
 

 

Presentació 

MANRESA REBEL  és una campanya d’activitats que sumen dos temes bàsics al Pla de 

sensibilització ciutadana i educació en valors que portem a terme des de la regidoria 

de Cooperació: els drets humans i el consum conscient. D’una banda, celebrem el dia 

internacional dels drets humans el dilluns 10 de desembre i, d’altra banda, cada Nadal 

volem aportar un punt de reflexió i propostes que facin d’aquesta celebració una 

ocasió per millorar el món que tenim, començant per les nostre pròpies relacions i 

propòsits. 

Per què Manresa Rebel? 

Perquè des de l’ajuntament i el consell, no ens resignem al constant creixement de les 

desigualtats i a la manca de redistribució de riquesa i oportunitats. Sabem que hi ha un 

altre món possible i que ja existeixen alternatives. 

És una crida a l'acció. Si bé, volem aportar anàlisi de les causes de les desigualtats, aquest 

aspecte és un primer pas imprescindible per passar de la reflexió a la proposta i a l'actuació. La 

paraula "REBEL.LAT" és especialment inspiradora, ja que vol produir un doble efecte: les 

macroxifres de pobresa i de conflictes són quelcom inherent aquest món, un mal amb el què 

hem d'aprendre a conviure? què hi tenim a veure cadascú de nosaltres? com ens situem: com 

a espectadors, víctimes o motors de canvi? En síntesi,  treballarem  dos aspectes : és 

modificable allò que no ens agrada? i quin paper escollim tenir? Esperem al final dels actes, 

haver creat diferents espais de reflexió i haver obert espais d'esperança que ens reconeguin 

poder i compromís per modificar aspectes concrets que impacten globalment. Donat aquesta 

doble vessant (reflexió i acció), combinem dos tipus de propostes: espais d'anàlisis i espais de 

treball d'alternatives. REBEL.LAT significa "treure el vel", mirar una mica més enllà, però també 

moure't per allò en què creus, moure't de forma radicalment pacífica, perquè la rebelió és una 

decisió íntima, personal moguda pel bé comú. 



Programes d’actes 

Com que creiem fermament que l’educació és una eina imprescindible per a “transformar” i 

millorar el món, comencem la campanya amb una activitat que té especial vocació en donar-

nos eines per repensar de quina manera eduquem i transmitin valors. Per aquest motiu, hem 

creat un espai de diàleg entre dues persones especialistes en explicar el món que tenim i en 

acompanyar processos de millora tant personals com socials. 

1)EVA BACH I JORDI ARMADANS OBRIRAN LA CAMPANYA MANRESA REBEL PER 

COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS: SABEM EDUCAR PER 

A LA NOVIOLÈNCIA AL S. XXI? 

Al llarg de la taula rodona, proposarem parar un moment i contestar-nos: hem de canviar el 

món des de Manresa? La idea és compartir respostes per tal que els drets humans no siguin 

només estètica o bones intencions. L’activitat serà el mateix dia 10 de desembre a les 19h a la 

Casa LLuvià.  

Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, i Eva Bach, versada en educació i relacions 

interpersonals, dialogaran sobre si sabem educar per la pau.  

Jordi Armadans: Li interessa la política, cultura i l’activisme. Especialista en drets humans, 

conflictes, desarmament i pau. Politòleg, periodista i director @FundiPau (Fundació per la 

Pau). Politólogo, periodista y director de FundiPau (Fundació per la Pau). Analista en temas de 

seguridad y conflictos, siempre ha estado vinculado a movimientos sociales en defensa de la 

paz, los derechos humanos y la ética social. Ha participado, como representante de la sociedad 

civil, en procesos diplomáticos de desarme y control de armas en las Naciones Unidas (como el 

Tratado sobre el Comercio de Armas, entre otros). Colabora con distintos medios de 

comunicación, como Ara, El Periódico, Eldiario.es, Sentit Crític o Papeles de relaciones 

ecosociales y cambio global, entre otros. 

