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• CONFERÈNCIA: “Mujeres tejiendo la paz”,
a càrrec de Manuela Mesa.
Divendres 29 d’abril de 2011, 20’15 h.
Les dones no són millors ni més pacífiques que els hòmens, 
però han tingut i tenen un important protagonisme en la causa 
de la pau. Hem d’aprofitar el camí que han obert les dones que 
no han volgut sotmetre’s ni resignar-se a la injustícia, a la 
prepotència de la violència, a l’arrogància del poder o a la 
insolidaritat. Volem caminar per les sendes de les dones que 
han teixit la pau practicant el diàleg i promovent les aliances i la 
inclusió en un món on la violència, l’exclusió i la humiliació són 
una part habitual de l’exercici del poder.
Manuela Mesa és directora de CEIPAZ (“Centro de Educación e 
Investigación para la Paz”) de la “Fundación Cultura de Paz”. En 
l’acte ens presentarà el projecte “1325 mujeres tejiendo la paz”, 
un llibre i una pàgina web (www.1325mujerestejiendolapaz.org) 
que difonen el paper de les dones en la construcció de la pau.
La Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides reconeix que les dones no sols són víctimes de les 
guerres, sinó que també són claus imprescindibles en els 
processos de pau i en la rehabilitació postbèl·lica.

• DOCUMENTAL: “Dones construint la pau a Israel–Palestina”, 
realitzat per l’equip del programa Latituds (TV3).
Dijous 19 de maig de 2011, 20’15 h.
En aquest magnífic documental podrem veure dones jueves i 
palestines treballant juntes per una pau justa. La tasca de grups 
feministes i pacifistes com ara Dones de Negre, Isha le Isha, 
Machson Watch, Who Profits?, New Profile o TAM no ens 
deixarà indiferents.

• EXPOSICIÓ: “Dones del món”, de l’artista Dori Cantó.
Visites: durant el mes de juny de 2011, de dilluns a 
divendres, de 20 a 21’30 h.
Els quadres i les instal·lacions de Dori Cantó solen convidar a la 
reflexió. El seu art sempre conté una mirada crítica, sovint 
irònica. “Dones del món” és un recorregut ple de contrastos i de 
matisos. Una exposició on podrem trobar dones privilegiades i 
dones que pateixen injustícies. Dones que resisteixen i que 
lluiten i dones esclaves de la moda i del consumisme.


