
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 

Barcelona, 26 de setembre de 2014 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
“CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU”  

1 D’OCTUBRE DE 2014 
 
 

Una delegació del projecte “Ciutats Constructores de Pau” promogut per l'Ajuntament de Sant Boi, la 
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que comptarà amb cinc 
activistes per la Pau, serà rebuda a la Diputació de Barcelona el dimecres 1 d’octubre a les 12.00 pel 
president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.  
 

S’atendrà la premsa el dimecres 1 d’octubre a les 12:30 a la sortida de la recepció amb el president de 
la Diputació de Barcelona 

Diputació de Barcelona, Edifici Can Serra 
Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona 

Sala: Prat de la Riba (3ª planta) 

 
Es podran enregistrar imatges i so a  

- 12:00h. Durant la recepció de la delegació dels activistes de pau pel President de la 
Diputació de Barcelona 

 
Sis activistes per la Pau visitaran del 30 de setembre al 10 d’octubre de 2014 diferents municipis de 
Barcelona per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la lluita per a la construcció de la 
pau i els drets humans. La visita s’emmarca dins d’un projecte comú de tretze municipis de la província 
de Barcelona: Barberà del Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Terrassa, Esplugues de 
Llobregat, Molins de Rei i Viladecans; compta amb la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat i l’Institut de Drets Humans de Catalunya i el suport del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Diputació de Barcelona, Casa Amèrica  de Catalunya, el Institut Català 
Internacional per la Pau, el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals i Transports 
Metropolitans de Barcelona. 
 
Sota l’emblema “Ciutats Constructores de Pau”, els tretze municipis han impulsat aquest projecte a fi de 
donar a conèixer la tasca de diferents activistes per la Pau, mostrar la seva solidaritat i  suport a la seva 
feina que sovint realitzen a costa de la seva seguretat personal; fomentar l'intercanvi d'experiències 
entre activistes de diferents llocs del món, donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels 
conflictes armats generen al món;  amb l'objectiu d'enfortir la promoció i la defensa de la pau i els drets 
humans entre la ciutadania de les ciutats participants. La delegació inclou a Issa Amro, membre de 
diverses organitzacions d'acció no violenta per treballar contra la ocupació israeliana a Hebron. Meir 
Margalit, investigador de la comunitat jueva a Palestina i un dels fundadors de l’organització Comitè 
Israelià contra la Demolició de Cases; Diego Quiroga Bonilla, membre de l’associació colombiana Acción 
Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, una organització formada per joves, homes i dones, 
que tenen en comú la lluita pel respecte de la llibertat de consciència i el dret a rebutjar la participació 
en qualsevol exèrcit militar i en la guerra; Chema Caballero, ex missioner Javerià, que va dirigir un 
programa de rehabilitació de menors soldats a Sierra Leona; Txema Urkijo, que va ser portaveu de la 
coordinadora pacifista Gesto por La Paz,  director de Drets Humans i assessor de la Direcció de Víctimes 
al Departament de Justícia del Govern Basc. Caddy Adzuba, periodista congolesa i activista per la  Pau i 
els drets de les dones, recentment guardonada amb el premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia 2014, 
perseguida per la seva denúncia a la violència que s'exerceix contra les dones, s’incorporarà al projecte 
el 4 d’octubre. 
 
S’adjunta dossier informatiu sobre el projecte, amb una breu biografia dels sis activistes 



PER A MÉS INFORMACIÓ O CONCERTAR ENTREVISTES: 
 
Pascale Coissard , responsable d’Incidència Política i Social de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 
Telf. 93 301 25 39  Mail:  pascale.coissard@cear.es 
Tota la informació sobre “Ciutats Constructores de Pau”, la programació d’activitats i més informació 
sobre els sis activistes es pot consultar a http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/ 
 
ACREDITACIÓ PER ACCEDIR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: es demana a la recepció de l’edifici Can 
Serra. 
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