca per a la Pau per a
treballs de batxillerat.
Les Roquetes. IES Alexandre Galí.
Dimarts 5 d’octubre. 9.30h.
La Fundació Solitaritat UB i el Consell Comarcal del Garraf atorgan conjuntament el Premi
de Recerca per a la Pau - Garraf per a treballs de batxillerat relacionats amb l’àmbit de la
cultura de pau.

Presentació del llibre “Dones de la Mediterrània”

Cicle de documentals amb materials del programa “Latituds”, cedits per TV3.
Diumenge 3 d’octubre.

10:00h –
10:30h –
11:00h –
11:30h –
12:00h –

Dones emancipant-se al Senegal
Refugiats al Sàhara
Guatemala: obrint els arxius de la repressió
Sobirania alimentària al Brasil
Cafè de Comerç Just a Chiapas

Dilluns 4 d’octubre.

10:00h i 16.30h – Dones emancipant-se al Senegal
Dimarts 5 d’octubre.

10:00h i 16.30h – Refugiats al Sàhara
Dimecres 6 d’octubre.

10:00h i 16.30h – Guatemala: obrint els arxius de la repressió
Dijous 7 d’octubre.

10:00h i 16.30h – Sobirania alimentària al Brasil
Divendres 8 d’oCtubre.

10:00h i 16.30h – Cafè de Comerç Just a Chiapas

Exposició de llibres i guies de lectura a les biblioteques
del Garraf
Jornada Formativa “Dones i Pau, 10 anys de vigència
de la resolució 1325 de Nacions Unides”
Les Roquetes.
Divendres 8 d’octubre. 9h a 14h.

9.30h. Introducció a la Resolució 1325, sobre Dones,

Sant Pere de Ribes. Biblioteca Manuel de Pedrolo.
Dimecres 6 d’octubre. 19h.

Pau i Seguretat.

“Dones de la Mediterrània”, és recull de petites biografies de dones representatives de la
Mediterrània, algunes de les quals han fet aportacions importants en el camp de la pau. Aquest
llibre és el resultat d’una sèrie d’activitats desenvolupades per alumnes de l’Escola Els Costarets
amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona.

10.30h. Conferència “Dones i Pau, 10 anys de vigència

de la resolució 1325 de Nacions Unides”

Vídeo-forum “Birmània, el coratge de resistir”

11.15h. Taula Rodona “El suport internacional a la

Cubelles. Cinema Mediterrani.
Dijous 7 d’octubre. 12h. Projecció per a alumnes de l’IES Cubelles.
Documental de Flavio Signore (Gandhiji Cultural) que narra el pas de la dictadura militar a la
democràcia a Birmània, a través del retrat de Aung San Suu Ky, defensora dels drets humans
i Premi Nobel de la Pau.

Obra de Teatre “Heroïnes”
Vilanova i la Geltrú. Foment Vilanoví.
Divendres 8 d’octubre. 20h.
Acció teatral del grup Tracart, inspirada en el paper de la dona en els processos de
construcció física, espiritual i emocional dels països i regions afectats pels conflictes bèl·lics.
L’acció parteix d’un procés de creació elaborat amb joves d’entre 15 i 18 anys i té per objectiu
sensibilitzar als i les joves i la resta de societat sobre el paper de la dona no com a víctima,
sinó com a figura clau durant la història i el present per renéixer de la destrucció, violència
i caos que produeixen les guerres.

Mila Ramos. Presidenta de Mujeres en Zonas de Conflicto, de Córdoba.

construcció de pau des de les dones”
Dones x Dones.
Núria Plana, Intermón Oxfam – Comité Vilanova.
María Piedad Espitia, Cooperacció.

12.10h. Xerrada “Construir la pau des de l’exili”
María del Rosario Vásquez, Defensora de Drets Humans.
13.00h. Exposició “1325, al principi va ser la paraula”
Fotografies de Dani Largarto.
13.20h. Acció Teatral “Heroïnes”
Grup Tracart.

Mostra de llibres, informes i estudis sobre les dones
i la pau.
La jornada és gratuïta però cal fer inscripció prèvia abans del 5 d’octubre,
enviant un correu a: lfoissin@ccgarraf.cat amb les següents dades: Nom,
entitat, telèfon de contacte, adreça electrònica.

Disseny imprès en paper reciclat.
www.cocolia.cat

Cubelles. IES Cubelles.
De l’1 al 8 d’octubre.

