
 
PROJECTE “CIUTATS DEFENSORES DDHH” 

COL·LABORACIÓ I PROPOSTA GRUP EIRENE: 

CONEIXEM PERSONES DEFENSORES DE DRETS HUMANS, 

COMPROMÍS PER UN MÓN MÉS JUST. 

 

Què és? 

És una proposta de cultura de pau i educació en drets humans en el marc del projecte “ 

Ciutats Defensores de Drets Humans” per preparar pedagògicament als joves i 

professorat per la participació al Fòrum del projecte, on tenen la possibilitat de conèixer 

i trobar-se amb les persones defensores de drets humans. Les franges escolars amb les 

que treballem van de 3r ESO a 2n Batxillerat. 

Qui ho fa? 

Grup Eirene, som un grup de professionals amb anys d’experiència en educació per la 
pau i cooperació, que s’orienta des del camp del pacifisme i el desenvolupament. A Grup 
Eirene creiem que la construcció d’un món més just s’aconsegueix passant per la 
transformació del nostre propi entorn i la revisió i qüestionament de les nostres accions 
i actituds col·lectives i individuals. És per això que els nostres treballs tenen un gran 
component d’elements de reflexió i de vivencialitat. Utilitzem les metodologies 
participatives per la construcció conjunta de l’aprenentatge i per fomentar la solidaritat, 
la responsabilitat i l’esperit crític entre els joves, infants i la població general de 
Catalunya. 
 

Quins són els objectius? 

❖ Donar a conèixer els Drets Humans, la seva importància , connectar-los amb la 
quotidianitat de cadascú i conèixer les raons per promoure’ls, difondre’ls i pro-
tegir-los a través dels exemples de les causes i accions de les persones defenso-
res de ddhh.  

❖ Fomentar la empatia, el respecte i la cooperació a través del apropament, la vi-
sualització del treball i el contacte amb persones que dediquen la seva vida a la 
defensa del ddhh. 
 

❖ Contribuir a l’educació en temes humanitaris i de cultura de pau i en el foment 
de l’esperit crític i coneixement de la realitat en la formació als centres educatius 
i la població general.  
 

❖ Canalitzar les energies de solidaritat i cooperació que puguin sorgir de les 
trobades amb els joves i les persones defensores i de tot el procés. 

 



 

On es fa i quina experiència tenim? 

La nostra relació amb aquest projecte es va iniciar al 2013 amb l’ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet, i ha tingut continuïtat els següents anys fins a l’actualitat 

col·laborant també a partir del 2015 amb  Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí. 

Com es fa? 

A través d’una seqüència didàctica que  consta de 3 fases: tallers de preparació al Fòrum, 

Fòrum, i tallers d’avaluació del procés. 

1) Tallers de preparació  Fòrum 

En aquets tallers s’explica el procés que faran en el projecte de “Ciutats Defensores de 

Drets Humans”, es connecta amb el que són el ddhh i la importància que tenen per a la 

nostra vida, es presenta a les persones defensores de drets humans que vindran a 

visitar-nos i que coneixeran en el fòrum, es preparen les preguntes cap a ells/es i 

finalment els joves realitzen un treball cooperatiu sobre les defensores que servirà com 

a regal a lliurar-les el dia del fòrum. 

Les metodologies utilitzades són reflexives, de col·laboració i aprenentatge conjunt, 

vivencials a través del teatre social i de creació d’un producte final. 

La durada és de 2 hores i assisteixen 2 persones facilitadores. 

Imatges del teatre social a Esplugues i Sant Joan Despí, representant els Drets Humans 

que protegeixen, defensen i promouen les persones defensores.ensores.  

 

 

 

 

 

 



 
Imatges Esplugues i Sant Joan Despí del treball col·laboratiu i d’aprenentatge conjunt 

dels estudiants participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imatges producte final estudiants, regal per les persones defensores. 

 

Participació en el Fòrum 

El fòrum és l’activitat més intensa de tot el procés i el moment més esperat de trobada 

entre joves estudiants  i el professorat amb les persones defensores de drets humans. 

La nostra participació en el fòrum consisteix en la preparació del programa, la 

coordinació amb els centres educatius i la logística, la presentació de l’acte i el contacte 

i organització de la participació de grups de música locals, fins ara de hip-hop com La 

Llama i La Malamara,  que defensin els drets humans. 

