GRUP LECTURA I DEBAT:

"AL VOLTANT DELS
DRETS HUMANS:
LECTURES I DEBATS
DES DEL LOCAL"
QUI SOM?
Grup Eirene neix el 17 d’octubre de 2011 com una associació educativa per la justícia global que busca promoure la
cultura de pau, la transformació social i el respecte als drets humans a través d’una educació integral, crítica,
participativa i creativa. D’aquesta manera es busca promoure la cultura de pau i el reconeixement, defensa i
protecció dels drets humans entre els infants, els joves i adults sempre tenint present els feminismes, les diversitats i
la sostenibilitat mediambiental.
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un

grup

de

persones

professionals

i
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amb

la
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comuna

d’espais

de

visibilització,

sensibilització i reflexió crítica de les diferents realitats i injustícies que ens envolten; amb anys d’experiència en
educació per la pau i cooperació, que s’orienta des del camp del pacifisme i el desenvolupament.

El Grup Eirene creiem que la construcció d’un món més just s’aconsegueix passant per la transformació del nostre
propi entorn. Es per això que els nostres treballs tenen un gran component d’elements de reflexió per fomentar la

ı́

solidaritat, la responsabilitat i l’esperit cr tic entre els joves, infants i la població general de Catalunya. A més,
formem part de diverses xarxes i plataformes pacifistes.

DESCRIPCIÓ
"Al voltant dels drets humans: lectures i debats des del local" és un projecte destinat a la ciutadania consistent en la
formació d'un grup de lectura orientat a la reflexió conjunta sobre aspectes socials i polítics, com són els drets
humans, l'educació per la pau, la cooperació internacional, la interculturalitat, la globalització, les poblacions
migrants i persones refugiades, entre d'altres. L'objectiu és promoure tant l'anàlisi i reflexió crítica, com el debat i la
discussió constructiva. A través d'aquest procés s'espera oferir a la ciutadania un ventall d'idees i coneixements, així
com recursos i eines, per ampliar l'horitzó de perspectives i accions que contribueixin positivament a la cultura de
pau en el món.
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A més, el projecte es proposa col laborar amb les biblioteques públiques de la ciutat. La proposta és que un cop
finalitzat un cicle, es lliurin uns quants exemplars del llibre seleccionat i es promocioni l'obra i el grup de lectura des
de les biblioteques. Més concretament, la idea és que juntament amb els llibres s'entregui un petit cartell informatiu
sobre el grup de lectura, en el qual es doni a conèixer l'existència del projecte i es faciliti l'enllaç per poder escoltar
l'àudio de la sessió de debat ja realitzada sobre el llibre. La tasca de les biblioteques seria exposar el llibre i el
cartell en un lloc visible pels usuaris. També resultaria interessant que poguessin exposar en el mateix espai tots els
llibres treballats al llarg del projecte. El Grup Eirene podem facilitar unes etiquetes que diguin que el llibre forma
part del grup de lectura amb un Codi QR que enllaci a les persones interessades a la gravació de la sessió
corresponent.
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COM FUNCIONA?
El projecte consisteix en un procés de lectura individual que culmina en una sessió –moderada pel Grup Eirene– de
debat i reflexió conjunta de les persones participants.

En les sessions de debat, sempre que sigui possible, s'intentarà comptar amb una o dues intervencions de persones
d'interès que coneguin bé el tema a tractar, com poden ser: autors/es del llibre, testimonis de primera mà, entitats
del municipi que treballin la problemàtica, persones expertes en la temàtica, etc. Aquestes intervencions seran breus
i s'espera que serveixin per ajudar a situar i contextualitzar millor la realitat sobre la qual volem reflexionar al llarg
de la jornada i/o ofereixin recursos i idees a les persones participants sobre com fer front a la problemàtica des del
municipi on es realitzi.

Per tal d'esfondrar la limitació temporal del debat es mantindrà actiu el blog a internet del grup de lectura on cada
un dels textos treballats tindrà la seva pròpia secció (clublecturaddhh.wordpress.com). En aquest blog es penjarà
una petita ressenya de les obres treballades, la gravació completa de les sessions de debat en format àudio, alguns
materials complementaris d'interès i, si s'escau, alguna breu aportació o reflexió d'alguna persona participant en el
projecte. S'espera que el lloc web ofereixi als internautes un recull de recomanacions de lectures, documentals,
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pel lícules, etc. que permetin la profundització i ampliació dels coneixements envers les temàtiques tractades.
Aquest blog té per objectiu oferir a tota la ciutadania una bibliografia i videografia de temàtica social i política de
gran interès, la possibilitat de visualitzar les sessions de debat i continuar la discussió telemàticament, així com
donar a conèixer el grup de lectura i debat a més persones.

OBJECTIUS
Els objectius del projecte "Al voltant dels drets humans: lectures i debats des del local" són els següents:
Conscienciar sobre realitats de les quals habitualment no se'n parla o no se n'informa amb el rigor i
deteniment que requereixen.

Promoure l'anàlisi i reflexió crítica de la ciutadania.

Crear una xarxa de persones amb inquietuds i sensibilitats socials i polítiques.

Potenciar el debat i la discussió constructiva envers diferents realitats del món.

Incentivar la defensa dels drets humans i la justícia global.

Donar
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a

involucrar-se i participar en elles.

Promoure la lectura.

La proposta del QR té tres objectius principals:

Donar a conèixer a més persones l'existència del projecte.

Incentivar la lectura de llibres relacionats amb drets humans, justícia global i cultura de pau.

Esfondrar els límits temporals del projecte, ja que d'aquesta manera la feina feta seguiria sent d'utilitat i
interès un cop finalitzat cada cicle bimensual.
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PERIODICITAT
El projecte consta de cinc cicles bimensuals al llarg d'un any. Cada cicle està constituït per un període d'inscripció
de
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dies

a

través
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blog

(clublecturaddhh.wordpress.com/blog)

o

mitjançant

una
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sol licitud

via

el

correu

electrònic mariona.grupeirene@gmail.com. Les persones interessades, en inscriure's, es comprometen a llegir l'obra i
assistir a la sessió de debat. Les persones inscrites podran adquirir gratuïtament l'obra seleccionada i disposaran
d'un mes, aproximadament, per llegir-o abans de la sessió de debat. El cicle conclourà amb la realització del debat,
la qual tindrà una durada de dues hores. De totes maneres, les persones participants podran continuant comentant
l'obra a través del blog.

A QUI VA DIRIGIT?
A totes les persones del municipi que n'estiguin interessades. Tanmateix, hi haurà un màxim de 20 persones a cada
sessió de debat. En cas de superar aquest nombre es podria plantejar fer més d'una sessió de debat sobre una
mateixa obra (en el mateix cicle).
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