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INTRODUCCIÓ

L’Associació Grup Eirene presenta la memòria de les activitats dutes a terme durant l’any
2012 i els projectes que durant aquest any s’han pogut implementar donant‐nos
l’oportunitat de crèixer i de dur a terme processos d’intervenció social de més llarga
durada.
Durant aquest 2012 hem tingut l’oportunitat de seguir implementant els tallers de pau i
els de cinema i alhora hem pogut crear‐ne de nous, com els de desarmament i els de
teatre d’intervenció social, que ens han permès ampliar la nostra acció i poder
desenvolupar noves dinàmiques per fer arribar la cultura de pau i desenvolupament a més
beneficiaris.
Poder seguir desenvolupant els tallers a les escoles ens ha dotat de major experiència i per
tant, hem pogut anar millorant els tallers que inicialment s’havien creat. Creiem
fermament en millorar la nostra tasca dia a dia, no només a nivell de continguts i
metodologies, sinó també formant‐nos nosaltres mateixes i aprofundint en les matèries
que treballem.
Aquest any hem volgut començar a presentar‐nos a algunes subvencions per poder seguir
desenvolupant la nostra tasca amb projectes de més llarga durada i amb la intenció
d’oferir processos formatius que permetin aprofundir i donar una visió més completa de
les temàtiques que abordem.
A nivell de comunicació de l’entitat, seguim mantenint i actualitzant la pàgina web com a
carta de presentació de Grup Eirene. Hem cregut necessari, per a poder desenvolupar la
tasca comunicativa, obrir una pàgina a facebook i un perfil a twitter per poder, amb
immediatesa, informar a les persones interessades en la nostra feina.
Durant aquest any hem pogut desenvolupar un taller de teatre d’intervenció social amb
un grup de joves de Santa Coloma de Gramenet. Aquest taller es va realitzar per primera
vegada al mes de juliol i la segona edició de setembre a desembre. El treball que es va
realitzar amb aquestes joves va culminar amb una obra de teatre fòrum sobre bullying que
vam poder estrenar amb gran èxit d’assistència i participació. Aquest ha estat el nostre
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primer projecte de llarga durada i podem dir que ha estat una experiència gratificant i
enriquidora que donada la bona acollida i resultats obtinguts continuarà el proper 2013.

ITINERARIS DE PAU: DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL AL COMPROMÍS COL.LECTIU

Els itineraris de pau a Grup Eirene sorgeixen com un desig de donar alternatives a la
situació de violència que vivim, de treballar una cultura amb els joves i els infants que
reforci l’educació en valors de pau, la resolució de conflictes de forma creativa, el
desarmament, la solidaritat, la cooperació, el desenvolupament, de crear espais que
prioritzin un educació integral i humanitzada davant de la tendència d’una educació
tecnòcrata i mercantilitzada.
Actualment els itineraris de pau s’han convertit en l’eix que vertebra les diferents
temàtiques que es van construint per tal d’incidir en els centres educatius i desenvolupar
aquests temes.
Objectius generals dels tallers

∗

Construir i entendre el concepte de conflicte i reflexionar sobre les actituds
adoptades davant d’ell.

∗

Definir i visualitzar exemples actuals que reflecteixin la cultura de la violència, i
pensar, mitjançant activitats, com es poden articular les estratègies necessàries
per elaborar una cultura de pau, de consens, de conciliació i diàleg.

∗

Apropar i donar a conèixer el greu problema humanitari dels conflictes armats
existents en el mon d’avui.

∗
∗

Potenciar el pensament, l’actitud crítica.
Propiciar la consciència de que la transformació social només serà efectiva amb
la participació de tots i totes i responsabilitzar‐nos en la construcció del nostre
futur (quin món volem i com volem construirlo).

∗

Canalitzar les motivacions de cooperació i solidaritat que puguin sortir entre
l’alumnat a través d’iniciatives de Grup Eirene o d’iniciatives dels propis alumnes
o del professorat després de l’acció.
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TALLERS DE CULTURA DE PAU
Els tallers de cultura de pau es realitzen amb uns recursos i metodologia dinàmica, visual,
de debat i reflexió.

