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El Centre d’Estudis per la Pau JM. Delàs, de Justícia i Pau,
reprèn amb aquest Seminari el cicle de Pensament per la Pau
iniciat en anys anteriors en què es van analitzar els principals
autors i autores del pensament i l’acció per la pau.
Enguany, volem donar un pas endavant, i amb aquest
Seminari pretenem posar a l’abast dels assistents les pràctiques i tècniques de la desobediència civil i la noviolència
com a eines per la transformació social. És a dir, mostrar
com la noviolència és l’instrument més poderós per transformar els conflictes, la societat i el món.
Mohandas Gandhi és, sens dubte, el pensador i activista social més rellevant de la noviolència. Recordem que el
seu pensament i les seves accions va ser determinants en
l’alliberament del poble indi. La figura de Gandhi des de
la vessant ideològica no ha estat prou valorada, malgrat que
bona part dels moviments de transformació social mundials
actuals, sense ser del tot conscients, són en bona part hereus
del seu pensament. Observem com molts moviments socials han abandonat la violència al comprovar les perversions
que aquest camí ha comportat per als pobles. Mentrestant,
grans moviments de masses en accions pacífiques fan caure governs o aconsegueixen transformacions importants a
l’Amèrica Llatina, Europa i Àsia.
Així, el Seminari dedicarà una primera sessió a la vigència
del pensament social i polític de Gandhi. A la qual seguiran
tres sessions pràctiques sobre les tècniques de la desobediència civil i la noviolència per transformar la societat. L’última
sessió explicarà per què l’ecopacifisme és, avui, un programa
d’avenç social. Totes les sessions estaran conduïdes per activistes que han reflexionat i practicat activitats d’objecció,
desobediència i noviolència en la seva trajectòria vital.
Amb aquest Seminari, de dos sessions teòriques i tres
pràctiques, el Centre Delàs vol posar a l’abast dels i les joves,
membres dels moviments socials, eines per la reflexió i l’acció que ajudin a la transformació.
Centre Delàs
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1ª Sessió. 26 d’octubre 2010 · 19 h
u Presentació del seminari
Arcadi Oliveres i David Minoves
u

El pensament social i polític de Gandhi
(La transformació social des de la noviolència)
Pere Ortega, investigador i activista per la pau

2ª Sessió. 2 de novembre 2010 · 19 h
u La desobediència civil, una eina per a la transformació
(1ª sessió pràctica de tècniques de noviolència)
Gabriela Serra, brigades de pau i activista de
moviments socials
3ª Sessió. 9 de novembre 2010 · 19 h
u Metodologia de la noviolència
(2ª sessió pràctica de tècniques de noviolència)
Sabino Ormazabal, periodista, ecopacifista i activista
de l’objecció de consciència
4ª Sessió. 16 de novembre 2010 · 19 h
u L’acció directa noviolenta
(3ª sessió pràctica de tècniques de noviolència)
Pepe Beunza, activista i primer objector
de consciència de l’Estat
5ª Sessió. 23 de novembre 2010 · 19 h
u Les raons de l’ecopacifisme
(Una eina política per a la transformació social)
Josep Lluís Gordillo, professor de filosofia del dret
i activista de la Plataforma Aturem la Guerra

