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Programa d’Activitats 

Ciutats Constructores de Pau 

30 de setembre - 11 d’octubre 

 
Dimarts 30 de setembre 
 

Arribada dels activistes de pau al llarg del dia 

 
Sant Boi del Llobregat (tots els activistes) 
21.00-23.00 Sopar de benvinguda amb el parlament dels activistes de pau i parlaments 
institucionals. Hotel El Castell (c/ del Castell, 1) 

 
 
Dimecres 1 d’octubre 

 

Barcelona (Tots els activistes) 

9.00-12.45  Treball intern amb els activistes de pau. Can Serra, Diputació de Barcelona (Rambla 
de Catalunya, 126)  
13.00-13.30 Trobada amb el president de la Diputació de Barcelona. Can Serra, Diputació de 
Barcelona  
13.30-14.30 Trobada amb la premsa. Can Serra, Diputació de Barcelona  
-Comunicat del projecte “Ciutats Constructores de Pau”  a càrrec de la CCAR 
-Presentació pròpia de cada activista de pau 
-Espai per a realitzar entrevistes individuals  
14.30-16.00 Dinar 
16.00-17.00 Trobada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Rambla Santa 
Mónica, 10, 4t)  
18.00-20.00 Trobada amb entitats de pau, cooperació i drets humans a LaFede.cat (c/ Tàpies, 
1-3)  
 
 
 

Dijous 2 d’octubre 

 

Terrassa (Meir Margalit i Chema Caballero) 

9.30-11.00 Xerrada “El conflicte a Orient Mitjà” a càrrec de Meir Margalit. INS Mont Perdut (c/ 
Mont Perdut, 1) 
9.30-11.00 Xerrada “La realitat dels nens soldats” a càrrec de Chema Caballero. Escola Cultura 
Pràctica (c/ Sant Pere, 36) 
11.30-13.00 Xerrada “El conflicte a Orient Mitjà” a càrrec de Meir Margalit. INS Mont Perdut 
(c/ Mont Perdut, 1) 
11.30-13.00 Xerrada “La realitat dels nens soldats” a càrrec de Chema Caballero. Escola Cultura 
Pràctica (c/ Sant Pere, 36) pendent de confirmar els llocs 
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Santa Coloma (Issa Amro) 

12.00 Conferència “Els mitjans de comunicació, eines de construcció de pau” a càrrec d’Issa 
Amro. Teatre Sagarra (Plaça de la Vila, 1) 
 

 

Sant Cugat del Vallès (Txema Urkijo) 
17.00-19.00 Formació en mediació “Experiències de reconciliació” a càrrec de Txema Urkijo. 
Casa de Cultura Auditori de Sant Cugat (c/ de Castellví, 8)  
19.00-21.00 Xerrada "Reconciliació en el conflicte basc: trobades entre víctimes i victimaris” 
oberta a la ciutadania. Casa de Cultura Auditori de Sant Cugat (c/ Castellví, 8) 
 

Sant Vicenç dels Horts (Meir Margalit, Issa Amro i Chema Caballero) 

18.00 Rebuda institucional amb Meir Margalit, Issa Amro i Chema Caballero a la sala de plens 
municipals i signatura del llibre d’honor de la ciutat. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts (Plaça de la Vila, 1) 
19.00-20.30 Xerrada amb Meir Margalit, Issa Amro i Chema Caballero sobre les seves 
experiències com a activistes de pau i breu explicació sobre la situació als seus països 
respectius. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Plaça de la Vila, 1) 
21.00-00.00 2ª sopar-coloqui de la Nit de la Solidaritat, en què es tractarà el conflicte entre 
Israel i Palestina així com també la realitat dels nens soldats a l’Àfrica.  
Cloenda dels actes de la 2ª quinzena de la Solidaritat amb la presència dels activistes 
internacionals d’Israel, Meir Margalit, Palestina, Issa Amor i Espanya, Chema Caballero. Centre 
Catòlic (c/de Torras i Bages, 1) 
Assistència lliure: preu 10€ 
Adquisició de tiquets per al sopar i la sol·licitud de més informació sobre els actes: SIAC 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Plaça de la Vila, 1) Telf. 900 111 656 
a/e: siac@svh.cat 
 

 

 

Divendres 3 d’octubre 

 

Terrassa (Diego Quiroga) 

9.30-11.00 Xerrada “La violència no és la solució” a càrrec de Diego Quiroga. Institut de 
Terrassa (pendent de confirmació) 
12.00-13.30 Xerrada “La violència no és la solució” a càrrec de Diego Quiroga. Institut de 
Terrassa (pendent de confirmació) 
 

Granollers (Meir Margalit) 

9.00 Conferència “Ciutats per la pau a la Mediterrània”. Sala Francesc Tarafa, antiga biblioteca, 
(c/ Corró, 47)  
10.00 Conferència a càrrec de Meir Margalit 
14.30 Dinar  
Públic: Alcaldes i càrrecs polítics de la Mediterrània. Tècnics d’entitats.   
 

