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per la cultura de pau
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L  a cultura de pau és un concepte global que promou 
valors per afavorir la reflexió al voltant dels conflictes 
i per promoure la lluita per la justícia social. Des 
dels espais dels nostres barris volem promoure el 

benestar i la igualtat com a principis bàsics en el camí cap a 
una societat que condemni fermament qualsevol vulneració 
dels drets humans.

La construcció d’aquesta cultura de pau passa per identificar 
l’arrel de les desigualtats que es produeixen arreu del món. 
Cal encarar les polítiques extractivistes que repercuteixen 
en una manca de benestar en gran part dels territoris, i que 
consoliden relacions econòmiques desiguals que aboquen 
a la pobresa i al conflicte a milions de persones cada any.

Cada vegada més, la sostenibilitat i la cura dels recursos 
són també uns elements bàsics en aquesta perspectiva 
de construcció de pau. Entre tots els factors implicats 
haurem d’exercir una nova mirada sobre els conflictes i de 
reivindicar la transformació d’aquelles estructures de poder 
que afavoreixen els desequilibris socials a tots els nivells. 
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Concert de la 
Fundació Vozes
Concert de la mà de la Fundació 
Vozes, projecte musico-social 
que va néixer el 2005, que treballa 
amb infants i adolescents que no 
poden accedir a la pràctica musical. 
En els seus inicis el projecte va 
treballar a través d’una 
coral infantil, amb el pas 
dels anys, Vozes ha creat
una estructura d’orquestres 
simfòniques de diferents formats.

Amb la participació especial de
la nova orquestra de Bon Pastor. 

ACTE D’INICI 
DE LA TARDOR SOLIDÀRIA

 Divendres 14 d’octubre, 18.30 h

 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.
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DIMARTS 4 D’OCTUBRE 
Espectacle infantil: La 
maleta, Món i món

 17.15 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.

Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor.
Activitat lúdica-creativa entorn la 
migració i el refugi. Tot comença 
amb un conta-contes, escoltarem 
una història i ens aproparem a la 
temàtica del refugi i la migració. 
A partir de la història, els infants 
i les famílies obriran la maleta on 
hi trobaran tots els materials i 
eines per compartir. Aquest taller 
està vinculat al projecte “Khaled: 
camí de refugi” i rep el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona amb 
l’objectiu de visibilitzar la diversitat 
cultural i religiosa i divulgar entorn 
les fronteres i les crisis migratòries. 
Activitat dinamitzada per l’artista 
Maria Argentí.

 Públic familiar.

Jornades de sensibilització 
sobre els menors 
no acompanyats

 17.30 h
 Lloc: Casal de Barri Congrés - 

Indians.
Organitza: L’Espai d’Inclusió i 
Formació Casc Antic de Barcelona 
(EICASCANTIC).
Les jornades de sensibilització 
volen aprofundir en la realitat 
social dels diferents col·lectius 
més invisibilitzats, amb l’objectiu 
de conèixer de primera mà, 
sensibilitzar la ciutadania i cercar 
vies de resolució dels conflictes. 
Partint de l’experiència real parlem 
de les característiques de les 
persones nouvingudes i migrades. 
L’objectiu, desmentir rumors i 
afavorir que el col·lectiu tingui una 
visibilitat positiva.

 Públic familiar.

DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
Xerrada: Punts de vista 
de la pau al Níger

 18 h
 Lloc: Centre Cívic La Sagrera 

.“La Barraca”
Organitza: Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” i Dníger.
Joves del Foyer de Torodi (Níger) es 
cartegen amb alumnes de 4t d’ESO 
de l’Institut Alzina,  per apropar-se 
a una cultura diferent i entendre 
les sensacions que es viuen 
actualment al Níger.

 Cal inscripció prèvia.
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DIMARTS 11 D’OCTUBRE
Xerrada: Avançar cap a 
una cultura de la pau

 11.00 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.

Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Justícia i Pau.
Actualment el món segueix patint 
més de 30 conflictes armats 
que castiguen especialment a 
la població civil i deixen enrere 
una terrible quantitat de morts, 
destrucció i desplaçament 
massiu de població. Amb aquest 
panorama, és important apostar 
per una cultura de pau com a eina 
per lluitar contra la violència que 
generen aquests conflictes armats 
i les estructures dominants. 

 Inscripcions des del 26 de 
setembre.

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE
Concert: Fundació Vozes

 18.30 h 
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.

Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Fundació Vozes.
Concert de la mà de la Fundació 
Vozes, projecte musical i social 
que ofereix de forma gratuïta 
estudis musicals a infants de Sant 
Andreu, Nou Barris i el Besòs. Amb 
la participació especial de la nova 
orquestra de Bon Pastor.

 Inscripcions des del 29 de 
setembre.

Inauguració: 
Deixa’m en pau

 18.30 h 
 Lloc: Centre Cívic i Espai 

de Gent Gran Baró de Viver.
Organitza: Centre Cívic i Espai de 
Gent Gran Baró de Viver.
A partir d’una investigació i reflexió 
posterior amb diferents col.lectius 
del Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran, es recullen aquells aspectes 
que generen conflicte als i les 
participants. El resultat d’aquesta 
investigació esdevé una instal.lació 
artística que s’exposarà durant el 
mes de novembre al Centre Cívic. 

DISSABTE 15 D’OCTUBRE
Taller d’arts plàstiques 
comunitari

 17 h
 Lloc: Casal de Barri 

Congrés-Indians.
Organitza: L’associació Eslava 
de Catalunya.
Taller familiar per aprendre a 
treballar l’aquarel·la i deixar llibertat 
a la nostra creativitat. Plasmarem 
tot el que ens inspiri la temàtica 
d’enguany de la tardor solidària: la 
cultura de la pau.

 Tots els públics. Cal 
inscripció prèvia.

Tardor
solidària
2022
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DISSABTE 15 D’OCTUBRE
Xerrada: Som 
Pastissers per la Pau

 17 h
 Lloc: Casal de Barri Torre de la 

Sagrera.
Organitza:  Plataforma Som 
Pastissers.
El treball per la pau és necessari 
si volem viure en PAU. Des de la 
Plataforma Som Pastissers volem 
donar suport a ONG que a casa 
nostra, des de Catalunya, treballen 
per canviar la cultura de la violència 
per la Cultura de Pau.
Parlarem amb en Jordi Armadans, 
politòleg, periodista, activista per 
la pau i el desarmament, i amb 
membres de FundiPau, entitat 
que des de fa 39 anys promou la 
Cultura de Pau i la noviolència. 
Estem convençudes que ningú 
restarà indiferent amb els valors 
dels nostres convidats. Ens 
encoratjaran a actuar per tornar 
a posar la vida de les persones al 
centre de les nostres prioritats.

 Públic adult.

DILLUNS 17 D’OCTUBRE 
Presentació de llibre 
i xerrada: Somiant 
per la pau

 18 h
 Lloc: Centre Cívic 

Trinitat Vella - Espai 
Foradada.
Organitza:Centre de Vida 
Comunitària de Trinitat Vella 
i Servei d’Interculturalitat del 
Districte de Sant Andreu.
L’activista afgana Nadia Ghulam 
presentarà el seu llibre amb una 
xerrada per sensibilitzar el veïnat 
sobre les conseqüències de les 
guerres per fer  una crida per a la 
educació en la cultura de la pau. 

 Cal inscripció prèvia. 

DIMARTS 18 D’OCTUBRE 
Xerrada-taller: 
Cuines des de l’asil

 18.30 h
 Lloc: Centre Cívic Bon 

Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor i Comissió Catalana 
d’ajuda al Refugiat CCAR.
Coneix el testimoni de tres persones 
desplaçades forçosament mentre 
preparen un plat típic del seu 
territori d’origen. Una trobada 
informal en què es conjuguen els 
elements culinaris i les històries. 
Perquè la gastronomia no entén de 
fronteres i és un punt de trobada.