 



 
Imatges Fòrum Esplugues, Sant Joan Despí i Santa Coloma Gramenet 

ESPLUGUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA COLOMA GRAMENET 

 

 



 
SANT JOAN DESPÍ 

 

 

 

Tallers avaluació 

Finalment es realitza l’avaluació que té la intencionalitat de tancar bé la seqüència 

educativa i de poder valorar la satisfacció i l’aprenentatge dels joves estudiants i establir 

millores, propostes, idees, etc.  Amb tota la informació dels joves i de tot el procés es 

genera un petit informe pels ajuntaments. L’anàlisi de l’avaluació ens constata 

l’efectivitat a nivell de motivació, sensibilització i aprenentatge que té el projecte de 

“Ciutats Defensores de Drets Humans” sobre els drets humans i alhora la satisfacció dels 

joves per ser un projecte que connecta amb el seu llenguatge i també amb alguns 

aspectes de les seves realitats. 



 
Imatges avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes derivats 

INTERCANVIS entre joves per la defensa dels drets humans, la pau i la justícia global a 

Santa Coloma entre joves del municipi amb joves dels Balcans arrel de la visita de la 

defensora Alma Masic (Bòsnia) al 2013. 

Els projectes que s'han realitzat fins ara consisteixen en un intercanvi bilateral de dues 

fases. En la primera, els joves dels altres països venen al municipi català per, durant una 

setmana, compartir l’experiència de conèixer la cultura, tradicions, història i formes de 

vida, i per realitzar les activitats que els joves catalans han preparat, amb l'eix vertebral 

de la cultura de la pau i la promoció i defensa dels drets humans. En la segona fase, són 

els joves catalans els que viatgen fins al país escollit per a l’intercanvi. L’avaluació i 

l’anàlisi dels projectes anteriors constata que l’experiència amb els joves ha estat molt 

satisfactòria. Els aprenentatges adquirits sobre ambdues ciutats i la seva història, així 



 
com sobre cultura de pau, resolució de conflictes i memòria històrica, el contacte amb 

una altra cultura i la necessitat d’obrir-se a persones amb una llengua, creences i formes 

de vida diferents, han resultat molt enriquidors per als joves i els han ajudat a 

desenvolupar recursos i noves expectatives per a la seva vida. 

PROPOSTES DE VIDA: DESCOBREIXO PERSONES DEFENSORES DE DDHH A LA MEVA CO-
MUNITA, projecte d’aprenentatge i servei en clau de drets humans. Projecte pilot a 
l’Escola Utmar d’Esplugues de Llobregat, curs escolar 2018/2019. 

  El propòsit del projecte és que els joves de l’Escola Utmar, aprofitin la motivació i energia 

després del procés de “Ciutats Defensores de DDHH” i puguin continuar amb una formació 

pràctica, transversal, participativa i més profunda sobre els Drets Humans, que es derivi en una 

investigació i recerca sobre històries d’aquelles persones, entitats d’Esplugues o entorn més 

properes que han pogut construir justícia social  a través de la promoció i la defensa dels drets 

humans. Poden ser persones vinculades a una associació determinada o a  feines i tasques amb 

diferents xarxes o associacions que s'han destacat pel seu treball en defensa dels DDHH. Després 

de la recerca per conèixer per grups cada persona defensora, es proposa la creació d’un Fòrum 

de DDHH organitzat pels joves, on es mostri la feina que han fet i amb els testimoni d’aquestes 

persones defensores del seu barri i comunitat.  

 
Preus tallers previs i avaluació: 200 € per cada taller de 2 hores i 2 persones 

facilitadores.  

Inclou: Creació de taller (adaptat a les persones defensores), calendaris i coordinació 

tallers, reunions professorat, materials, desplaçaments, realització del taller, seguiment 

i informe avaluatiu.  

*El preu de la participació al fòrum és variable segons el temps i les tasques a realitzar. 

 

 

 

Contacte: 

Lídia Tovar (coordinació educació) 

Telèfon: 654860015   

e-mail: eirenecoop@gmail.com 

Web: www.grupeirene.org 

mailto:eirenecoop@gmail.com
http://www.grupeirene.org/