Sant Cugat del Vallès (Chema Caballero) 

10.00-11.30 Conferència sobre “La realitat dels nens soldats i l’experiència personal de Chema 
Caballero com a activista de pau” a càrrec de Chema Caballero. IES Pla Farreras (Avda. Ragull 
45-49) 
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12.00-13.30 Conferència sobre “La realitat dels nens soldats i l’experiència personal de Chema 
Caballero com a activista de pau” a càrrec de Chema Caballero. IES Angeleta Ferrer (c/ de 
Granollers, 43) 

 

Santa Coloma de Gramenet (Txema Urkijo) 

10.00 Café-debat “Societat civil i diàleg al País Basc” a càrrec de Txema Urkijo. Cafeteria 
Vedegust () 
 
 

Gavà (Txema Urkijo) 
18.30-20.00 Xerrada “El camí de la pau” a càrrec de Txema Urkijo. Passi documental “El perdó” 
(d’Eduard Sanjuán i Mireia Pigrau) i tertúlia amb Txema Urkijo 
Seu de l’Associació de Veïns del Centre (c/ del Centre, 29) 
  

Sant Boi de Llobregat (tots els activistes) 

19.00 Trobada de la Cooperació i la Solidaritat santoboiana  
19.00 Acte inaugural del Barrejant'14 amb la participació de Meir Margalit i Issa Amro així com 
també amb la presència dels altres activistes per la pau, participants del projecte CCP.   
Entrevista als dos activistes per part d’un especialista en el tema d’Israel/Palestina. El públic de 
l’acte és majoritàriament entitats de cooperació. Sala de Conferencias Can Massallera (c/ 
Mallorca, 30)  
21.00 Sopar de la Cooperació i la Solidaritat santboiana, amb la presència dels activistes per la 
pau. Sala d’Actes Can Massallera. (c/ Mallorca, 30)  
22.30 Audiovisual “12 mesos de cooperació santboiana”, amb la presència dels activistes per la 
pau. Sala d’Actes Can Massallera. (c/ Mallorca, 30)  
23.00 Concert de Rosa Sánchez Quinteto, amb la presència dels activistes per la pau. Sala 
d’Actes Can Massallera. (c/ Mallorca, 30)  

 
 
Dissabte 4 d’octubre 

 

Barcelona (tots els activistes) 

9.30-13.30 Jornada a Casa Amèrica de Catalunya: “La Pau, un dret humà en construcció” 

9.30 Inscripció i recepció dels participants. 
10.00 Inauguració a càrrec de Casa Amèrica de Catalunya, Diputació de Barcelona, Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament i Ajuntament del Prat del Llobregat. 
10.30 Conferència “És la pau un dret humà? Situació actual del debat internacional” a càrrec 
de Jaume Saura i Estapà, president IDHC i Dina Rossbacher, secretària del Comitè assessor del 
Consell de drets humans de Nacions Unides  
11.15 pausa-cafè 
11.45 Taula Rodona: “Construïm el dret humà a la pau des de la pràctica de les persones 
activistes” a càrrec de Diego Quiroga, Caddy Adzuba,  i Meir Margalit. Moderarà Tica Font, ICIP  
13.30 Conclusions finals i cloenda  
Casa Amèrica de Catalunya (c/Còrsega, 299, entresòl) 

 
Sant Boi de Llobregat (Chema Caballero, Caddy Adzuba, Diego Quiroga i Txema Urkijo) 

16.30-18.00 Projecció de la pel·lícula "Aquel no era yo" (2012)  
Café – té – tertúlia amb la participació de Chema Caballero. Sala d’Actes L’Olivera (Plaça 
Montserrat Roig, 1)  
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19.00-20.30 Taula rodona "De la resistència no violenta a la reconciliació" amb la participació 
de Caddy Adzuba, Diego Quiroga Bonilla i Txema Urkijo. Sala d’Actes L’Olivera (Plaça 
Montserrat Roig, 1) 
 

 

Molins de Rei (Meir Margalit) 

18.30-19.30 Xerrada-col·loqui sobre “La situació actual a Orient Mitjà des d’una perspectiva 
del moviment pacifista israelià” Sala d’actes de la Federació Obrera (c/ Jacint Verdaguer, 48) 
 