 Inscripcions a partir del 3 
d’octubre.
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DIJOUS 20 D’OCTUBRE 
Contes solidaris

 17.30 h
 Lloc: Placeta de Can Clariana.

Organitza: Vivim del Cuentu.
Una sessió de contes per 
acostar els infants als valors 
sovint oblidats però alhora 
imprescindibles en la societat: 
interculturalitat, la integració, la 
generositat i compartir, la igualtat 
i la no discriminació, el diàleg i la 
cooperació, la responsabilitat, 
el compromís i el consum 
responsable.

 Públic familiar.

Lectura dramatitzada: 
Versos i projectils

 18.30 h
 Lloc: Centre Cívic Navas.

Organitza: Centre Cívic Navas.

A partir de fragments d’obres de la 
literatura universal contemporània, 
que ens permetran abordar el 
tema de la cultura de la pau. Un 
moment per reflexionar sobre 
els drets humans, la justícia i les 
múltiples formes de la violència, 
traçant ponts de solidaritat i 
tolerància així com la comprensió 
entre pobles, col·lectius i les 
persones.

 Tots els públics. 

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE 
Xerrada: “I quan compleixi 
els 18, on dormiré?”

 18.30 h
 Lloc: Centre Cívic Sant Andreu.

Organitza: Centre Cívic Sant 
Andreu.
Qui són els joves migrats sols, els 
malanomenats “mena”? Quines 
necessitats tenen? On viuen? 
Per què marxen del seu país? 
Per què venen a casa nostra? 
Respondre’m totes aquestes i 
altres preguntes i comptarem amb 
el testimoni en primera persona 
d’alguns d’aquests joves. Christian 
Pizarro és psicòleg especialitzat en 
intervenció psicosocial. Ja fa molts 
anys que es dedica a l’atenció a 
diversos col.lectius vulnerables, 
centrant-se ja fa temps en els 
joves migrats sols. Actualment, és 
coordinador a la Fundació Mercè 
Fontanilles d’un projecte d’atenció 
residencial a joves migrats.

Tardor
solidària
2022
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DISSABTE 22 D’OCTUBRE
Espectacle de 
clown: Le voyage

 12 h
 Lloc: Plaça de la Trinitat.

Organitza: Centre Cívic Trinitat 
Vella.

La vida quotidiana d’un clown 
amb feina, família i espai de lleure. 
Una vida estàndard que qualsevol 
ésser humà pot viure arreu. De cop 
i volta, sense ni tan sols preveure-
ho, esclata el conflicte. Hi ha qui es 
baralla, hi ha qui mor i hi ha qui ha 
de fugir. 
A càrrec de la Companyia Jam, 
l’espectacle posa el focus en les 
persones refugiades i migrants, i 
en el viatge que han d’emprendre 
cap a una nova vida. Es tracta 
d’una reflexió profunda sobre un 
col·lectiu invisible, invisibilitzat i 
deshumanitzat. Una temàtica poc 
habitual en els espectacles per a 
tots els públics. 

DIMARTS 25 D’OCTUBRE 
Espectacle: Dansem 
sense fronteres

 11 h
 Lloc: Centre Cívic Bon 

Pastor.
Organitza: A càrrec 
d’Entreterres.

Quan naixem rebem una 
nacionalitat. Aquesta, juntament 
amb els factors socioeconòmics, 
condicionarà durant tota la vida 
les facilitats o les dificultats que 
trobarem a l’hora de creuar 
fronteres. 
Aquesta activitat, realitzada amb 
les escoles del barri, ens ajuda a 
prendre consciència, mitjançant 
el moviment, l’expressió corporal 
i la dansa, de les desigualtats que 
existeixen per exercir el dret a la 
lliure circulació.

