MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 2020

INTRODUCCIÓ
Aquest 2020 ha estat un any molt complex per a tothom, degut a
l’emergència sanitària que estem vivint, arrel de l’aparició i propagació
de la COVID-19.
Les mesures de distanciament social han obligat a la Unipau a adaptar
les activitats a la virtualitat intentant en tot moment mantenir l’esperit
que defineix a l’entitat, com a espai de trobada, de reflexió, de
comunitat.
Amb tot, aquest esforç no hagués estat possible sense el suport del Grup
de treball, que ha recolzat totes i cadascuna de les decisions, ha
plantejat alternatives i s’ha prestat per a participar activament en les
propostes.
I per suposat, el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a través
de l’àrea de cooperació, per a poder continuar amb la nostra tasca.

ACTIVITATS
• Diada de la Noviolència: Commemoració del 71è Aniversari de
l’assassinat de Mahatma Gandhi
• Projecte artísticoeducatiu DENIP: Estar bé.
• Nits Temàtiques

•Memorial Joan XXIII per la Pau:Chido Oumah . II Menció Frederic Roda:
Dones x dones
• Seminari Pensament per la Pau: “Pau i Pensament decolonial.
Deconstruïr el discurs contra l’altre”.
• Teixint Xarxes
• Curs d’Estiu: “Radiografia d’una pandèmia. Una anàlisi ambiental,
econòmica i social.

DIADA DE LA NO-VIOLÈNCIA
•La Diada de la Noviolència del 2020 es va
dedicar a Maria Dolors Renau, vicepresidenta de
la Unipau, que va morir el 2019. L’acte volia ser
un reconeixement a tota la seva trajectòria en
favor dels drets de les dones i la pau i la seva
vinculació amb Sant Cugat del Vallès.
• Va tenir lloc el diumenge 2 de febre a les 12h, a
la Plaça dels Quatre Cantons de Sant Cugat del
Vallès.
•L’acte va consistir en el parlament d’Arcadi
Oliveres i la Neus Sotomayor, i es van llegir uns
poemes de la Dolors Renau a càrrec de Dolrs
Vilarasau. Va clausurar l’acte l’actuació d’Àlvar
Roda, que va posar música a un poema de Maria
Dolors Renau.

DENIP “ESTAR BÉ”
• El projecte, format per 3 sessions, d’una hora i mitja de durada, s’ha
realitzat enguany a 3 escoles del municipi de Sant Cugat del Vallès, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat i el Taller Triangle. Han
participat les escoles de Ciutat d’Alba, Joan Maragall, L’Olivera, La Floresta i
Turó de Can Mates.
•

L’objectiu de l’activitat és motivar, a través de l’art, a la reflexió sobre la pau
i la noviolència. El procés parteix d’una temàtica concreta o del testimoni
d’un personatge rellevant per la seva lluita noviolenta, arrel del qual es
desprenen els continguts que s’aterren al context i vivències del propi
alumnat.

DENIP “ESTAR BÉ”
Enguany s’ha treballat el concepte de la seguretat humana, com a condició indispensable
per a assolir el benestar tant individual com col·lectiu, tot oposant-lo a la idea de seguretat
(armada, violenta, excloent), que està tan estesa en la nostra societat. A les escoles, hem
reflexionat al voltant del que necessitem per a sentir-nos segures i quines són les
necessitats bàsiques. Què cal que defensem? Com ens protegim des d’una cultura de pau?
A través de l’exemple del Moviment d’Objecció de Consciència ens hem qüestionat la
cultura de defensa, que utilitza la por per justificar l’ús de la violència. Mitjançant el joc i les
arts plàstiques s’ha volgut reflexionar amb l’alumnat sobre què ens fa sentir segures i quins
son aquests espais (casa nostra, l’escola, el barri on vivim, etc.). I posar l’ èmfasi en què per
a sentir-nos lliures i en pau cal que trenquem el discurs de la por i que ens centrem en tenir
cura de nosaltres mateixes i del que ens envolta
Com a resultat del treball a l’aula s’ha elaborat una instal·lació artística que ha recollit els
treballs de l’alumnat de totes les escoles participants i que s’ha exposat de forma pública a
la plaça Magí Bartralot el diumenge 2 de febrer de 2020, coincidint amb la celebració de la
Diada de la Noviolència de la Universitat Internacional de la Pau.

