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Gira Internacional de Joves per la pau 
 

7-11 de novembre de 2011 
 
El projecte “Joves com a constructors de pau: un 
itinerari per al foment de la cultura de la 
noviolència, el voluntariat i l’activisme”, es 
desenvolupa amb l’objectiu de rescatar la imatge  i el 
paper dels joves en les funcions dins de la societat civil 
i la seva corresponsabilitat a nivell local i internacional. 
El present projecte es proposa com a continuació al 
programa 2008-2010 pels i les joves adultes catalanes 
amb el suport financer de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 
Aquest aprenentatge es realitzarà a través d’una Gira d’intercanvi d’experiències entre joves 
catalans, libanesos i palestins en diferents municipis de Catalunya. A través d’un procés 
d’aprenentatge conjunt, es busca que els joves voluntaris  intercanviïn les seves vivències, 
capacitats i expectatives amb l’objectiu de reflexionar sobre visions alternatives a l’hora 
d’enfrontar-se a situacions conflictives i descobrir opcions que ens ajudin superar els límits. 
L’objectiu és reflexionar sobre el nostre paper en la societat i l’aportació que podem fer en la 
prevenció de la violència i en la construcció d’una convivència en pau.  
 
Durant l’intercanvi, comptarem amb la participació de sis organitzacions contraparts de l’SCI - 
Catalunya de Palestina i Líban que fomenten la construcció de pau noviolenta a través 
d’activitats i moviments de joves. Cada organització treballa diferents temàtiques vinculades a 
la realitat de cada comunitat amb eines de construcció de pau, anàlisi de conflictes,  treball en 
xarxa, entre uns altres. 
 
A través de l’intercanvi de l’SCI amb les Organitzacions contraparts, es van identificar una sèrie 
de problemàtiques en el context de Palestina, les quals es proposen com a temàtiques 
generals a intercanviar durant la gira. 
 
Programa 
 
* 7 de Novembre 2011, Barcelona; de 18-20.30 
- Parlarem de: Introducció sobre el programa i Aplicació del Teatre fòrum al Líban 
Lloc: SCI Catalunya, Sala Vaqueria: c/Carme 95, baixos 08023 - Barcelona  (Barcelonès)  
 
*8 de Novembre 2011, Girona, de 18-20.30 
- Parlarem de: Eines de transformació de conflictes 
Lloc: Alberg Cerveri de Girona: c/ dels ciutadans 9  17004 – Girona (Gironès) 
 
*9 de novembre de 2011, Manresa, de 18-20.30 
- Parlarem de: El paper de les dones en la construcció de pau 
Lloc: Alberg del Carmen: Plaça Mil-centenari de Manresa s/n  08240 – Manresa (Bages) 
 
* 10 de novembre de 2011, Lleida, de 18-20.30 
- Parlarem de: Camps de Refugiats 
Lloc: Alberg Sant Anastasi: Rambla d’Aragó 11, 25003 – Lleida (Segrià) 
 
* 11 de novembre de 2011, Tarragona, de 18-20.30 
- Parlarem de: Promoció de la joventut i el voluntariat 
Lloc: c/ Higini Anglès, nº  2, Edifici Victòria 4º-2ª, 43005 – Tarragona (Tarragonès) 
 

Contacte: coordinació activitats:  formacio@sci-cat.org/ 
comunicació i premsa: comunicacio@sci-cat.org  