1 En primer lloc, es presenta el Grup Eirene. Es comença amb una metodologia
constructiva de l’aprenentatge, copsant que és el que saben els/les joves i
despertant l’interès per crear un aprenentatge significatiu.
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“Pluja d’idees” dels alumnes sobre el tema. Construcció grupal del concepte de
conflicte i pau.

3 Joc socioafectiu que permeti evidenciar la forma més habitual de resolució de
conflictes i la inutilitat de la utilització de la violència.

4 Debat sobre el sentit de la pau, similitud amb la realitat, les desigualtats i les seves
conseqüències, i les estratègies no violentes per resoldre els conflictes que fomenti
el compromís personal: I jo, què puc fer?.

Centres on s’ha dut a terme
ESCOLA

MUNICIPI

CURS

NUM. TALLERS

INSTITUT NUMÀNCIA

SANTA COLOMA

3r ESO

4

INSTITUT PUIG I CASTELLAR

SANTA COLOMA

3r ESO

4

INSTITUT TORRENT DE LES BRUIXES

SANTA COLOMA

2n ESO

1

INSTITUT TORRE ROJA

SANTA COLOMA

3r ESO

3

INSTITUT FERRER I GUÀRDIA

SANT JOAN DESPI

1r ESO

4

INSTITUT DUC DE MONTBLANC

RUBÍ

3r ESO

5

ESCOLA REGINA CARMELI

RUBÍ

3r ESO

2

INSTITUT L'ESTATUT

RUBÍ

3r ESO

4

TALLERS DE CINEMA
A Grup Eirene creiem que el cinema és una eina engrescadora i altament sensibilitzadora.
Per això hem creat una recopilació pedagògica de pel·lícules que endinsen als joves, al
professorat i a la població general en l’educació per la pau per crear mirades més crítiques
i solidàries de realitats socials complexes.
Les pel·lícules amb les que hem treballat aquest 2012 són: Promises, Voces Inocentes i
Invisibles.
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Per al 2013 es preveu treballar les següents pel·lícules: Una botella en el mar de Gaza,
Las tortugas también vuelan i En tierra de nadie.

Centres on s’ha dut a terme
ESCOLA

MUNICIPI

NUM.
TALLERS

CURS

INSTITUT NUMÀNCIA

SANTA COLOMA

3r ESO

4

INSTITUT PUIG I
CASTELLAR

SANTA COLOMA

1r
BATXILLERAT

1

ESCOLA NATZARET

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

4t ESO

2

ESCOLA NATZARET

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

1r
BATXILLERAT

2

ESCOLA UTMAR

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

4t ESO

2

INSTITUT LA MALLOLA

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

1r
BATXILLERAT

2

ESCOLA REGINA
CARMELI

RUBÍ

4t ESO

2

INSTITUT L'ESTATUT

RUBÍ

3r ESO

4

INSTITUT NUMÀNCIA

SANTA COLOMA

1r ESO

4

INSTITUT SALVADOR
PEDROL

SANT JOAN DESPÍ

1r
BATXILLERAT

1

INSTITUT SALVADOR
PEDROL

SANT JOAN DESPÍ

2n
BATXILLERAT

1

DESARMEMNOS!
Grup Eirene aquest any ha creat el taller Desarmemnos per poder per ajudar a la
conscienciació de les terribles conseqüències que provoca l’ús indiscriminat de les armes,
la seva proliferació i comercialització sense control.
Amb aquest taller es vol augmentar els nivells de consciència i responsabilitat entre
els/les joves en la construcció d’un món en pau davant les situacions de greu patiment
humanitari que es generen per la utilització massiva de les armes.
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NO MÉS MINES ANTIPERSONAL!
Alguns professionals de Grup Eirene han treballat en organitzacions especialitzades en la
lluita contra les mines antipersonal que els hi ha dotat de una experiència important en el
tema per aplicar als centres educatius.
Objectius

∗

Reaccionar de manera crítica i activa entorn de la problemàtica i les conseqüències
que ocasionen les mines antipersonal i les bombes de dispersió.

