Memòria d’activitats 2017

ACTIVITATS
• Diada de la Noviolència: Berta Cáceres
• DENIP “Persones”
• Nits Temàtiques a Cal Temerari
• Memorial Joan XXIII: Carmen Magallón
• Seminari Pensament per la Pau (XIV edició) “Humor i violència”

• Teixint Xarxes
• Curs d’Estiu: “´L’ús del terror com a arma política”.

Diada de la Noviolència
•Dedicada a Berta Cáceres (1973-2016), hondurenya,
lenca, defensora dels DDHH i activista del medi
ambient que va ser assassinada el dia 3 de març del
2016, precisament per la seva tasca de defensa i
activisme en favor dels drets humans i ambientals.

•L’acte va consistir en la lectura d’una lletania
dramatitzada , a càrrec de Txell Roda i 3 artistes de Les
Xandrines.

• Va tenir lloc el diumenge 29 de gener a les 12h, a la
Plaça dels Quatre Cantons de Sant Cugat.

DENIP
• Treball realitzat a quatre escoles del municipi de Sant Cugat del Vallès (Joan Maragall,
La Floresta, l’Olivera i Pi d’en Xandri), en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat
i Taller Triangle.

• El DENIP va tenir com a teló de fons el drama de les persones refugiades, en l’actual
crisi humanitària. L’objectiu era acostar als infants a aquesta realitat des d’una
perspectiva socioafectiva. Acostar-los a la vivència, al sentiment d’exclusió per
reflexionar i posar en valor l’acollida, la necessitat de tota persona de pertinença.
• Ha servit, d’una banda, per reflexionar i prendre consciència del que suposa una
experiència com aquesta, del sentiment d’exclusió i de les pors que tenim quan
arribem a un lloc nou, i quins aspectes i actituds ens ajuden a sentir-nos acollits i
segurs. I de l’altra, per apropar als nens i nenes a l’art contemporani com una forma
d’expressió de les seves vivències i aprenentatges.

DENIP
Va consistir en una instal·lació, “PERSONES”, que recreava una frontera móvil feta a
partir de dibuixos de persones a escala humana, una frontera que acull, i que es pot
traspassar.

NITS TEMÀTIQUES
Les Nits temàtiques organitzades durant el 2017 per l’Unipau han tingut lloc a Cal
Temerari els tercer divendres de cada mes.
LLIBRES TRACTATS :
Gener-maig 2017:
• Gener: La mercantilización de la vida íntima (Arlie Russell Gochschild)
• Març: El crit de la consciència (Martin Luther King).
• Abril: Muertos y heridos y otros textos (Nicasio Landa)
• Maig: Romper el consenso. La izquierda radical en la transición española 1975-1982.
(Gonzalo Wilhemi).

NITS TEMÀTIQUES
El 29 de setembre l’UNIPAU va inaugurar el
curs 2017-2018, amb la conferència d’ Aliya
Harir,

defensora

dels

Drets

Humans

Pakistanesa, que enguany ha participat en el
Programa Ciutats Defensores dels DDHH, en
què hi participa l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès .

NITS TEMÀTIQUES
Aquest curs 2017 – 2018, iniciat al setembre, estarà dedicat a les
Revolucions, a figures i pensaments revolucionaris, rellevants per a la
configuració el nostre món.
Aquestes han estat les obres presentades aquest 2017.
• Octubre Martín Lutero. Renegado y profeta (Lyndal Roper)
• Novembre Lénine. (Hélène Carrère d’Encausse)

XIV SEMINARI D’HIVERN
Humor i violència.
En aquest seminari, hem reflexionat al voltant del paper de l’humor
com a generador de conflictes i a la vegada, com l’humor pot
esdevenir una eina per a la seva gestió.
Va tenir lloc els dies 17 i 18 de febrer, a la Casa de Cultura de Sant
Cugat.