 Inscripció prèvia.
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DIVENDRES 28 D’OCTUBRE 
Mural comunitari 
per la pau

 17 h
 Lloc: Casal de Barri Congrés-

Indians.
Organitza: Casal de Barri 
Congrés-Indians.
Amb els resultats del taller d’arts 
plàstiques realitzarem un mosaic 
mural conjunt a favor de la cultura 
de la pau. La pau significa unir-nos 
per crear, respectant-nos, sumant 
i ajudant-nos quan algú té alguna 
dificultat. Potser la pau és l’amor 
en les petites coses, considerant 
les diferents sensibilitats i els 
diferents punts de vista. Taller a 
càrrec d’Artenea.

DIJOUS 3 DE NOVEMBRE 
Taller: Tots som migrants

 18 h
 Lloc: Espai Jove Garcilaso

Organitza: Entreterres

Ens convertirem en periodistes per 
un dia amb l’objectiu d’entrevistar 
persones del nostre entorn proper 
i conèixer quina és la seva història 
migratòria. Per fer-ho, preparem 
un llistat de preguntes que poden 
ser les de l’activitat anterior o 
bé d’altres i un pla de treball: on 
anirem? Com seleccionarem les 
persones? Com registrarem les 
seves respostes, en paper o en 
vídeo?

 Cal inscripció prèvia.

DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE
Espectacle: Adentro

 19 h 
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural. 
Organitza: Arde teatro.

Tres actrius i tres actors donen 
forma a un univers tancat on 
els murs, físics i emocionals 
marquen condicionen les rela-
cions entre persones: els centres 
d’internament per a estrangers 
(CIEs). Murs interns, externs, 
prejudicis i tot un sistema legal 
que traspua la marginació i deshu-
manització de les persones. De 
víctimes a victimaris, d’acusats a 
acusadors. 

 Cal inscripció prèvia.

DIMARTS 8 DE NOVEMBRE 
Xerrada: “Construint la 
pau des de la Economia 
Social i Solidària”

 18 h
 Lloc: Biblioteca Ignasi 

Iglésias – Can Fabra.
Organitza: XES Sant Andreu.

Com els projectes i experiències 
desenvolupades des de la 
Economia Social i Solidària poden 
construir un món més just i crear 
mecanismes per millorar la situació 
de les diferents poblacions, evitant 
arribar a conflictes violents, fins 
i tot estrategies per reduir els 
conflictes o gestionar els conflictes 
de forma no violenta.
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DIJOUS 10 DE NOVEMBRE
Cultura de pau i medi 
ambient: un recorregut 
per les relacions 
entre violències 
ecològiques i socials

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Sant Andreu.

Organitza: Centre Cívic Sant 
Andreu i Aula Ambiental del 
Districte de Sant Andreu.
Recorrerem diversos temes per 
explorar la relació entre violències 
ecològiques i socials, començant 
amb una explicació sobre les 
bases de la vida, transitant cap 
als límits i la securitització de les 
crisis ecosocials i finalitzant amb 
apunts sobre violència ecosocial i 
gènere. Serà un taller participatiu 
que inclou una varietat d’exemples 
i activitats pràctiques conduïdes 
per Laila Vivas, doctoranda en 
Justícia Ambiental a la Universitat 
del País Basc i el Centre Basc pel 
Canvi Climàtic (BC3). 

 Cal inscripció prèvia al 
Centre Cívic Sant Andreu.

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE 
Espectacle: Danses 
per la pau

 17.30 h
 Lloc: Casal de Barri Torre de 

La Sagrera.
Organitza: Casal de Barri 
Torre de la Sagrera i Companyia 
Bufanúvols.
L’espectacle comença amb un 
conte àrab que ens ensenya que 
hem d’oblidar el mal que ens 
han fet i valorar totes les coses 
bones que hem rebut dels altres. 
Aleshores bufem per esborrar la 
rancúnia del nostre cor i poder així 
encetar el ball amb alegria. 
L’espectacle és un recull de danses 
de pobles que estan en conflicte 
però que desitgen la pau. 

 Cal inscripció prèvia.  

DIMARTS 15 DE NOVEMBRE
Contacontes i taller

 17.30 h
 Lloc: Centre Cívic Navas.