∗

Potenciar el compromís i les actuacions que promouen una cultura de pau i els
valors democràtics i solidaris.

TALLERS DE TEATRE D’INTERVENCIÓ SOCIAL
El teatre social és una gran eina d’autoconeixement i de resolució de conflictes, i per tant,
de transformació social. Les situacions de malestar i violència que cada un de nosaltres viu
es deuen a la incapacitat i manca de referents per afrontar els conflictes de manera
diferent a la violència. Així doncs, si aprenem a valorar positivament els conflictes i
treballar de manera cooperativa i creativa podem evolucionar a nivell personal i
transformar a nivell social, a més d’enfortir la relació amb l’altre.
Amb els tallers de teatre d’intervenció social pretenem prendre un compromís amb fer
visibles les estructures injustes per transformar‐les i això passa per reconèixer que hi ha
conflictes i saber com tractar‐los. Això és precisament l’oportunitat que ens dona el teatre
social, i, juntament amb les seves diferents tècniques teatrals, és el que treballarem.

Objectius

∗

Desenvolupar en els joves habilitats i estratègies per al seu desenvolupament
personal, tot capacitant‐los per ser autònoms en les seves decisions i fets, al mateix
temps que capaços d'expressar els seus sentiments, emocions , preocupacions,
comunicar‐se, ser sensibles i capaços d'escoltar els altres.

∗

Treballar en equip cooperativament.

6

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012

∗

Desenvolupar la creativitat que cada persona posseeix per saber arribar a
solucions creatives i noviolentes als conflictes amb què ens trobem.

∗

Crear un espai on els joves es puguin expressar i puguin parlar del que els
preocupa, inquietuds, pors ...

∗

Promoure la participació i la convivència, i d'aquesta manera despertar
consciència social.

∗
∗
∗

Facilitar la integració social a través de la creativitat i l'experiència lúdica.
Potenciar la transformació social a través de la reivindicació i la denúncia social.
Treballar l'educació en valors.

Els tallers de teatre d’intervenció social està previst que es duguin a terme a partir de
febrer de 2013.

PROJECTE DE TEATRE D’INTERVENCIÓ SOCIAL: PROJECTE ACTUA

Vam presentar aquest projecte al Departament de Cooperació i Solidaritat de Santa
Coloma que ens sol.licitava un projecte per a poder dinamitzar l’espai de pau, una sala
situada al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, i alhora per poder crear un grup de
joves interessats en la pau i els drets humans que volguessin realitzar accions
conjuntament amb l’ajuntament com a voluntaris implicats amb la seva realitat més
propera. Per la llarga tradició de teatre que hi ha en aquesta població vam creure que era
bo poder donar a conèixer aquesta vessant de teatre més participatiu i amb unes fortes
arrels socials per promoure la participació, la reivindicació social i l’ajuda mútua.

TALLER DE TEATRE D’INTERVENCIÓ SOCIAL JULIOL 2012
Del 3 al 26 juliol de 2012 vam realitzar un taller de teatre intensiu que va consistir en 8
sessions d’una hora i trenta minuts cada dimarts i dijous. Amb aquest taller preteníem
crear un grup de joves formats en el teatre d’intervenció social que després poguessin
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emprendre accions en el seu propi municipi ja que amb el taller disposarien d’eines
necessàries per realitzar intervencions socials a favor de la pau i dels drets humans.
El curs va començar amb una baixa matriculació de joves però el nombre de participants
va anar creixent a mida que va avançar el curs fins a un total de 15 participants.
Les primeres sessions del taller van consistir en dinàmiques participatives que pretenien
que els alumnes es coneguessin i formessin un grup. Per això, vam anar treballant
dinàmiques on es posaven en comú les inquietuts de cada participant i les del grup. Entre
els participants ràpidament es van anar creant llaços de coneixença que van facilitar el
treball posterior.
Durant les sessions posteriors es va treballar amb diverses tècniques del teatre de
l’oprimit i es van realitzar petites peces teatrals per abordar problemàtiques socials en les
que els participants volguessin fer incidència. La implicació social dels joves va anar
creixent a mida que entre ells mateixos compartien les seves preocupacions per l’entorn
més proper i per realitats que malgrat estar tant a la vora els eren desconegudes.
En aquestes sessions també es van utilitzar tècniques de clown, de biodansa i d’altres
disciplines que van aportar una visió sumament enriquidora al taller.
Com a resultat del taller es va formar un grup de joves implicats en el seu entorn més
proper, amb moltes ganes de participar activament amb les causes socials que els
interessaven i sobretot, amb la iniciativa de saber‐se empoderats per a la implicació social.
Un bon exemple d’aquesta motivació va ser la de participar com a voluntaris al Festival
Internacional de Circ Solidari de Santa Coloma de Gramenet.