XIV SEMINARI D’HIVERN
PROGRAMA

•Presentació del Seminari i introducció a càrrec d’ Arcadi Oliveres, President
d’Unipau i Tortell Poltrona, pallasso.
• Humor violent i excloent que utilitza l’humor com a arma a càrrec d’Andrés
Barba. Llicenciat en Filologia Hispànica per la U. Complutense. Novel·lista i assagista
•Humor que s’enfronta a la violència amb humor a càrrec de Koldo Vio, Educador
social i pallasso. Col·laborador d’Unipau
•Pedagogia de l’humor, funció transformadora i límits a càrrec Jesús Damián
Fernandez Solís. Doctor en pedagogia, llicenciat en filosofia i lletres i educador
social. Cofundador de “Humorpositivo” consultora de formació de l humor en l’àmbit
professional
•Humor dels grups atacats que se’n riuen dels seus discriminadors a càrrec José M.
Perceval, Doctor en ciències socials i en comunicació. Professor de l’UAB. Membre
d’Unipau

XIV SEMINARI D’HIVERN
Despeses Seminari 2017 : 1.659,71€
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MEMORIAL JOAN XXIII
• Concedit a Carmen Magallón, , per la seva trajectòria constant en defensa de la pau i els Drets
Humans, des d’una perspectiva feminista.

• L’acte va tenir lloc al Centro Pignatelli de Saragossa, el 20 de maig de 2017.
• A l’acte va participar Jesús Alemany (que va rebre el Memorial Joan XXIII l’any 1997) i una
intervenció musical que va interpretar lletres de José Antonio Labordeta.

I MENCIÓ FREDERIC RODA
•Aquest 2017 hem assistit a la I Menció
Frederic Roda, en reconeixement a la
tasca de “persones que ja no hi són,
però que mereixen ser recordades”, en
paraules d’Arcadi Oliveres.
•Es va atorgar a Alfons Banda, President
de FundiPau, en reconeixement a la
seva llarga trajectòria en la defensa
dels DDHH i la seva tasca com a
divulgador, educador i activista per la
pau.
•L’acte va tenir lloc al Centre Borja, dins
el marc del Curs d’Estiu

TEIXINT XARXES a Sant Cugat
•Aquest 2017, el Teixint Xarxes s’ha realitzat a 5 INS i Escoles de la ciutat: INS
Pla Farreres, INS Angeleta Ferrer, INS Arnau Cadell, Escola Avenç, Escola
Pureza de Maria.
•En total, més de 570 alumnes de la ciutat han pogut gaudir dels tallers, que
han impartit un total de 6 educadores.
•L’Arcadi Oliveres ha fet la conferencia inaugural o de cloenda dels tallers, a
cadascuna de les institucions educatives.
•Tant les valoracions del professorat com de l’alumnat són molt positives i es
reafirmen en la confiança en el projecte, com a activitat de formació i
sensibilització transformadora.

TEIXINT XARXES a la resta de
municipis
•Aquest 2017, el Teixint Xarxes s’ha realitzat als municipis de Sant Quirze,
Rubí i Cerdanyola, en 10 centres d’Educació secundària.
•En total, més de 982 alumnes han pogut gaudir dels tallers, que han
impartit un total de 5 educadores.
•L’Arcadi Oliveres ha fet la conferencia inaugural o de cloenda dels tallers,
a cadascuna de les institucions educatives.
•De la mateixa manera que passa a Sant Cugat, les valoracions del
professorat com de l’alumnat són molt positives i es reafirmen en la
confiança en projecte, com a activitat de formació i sensibilització
transformadora.

TEIXINT XARXES
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CURS D’ESTIU 2017
L’ús del terror com a arma política
XXXII Edició
6 a 12 de juliol

CURS D’ESTIU 2017
Presentació XXXII Edició Curs d’Estiu:
•Va tenir lloc el 14 de juny a la sala de conferències del Monestir i van participar en
l’acte la Tinent d’alcalde Susanna Pellicer i el president de la Unipau Arcadi Oliveres.
•L’acte es va dividir en dos temps. En la primera part, La Tinent d’Alcalde va donar la
benvinguda a totes les persones assistents. Arcadi Oliveres, com a President de
l’UNIPAU, va fer la presentació del curs i del programa d’enguany, que va girar al
voltant de “L’ús del terror com a arma política”.
•En la segona part, vam poder gaudir de la Conferència inaugural a càrrec de Dolors
Bramon, professora emèrita de l’UB i Doctora en Filologia semítica i Història
Medieval, que va portar com a títol “El mal anomenat Estat Islàmic. La terminologia
no és innocent”. Dolors Bramon va contextualitzar, des de la seva formació
lingüística, a la terminologia emprada en el terrorisme gihadista.