 

Diumenge 5 d’octubre 

 

Granollers (tots els activistes) 

11.00 Itinerari guiat. Visita cultural (Espais de Memòria i Can Jonch. Centro de Cultura per la 
Pau) Ajuntament de Granollers (Plaça Porxada, 6)  
14.00 dinar 
 
 

Dilluns 6 d’octubre 

 

El Prat de Llobregat (tots els activistes) 

9.00-11.00 Xerrada de Caddy Adzuba amb la Taula de dona 

9.00-11.00 Xerrades amb estudiants de secundària 

12.00-13.00 Entrevista a Caddy Adzuba per la ràdio 
14.00-15.30 Dinar 
16.30-17.30 Rebuda institucional dels activistes de pau 

18.00-20.30 Xerrada-col·loqui sobre “el rol dels mitjans de comunicació en la construcció de 
pau” a càrrec de Caddy Adzuba, Meir Margalit, Issa Amro, Txema Urkijo, Chema Caballero i 
Diego Quiroga.  
 

 

Dimarts 7 d’octubre 
 

Granollers (Chema Caballero) 

9.00-11.00  Trobada amb alumnes de batxillerat (uns 150 alumnes)  
Difusió del curtmetratge "Aquel no era yo" i debat amb Chema Caballero. Escola Pia de 
Granollers (c/Guayaquil, 54). 
 

Barcelona (Meir Margalit, Txema Urkijo, Caddy Adzuba, Issa Amor i Diego Quiroga) 

9.30 Síndic de Greuges (Passeig de Lluís Companys, 7) 
Recepció al Parlament de Catalunya  (Parc de la Ciutadella s/n) 
12.00 Presidenta del Parlament  
13.00 Comissions  
 

Santa Coloma de Gramenet (tots els activistes) 

14.30 Dinar de tots els activistes de pau amb els defensors dels ciutadans. Restaurant Can 
Armengol (c/ de Prat de la Riba, 1)  
17.30 Recepció oficial per part de l’alcaldessa i altres càrrecs electes dels activistes de pau a la 
Sala de plens de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) Aquest acte és obert a representants de les 
entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació. 
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19.00 Acte central “No hi ha camí per la Pau, la Pau és el camí” a càrrec de Chema Caballero, 
Meir Margalit, Issa Amro, Txema Urkijo, Caddy Adzuba y Diego Quiroga. Els constructors de 
pau presentaran la seva acció en pro de la cultura de pau i el risc que comporta la seva 
defensa. Moderarà Tica Font. Teatre Sagarra (Plaça de la Vila, 1) 
 
 

Dimecres 8 d’octubre 
 

Sant Boi de Llobregat (Chema Caballero, Caddy Adzuba i Meir Margalit) 

 9.00 Paraules de benvinguda i inauguració del Fòrum.  
 9.10 Teatre-fòrum a càrrec del Grup de Teatre Jove de la Xarxa d'Educadors i alumnes per la 
Convivència i diàleg amb Meir Margalit sobre “el dret a viure en pau”                  
10.00 Xerrada “el dret de les dones” a càrrec de Caddy Adzuba  
11.00 Descans i refrigeri de comerç just                    
11:30 Xerrada “els drets dels nens i les nenes” a càrrec de  Chema Caballero  
12.15 Cloenda:  

-  Torn final de paraula de les persones activistes 10 min.  
       -  Agraïment al grup de Teatre Jove de la Xarxa.          
       -  Sra. Alba Martínez, Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau, dirigirà unes paraules de 
tancament.  
12.30   Final de l'acte  
Sala d’Actes Can Massallera (c/ Mallorca, 30)  

 
Santa Coloma de Gramenet (Diego Quiroga i Issa Amro) 

HORA Conferència “Viure els joves a Palestina” a càrrec d’Issa Amro  
HORA Conferència “L’acció dels joves en pro de la desmilitarització” a càrrec de Diego Quiroga. 
Instituts de secundària.   

