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NOTA INFORMATIVA 
 

Barcelona, 26 d’agost de 2014 
 
 
SIS RECONEGUTS ACTIVISTES PER LA PAU VISITARAN A L’OCTUBRE DIFERENTS MUNICIPIS DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  
 
 
Sis activistes per la Pau visitaran del 1 al 11 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 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 i Casa Amèrica  de 
Catalunya. 
 
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.  
 
 
Comptarem amb la participació de la Caddy Adzuba, periodista congolesa i activista per la  pau 
i els drets de les dones, perseguida per la seva denúncia a la violència que s'exerceix  contra les 
dones, a la utilització de nens i nenes com a soldats i a la defensa de la llibertat d’expressió; i 
amb l’Issa Amro, membre de diverses organitzacions d'acció no violenta per treballar contra la 
ocupació israeliana a Hebron. Ambdós sota amenaça, per les seves activitats en els seus 
respectius països.  
 
La delegació també inclou a 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 directa i indirecta 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. 
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Els sis activistes participaran en diferents activitats com xerrades i col·loquis als tretze 
municipis.  A més, seran rebuts al més alt nivell al Parlament de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona, i es reuniran amb diferents organismes de defensa dels drets humans a casa nostra 
com el Síndic de Greuges de Catalunya, el fòrum de síndics, síndiques i defensors locals i la 
lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global (antiga Federació Catalana d’ONG per la Pau, 
els Drets Humans i Desenvolupament)  
 
Aquest projecte dóna continuació al projecte “Ciutats Defensores de Drets Humans” realitzat 
l’any passat, on vuit destacats defensors de drets humans van visitar deu municipis de 
Barcelona (Estela de Carlotto, Buscarita Roa, James Torh, Maria Doris Rivera, Marco Antonio 
Arana, Alma Masic i Idagja Lachgare). 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
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 defensores dels drets humans”, la programació d’activitats i 
més informació sobre el cinc defensors es pot consultar a: 
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/ciutats-constructores-de-pau/ 
https://www.facebook.com/ciutatspau 
 
 
 
A continuació es facilita un petit dossier sobre: 
- Què són els i les activistes per la pau 
- Nota bibliogràfica dels sis defensors  
 
QUÈ SÓN ELS I LES ACTIVISTES PER LA PAU? 
 
La pau és un concepte complex, que es defineix en quan la societat no és ni en violència, ni en 
guerra. La paraula pau deriva del llatí "pax" i generalment es defineix, en sentit positiu, com un 
estat de tranquil·litat o quietud, i en sentit oposat com absència d'inquietud, violència o 
guerra. 
 
Des del punt de vista del dret internacional, com a instrument de les relacions internacionals i 
canal de racionalització del poder polític dels Estats, té entre els seus valors fonamentals la pau 
i per tant estableix com a principi jurídic fonamental la prohibició de l'ús de la força armada.  
 
Els i les activistes per la pau  són persones que, de manera individual o col·lectiva, treballen per 
a promoure la pau, de vegades arriscant la seva pròpia seguretat,  a través de la no-violència, 
la diplomàcia, la desobediència civil, l’objecció de consciència, el boicot, la mediació, entre 
altres . Un/a activista per la Pau és una persona que de manera dinàmica treballa en la defensa 
i pràctica dels drets fonamentals de l'ésser humà; investiga les arrels dels conflictes, gesta i 
proposa solucions; planifica, crea i coopera amb estratègies que permetin construir i educar  

http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/ciutats-constructores-de-pau/
https://www.facebook.com/ciutatspau


 

3 

 

les conductes individuals i col·lectives, que enforteixin els valors primordials en pro de la vida, 
la veritat, la justícia i la pau. És a dir, una varietat multidisciplinar de tasques que tenen com a 
característica comuna el compromís per ajudar als altres, compromís basat en les normes 
internacionals dels drets humans i en els principis d’igualtat i no discriminació i en la dignitat 
humana. Un compromís que sovint comporta un risc per a la vida i la seguretat dels i les 
activistes i/o de les seves famílies, tant per part d’agents governamentals com per part d’altres 
actors (terratinents, paramilitars, càrtels de delinqüència organitzada, etc.) 
 
 
 
NOTA BIBLIOGRÀFICA  
 

ISSA AMRO 

És un destacat defensor dels drets humans i membre fundador de nombroses organitzacions 
no violentes a Hebron que treballen pacíficament contra l'ocupació israeliana a Cisjordània. 
Entre aquestes organitzacions es troben la branca a Hebron del Moviment Internacional de 
Solidaritat (ISM), la Xarxa Àrab per a la No Violència, Joventut contra els assentaments i els 
Defensors d'Hebron. Va guanyar el premi One World Media al 2009 per la seva participació en 
el projecte "Shooting Back" de B'Tselem, que proporciona capacitació en mitjans i distribueix 
càmeres als palestins per documentar les colònies il·legals i els abusos militars. El treball de 
Issa Amro amb aquestes organitzacions, entre d'altres, el va portar a  guanyar el premi 
ACNUDH de l'ONU  de Defensor de l'Any a Palestina  al 2010. Issa Amro és ben conegut pels 
membres del Parlament Europeu ja que sol acompanyar delegacions del Parlament a Palestina.  

