Barcelona, 5 de novembre de 2011

Segona Gira Internacional de Joves per la Pau
L’SCI-Cat organitza una gira amb 5 jornades d’intercanvi d’experiències entre
joves catalans, libanesos i palestins sobre com afrontar situacions conflictives
La “Gira Internacional de Joves per la Pau” del 2011, que es desenvoluparà del 7
a l’11 de novembre a Barcelona, Girona, Manresa, Lleida i Tarragona, consisteix en
5 jornades de debat per compartir experiències i reflexions entre joves
catalans, palestins i libanesos vinguts especialment per la gira.
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 com afrontar a situacions conflictives i sobre quina pot ser la
nostra aportació en la construcció de la convivència pacífica.
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 d’altres.
El 17 de desembre la Gira culminarà amb la Trobada Internacional de Joves per
la Pau que tindrà lloc a l’SCI-Cat, a Barcelona.
Aquesta activitat, que es el segon any que es realitza, s’emmarca dins 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 coresponsabilitat a nivell local i internacional.
Les jornades són gratuïtes i hi ha algunes places amb allotjament i transport gratuït.
Els participants han d’inscriure’s a l’adreça formacio@sci-cat.org.
Es pot consultar el programa, el vídeo documental de l’any anterior i més
informació a www.sci-cat.org
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