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Garraf per la Pau
26 al 31 de gener de 2015

Taller d'animacions per la pau, realitzat per Drac Màgic, a les escoles del Garraf

Organitza:

Amb el suport de:

Programació

9ª Setmana

Més informació a www.ccgarraf.cat

Garraf per la Pau

Coincidint amb el Dia Escolar per la Noviolència i la Pau (DENIP) - 30 de gener

Taller teatre social i cultura de pau

Taller d'animacions per la Pau

Cloenda

Aquest taller té la finalitat d'oferir a un grup de joves
formació bàsica de teatre social i cultura de pau com a
eines per a desenvolupar habilitats expressives pròpies
i, a la vegada, com a instruments per a l’anàlisi dels
conflictes presents al seu entorn.

A través d'un taller d'animacions es treballa des de dues
vessants: l’artística, pel que fa a la creació de l'animació
amb dibuixos fets pels alumnes i la d’educació en valors,
pel que fa al debat sobre aspectes bàsics de la cultura
de pau. De cada taller sorgeix una petita animació, amb
metàfortes visuals sobre els conflictes.

Divendres 30 de gener. Institut Alexandre Galí. Les Roquetes.

Activitat desenvolupada per Tracart, Aula d'Activitats
Teatrals.

Activitat desenvolupada per Drac Màgic.

a

Desembre de 2014 i Gener de 2015
Ins. Alexandre Galí. Les Roquetes

Cicle de documentals
"Latituds"
Capítols del programa "Latituds" cedits per Televisió
de Catalunya TV3, que s'emeten al Canal Blau,
durant la 9ª Setmana Garraf per la Pau.
"Latituds" vol donar visibilitat a persones i entitats
que impulsen solucions a la pobresa, les injustícies i
les guerres del món.

a

Dilluns 26 de gener. 12h i 19h
Informació, mentides i conflicte armat

a

Dimarts 27 de gener. 12h i 17:30h
Treballadores sexuals

a

Dimecres 28 de gener. 12h i 19h
Dones, crisi i desigualtats

a

Dijous 29 de gener. 12h i 19h
CIEs. Centres d'Internament d'estrangers.

a

Divendres 30 de gener. 12h i 19h
Dret a l'habitatge

a

Dissabte 31 de gener a les 13h i Diumenge 1 de
febrer a les 17:30h
Pobresa energètica

a
a
a
a

16 de desembre. Escola Sant Nicolau. Canyelles
14 de gener. Escola Els Costerets. St Pere de Ribes
16 de gener. Escola El Morsell. Olivella
28 i 29 de gener. Escola El Margalló. Vilanova

Exposició "Còmics per a la
ciutadania global"
Aquesta exposició recull els còmics elaborats pels
alumnes de batxillerat que han participat als tallers de
còmic per a la ciutadania global, que organitza la
Fundació Solidaritat UB a diversos centres educatius
del Garraf.
L'objectiu dels tallers és apropar els alumnes a la diversitat
d'iniciatives de sol·lidaritat i Drets Humans presents al
nostre entorn, tot aprenent el llenguatge del còmic i les
seves tècniques d’elaboració.

a

Del 26 al 31 de de gener
Institut Dolors Mallafré. Vilanova i la Geltrú.

a

Del 9 al 13 de febrer.
Institut El Vinyet. Sitges

Mostra de llibres sobre la Pau
Biblioteques del Garraf
Durant la Setmana Garraf per la Pau, les biblioteques
municipals de Vilanova, Sitges, St Pere de Ribes i
Cubelles organitzen mostres de llibres, amb publicacions
del seu fons bibliogràfic relacionades amb Cultura de
Pau.

a 12:45h. Acció Teatral

MURS. Creació conjunta
de TRACART i els joves alumnes que hi participen,
en motiu de la 9ª Setmana Garraf per la Pau.
Sinopsi:
"MURS és una acció teatral creada amb un grup
de joves de 16 anys a partir de la pregunta: ¿Què
no t’agrada del teu entorn? Del debat en sorgeixen
varies paradoxes: veure i estar informat
constantment d’un munt d’injustícies que habiten
en el món i alhora sentir-te incapaç de fer-hi res.
Veure que hi ha coses que no t’agraden del sistema
però alhora saber que si no en formes part,
desapareixes. Sentir-te educat en llibertat i igualtat
i alhora veure que tot l’entorn és un entramat de
prejudicis.
D’aquí neix un espectacle de creació sota la poètica
dels murs. Murs com a elements físics al llarg de
la història. Murs creats per l’economia. Murs creats
per no veure-hi més enllà i murs invisibles que
creem cada dia entre les persones.
MURS pretén fer pensar, reflexionar, debatre i
d’alguna forma moure alguna cosa dins dels
espectadors. És el resultat del treball dut a terme
entre els conductors del grup i els propis joves i les
seves inquietuds envers el teatre social.
Ei tu! Em sents? Estic aquí!
Ei! Tu! Em sents? No em vols sentir?
Ei Tu! Em sents? Salta! Canvia! No puc.
Ei tu! Em sents? És clar que no et commou... has
construït un mur per no veure’m.
Ei tu! No em sents! Jo no hi puc fer res... és el
sistema!
Ei tu! Estic aquí! Les coses són així!
Ei tu! Mou les pedres... potser ho veus tot més clar.
Ei tu! Reconstrueix el mur! Pots fer ponts, trampolins,
escales...”