Organitza: Bosco Global Navas.
Es tracta d’una activitat dirigida a 
nens i nenes i les seves famílies.
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Exposició: Sortir de 
l’estat de xoc: respostes 
al racisme i la xenofòbia 
en la pròpia pell 

 Del 29 de setembre al 
14 d’octubre, en horari 
d’obertura del centre.

 Lloc: Biblioteca Trinitat 
Vella-J. Barbero.
Organitza: Biblioteca 
Trinitat Vella-J. Barbero, 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària 
(DGACC) i Casal Cívic i 
Comunitari Trinitat Vella.
L’exposició és una sèrie de retrats 
fotogràfics a veïns i veïnes que han 
patit alguna vegada situacions de 
violència racista o xenòfoba, o bé 
que coneixen a persones properes 
que han viscut aquests tipus de 
situacions. Per a realitzar-los, hem 
sortit als carrers de la Trinitat Vella 
per a entrevistar al veïnat i els 
hem demanat que escriguessin 
allò que els hi agradaria dir ara a 
les persones que les van increpar 
amb comentaris vexatoris. 
Acció impulsada pel grup de joves 
vinculat al projecte europeu ‘E4I 
– Empowerment for Inclusion’, 
iniciativa per a que el col·lectiu 
participi en l’eradicació del racisme, 
la xenofòbia, la islamofòbia i 
l’antigitanisme.

Exposició: Mirades 
de futur: els somnis i 
inquietuds del jovent i 
la seva emancipació 

 Del 4 al 24 d’octubre, 
en horari d’obertura 
del centre.

 Lloc: Biblioteca Trinitat 
Vella-J. Barbero.
Organitza: Biblioteca Trinitat 
Vella-J. Barbero i Associació Punt 
de Referència.
La mostra ens permetrà entendre 
com el jovent tutelat expressa 
les seves preocupacions, reptes i 
somnis de futur en relació al seu 
procés d’emancipació. 

Exposició “PUNTS DE VISTA 
DE LA PAU AL NÍGER”

 Del 5 al 26 d’octubre 
en horari d’obertura 
del centre.

 Lloc: Centre Cívic La Sagrera 
“La Barraca”. 
Organitza:  Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” i DNiger.cat.
Presentació de “Solidarització de 
Cultures”, projecte a través del 
qual, joves del Foyer de Torodi al 
Níger es cartegen, en francès, amb 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
Alzina, amb la voluntat d’apropar-
se a una cultura diferent per 
entendre les sensacions que es 
viuen actualment al Níger.

EXPOSICIONS I CICLES
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Exposició: Deixa’m en pau

 Del 13 d’octubre al 10 
de novembre en horari 
d’obertura del centre. 

 Lloc: Centre Cívic i Espai de 
Gent Gran Baró de Viver.
Organitza: Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver.
A partir d’una investigació i reflexió 
posterior amb diferents col·lectius 
del Centre Cívic i Espai de Gent 
Gran, es recullen aquells aspectes 
que generen conflicte als i les 
participants. El resultat d’aquesta 
investigació esdevé una instal·lació 
artística que s’exposarà del 13 
d’octubre al 10 de novembre al 
Centre Cívic.

Exposició Cultura de Pau 
 Novembre i desembre 
 Lloc: Casal de Barri Congrés-

Indians.
Organitza: L’Associació Eslava 
de Catalunya i l’Associació 
Artenea.
Dins del marc de la tardor 
solidària, l’associació Eslava de 
Catalunya i l’associació Artenea 
han fet dos tallers conjunts 
inspirats en la Cultura de Pau, per 
tal d’expressar l’important que és 
el cultiu d’aquest valor, a través de 
la bona convivència i el respecte 
mutu. El treball de tots i totes les 
participants es plasmarà en un 
mural col·laboratiu i comunitari 
que exposarem al Casal durant els 
mesos de novembre i desembre. 