 
Molins de Rei (Txema Urkijo) 

10.00 (primera sessió) Xerrada sobre “Ser defensor dels drets humans en el conflicte basc” 
dirigida als instituts d’ensenyament de secundària de Molins de Rei  (110 alumnes) 
12.00 (segona sessió) Xerrada sobre “Ser defensor dels drets humans en el conflicte basc” 
dirigida als instituts d’ensenyament de secundària de Molins de Rei  (110 alumnes) 
Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera (c/ Jacint Verdaguer, 48)  
14.00 Dinar amb el Primer Tinent  d’Alcalde de Molins de Rei, la Regidora de Nova Ciutadania i 
Drets Humans i el Cap de Negociat de Nova Ciutadania i Drets Humans i membres d’entitats 
locals.   
19.30 Conferència a càrrec de Txema Urkijo  
Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera (c/ Jacint Verdaguer, 48)  
 

 

Granollers (Diego Quiroga) 

19.00-20.30 Conferència de Diego Quiroga amb la presentació a càrrec de Pepe Beunza. 
ANÒNIMS (c/ de Miquel Ricomà, 57). 
Público: Espai anarquista i llibertari 

 
 

Castelldefels (Chema Caballero i Caddy Adzuba) 

18.00-19.00 Visita de Chema Caballero i Caddy Adzuba al Castell de Castelldefels, antiga presó 
disciplinària de les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil, amb les entitats de 
cooperació de la ciutat. 



 

6 

 

19.00-20.30 Taula Rodona: “Àfrica: Explotació de minerals en zones de conflicte i nens i nenes 
soldats”, a càrrec de Chema Caballero i Caddy Adzuba. Castell de Castelldefels (pendent de 
confirmació) 
21.00-23.00 Sopar del Sr. Chema Caballero i de la Sra. Caddy Adzuba amb entitats de suport a 
la Cooperació al Desenvolupament i als Drets Humans de Castelldefels, i representants de 
l’Ajuntament. Restaurant El Parador (Avinguda Diagonal, 39 Castelldefels) 

 
 

Barberà del Vallès (Meir Margalit i Issa Amro) 

17.30 Xerrada a càrrec de Meir Margalit i Issa Amro. Presentació de l’alcaldessa de Barberà del 
Vallès. Activitat dirigida a l’Aula d’extensió universitària de la Gent Gran i també al públic en 
general.  Sala Salvador Allende, Biblioteca Esteve Paluzie (Plaça Constitució s/n) 
Dinar o sopar pendent de confirmar, depenent de les agendes de Meir Margalit i Issa Amro 
 

 

Dijous 9 d’octubre 

 

Molins de Rei (Caddy Adzuba)  

10.00 (primera sessió) Xerrada sobre la trajectòria de Caddy Adzuba com a defensora dels 
drets de les dones, els nens soldats i la llibertat d’expressió de la República Democràtica del 
Congo. Xerrada dirigida als alumnes dels instituts d’ensenyament de secundària (IES) de Molins 
de Rei (110 alumnes) Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera (c/ Jacint Verdaguer 48)  
12.00 (segona sessió) Xerrada sobre la trajectòria de Caddy Adzuba com a defensora dels drets 
de les dones, els nens soldats i la llibertat d’expressió de la República Democràtica del Congo. 
Xerrada dirigida als alumnes dels instituts d’ensenyament de secundària (IES) de Molins de Rei 
(110 alumnes) Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera (c/ Jacint Verdaguer 48) 
14.00-16.00 Dinar amb el Primer Tinent  d’Alcalde de Molins de Rei, la Regidora de Nova 
Ciutadania i Drets Humans i el Cap de Negociat de Nova Ciutadania i Drets Humans i membres 
d’entitats locals.   

 
Castelldefels (Meir Margalit i Issa Amro) 

10.00-12.00 Xerrada “La problemàtica de la construcció de la pau a Israel i els territoris 
palestins ocupats”, a càrrec del Meir Margalit i Issa Amro. Teatre Plaza (Plaça de l’Estació, 4) 
12.00-14.00 Xerrada “La problemàtica de la construcció de la pau a Israel i els territoris 
palestins ocupats”, a càrrec del Meir Margalit i Issa Amro. Institut Mediterrània (Ctra. de la 
Sentiu, 2) 
14.15-16.00 Dinar del Meir Margalit  i Issa Amro amb entitats de suport a la Cooperació al 
Desenvolupament i als Drets Humans de Castelldefels i representants de l’Ajuntament. 
Restaurant El Parador (Avinguda Diagonal, 39Castelldefels) 
 

Barberà del Vallès (Chema Caballero, Txema Urkijo i Diego Quiroga)  
11.00-13.30 (pendent de confirmar) Xerrada amb els alumnes de batxillerat dels dos Instituts 
de secundaria de Barberà del Vallès. Teatre Municipal Cooperatiu (c/de Nèmesi Valls, 15) 
 

Esplugues de Llobregat (Meir Margalit, Chema Caballero i Txema Urkijo) 

