CONTRA LA INDIFERÈNCIA I PER LES
VÍCTIMES DE TOTES LES GUERRES

“Una cultura de pau és un conjunt de valors,
actituds, tradicions, comportaments i estils de vida
basats (entre d’altres) en els principis de llibertat,
justícia, democràcia, tolerància, solidaritat,
cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i
enteniment a tots els nivells de la societat i entre
les nacions; i animats per un entorn nacional i
internacional que afavoreixi la pau.”
Declaració sobre una Cultura de la Pau aprovada
per l’Assamblea General de les Nacions Unides
(1999)

ORGANITZA:

Les entitats dels Consell de Cooperació
organitzem unes jornades en record de les
víctimes de la guerra i a favor de la pau al
món.
Consell de Cooperació
Del coneixement a l’acció.

Consell de Cooperació
Del coneixement a l’acció

AMB EL SUPORT:

Jornades

El Consell de Cooperació és la unió
d’entitats diverses amb el propòsit i el
compromís de treballar juntes, posant
en comú coneixements i experiències per
generar canvis positius en la societat.
El Consell té com a objectiu fomentar
la construcció d’un món més just i
solidari amb la participació de tothom.
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del 10 al 14 de desembre

DIMECRES 10 DE DESEMBRE

A les 19h a l’Orfeó Popular Olotí (C/Bellaire, 4 )
XERRADA sobre “La banca i el negoci de la guerrra”
i presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2015
centrada en els Drets Humans.
Ponent: Jordi Calvo Rufanges del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau i Justícia i Pau
Descripció: Per què hi ha guerres? Una de les
explicacions és perquè són, per uns pocs, un negoci
molt lucratiu. Alguns bancs financen la indústria de
les armes. Saps si el teu ho fa?

DIJOUS 11 DE DESEMBRE
A les 19h a la Sala 15 de l’Hospici

Inauguració de l’exposició multidisciplinar
EN PEU DE PAU
Artistes participants: Quim Domene, Anna
Manel·la, Manu Tintoré, Mim Juncà, Enric Giralt,
Marcel Dalmau, Rusiñol Masramon.
Es podrà visitar del 10 de desembre al 11 de gener.

DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
a les 19h al Centre Cultural Els Catòlics
(C/Clivillers,7)

CINEFÒRUM “Aquel no era yo” (2012).
Ponents: Pepe Beúnza: Antimilitarista.
Primer objector de consciència polític a l’Estat
Espanyol.
Daniel López: Antimilitarista, i activista de la
cooperació universitària al desenvolupament i de
la cooperació municipal.

Descripció: Visualització del documental “Aquel no
era yo” de Esteban Crespo i posterior col·loqui amb
els ponents.
“Ser un soldat, i especialment un nen soldat, no
és difícil: o t’acostumes o et maten. El més dur és
aconseguir viure amb els teus records i tornar a ser
tu mateix desprès de fer el què has fet”.

DISSABTE 13 de DESEMBRE

de 10:30 a 15h a la plaça Campdenmàs
Jornada d’accions de denúncia i posicionament contra
les guerres i la violència armada:
10:30h. Estampació de samarretes amb el lema
“STOP GUERRES. EN DOL PER LES VÍCTIMES”.
Acompanyament musical de corda a càrrec d’alumnes
del Conservatori Superior de Música de l’Auditori de
Barcelona i espectacle de bombolles de sabó, com a
acció poètica per les víctimes.
11:30h. Concurs de Truites “Contra les Guerres i la
Violència Armada Fot-li ous!” i pintada permanent del
mur per la Pau de la ciutat d’Olot.
12:30h. Entrega de premis del concurs de truites.
13.30h. Música en directe amb Els Kilombo i Taller de
bombolles de sabó.
14:30h. Marxa pacífica fins a l’església de Sant
Esteve, on es llegirà un manifest sota la paret coberta
de negre com a mostra de dol de la ciutat d’Olot, i on
farem una fotografia de grup.

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
a les 19h a Centre Cultural Els Catòlics
(C/Clivillers,7)

CONCERT: ARPA I PAU de Berta Puigdemasa i Roger
Pera.
Descripció: “Arpa i Pau” és una experiència artística
protagonitzada per l’arpista Berta Puigdemasa i per
l’actor Roger Pera. Un espectacle d’aproximadament
hora i mitja que combina la música tranquil·la de
l’arpa, la imatge i la paraula recitada a través de
contes, frases i poemes d’autors contemporanis, i
tot amb un únic fil conductor: la pau.

Altres
*Durant el mes de desembre la Biblioteca Marià
Vayreda col·labora a les jornades dedicant un espai
a la planta baixa amb un monogràfic anomenat
“Conflictes i guerres d’avui” on s’exposaran diferents
llibres i pel·lícules sobre el tema.
*El dimarts 3 de febrer l’hora del conte serà dedicada
a la pau “Canons de macarrons”.
*Els diners que es recaptin en les activitats aniran
destinats a un projecte d’atenció a nens sodats
d’Uganda.