CURS D’ESTIU 2017
Cartell i Programa del Curs d’Estiu 2017

CURS D’ESTIU 2017
Programa
Divendres 7

Història de la por i el terror com a arma política

• L'ús del terror a l'Àfrica Colonial: esporàdic, sistemàtic, planificat. Eduard Gargallo.
Investigador del Centre d’Estudis Africans (CEA) i del Centro de Estudos Internacionais
(ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa)
• El terror com a arma de guerra. Ciutats bombardejades. Tomàs Alcoverro. Periodista i
escriptor. Corresponsal de La Vanguardia a l’Orient Mitjà.
• Terror i dictadures: repressió i violències en el franquisme. Pau Casanellas. Historiador
(Instituto de História Contemporânea - Universidade Nova de Lisboa i Universitat Autònoma
de Barcelona)
• Islam, modernitat i jihadisme: d’Al Qaida a l’Estat Islàmic. Javier Martín. Delegat de l'
Agencia Efe al nord d'Àfrica, autor del llibre “Estado Islámico, geopolitica del caos”.

CURS D’ESTIU 2017
Dissabte 8 Anàlisi d’una confrontació: terrorisme asimètric i terrorisme d’estat
• Terrorisme d’ estat versus grans crims internacionals. Gonzalo Boyé. Advocat, Professor
de Dret Processal Penal en el Centre d'Estudis del Colegio de Abogados de Madrid
• Murs invisibles. Sistemes legals coexistents o crim d’apartheid?Ana Sánchez Mera.
Coordinadora de Campanyes del Comitè Nacional Palestí de BDS (Boicot, Desinversió i
Sancions a Israel)
• El terrorisme en els mitjans de comunicació. Manuel Torres. Professor Titular de Ciència
Política a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
• La violència guerrillera a Llatinoamèrica: el cas de les FARC. Yezid Arteta. Escriptor,
analista sobre pau i conflictes.
• Ciberespai i seguretat. José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y
Prospectiva de la Guardia Civil. Conseller i codirector de l’Àrea d’Estudis Estratègics i
Intel·ligència del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM

CURS D’ESTIU 2017
Diumenge 9

El Negoci del terror

• El crim organitzat, en la nova agenda territorial de grups armats yihadistes i
secessionistes. Beatriz Mesa. Corresponsal de la Cadena Cope per al nord d'Àfrica i el
Sahel i col·laboradora d'El Periódico de Catalunya des de 2007. Doctoranda en Ciències
Polítiques per la Universitat de Grenoble (França).
• Guerres de frontera: com la indústria armamentística es beneficia de la tragèdia dels
refugiats. Wendela de Vries Coordinadora de Stop Wapenhandel.
• El lobby de les empreses de seguretat i de defensa. Tica Font. Directora de l’Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP)
• El finançament del terrorisme (taula rodona):
Les connexions entre la ‘guerra contra les drogues’ i la ‘guerra contra el
terrorisme’: Condicionants, relats i desafiaments. Constanza Sanchez Avilés Directora de
l'àrea de Lleis, Polítiques Públiques i Drets Humans, Fundación ICEERS
Terrorisme i Estat del benestar Carlos Sanchez. Periodista, Director adjunt de El
Confidencial.
Bancs, paradisos fiscals i entramats financers de les organitzacions terroristes.
Arcadi Oliveres, Economista, President de Unipau

CURS D’ESTIU 2017
Dilluns 10

Les víctimes

• El trànsit de l’acord de pau amb les FARC-EP a la construcció de la pau a Colòmbia:
finestra d’oportunitat o canvi lampedusià? Rafael Grasa. Professor de Relacions
Internacionals de la UAB i assessor en construcció de pau a Colòmbia
• Qui son les víctimes del terrorisme? Quines són les finalitats del terrorisme i
alternatives? José Angel Ruiz-Jiménez. Prof. Departament d’Història Contemporània i
membre de l'IPAZ de la Universidad de Granada
• Lògica i mites del terrorisme suïcida. Alejandro Pozo. Investigador del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau.
• La violència política a l’Argèlia postcolonial: la construcció de l’enemic a través de la
premsa. Rafael Bustos Professor de Relacions Internacionals a la Universidad
Complutense de Madrid
• Memòria crítica front l’oblit o la reconstrucció mitificada. Jose Perceval, Historiador,
professor de la facultat de ciències de la comunicació de l’UAB, membre de la Unipau.