 

 

MEIR MARGALIT 

 

És un dels intel·lectuals més destacables per explicar la situació actual a Orient Pròxim des de 
la perspectiva del moviment pacifista israelià. Va néixer a Argentina en 1952 i es va traslladar a 
Israel en 1972 amb un grup sionista. Durant el servei militar va ser ferit en la guerra del Yom 
Kippur (1973). Aquest esdeveniment significa un punt d'inflexió en les seves opinions i visió, i 
inicia la seva militància en el pacifisme i en l'esquerra. 
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Va escriure el seu doctorat sobre la Comunitat Jueva a Palestina durant la època del Mandat 
Britànic (1920-1948), va co-fundar l'organització Israeli Commitee Against House Demolitions, 
que treballa contra les demolicions de cases dels palestins, i ofereix suport a les famílies i 
comunitats palestines, i actualment dirigeix el Center for Advancement of Peace Initiatives, 
organització dedicada a la promoció de iniciatives de pau . Fins a finals del 2013 ha estat 
regidor a l'Ajuntament de Jerusalem, representant al partit d'esquerra Meretz.  

CADDY ADZUBA 

 

Caddy Adzuba és llicenciada en Dret per la Universitat Oficial de Bukavu i membre fundadora 
de la xarxa “Un Altaveu pel Silenci” (projecte de la Fundació Euro-àrab). És periodista a la Ràdio 
Okapi, emissora oficial de la Missió de Nacions Unides a la RCD (MONUC), que emet en tot el 
territori del país. L’Adzuba és membre de l’Associació de Dones en Mitjans de Comunicació a 
l’Est del Congo, gràcies a la qual s’hi han realitzat diverses al·legacions a la Cort Penal 
Internacional i al Senat d’Estats Units, denunciant la violència que pateixen les dones de la 
RCD, un país immers a la guerra des de 1996 i en el que es calcula que es produeixen una 
mitjana de quaranta violacions diàries a dones des de l’inici del conflicte. En la seva trajectòria 
professional, ha rebut el Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado 2009, pel seu 
compromís en la defensa dels drets humans i la construcció de pau des de la seva feina com a 
periodista en un dels conflictes més atroços del món, i la seva denúncia de la violència que es 
produeix contra les dones, de la utilització de nens i nenes com a soldats i de la defensa de la 
llibertat d’expressió. 

 

CHEMA CABALLERO 

Ex missioner Javerià, Chema Caballero és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de 
Madrid (1984) així com en Estudis Eclesiàstics per la Universitat Pontifícia de Salamanca (1995) 
i, a més, compta amb un Màster en Ciències Socials per la Universitat Long Island de Nova 
York. És ordenat com a sacerdot el 1995 i el juny de 2011 deixa la seva relació amb els 
missioners Javerians i el sacerdoci. El 1992, arriba a Sierra Leone, on realitza  treballs de 
promoció de Justícia i Pau i Drets Humans. El 1999, assumeix la direcció del programa de 
rehabilitació de menors soldats dels Missioners Javerians a Sierra Leone, on va obrir el centre 
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Saint Michel a Lakka, a pocs quilòmetres de Freetown, que romandrà obert fins l’abril de 2002. 
L’any 2003, va iniciar un nou projecte a la selva del Tonko Limba, la zona més 
subdesenvolupada de Sierra Leone. El projecte titulat “Educació com a motor del 
desenvolupament” engloba diversos àmbits de l’Educació, Sanitat i Agricultura. Actualment, 
des de 2010, es troba a Europa on es dedica a realitzar treballs de sensibilització, 
assessorament d’ONG i també imparteix classes a diferents màsters. 

 

TXEMA URKIJO 

 

Advocat de professió, va ser portaveu de la coordinadora pacifista basca Gesto por la Paz: una 
plataforma pacifista, cívica, unitària, pluralista i independent de qualsevol partit polític o 
institució. De 1986 a 2013 constitueix una resposta organitzada de la societat civil del País Basc 
enfront de la violència que el poble basc sofreix. Com a forma de protesta, té establerta la 
realització de concentracions silencioses de 15 minuts, en desenes de localitats basques 
l'endemà de produir-se una mort provocada per un acte violent. Urkijo es va incorporar a 
l'Executiu autonòmic en 2002 amb Juan José Ibarretxe com a lehendakari per treballar a l'àrea 
dels Drets Humans i l'Atenció a les Víctimes. En 2005 es va marxar per voluntat pròpia quan la 
seva àrea estava sota la direcció del conseller de Justícia Joseba Azkarraga, i va tornar en 2006, 
com a assessor de la Direcció de Víctimes. La seva tasca en l'Executiu autonòmic ha estat 
marcada durant anys pel treball conjunt amb Maixabel Lasa, la vídua del exgovernador civil de 
Guipúscoa, Juan María Jáuregui, assassinat per ETA. Amb el canvi de l'Executiu socialista de 
Patxi López al d'Iñigo Urkullu va seguir exercint un important paper d'interlocució amb les 
víctimes, encara que les diferències amb Jonan Fernández han acabat ara amb el seu relleu. 

DIEGO QUIROGA 

És un membre actiu de l’associació Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de 
Colòmbia, que és 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 directa i 
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indirecta en qualsevol exèrcit militar i en la guerra. Les primeres inquietuds d’en Diego davant 
del tema neixen arran que diversos familiars propers van participar directament en les forces 
militars. Aquesta experiència li va permetre viure de primera mà l'autoritarisme, el patriarcat i 
la violència com a agent organitzador de les relacions quotidianes. Quan va començar els seus 
estudis en sociologia és quan va assolir establir les connexions específiques d'aquests aspectes 
amb el context cultural del militarisme. Des de fa quatre anys ha estat compartint al costat del 
moviment antimilitarista a Bogotà, principalment realitzant accions comunicatives i accions 
directes no violentes en jornades de reclutament, desfilades militars (dia de la independència) 
i participant en processos creatius per intervenir espais públics no convencionals, promovent 
l'antimilitarisme i els drets juvenils des de l'exercici de l'objecció per consciència. Avui faig part 
de l'Acció Col · lectiva d'objectors i objectores de Consciència (ACOOC) 


