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El 6 d’abril de 2021 ens deixava el nostre estimat company i amic
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau durant 14 anys.
L’Arcadi va ser un autèntic mestre de militància i un referent
moral indiscutible per a milers de persones i nombroses entitats
i federacions que ens sentim hereves del seu llegat.
És per això que, des de Justícia i Pau Barcelona, volem mantenir viu el
seu missatge, perquè la seva aposta és del tot actual i estem segures
que, caminant amb esperança, un món més just i millor és possible.
La Setmana per la Pau - Arcadi Oliveres vol ser un espai de trobada, obert a la participació de tota la ciutadania per tal de provocar
una possibilitat real, viva i dinàmica per repensar, entre totes i tots,
el futur desitjat per a la nostra societat.

Ens hi acompanyes?

Dilluns 27 JUNY (tarda) 		

Presentació de la
Setmana per la PauArcadi Oliveres 2022

Dimarts 28 JUNY (tarda) 		

De 16.00 h a 20.00 h

“El lideratge de la joventut
per a una Europa del futur”

En col.laboració directa amb les oficines del Parlament Europeu
i la Comissió Europea a Barcelona, proposem un espai intercultural, divers i plural perquè la joventut comparteixi i presenti
les seves demandes, reivindicacions i propostes davant de representants de les institucions europees. Les principals idees i propostes es presentaran com a agenda concreta d’accions tant al
Parlament de Catalunya com a la Comissió i Parlament Europeu.
I N S C RI P C I Ó

Espai Fontana (C. Gran de Gràcia, 190, BCN)

Presentació, per part de Justícia i Pau
Barcelona i la família Oliveres-Künzi, de
la 1a edició de la Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres. Durant l’acte, es projectarà
l’entrevista “El mètode Arcadi” elaborada
pels mitjans La Directa i Crític i, a continuació, tindrà lloc un petit col.loqui amb
les persones impulsores de la iniciativa.

DimECRES 29 JUNY (matí) 		

11.00 h

“Per una ciutat de pau i antiracista”

Lleialtat Santsenca (C. d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Espai coorganitzat amb el Consell de la Joventut de Barcelona
i el Servei Civil Internacional de Catalunya.

Dimecres 29 JUNY (tarda)

18.30 h

Plaça Idrissa Diallo
El happening “Per una ciutat de pau i antiracista”
és l’acte més simbòlic de la Setmana per la Pau
– Arcadi Oliveres. L’actual plaça Idrissa Diallo encara conserva una placa en honor a l’esclavista
Antonio López, que donava nom a la plaça fins
fa unes setmanes. Durant l’acte, es durà a terme
una actuació de dansa contemporània per denunciar el passat esclavista de la plaça i proposar una visió de futur que permeti avançar cap
a una ciutat més intercultural, justa i lliure.
Amb la col.laboració de TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació).

19.00 h

Plaça Sant Jaume

Dijous 30 JUNY (tot el dia)

De 10.00 h a 20.00 h

Plaça Universitat
A la plaça Sant Jaume, un dels
llocs emblemàtics de Barcelona, trobem el cor de la ciutat.
Al llarg dels anys, en aquesta
plaça s’han escoltat els crits i
les reivindicacions ciutadanes
de molts i diferents col.lectius
i també les celebracions de
grans triomfs socials i comunitaris. És en aquest context
que proposem un espai de
silenci, meditació i vetlla per
la pau, amb la participació de
les diferents tradicions espirituals i conviccionals presents
a la ciutat.
Acte coorganitzat amb la Direcció
General d’Afers Religiosos del
Departament de Justícia, l’Ajuntament de Barcelona, la XIP (Xarxa
Interreligiosa per la Pau) i AUDIR.
Amb la col.laboració de Càritas Diocesana de Barcelona.

La Plaça del Diàleg és una iniciativa per tornar a portar el missatge
de l’Arcadi als carrers. Durant tot el dia, la plaça acollirà la instal·lació
artística “Ser pacifista al segle XXI. Com contribuir a una cultura
de pau ara i aquí?”, realitzada per Domestic Data Streamers, amb
l’objectiu de compartir els seus missatges més importants i de generar espais de trobada, debat i conscienciació de la ciutadania en
general. També hi haurà un espai musical i un espai en el qual seran
presents diverses entitats de la ciutat vinculades amb l’Arcadi.
Acte coorganitzat amb l’Institut Català Internacional per la Pau, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i Lafede.cat.
Amb el suport de la Fundació Solidaritat UB i Fiare. I amb la participació del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, Escola Cultura de Pau, Federació Catalana de Voluntariat Social, Fundipau i Universitat Internacional de la Pau.