17.30-18.00 Espectacle “Arpa i Pau”. Recital de música i poesia sobre la Pau creat per Berta 
Puigdemasa (arpista) i Roger Pera (actor). Biblioteca Pare Miquel (c/Àngel Guimerà, 106-108) 
18.00-20.00 Xerrada-col·loqui sobre la situació actual a Israel, Sierra Leone i País Basc i 
experiències personals dels activistes  Meir Margarit, Chema Caballero i Txema Urkijo. 
Biblioteca Pare Miquel (c/Àngel Guimerà, 106-108) 
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Gavà (Caddy Adzuba i Diego Quiroga)  
17.00-18.30 Xerrada “Perquè no està a la naturalesa de tots/es participar en la guerra” amb 
Diego Quiroga, membre de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de 
Colombia. Institut de Bruguers (c/Jaume I, 4) 
18.30-20.30 Xerrada “La llibertat de premsa els drets humans de les dones i els infants” a 
càrrec de Caddy Adzuba. SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). c/ Generalitat, 7 
Signatura del llibre d’honor de la ciutat (per confirmar) 
21.00 Sopar amb Caddy adzuba i Diego Quiroga 

 
 
Divendres 10 d’octubre 

 

Santa Coloma de Gramenet (Diego Quiroga) 

HORA Conferència “L’acció dels joves en pro de la desmilitarització” a càrrec de Diego Quiroga. 
Instituts d’ensenyament de secundària (IES).   
 

Viladecans (Meir Margalit, Issa Amro, Chema Caballero i Caddy Adzuba)  
9.00-11.00 Xerrada-col·loqui sobre les experiències personals de cada activista de pau i debat 
amb alumnes de 4t de la ESO i Batxillerat i alumnes de l’escola d’adults. Centre de Recursos 
per a Joves Can Xic (c/Parc de Can Xic) 
11.00-11.30 Pausa-café 
11.30-14.00 Xerrada-col·loqui sobre les experiències personals de cada activista de pau i debat 
amb alumnes de 4t de la ESO i Batxillerat i alumnes de l’escola d’adults. Centre de Recursos 
per a Joves Can Xic (c/Parc de Can Xic) 
 

 

Barcelona  

16.00-19.00 Activitat de cloenda: performance “Per cada mina, una flor”. Plaça Universitat  
19.00-19.30 Acte de cloenda amb els activistes que participaran en la performance “Per cada 
mina, una flor”.   

 

 
Dissabte 11 d’octubre 

Viatge de tornada 
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Activitats complementàries al programa de  

Ciutats Constructores de Pau   
 

Esplugues de Llobregat 
 
Espai de conscienciació crítica i solidària entre la ciutadania sobre la situació de diferents països del món 
on encara tenen murs com a un clar exponent de conflicte, separació i por. Amb la col·laboració: Grup 
Eirene 
 
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
De l’1 al 15/10/2014 
Exposició “Els Murs de la vergonya” 
 
Espai que permet donar visibilitat a la tasca que realitzen les entitats del municipi. Es durà a terme 
mitjançant el cinema, com a instrument d’educació en valors. D’aquesta manera es mirarà de fomentar 
la sensibilització i l’educació pel desenvolupament, al mateix temps que s’estimularà la participació de la 
ciutadania en la construcció d’un món millor i més solidari, a través de la participació en entitats locals 
solidàries i de cooperació al desenvolupament. Amb la col·laboració: Fundación Tus Ojos 
 
 
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Del 8 al 17/10/2014 
Exposició “Esplugues projecta i roda Solidaritat” 
 
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Dijous, 16 d’octubre de 2014, a les 18h. 
Projecció del documental sobre les entitats d’Esplugues 
 
Altres activitats complementàries a les escoles: 
Dins l’oferta que es realitza a les escoles i instituts de la ciutat (PAEC) per el curs 2014-2015 
s’han augmentat les activitats específiques de Pau. Aquestes activitats es realitzen amb 
diferents entitats i ONGs que treballen l’Educació pel Desenvolupament. 
 

• Projecció de cinema de Pau 

• El Nur i en Llorenç cerquen un país en pau 

• Contes amb perspectiva de gènere i cultura de Pau 

• Taller de cinema. Esplugues projecte i roda solidaritat 

• Repensem la Pau, el conflicte i les parts implicades. 

• Teatre socioeducatiu de resolució de conflictes 

• Vivenciant la Pau. Tallers d’educació per la pau 

• Murs 

• Dona, conflicte i pau 

• Activistes en pro de la pau 
 
Exposicions: 
• Els murs de la vergonya. Destruïm barreres, construïm la Pau 
• Esplugues projecta i roda solidaritat (exposició i vídeo fòrum) 


