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Entitat 
Nom: Amigues i amics de la UNESCO de Tortosa 

Adreça: C/ Teodor Gonzalez 43 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 637732851 Correu-e: unesco.tortosa@hotmail.com 

Web: http://www.unescotortosa.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Deconstruir la guerra 

Responsable: Daniel Turon Cutrina - Alba Pallisé Piñol 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Cultural  Formació  Salut 
 Dansa  Lleure  Social 
 Espectacles     
 Altres:        

Format:  Taller  Sortida   
 Curs  Actuació   
 Conferència     
 Xerrada     
 Altres:        

Objectius: 1. Fer-nos conscients del cost d'una guerra (PIB,víctimes,ecològics) 
2. Conèixer els interessos amagats en la fabricació d'armes. 
3. Entendre el sofriment dels desplaçats i dels menors que pateixen. 
4. Tipus de violència i alternatives pacífiques als conflictes. 
5. Activisme pacífic,  treballadors per la pau i consum responsable. 
6.       

Descripció: Utilitzem com a base els materials didàctics "Deconstruim la guerra", elaborats 
conjuntament entre la oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i el 
Departament d'Educació, amb la col.laboració de Justícia i Pau. Els materials tenen com 
objectiu aprofundir i reflexionar sobre una realitat tan "propera" per la seva difussió als 
mitjans de comunicacíó com és la violència i les guerres, però a la vegada tan 
desconeguda, pel mal ús, tan informatiu com recreatiu d'aquesta trista realitat. 
Mostrar el que s'amaga darrera d'una guerra: interessos econòmics, les víctimes 
(moltes vegades menors). Com es construeixen els prejudicis i la imatge de l'enemic 
per fomentar els conflictes, i els danys mediambientals i socials producte d'una guerra. 
I el que és més important, volem donar alternatives a les guerres i a la violència a 
través de la mediació, la participació ciutadana i la cultura de pau. Promovent un 
activisme pacífic per la pau, utilitzant exemples històrics de personatges que van 
dedicar la seva vida a la construcció pacípica de la ciutadania activa .Donarem eines de 
participació per la pau, aprenent a fer un consum responsable i un ús ètic dels nostres 
diners.  

Destinataris: Primer i segon cicle d'ESO i batxillerat. 

Durada: entre 1 i 10 sessions. 

Preu:  40 €/h (2 monitors x 20€/h) 
 Gratuït  

Observacions:       

 