TALLER DE TEATRE D’INTERVENCIÓ SOCIAL SETEMBRE – DESEMBRE 2012
Aquest projecte es va realitzar com una continuació de l’intensiu que vam realitzar al mes
de Juliol de 2012 al Centre Mas Fonollar. Per a aquest nou curs vam seguir emprant les
tècniques del teatre socioeducatiu com a eina clau per a l’autoconeixement i la resolució
de conflictes alhora que volíem potenciar la participació dels i les joves del taller en
activitats solidàries de Santa Coloma.
El taller es va dur a terme un dia a la setmana, els dijous, en sessions de dues hores, des
del 20 de setembre al 28 de desembre de 2012.
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Arrel d’aquest projecte vam poder crear les estàtues per la pau. Una forma d’expressió
creativa que els participants van voler aportar per a la Setmana de la Cooperació i la
Solidaritat de Santa Coloma de Gramenet.
L’eix vertebrador d’aquest segon projecte va ser la creació d’una obra de teatre fòrum,
basada en les tècniques del teatre de l’oprimit, per a finals d’any, coincidint amb la Festa
Major d’hivern de Santa Coloma de Gramenet i inclosa en les accions que es duien a terme
des del Departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament.

OBRA DE TEATRE FÒRUM
Els temes escollits pels participants inicialment van ser dos: el bullying o l’assetjament
escolar i els desnonaments provocats per la crisi econòmica que estem vivint actualment.
Els dos temes eren igualment potents i suposaven un repte per als participants. Finalment,
es va escollir el tema del bullying perquè per als assistents al taller era un tema més
proper que els afectava o els havia afectat en primera persona. De tota manera, els
participants del projecte van decidir que volien igualment fer incidència en l’altre tema
escollit i es va decidir cobrar una entrada per a l’assitència a l’obra que seria donada a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Santa Coloma de Gramenet.
L’obra es va estrenar el 28 de desembre de 2012 a les 19.30h i va durar unes dues hores.
L’assitència de públic a l’obra de teatre va ser molt elevada. Van assistir uns 70
espectadors que van omplir la capacitat de la sala d’actes del Centre de Recursos Juvenils
de Mas Fonollar.

PÀGINA WEB, PÀGINA DE FACEBOOK I TWITTER

Durant aquest any 2012 hem seguit millorant i ampliant el contingut de la pàgina web
amb els nous tallers que hem incorporat i actualitzant el projecte de teatre d’intervenció
social amb les diferents edicions que hem realitzat. Hem volgut també aquest any ampliar
els idiomes de la pàgina web. Hem afegit dos nous idiomes: castellà i anglès.
Per continuar amb la tasca comunicativa de l’entitat aquest 2012 hem obert una pàgina
de facebook on penjem periòdicament continguts (fotografies, vídeos, enllaços d’interès)
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que considerem interessants per a la nostra tasca educativa i sensibilitzadora. Vam creure
necessari obrir també un perfil de twitter que, enllaçat amb la pàgina de facebook, creen
un tàndem perfecte per poder ampliar la xarxa de contactes de l’entitat.

SUBVENCIONS PRESENTADES AL 2012

Durant el 2012 vam presentar‐nos a quatre convocatòries de subvencions que
seguidament detallem. Vam creure que seria una bona oportunitat per començar a obrir
aquest camp i donar‐nos a conèixer entre les diverses institucions de Barcelona.
Malgrat no vam tenir massa bona sort amb la concessió de les subvencions creiem que
hem de reflectir la feina realitzada en aquesta memòria, ja que cadascuna de les
convocatòries en les que ens hem presentat ho hem fet de manera seriosa i acurada.
Alhora que són projectes en els que creiem fermament i tractarem de posar en marxa quan
puguem optenir els recursos necessaris per a la seva execució.