DENIP “ESTAR BÉ”
Fotografies extretes del blog: https://denipsantcugat.wordpress.com/

NITS TEMÀTIQUES
Degut a la situació d’emergència sanitària i sobretot, en els mesos de
confinament, l’activitat de les Nits temàtiques es va veure perjudicada. En el
primer semestre de 2020 només es va poder realitzar la Nit temàtica de gener.
A partir d’octubre, aquesta es va retomar de manera online, el que ha suposat
un repte per a l’entitat, al haver d’adaptar l’activitat a la virtualitat intentant
mantenir l’esperit de les nits temàtiques, on el debat i el caliu són el centre.
❖ Divendres 17 de gener: Lucía P.Sanagustín “Nisa’: Amán contado por ellas. ”
❖ Divendres 30 d’octubre: David Meseguer “Respirando fuego.”
❖ Divendres 11 de desembre: Miguel Pajares “Refugiats climàtics”. Aquesta
nit temàtica es va emmarcar en les activitats organitzades a Sant Cugat del
Vallès, amb motiu del 10 de desembre, Dia dels Drets Humans.

NITS TEMÀTIQUES

NITS TEMÀTIQUES

NITS TEMÀTIQUES

MEMORIAL JOAN XXIII
❖El Memorial Joan XXIII per la Pau és un premi en el qual, la Universitat
Internacional de la Pau conjuntament amb l’Institut Víctor Seix de
Polemologia, reconeix la trajectòria de persones fortament compromeses
amb la construcció de la pau i el desenvolupament humà.
❖El guardó es va donar per primera vegada l’any 1967, éssent el premi de
pau més antic de Catalunya. Alguna de les persones guardonades han estat
Raimon Panikkar, Eduardo Chillida, Carmen Magallón, Adolfo Pérez Esquivel,
Maixabel Lasa o Josep M. Montferrer, entre d’altres.
❖Des de l’any 2018 s’otorga també la Menció Frederic Roda, que vol ser un
reconeixement a la tasca de col·lectius que treballen per a la defensa dels
drets humans i construcció de pau, des d’àmbits tant locals com
internacionals.

MEMORIAL JOAN XXIII
❖El 16 de novembre de 2019 va tenir lloc la concessió del Memorial
Joan XXIII, a la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
❖Es va concedir a Chido Onumah, periodista , escriptor i activista pels
Drets Humans a Nigèria. Amb el Memorial, es va premiar la seva
trajectòria en defensa dels Drets Humans, contra la corrupció i per
l’aprofundiment de la democràcia a Nigèria, país més habitat d’Àfrica

❖II Menció Frederic Roda, concedida a Dones x dones, per el seu treball
continuat de solidaritat i acompanyament a les dones que resisteixen en
situacions de conflicte armat i treballen per la seva resolució pacífica

❖Degut a la pandèmia, no s’ha pogut celebrar l’acte públic de lliurament
del Memorial i la Menció.

SEMINARI
PENSAMENT PER LA PAU

SEMINARI
PENSAMENT PER LA PAU
L’edició XVII del Seminari Pensament per la Pau, la vam dedicar a
reflexionar al voltant dels discursos antiracistes i propostes d’acció
encaminades a transformar la situació de desigualtat, racisme i
xenofòbia que persisteix a casa nostra i que segons indiquen anàlisis
actuals, està escalant tant en intensitat com en violència.

Per això vam convidar a persones no blanques a compartir el discurs
antiracista, eines per a deconstruir els nostres discursos i actituds i
mostrar de quina manera el racisme està inscrit en la nostra cultura i en
les nostres institucions. Es van generar debats intensos i amb molta
reflexió, que van possibilitar, també amb certa polèmica, espais de
trobada i de compartir punts de vista que generalment queden al marge
i s’invisibilitzen.

SEMINARI
PENSAMENT PER LA PAU

De dreta/esquerra.
A dalt: Arcadi Oliveres i Cayetano Fernández.
Diana Ortiz. Susan Kalunge
A baix: Lucia Mbomío i Moha Gerehou

SEMINARI
PENSAMENT PER LA PAU
Xifres de participació al Seminari Pensament per la Pau.
Participació total

Participació per gènere

SEMINARI
PENSAMENT PER LA PAU
Les despeses del Seminari Pensament per la Pau de l’any 2020, sumen
un total de 1.426,62 euros, que es van dividir en 6 tipus de despesa:
allotjament, càtering, comunicació, dietes, honoraris de ponències i
transport.
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TEIXINT XARXES
•

Aquest 2020, el Teixint Xarxes s’ha realitzat a 12 INS i Escoles dels municipis de Barcelona,
Granollers, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Aquest any no hem fet tallers a
Cerdanyola del Vallès perquè estem pendents de la licitació de les activitats per part de
l’ajuntament del municipi, situació que encara no està resolta.