13

Tardor
solidària
2022

ACTE DE CLOENDA
DE LA TARDOR SOLIDÀRIA

 Dissabte 12 de novembre, 12 h

Concert de la formació Lu-La

Lu·La és una formació de NeoSoul i Funk de Barcelona sorgida de la 
trobada musical de quatre artistes de diferents parts del món i de la suma 
de les seves inquietuds artístiques. La banda aborda una gran varietat 
d’elements de la música negra des d’una perspectiva moderna i personal. 
El seu repertori està basat en cançons originals escrites per Emanuel 
Sonka i Alice Marcon, tot i que també ofereixen algunes versions. 

 Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
Tardor
solidària
2022
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DIRECTORI 
D’ADRECES

BARÓ DE VIVER

Centre Cívic Baró de Viver 
i Espai de Gent Gran Baró 
de Viver
C/ Quito, 8-10
93 256 50 97
ccbaroviver@bcn.cat
barcelona.cat/ccbaroviver

 ccbarodeviver

 CCBarodeViver
@ccbarodeviver

BON PASTOR

Centre Cívic Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
93 314 79 47
barcelona.cat/ccbonpastor
dinamitzacio@ccbonpastor.cat

 ccbonpastor/

 CCBonPastor
@ccbonpastor

EL CONGRÉS I ELS INDIANS

Casal de Barri Congrés-
Indians
C/ Manigua, 25-35
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat
barcelona.cat/cccanclariana

 CasalCongresIndians

 casalcongrsindi

Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
C/ Felip II, 222
93 763 72 99
info@canclariana.cat
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/canclarianacultural

 CanClarianaCultural

 Can_Clariana
 canclariana
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LA SAGRERA

Centre Cívic 
La Sagrera “La Barraca”
C/ Martí Molins, 29
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
barcelona.cat/cclasagrera

 cclasagrera

 CCLaSagrera
 cclasagrera_labarraca

Espai Jove Garcilaso
C/ Garcilaso, 103
Tel: 93 256 29 59;
info@espaijovegarcilaso.org
espaijovegarcilaso.org

 EJGarcilaso

 EJGarcilaso
 ejgarcilaso

Casal de Barri 
Torre de La Sagrera
C/ Berenguer de Palou, 64-66
93 153 83 81
info@torrelasagrera.org
torrelasagrera.org

 TorreLaSagrera

 torrelasagrera
 torrelasagrera

NAVAS

Centre Cívic Navas
Ptge. Dr. Torrent, 1
93 349 35 22
ccnavas@bcn.cat
barcelona.cat/ccnavas

 CCNavas

 navascc
 ccnavas

SANT ANDREU 
DE PALOMAR

Biblioteca Ignasi Iglésias - 
Can Fabra
C/ del Segre, 24-32
93 360 05 50
b.barcelona.ii@diba.cat
barcelona.cat/bibcanfabra

 bibcanfabra
 bibcanfabra
 bibcanfabra

Casal de Barri Can Portabella
C/ de Virgili, 18
93 597 01 94
informacio@canportabella.cat
canportabella.cat

 Casal de Barri Can Portabella
 canportabella_cb

Tardor
solidària
2022
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Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
93 311 99 53
barcelona.cat/ccsantandreu
infoccsa@bcn.cat

 CentreCivicSantAndreu/

 CCSAndreu?lang=ca
 ccsantandreu

TRINITAT VELLA

Biblioteca Trinitat Vella - 
J. Barbero
C/ Galícia, 16
93 706 40 02
b.barcelona.tv@diba.cat
barcelona.cat/bibtrinitatvella

Centre Cívic Trinitat Vella-
Espai Foradada
C/ Foradada, 36
93 345 70 16
Informació.cctrinitatvella@
gmail.com
barcelona.cat/cctrinitavella

 cctrinitatvella

 cctrinitatvella
 cctrinitatvella

Centre de Vida Comunitària
Via Favència, 399
932 226 214
cvidacomunitariatv@bcn.cat

 centrevidacomunitaria_tv
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PLA DIRECTOR DE 
COOPERACIÓ PER A LA 
JUSTÍCIA GLOBAL DE 
BARCELONA 2018-2021 

Els plans directors són el principal 
instrument de planificació de la 
cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Un dels principals valors 
de la Justícia Global és la Cultura 
de la no-violència: el foment de la 
pau, la justícia, la igualtat i l’equitat 
en les relacions entre persones, 
pobles, cultures, nacions i estats. 
També la prevenció i la solució 
pacífica dels conflictes i les tensions 
socials, l’enfortiment i l’arrelament 
de la pau i la convivència des d’una 
perspectiva intercultural.