CONVOCATÒRIA PER A ENTITATS SOCIALS – OBRA SOCIAL LA CAIXA (Maig 2012)
El projecte d’acció social de La Caixa es va presentar amb la intenció d’ampliar el nostre
àmbit d’actuació, desenvolupar la nostra formació social cap a altres entitats de tota
Catalunya i començar a incidir en organismes on es treballa amb col·lectius més
desafavorits de la societat. Concretament la implementació del projecte s’adreçava als
centres oberts de joves i els objectius eren l’apropament a la pau i la resolució de conflictes
a través de diferents tècniques i estratègies educatives: dinàmiques de grups, teatre
d’intervenció social, debats i cinema fòrum.
La Caixa ens va denegar la subvenció per saturació de peticions però van valorar
positivament el projecte.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Juny 2012)
Vam presentar el Projecte Actua de Teatre d’Intervenció Social amb la intenció
d’obtenir fons per poder‐lo oferir a Centres Oberts dels municipis de Santa Coloma de
Gramenet i de Martorell.
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L’Ajuntament de Martorell ha mostrat interès des d’un inici en el projecte però, degut a
l’actual situació de crisi, no ha pogut fins al moment dur‐lo a terme.
Per a nosaltres constituia un nou repte que vam prendre amb moltes ganes i il.lusió i que
actualment encara seguim mantenint i esperant una propera oportunitat per dur a terme
aquesta nova vessant del projecte Actua ja que malauradament no ens van concedir la
subvenció sol.licitada.

SUBVENCIÓ PER A LES ENTITATS DEDICADES A L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT – AJUNTAMENT DE
BARCELONA (Juliol 2012)
El projecte de l’Ajuntament de Barcelona es va presentar amb la intenció de iniciar‐nos en la
formació de professorat. A Grup Eirene creiem que hi ha col∙lectius de professorat interessats
en el seu creixement com a docents i en la seva formació a nivell de pau, desenvolupament i
drets humans. Pensem que per transformar la nostra societat i millorar‐la l’educació es clau i
per tant també ho és la formació dels professionals de l’educació formal, no formal i informal.
No ens van atorgar la subvenció però sí que es va aprovar. En una reunió posterior amb la
tècnica del Programa de Barcelona Solidària ens va poder informar dels punts forts i febles de
la subvenció presentada i donant‐nos les bases per poder millorar‐la.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (Novembre 2012)
Per a poder donar continuïtat al Projecte Actua de Teatre d’Intervenció Social a Santa
Coloma de Gramenet vam presentar‐nos a aquesta convocatòria del Fons Català de
Cooperació per al Desenvolupament.
Restem a l’espera de l’aprovació del projecte per a poder donar continuïtat al taller de
teatre d’intervenció social de Santa Coloma de Gramenet al 2013.
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PREVISIONS PER AL 2013

Durant el proper any volem seguir amb la tasca que durant aquest any i dos mesos, des de
la nostra creació, hem encetat. Seguim creient en la feina que realitzem i per això
continuem apostant per la línia d’actuació de l’entitat i per les activitats que hem creat fins
ara.
Grup Eirene vol ampliar la seva proposta d’activitats per aquest proper any i ampliar el
nombre de municipis amb els que treballem. També volem començar nous projectes en els
que estem treballant activament i posar en marxa algunes noves vies d’actuació de
l’entitat.
A Grup Eirene ens sembla de vital importància vincular el nostre projecte a xarxes i
campanyes nacionals i internacionals que treballin en les temàtiques i projectes que es
desenvolupen en l’entitat. Així doncs per al 2013 es preveu sol·licitar l’adhesió a:
Campanya Desmilitaritzem l’educació, Campanya Internacional de Prohibició de les
mines antipersonal i les bombes de dispersió: ICBL i CMC i la Campanya d’Armes
Sota Control.
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