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Educació per a la 
justícia global



Sumem Constructores de Pau

El projecte inclou la col·laboració de diverses entitats catalanes i palestines vinculades a l’àmbit cul-
tural i educatiu, amb les quals es realitzaran activitats diverses: musicals i teatrals (concerts, espec-
tacles, tallers pedagògics, trobades internacionals d’intercanvi), cinematogràfiques (cicle de cinema) 
i formatives (cursos).

> Objectiu específic
Incrementar el compromís de la ciutadania catalana, especialment per part del sector artístic i cultu-
ral, en la promoció de la cultura de pau.  

> Resultats
1. Durant la primera fase, les persones titulars de responsabilitats i obligacions s’empode-

ren amb eines sobre cultura de pau i cooperació cultural, que els permetran promoure 
accions encaminades a treballar pel dret a la pau i a una vida lliure de violències. 

2. Durant la segona fase, les titulars de responsabilitats (músics, actors i actrius) es reivindi-
quen com a constructores de pau, mitjançant un programa de reflexió i sensibilització sobre 
la cultura de pau i els drets culturals dels pobles.

3. Durant la tercera fase, les titulars d’obligacions disposen ja d’eines i promouen una cultura 
de pau, tot fent públiques les situacions concretes de conflicte, mitjançant la recerca, la mo-
bilització i la incidència.

 > Fons aprovats (€): 139.674

 > Cofinançament: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Període: 2021-2023
Es proposa que expressions artístiques i culturals, com la música, el cinema o el teatre, actuïn com 
a fil conductor per fer una aproximació a la situació de resistència i resiliència que manifesta el 
poble palestí en el seu dia a dia.
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Promovem els ODS, defensem les defensores

Es realitzaran activitats en quatre àmbits (formació, sensibilització, recerca i incidència), orientades a 
generar espais ciutadans de debat i a promoure la mobilització social, especialment entre les perso-
nes joves. Així mateix es volen enfortir les capacitats i eines de protecció de les persones defensores 
i l’intercanvi d’experiències.

> Objectiu específic
Contribuir a la protecció internacional i local de les persones i els col·lectius amenaçats per la seva 
activitat de defensa dels drets humans.  

> Resultats
1. Persones defensores de drets humans procedents de set països de tots els continents, 

s’empoderen i enforteixen els seus coneixements i capacitats de protecció individuals  
i col·lectives. 

2. Els i les titulars d’obligacions actuen per a l’aplicació de l’Agenda 2030 i la protecció de les 
persones defensores de drets humans.

3. La societat catalana se sensibilitza i s’implica per transformar les causes que originen els 
atacs i les persecucions a les persones defensores.

 > Fons aprovats (€): 240.000

 > Cofinançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Període 2020-2022
Aquest programa contribueix a construir una ciutadania compromesa amb la justícia i la promoció 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que conformen l’Agenda 2030. En concret, 
es proposa incrementar la protecció de les persones i col·lectius amenaçats per la seva activitat de 
promoció dels drets humans, sensibilitzant la ciutadania per reforçar la solidaritat internacional 
amb les defensores.
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