Presentació

Fundació per la Pau

Cal prendre consciència d’una realitat: la violència és molt present al nostre món. Sovint, però,
cadascú de nosaltres convivim amb aquesta violència amb desinterès o resignació. La majoria de
les vegades ni tan sols som conscients de la seva
presència.

ONG nascuda el 1983 que treballa per un món en
pau.

És necessari i urgent aprofundir sobre aquesta
violència, que pren diferents formes: militarisme,
conflictes armats, terrorisme, violència de gènere,
bulling, etc. Saber que la violència té unes causes i
que, per tant, és evitable.
No menys important és comprendre que el camí
cap a la cultura de pau ja està engegat de fa
temps a través de la noviolència, el diàleg i la
cooperació. Cal posicionar-se individualment en
relació a aquesta violència: que cadascú es pregunti on és, on hauria de ser i què puc fer.
Amb l’exposició ‘Cinema i pau’ i les fitxes didàctiques que l’acompanyen, us proposem, a través
del cinema actual, una aproximació i reflexió a
l’entorn d’aquesta problemàtica.

Exposició

A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsa tots aquells canvis culturals
i estructurals que facin possible l’eradicació de la
violència com a forma de relació entre les persones i pobles.
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Amb la col·laboració de:

I el suport de:

Aquesta exposició és una rèplica de la que, amb el mateix
nom, s’ha fet per encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb el Suport de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels
Drets Humans de la Generalitat de Catalunya.
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L’exposició

Característiques
tècniques

A partir d’alguns exemples de pel·lícules com
Gandhi, Haz lo que debas, Paradise Now, i moltes
més, l’exposició “Cinema i Pau” fa reflexionar el
visitant sobre la cultura de pau, la noviolència, el
desarmament, els conflictes oblidats, el terrorisme, el militarisme i el comerç d’armes.

Format de l’exposició: 16 plafons de 80 cm d’amplada i 2,05 m d’alçada casdascun,
impresos en lones a tot color. Suports inclosos
(no és necessari disposar de paret).
Superfície mínima necessària per a l’exhibició:
aproximadament, 15 metres lineals.

Aquesta exposició és itinerant per la província de
Girona i està pensada per exhibir-se en instituts
de secundària i sales municipals.
També n’hi ha una còpia al servei de la Comarca
de l’Alt Empordà, coordinada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Fitxes didàctiques
Tot i que l’exposició està adreçada també al públic
adult, està pensada especialment per treballar-la
amb joves de secundària. És per això que n’hem
fet unes fitxes didàctiques que ajuden a aprofundir-ne el contingut.
Podeu descarregar-vos-les seguint la següent
adreça web:

www.fundacioperlapau.org/cinemaipau

Reserva
Si voleu dur l’exposició al vostre municipi,
contacteu amb:
CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries
www.solidaries.org
recursos@solidaritat.org
L’Estació. Espai Jove i Solidari.
c/ Santa Eugènia, 17,
17005 Girona
Tel. 972 21 99 16

