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Dia
Internacional
de les Dones
per la Pau i el
Desarmament
a Santa Coloma
de Gramenet
Organització:

Col·labora:
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Des dels espais feministes i el món local, amb diverses accions i actituds,
les dones han qüestionat el discurs que presenta les guerres com inevitables
i com l’única solució als conflictes, i han recuperat una genealogia de dones
per la pau per demostrar que hi ha una altra lògica més enllà de la bel·licista.
Per a algunes dones, el conflicte els ha donat l’oportunitat d’apoderar-se
i de guanyar accés a espais socials que els hi havien estat denegats fins
ara, d’impulsar estratègies per generar processos de pau i d’organitzarse i esforçar-se per assolir la pau. Per això és tan necessari visibilitzar i
reconèixer el paper fonamental de les dones i del moviment feminista en
la seva tasca en favor de la pau i per l’enfortiment i generalització de la
cultura de pau, com a valor clau en oposició als valors que promouen la
violència, la carrera armamentista i el conflicte armat com a garants de
la seguretat al món. Sense deixar de denunciar el fet que la desigualtat
de gènere i la violència patriarcal fan que les dones pateixin els conflictes
d’una forma més àmplia i punyent.
El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament se celebra
des de 1982, quan centenars de milers de dones es van organitzar contra
les armes nuclears i la cursa d’armament. Avui dia, la seva commemoració
continua sent necessària.

31 de maig, a les 18 hores
BIBLIOTECA CENTRAL (jardí de Can Sisteré, s/n)
TALLER FORMATIU-PARTICIPATIU

FEMINISME(S) I CULTURA DE PAU.
PROPOSTES PER A L’ACCIÓ
Càpsula formativa durant la qual s’estudiaran els vincles indestriables entre la cultura de pau i el(s) feminisme(s). El taller
també ens permetrà conèixer i posar en valor iniciatives de
dones i moviments de dones per la pau.
En la seva part final, la formació ha de contemplar l’explicació
d’exemples pràctics de com elaborar una proposta d’acció en
l’àmbit local per promoure la cultura de la pau amb perspectiva
de gènere. Idealment, com a resultat final el taller hauria de
poder engrescar les persones participants cap a l’elaboració
propostes pràctiques que puguin ser portades a terme o presentades durant Obrint Fronteres, les jornades per la pau i la
cooperació de l’octubre.
A càrrec de: Montse Cervera i Vicky Moreno, activistes feministes i membres de Dones x Dones
Durada: 2h 30 min. Activitat oberta i adreçada a públic
general. Places limitades. Cal inscripció prèvia adreçantse al Centre d’Informació i Recursos per a Dones:
cird@gramenet.cat / tlf. 93 466 14 11