Precisament ha acompanyat alguns instituts de Manresa per enfortir la formació en drets 

humans de l’alumnat d’ESO i batxillerat. 

Eva Bach: Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona 

(1986). Pedagoga, mestra, escriptora, conferenciant, formadora de formadors, 

orientadora i terapeuta familiar, i mare de dos fills. Especialista en desenvolupament 

personal, intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. 

Eva Bach és una de les pioneres en la introducció de l’educació emocional i el creixement 

personal en els àmbits educatiu i familiar a Catalunya i en algunes altres comunitats Autònomes 

de l’Estat Espanyol. L’apassionen l’educació i les relacions humanes, i treballa per 

desenvolupar noves formes de comunicació que obrin els cors, que resultin balsàmiques i 

tranquil·litzadores, que afavoreixin una comprensió més profunda d’un mateix i dels altres, i 

que extreguin el millor de cada ser humà per posar-ho al servei d’un bon futur personal i 

col·lectiu. 

Aquest acte està forma part també dels actes per commemorar l’aniversari dels bombardejos 

de la guerra civil que en el 80è aniversari es coordina des de la regidoria de Cultura. Més enllà 



de recordar les víctimes, és una ocasió important per reflexionar perquè després de 80  anys la 

situació dels conflictes al món no deixa de créixer. Per què? D’aquí la pregunta que motiva 

l’acte del 10 de desembre: sabem educar per la noviolència i la pau? 

2) Si bé la primera activitat  vol ser de reflexió, continuarem el cicle amb una proposta 

concreta que pot ser una eina important per al desarmament i que proposa una acció molt 

accessible per a l’àmbit personal i familiar: LA BANCA ÈTICA. 

DIMARTS, 11 DE DESEMBRE A LES 18.30H. Passem a l’acció: propostes des de la banca ètica. 

Taula rodona amb Fets I Fiare. .Centre Cultural el Casino.  La xerrada tindrà un enfoc pràctic 

posant l’atenció en quines opcions tenim de banca ètica, quins tràmits ens permet i com ens 

podem donar d’alta en alguna de les opcions actuals que permeten les finances ètiques. 

3 de 4 armes no es podrien construir sense el suport de la banca. Quin model de societat vols 
construir amb els teus estalvis? Vols conèixer alternatives reals a la banca convencional?  
Organitza: Economia Social i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central. 

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes 
del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i 
solidari al nostre país. Des de la seva creació l’any 1999, FETS treballa per anar visualitzant que 
la banca ètica va més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és quelcom tangible i real. 

FIARE. Al País Basc diversos grups interessats en les finances ètiques van crear l’any 2003 la 
Fundació Fiare, per construir un moviment de ciutadania activa que establís els fonaments 
d'una banca ètica. L’any 2005 es va signar el contracte d'agents amb Banca Popolare Etica, que 
va ser l'experiència que més els va interessar a nivell europeu, i es va iniciar la intermediació 
financera en territori espanyol. Gràcies als milers de persones sòcies, s'està materialitzant el 
somni de crear una institució financera ètica i cooperativa, amb una dimensió europea.Ofereix 
opcions ètiques tant per a particulars com per a empreses. 

3) Parlant de drets humans, ens ha semblat important donar visibilitat al programa a un dels 

col·lectius més oblidats i amb més estigmes: les persones amb malaltia mental a l’Àfrica. Fa 

molts anys que entitats de la comarca es van colpir davant la realitat d’aquestes persones i van 

iniciar una col.laboració amb l’Assoc. Sant Camile de Costa d’Ivori. Avui els seus projectes s’han 

estés també a Benín i a d’altres països subsaharians donat un enfoc poc habitual a l’Àfrica: 

dignificar aquests malalats i oferir alternatives reals d’inserció a la societat. 

Així, comptarem amb el testimoni de Aima, Moianés Solidari i l’Era que compartiran el 

cinefòrum Els oblidats dels oblidats. Una bona oportunitat també per conèixer els projectes 

que aquestes entitats realitzen donant suport a la contrapart.  

