Si vols donar pau, has de tenir-ne… ningú no pot donar allò
que no té.
Autor desconegut
La pau anirà allà on sigui sincerament convidada
Alice Walker

Girona, ciutat de pau
i drets humans

La pau no es pot aconseguir mai per la força.
Albert Einstein
La pau no és un cop de vent sobtat, sinó la pedra en la qual
cada dia cal esculpir l’esforç de conquerir-la.
Miquel Martí i Pol

Dipòsit Legal: GI.113-2016

del 16 de gener al 6 de febrer

Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació
Mestre Francesc Civil, 3, 17005 Girona | Tel. 972 010 250
www.girona.cat/solidaritat

CONFERÈNCIA
“És pot ser pacifista encara?” Acte de record a en Pepo Delàs, pacifista i activista. A
càrrec de Pere Ortega, Pepe Beunza i Mon Marquès
4 de febrer a les 19 h a la Casa de Cultura de Girona
ORGANITZA: Justícia i Pau de Girona
Construïm la Pau és una campanya escolar que es du a terme a la ciutat de Girona com
a activitat commemorativa del Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP)
DINÀMIQUES DE PAU
19, 20, 21, 22 i 26 de gener a les escoles de Girona participants en la campanya
“Construïm la pau”, a càrrec de l’alumnat dels instituts Montilivi de Girona i Vallvera de
Salt
XERRADA:
Prevenció de la violència: Tu tries, Parlem? Dirigida als alumnes de sisè de les escoles
participants en la campanya, a càrrec de la Policia Municipal
FESTA CLOENDA “CONSTRUÏM LA PAU”
29 de gener a les 11 h al Parc del Migdia. Oberta al públic
HORA DEL CONTE DE LA PAU
- 29 de gener a les 17.00 h, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Montilivi. Oberta al públic
Biblioteca Escolar Montfollet (Escola Montfalgars)
- 29 de gener a les 17.30 h, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Montilivi. Oberta al públic
Biblioteca Antònia Adroher
- 29 de gener a les 18.00 h, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Montilivi. Oberta al públic
Punt de lectura Sant Narcís
RECURSOS EDUCATIUS
Jocs i materials sobre cultura de pau i No-violència. Els trobeu en préstec gratuït al
CeDRe, (Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG
Solidàries-www.solidaries.org)
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Repartiment del punt de llibre de la campanya i d’un recull bibliogràfic sobre cultura de
pau i drets humans
Més informació a construimlapau.wordpress.com

ORGANITZA: Coordinadora d’ONG Solidàries i Ajuntament de Girona

PLANTEM LA PAU
Visita al Jardí de la Pau de Girona, plantada d’un server, arbre de Plantem la Pau 2016
29 de gener a les 15:30 hores a les instal·lacions del GEIG de Palau
Lectura dels poemes de Plantem la Pau 2016. Homenatge a Francesc Compte i Cervera
29 de gener a les 19 hores a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats de Girona
ORGANITZA: Amics de la UNESCO de Girona
EXPOSICIONS
“Cinema i Pau” de FundiPau i CeDRe
Del 28 al 30 de gener al Teatre Municipal
ORGANITZA: Ajuntament de Girona
CINEMA
Justícia i Pau i la Lliga dels Drets dels Pobles ens presenten Crònica del dolor i
l’esperança, un documental que ens mostra les conseqüències del conflicte del Congo
26 de gener a les 20.30 h al Cinema Truffaut (entrada lliure)
ORGANITZA: Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, Coordinadora d’ONG Solidàries
i Cinema Truffaut
CANTATA PER LA PAU
- 28 i 29 de gener al Teatre Municipal, sessions per a instituts
- 30 de gener a les 18 h i a les 20.30 h al Teatre Municipal, sessió oberta al públic
(consultar preus)
ORGANITZA: Oxfan Intermón, Grup de treball musical de Secundària a Girona, Càritas i
Ajuntament de Girona
VISITA GUIADA
- 16 de gener a les 11 h, “Girona bombardejada” a càrrec de Salomó Marquès
- 30 i 31 de gener de 10 a 14 h, visita al refugi antiaeri del Jardí de la Infància
- 6 de febrer de 9 a 20 h, “ De Girona a Argèles. El cami de l’exili”
Consultar horaris i preus en el Museu d’Història de Girona
ORGANITZA: Ajuntament de Girona

