CONTINGUT

DADES
TÈCNIQUES

La violència és present a la nostra vida quotidiana amb
diverses formes i característiques. La invasió a lIraq, el
sofriment de la pobresa, lassetjament a lescola, o una
puntada de peu en un partit de futbol en són alguns
exemples.

Exposició: 9 plafons de 180 cm. dalçada, 120cm.
damplada i 60 cm. de profunditat cadascun.
Espai necessari: 45m2

També la cultura de la pau ens envolta, cada dia milions
de conflictes entre persones o estats se solucionen a
través del diàleg i arriben a un acord. És a les nostres
mans fer que sempre sigui així, començant pel nostre dia
a dia, podem fer que la violència esdevingui cada vegada
més un fet estrany, a casa, al barri, ... al món.

Cost del lloguer per a lajuntament: 325 . Transport i
muntatge inclosos.
Cost de la conferència (opcional): 125

FORMAT
A través del vidre dun televisor, duna finestra, darrere
una porta o en sorprenent relleu en tres dimensions,
trobarem imatges actuals i textos dun llenguatge senzill
i proper, accessible per adults i joves.
Crítica i compromesa, reveladora i actual, clara i directa,
flexible i optimista, lexposició ens convida finalment a
participar i posicionar-nos, perquè tots convivim amb la
violència... i tu, quina acceptes?

La gran quantitat dinformació que des dels mitjans de
comunicació ens apropa a lactualitat de les guerres o
sofriments llunyans així com lherència cultural de la nostra
història, fan que no ens sorprengui lús de la força entre
persones i pobles.
Tots hi estem habituats, acceptem com a normal la violència,
i perdem la capacitat descandalitzar-nos davant els efectes
que produeix. Però sempre la veiem? Cal evitar-la? Podem
fer-ho?
La violència que acceptem ens ajuda a apropar-nos a la
violència del nostre entorn, per tal de definir la pau més
propera, aquella que podem aportar cadascú de nosaltres,
aquella que fa falta per construir un món més just i en pau.

FUNDACIÓ
PER LA PAU
ONG nascuda el 1983 que treballa per un món en pau.
Fruit de la col·laboració de moltes ciutadanes i ciutadans
desenvolupa activitats d'educació per la pau, de mobilització
social pel desarmament i d'implicació en la resolució
noviolenta dels conflictes.
A través d'una opinió pública cada vegada més informada
i activa, la Fundació per la Pau vol impulsar els canvis
culturals i estructurals que facin possible l'eradicació de
la violència com a forma de relació entre persones i pobles.

c/ Casp 31, 2n 1a A - 08010 Barcelona
Telèfon: 93 302 51 29 Fax: 93 301 75 62
info@fundacioperlapau.org
www.fundacioperlapau.org

La Fundació per la Pau posa a disposició dels ajuntaments,
en el marc del catàleg de lOferta 2008 daccions de
sensibilització de la Diputació de Barcelona, La violència
que acceptem. Una exposició didàctica i per a tots els
públics, que ens ajuda a reflexionar sobre com cadascú
pot construir la pau en un món que ha après a conviure
amb la violència.

Amb la col·laboració de:
Diputació
Barcelona
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