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Exposició “La lluita contra les 
discriminacions a Barcelona” 
L’exposició mostra un recorregut pels motius 
pels quals les persones o col·lectius són 
discriminats a la ciutat i dona eines per fer-hi 
front. 
Del 21 de setembre al 30 d’octubre
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda  
(c. Camèlies, 76)
Amb la col·laboració del Centre de Recursos 
en Drets Humans - CRDH
De l’1 al 30 de desembre 
Casal Mas Guinardó (pl. de Salvador Riera, 2)
Amb la col·laboració del grup motor del Casal 
Mas Guinardó. 

Activitat inaugural i taula rodona: Com 
entenem i treballem per la pau dia a dia  
a la nostra ciutat?
Referents d’entitats i serveis a la comunitat 
conversaran sobre com es treballa al territori 
els valors de pau i no-violència partint del 
principi que sense drets humans garantits no 
hi ha pau i es generen discriminacions.
Ponents:

•  Carme Sunyé - Presidenta de la Fundació 
per la Pau

•  Mar Seró i Jordi Moreno - Educadors 
socials  (APC)

•  Alex Rigol - Amical de Mauthausen 
•  Josep Busquets - Cooperativa Roca 

Guinarda
•  Mercè Vidal - Associació Nou Horitzó 

Dimecres 5 d’octubre a les 18.30 h  
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda  
(c. Camèlies, 76)

Teatre fòrum “Mustafà és al replà” 
En una comunitat de veïns trobem un 
problema que ens afecta a totes i tots. 
Davant certs interessos sorgeixen actituds 
discriminadores envers algunes persones. Serà 
possible trobar una solució conjunta?
Divendres 21 d’octubre a les 18:30 h
Casal de Gent Gran Municipal del Baix 
Guinardó (c. Marina, 380)
Amb la col·laboració de la Xarxa Barcelona 
Antirumors i  dinamitzada pel Forn de Teatre 
Pa’tothom.

Xerrada sobre la OTAN i el seu paper 
internacional
Espai de conversa sobre quin paper tenen 
aquest tipus d’organitzacions i quin paper 
i interessos tenim nosaltres. Reflexionarem 
sobre si és possible aspirar a la pau estant dins 
d’una organització militar i què passaria si no 
forméssim part?
Dijous 17 de novembre a les 18.30 h
Casal de Joves Girapells (c. Teodor Llorente, 20)

“Al Guinardó, un món al barri”   
Jornada d’activitats relacionades amb la 
justícia global, cooperació i cultura de pau des 
d’una perspectiva intercultural i interseccional. 
Gaudirem d’un espectacle familiar.
Diumenge 18 de desembre de 10.30 a 14 h 
Casal Mas Guinardó (pl. de Salvador Riera, 2)
Amb la col·laboració del grup motor del Casal 
Mas Guinardó
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