PRESENTACIO
Us convidem al cicle de vaqueries “Veus de pau”,inclòs
dintre el programa de formació i activitats amb joves
catalans; desenvolupat amb el suport de l’ACCD per
al foment de l’educació per la pau i els drets humans.
Us esperem tots el dimarts a la tarda des del 16 de
febrer al 30 de març de 2010, de 19h-21h a la seu de
l’SCI Catalunya (c/Carme 95, baixos), de Barcelona.

OBJECTIUS
L'objectiu central és oferir una oportunitat de reflexió
i intercanvi amb l’apropament a experiències
pràctiques de treball en cultura de pau i en diferents
àmbits. Les diferents sessions busquen potenciar
l’aptitud i la creativitat, cercant una gestió conscient
i constructiva de la conflictivitat, que previngui la
violència i faciliti la construcció de la pau i la convivència.
Amb aquest cicle volem contribuir al debat sobre el
poder transformador del conflicte i la necessitat de
treballar temes de cultura de pau amb els i les joves
perquè tots i totes tenen un gran potencial de
transformació social i constructiva. Per això, us
convidem a conèixer les diferents alternatives
proposades per actors locals per tal de fomentar la
creació d'una consciència crítica i transformadora.

Apropeu-vos a les vaqueries. Us hi esperem!
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DATES: els dimarts de febrer i març
HORARI: de 19 a 21h
INSCRIPCIONS: formacio@sci-cat.org
93 441 70 79 // www.sci-cat.org
Entrada gratuïta
LLOC: seu de l’SCI Catalunya
(c/Carme 95, baixos), Barcelona

PROGRAMA

Dimarts 9 de març, 19h

El poder de la fragilitat
Dimarts 16 de febrer, 19h

Drets humans, cos i noviolència
Maria del Rosario Vázquez, Moviment per la pau

Èsser diferent, no siguis indiferent
- Dinàmica “Cafè del món”, sobre iniciatives interculturals
internacionals (Peace Messenger, camps de treball,
intercanvis, etc.)
Mariana Gavris, Servei Civil Internacional de Catalunya

Dimarts 16 de març, 19h

Deconstruint la guerra
Imatge calidoscòpica dels conceptes
Miquel González, Centre Delàs i Justícia i pau

Dimarts 23 de febrer, 19h

Ciutadania crítica i alternatives participatives
Dimarts 23 de març, 19h
-Educació per i en la Pau
Mariona Sebastián Cercós, UNIPAU

Dimarts 2 de març, 19h

Eines alternatives de transformació dels
conflictes diaris
-Alternatives per a aprofitar els conflictes d'una forma
constructiva
Membre del grup d’ educació per la pau. Escola de pau

La venda de motos (per a la guerra) i l'acció crítica
(per a la pau)
La creativitat com a eina per a la transformació social
constructiva
Carles Sedó, Educació per a l’acció critica

Dimarts 30 de març, 19h

Un món diferent no es fa amb gent indiferent
Eines de noviolència activa
Martí Olivella, NOVA. Centre per a la innovació social

