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Exposició internacional
sobre la Pau al món

La Llacuna

Casal de Barri
La Llacuna

La mostra recull una selecció
de dibuixos que han fet nenes
i nens d’arreu del món sobre la
temàtica de la Pau. La idea forma
part d’un projecte d’abast mundial
desenvolupat per la Fundació
Friendship Force International, coordinat a
Barcelona per la Direcció de Justícia Global
i Cooperació Internacional de l’Ajuntament.

El projecte dels barris del Districte de
Sant Martí l’ha desenvolupat l’alumnat
de l’institut Maria Espinalt que ha participat
en l’edició d’enguany de 		
l’Audiència Pública de Nois
i Noies, que justament tenia
com a idea principal
‘Barcelona, ciutat de pau’.

Programació

La grua, l’ocell de la sort

Exposició internacional 			
‘My dream of Peace’
Selecció d’alguns dels dibuixos sorgits del projecte
PaintPals per visualitzar la imatge de la pau en què
han participat nenes i nens d’arreu del món.
Tots els dibuixos, a bit.ly/MyDreamOfPeace
Del 13 al 23, de 16 a 20 h. de dilluns a divendres

Visita guiada i taller artístics
sobre la pau
Dirigides a centres educatius del barri, amb
dinamització a càrrec del grup motor de l’institut
Maria Espinalt.
Dies 14, 17, 21 i 22, de 10 a 14 h

Un petit pas per a la pau
Dinàmiques de moviment i expressió plàstica per
obrir a la reflexió sobre la pau i la no violència, a
càrrec del col·lectiu Lo Relacional. Dirigit a gent gran.
Dimarts 14, a les 18 h (3)

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
Cineforum al voltant d’aquesta pel·lícula de Stanley
Kubrick en relació a la campanya desarmament
nuclear de l’ICAN. Debat coordinat per Carme Suñé
(FundiPau) i Francesc Gusi (activista per la pau).
Dimecres 15, a les 18 h

A partir de la papiroflèxia i dels pictogrames,
divulgació d’aquesta au com a símbol de pau i ocell
de la sort en la cultura japonesa.
Al carrer Almogàvers, amb Ciutat de Granada
Dissabte 18, a les 12 h (1)

Cordons de vida

Taller per crear una obra col·lectiva al carrer amb
través de diferents tècniques artístiques, tant
plàstiques com corporals.
Al carrer Sancho de Ávila, amb Roc Boronat
Diumenge 19, a les 12 (1)

Capoeira, una eina per 			
a la transformació de conflictes
Aproximació a aquesta dansa amb origen a
l’esclavatge del Brasil. Dirigit a joves.
Dilluns 20 de maig, a les 18 h (2)

Fem passes cap a la cultura de pau
i desmilitarització
Xerrada a càrrec d’Antoni Soler, president de
FundiPau i especialista en construcció de pau 		
i resistència pacífica.
Dimecres 22, a les 18 h
(1) Dirigit al públic infantil
(2) Dirigit a joves
(3) Dirigit a persones grans

HI COL·LABOREN

Casal de Barri La Llacuna, Fundació IRES, Col·lectiu Superilla del
Poblenou, Habitatges Glòries, Cooperativa Antiga del Camp de l’Arpa,
FundiPau, Casa Àsia, Fundació Akwaba, CreArt, i Lo Relacional.