CURS D’ESTIU 2017
Dimarts 11

Solucions polítiques i solucions policials / militars al terrorisme

• Què és la guerra contra el terrorisme? José Luis Gordillo. Professor Titular de Filosofia
del Dret a la UB i investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
• Vigilància i presumpció d'amenaça en la política policial de la UE. Chris Jones,
Investigador, Statewatch
• Política antiterrorista europea en l'era digital. Maryant Fernández. Senior Policy
Advisor a European Digital Rights (EDRi)
• Connexió i mites del terrorisme i la yihad. Boko Haram. Igor Barbero. Periodista
• Lleis antiterroristes i el seu impacte als conflictes Thais Bonilla. Llicenciada en
periodisme, Responsable de comunicació social a NOVACT

CURS D’ESTIU 2017
Dimecres 12

Conferència de clausura.

La crisi dels EEUU i la presidencia de Trump. Mariano Aguirre. Senior Advisor de NOREF,
Norwegian Centre for Conflict Resolution

Conclusions i clownclusions. José Angel Rruiz Jiménez i Koldo G. Vio

CURS D’ESTIU 2017
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CURS D’ESTIU 2017 Participació
Enguany el Curs d’Estiu s’ha caracteritzat per una àmplia participació al llarg de tots els dies i
totes les ponències. Una tendència que venim observant des de l’edició anterior és que hi
ha menys inscripcions, però aquestes són per a tot el curs, i no tant inscripcions puntuals.

Participació al Curs d'Estiu 2017
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CURS D’ESTIU 2017
Valoració del curs
• El 99% de les persones assistents valoren entre satisfactòriament i molt
satisfactòriament el curs d’estiu, incloent aspectes com l’organització,
els continguts, ponents i les activitats de germanor.
• Només un 1% ha valorat el curs com a regular.

CURS D’ESTIU 2017
Despeses
Despeses Curs d’Estiu 2017

Despeses Curs d'estiu
2017
Ponents

3.045,00 €

Viatges
Lloguer Centre Borja i Sala
Monestir

2.969,82 €

Secretaria

2.141,24 €

Comunicació

1.969,40 €

Difusió

1.216,33 €

Clownclusions

1.537,00 €

Residència

1.424,00 €

170,45 €
765,00 €

2.468,40 €

1.424,00 €

5.738,60 €
2.969,82 €
1.537,00 €
1.216,33 €
1.969,40 €

Personal de reforç

765,00 €

Varis/materials

170,45 €

Traducció
TOTAL

3.045,00 €

2.468,40 €
23.445,24 €

5.738,60 €

2.141,24 €

Ponents
Lloguer Centre Borja i Sala Monestir
comunicació
Clownclusions
Personal de reforç

viatges
Secretaria
difusió
Residència
Varis/materials

INGRESSOS UNIPAU 2017
Ingressos 2017

Ingressos 2017

€10.000,00

Conveni Ajuntament Sant Cugat
Subvenció Agència Catalana de
Cooperació

39.500,00 €

€2.225,00

20.011,50 €

€39.500,00
€24.769,00

DENIP Sant Cugat
Teixint Xarxes

1.880,00 €
24.769,00 €
€1.880,00

Inscripcions

2.225,00 €

Ingressos extraordinaris

10.000,00 €

Total

98.385,50 €

€20.011,50

Conveni Ajuntament Sant Cugat
Subvenció Agència Catalana de cooperació
DENIP Sant Cugat
Teixint Xarxes
Inscripcions
Ingressos extraordinaris

DESPESES UNIPAU 2017
DESPESES 2017

Despeses 2017
Memorial Joan XXIII per la pau
Nits temàtiques
Seminari Pensament per la
Pau
Diada de la noviolència

€180,00

€3.862,93

3.862,93 €

€1.659,71
€552,37

180,00 €
€23.305,55

€13.406,30

1.659,71 €
552,37 €

Teixint Xarxes

13.406,30 €

Curs d'estiu

23.445,24 €

Serveis generals

26.581,93 €

Personal Tècnic

23.305,55 €

TOTAL

92.994,03 €

€23.445,24

€26.581,93
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