•

En total, aproximadament 1.125 alumnes han pogut gaudir dels tallers, que han impartit un
total de 3 educadores.

•

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.

•

Aquestes valoracions van acompanyades d’un procés d’avaluació externa que ha impulsat
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb el suport de la Diputació de Barcelona i que ha tingut
lloc en aquest any 2020. Els objectius d’aquesta avaluació han estat: fer una sistematització dels
continguts del projecte Teixint Xarxes, veure de quina manera els continguts de les sessions
encaixen a l’aula i fer propostes de millora.

•

Un fet rellevant i que ha impactat al Teixint Xarxes ha estat la situació d’emergència sanitària i el
confinament, que va obligar a tancar els centres educatius de tot el territori espanyol. Des de la
Unipau es va valorar la possibilitat de continuar amb el projecte educatiu, perquè es va
considerar que en aquell moment, més que mai, era necessari seguir acompanyant els centres i
l’alumnat en la reflexió crítica i conjunta sobre els drets humans i la cultura de pau. Així, les
educadores del projecte van adaptar els materials dels tallers en sessions virtuals, que van
mantenir el mateix objectiu que el projecte original: la transmissió de valors i d’eines per a la
comprensió del món des d’una perspectiva oberta i crítica, amb l’objectiu de contribuir al
desenvolupament de persones i societats més justes.

TEIXINT XARXES en xifres

TEIXINT XARXES en xifres

CURS D’ESTIU 2020

CURS D’ESTIU 2020
La XXXV edició del Curs d’Estiu estava ja en preparació quan va sobrevenir l’emergència sanitària i el
confinament. En els primers mesos (de març a maig), encara es va mantenir la programació tal i com
s’havia plantejat, ja que la situació d’incertesa impedia prendre decisions i no volíem anular el curs, una
de les activitats principals de la Unipau, tot i que sabíem que no es podria fer igual.

A partir de maig, quan ja vam assumir que la situació perduraria en el temps i que per tant, no podríem
recuperar la presencialitat, vam decidir replantejar-nos el curs d’estiu. Amb el grup de treball es va
decidir dedicar el Curs a repensar la pandèmia, les seves causes i els seus efectes a partir de tres
aspectes que considerem fonamentals: el mediambiental, l’econòmic i el social. Per a poder fer la
radiografia de la pandèmia, vam convidar a experts i expertes i persones significades que també durant
la pandèmia havien expressat bé sigui a través de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació, les
seves tesis sobre el significat i conseqüències de la pandèmia.
Des de la Unipau vam fer un gran esforç en adaptar el format del curs d’estiu, caracteritzat per la seva
proximitat, caliu i rigorós en els continguts, en un format virtual, que pogués reunir al màxim aquestes
característiques. Fruit d’això, va esdevenir una edició dividida en 3 jornades, cadascuna amb tres
ponents que van fer primerament una exposició individual i després es va obrir un torn de diàleg i debat
on hi participaven tant els panelistes com el públic assistent.

CURS D’ESTIU 2020
Fotografies de les tres jornades del Curs d’Estiu.
Jornada del 6 de juliol

Jornada del 7 de juliol

CURS D’ESTIU 2020
Fotografies de les tres jornades del Curs d’Estiu.
Jornada del 8 de juliol

DESPESES CURS D’ESTIU
2020
Degut a les limitacions que la pandèmia a
suposat per a les activitats públiques, el
pressupost del Curs d’Estiu també es va
haver de modificar. Per això, no hi ha
despeses d’allotjament ni de transport.
Però es mantenen les despeses de
comunicació, dietes i honoraris i s’han afegit
despeses d’infraestructura.
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INGRESSOS UNIPAU 2020
Conveni Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
Teixint Xarxes
Subvenció ICIP 70% *
TOTAL

41.500,00 €
25.053,18 €
8.400,00 €
74.953,18 €

11%

34%

55%

* a executar a partir de gener del 2021
Conveni Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Teixint Xarxes
Subvenció ICIP 70% *

DESPESES UNIPAU 2020
1%

Diada Noviolència
385,39 €
Nits temàtiques
150,00 €
Seminari d'hivern
1.761,16 €
Curs d'Estiu
1.777,33 €
Memorial Joan XXIII
- €
Teixint Xarxes+DENIP 15.243,78 €
Personal
34.828,09 €
Despeses generals
8.449,14 €
TOTAL
62.594,89 €
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