Els objectius de la cooperació per 
fomentar la cultura de pau són:

• Promoure l’educació per la 
pau.

• Contribuir a revertir els factors 
que generen i reprodueixen la 
violència estructural i cultural 
en les ciutats, i prevenir 
l’extremisme violent.

• Enfortir les capacitats de les 
administracions municipals 
i les entitats de la societat 
civil adreçades a l’erradicació 
de les violències urbanes i, 
en especial, la violència de 
gènere.

• Augmentar les capacitats 
institucionals de les ciutats 
i de la societat civil per a 
la resolució no violenta de 
conflictes, la mediació, la 
reconciliació i la reparació de 
les víctimes.

• Contribuir a garantir la 
protecció dels grups més 
vulnerables contra les 
violències urbanes i donar 
suport a les víctimes.

• Promoure municipis 
desarmats i desmilitaritzats.
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AGENDA 2030 

És un pla d’acció que neix del 
compromís dels estats membres 
de les Nacions Unides, que tenen 
com objectiu principal vetllar per 
la protecció de les persones, el 
planeta i la prosperitat. L’any 2000, 
els països membres de les Nacions 
Unides van acordar aconseguir els 
Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni (ODM) per a l’any 
2015. En acabar el període de 
compliment d’aquests ODM, el 25 
de setembre de 2015, els 193 estats 
membres de tot el món es van 
comprometre a adoptar l’Agenda 
2030, un programa impulsat per 
l’ONU que forma part del Programa 
de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament, i que aborda 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), que al seu torn 
es disgreguen en 169 metes a 
aconseguir. L’Agenda 2030 és una 
crida a l’acció global durant els 15 
anys següents.  

Els objectius més relacionats amb la 
justícia ambiental són:

ODS 16 - Pau, Justícia i Institucions 
Sòlides.

Remarca que el benestar de les 
persones, la prosperitat de les 
societats, l’equitat de la ciutadania 
i el desenvolupament sostenible 
només es poden assolir en un 
marc de pau i de respecte als drets 
fonamentals. Una fita clau és reduir 
la incidència dels delictes i dels 
actes violents de qualsevol tipus, 
erradicant completament els que 
afectin els infants. 

Aquest ODS veu com a objectiu 
a assolir promoure societats 
pacífiques i inclusives per tal 
d’aconseguir un desenvolupament 
sostenible, proporcionar accés a la 
justícia per a totes les persones i 
desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els 
nivells.
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Col·laboren: Arde Teatro, Associació Artenea, Associació Punt 
de referència, Associació Eslava de Catalunya, Aula Ambiental de 
Sant Andreu, Biblioteques de Barcelona, Bosco Global, casals de 
barri, centres cívics, Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, 
Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del Districte 
de Sant Andreu, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), 
Companyia Bufanúvols, Companyia JAM Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària, DNíger.cat, Entreterres, Espai d’Inclusió i 
Formació Casc Antic de Barcelona (EICASCANTIC), Espai de Gent 
Gran de Baró de Viver, Espai Jove Garcilaso, Fundació Vozes, 
Justícia i Pau,  Plataforma Som Pastissers, Servei d’Interculturalitat 
de Sant Andreu, Vivim del Cuentu i XES Sant Andreu.

A quines activitats vull anar?

1____________________________________________________________________

2____________________________________________________________________

3____________________________________________________________________

4____________________________________________________________________

5____________________________________________________________________
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