DIMECRES 12 A LES 19.00h. Cine fòrum: “Els oblidats dels oblidats”.  Auditori de la Plana de 

l’Om. Amb la presència del director del documental, Carles Caparrós. Un documental que 

explica la crua realitat de les persones que tenen una malaltia mental a molts països africans:  

no reben cap mena de tractament mèdic i, per por i prejudicis, se'ls considera una 

“maledicció”. 



En col·laboració amb l’Era, Aïma, Moianès Solidari, Tecnologies de la Informació UPC, CETIM i 

CineClub Manresa. 

2on bloc d’activitats 

I ja a les portes de Nadal, volem tenir un record per a un consum conscient, humanitzat i que 

destaqui tot allò que és positiu per a les persones i el medi ambient. El tipus de consum no és 

innocent, determina un estil de vida i té molt de poder alhora de potenciar un tipus o un altre 

de relacions laborals, per exemple. 

Per això volem potenciar un consum amb valors, centrat en la proximitat i en el comerç just. 

Hem volgut centrar-nos en dos eixos: els regals immaterials i creatius que podem fer nosaltres 

mateixes i en un producte que simbolitza tots els valors de la Cooperació que voldríem 

potenciar des de Manresa i que té molt poc a veure amb caritat, té a veure amb 

coresponsabilitat i transformació com concreta el lema del cicle: transformant el món des de 

Manresa. Petites accions quotidianes com prendre el cafè és una acció política i social: volem 

recordar el projecte Cafè Manresa. Un petit obsequi amb molt de contingut, una tassa amb 

“bon gust” que reuneix cooperativisme, igualtat de gènere, respecte al medi ambient, 

relacions internacionals justes, beneficis a la comunitat i condicions laborals dignes. 

El cafè Manresa dóna suport directe a una cooperativa de dones de Mèxic, Chiapas, i ho fa no 

transferint “ajuda”, sinó dignificant la cooperació: pagar a les persones pel treball que fan. El 

preu del cafè recordem que es posa a les borses de Nova York i Londres i sovint no arriba a 

cobrir la despesa d’inversió que han de fer els camperols i camperoles. Al comerç just el preu 

es negocia directament amb els productors i, a més, del preu del producte, es destina un 15% 

per a invertir en projectes socials a les comunitats. Un cafè amb molt valor: suport a dones 

indígenes. Especialment important si recordem l’alta feminització de la pobresa especialment 

de les minories indígenes. 

Trobareu Cafè Manresa a la fira de Santa Llúcia, a Mengem Bages i a la Botiga de comerç just. 

Fira de Santa Llúcia: dissabte 15 i diumenge 16 de desembre a la plaça Major.  

Dissabte i diumenge de 11 a 13h i de 17 a 19h.  

Tast de Cafè Manresa i taller de Nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat.  

Dissabte 15. 18h. Els regals de l’Aura, el Nadal que ens daura. Dinamització infantil a càrrec 

de la Corneta Riallera. I després: xocolatada de comerç just! 

Organitza: Ajuntament de Manresa 

Col·labora: Associació pel Comerç Just Josep M. Cunill i Consell Municipal de Solidaritat.   

 

Agraïm la col·laboració del grup de dones de l’Assoc del barri dels Comtals que ens han ajudat 

a elaborar punts de llibre recordant la commemoració dels drets humans. Cal dir que la 

Federació d’Assoc de veïns sempre té predisposició per col.laborar en les activitats de 



sensibilització, cosa que també permet compartir amb els diferents grups com veuen el món i 

què podem fer per millorar-lo,partint de les inquietuds que senten les persones. 

Manresa Rebel és una  campanya del Pla de sensibilització i educació en valors. Compta amb el 

suport de la Diputació de Barcelona. 

 

EXPOSICIONS A LA MANRESA REBEL 

 Per completar la programació d’actes de la Manresa Rebel, des del Consell pensem que les 

imatges tenen molt de pes i ens acosten realitats que voldríem tenir ben presents durant la 

campanya, perquè la justícia és global o no és. Per això hem combinat exposicions que ens 

parlen tant de situacions properes com globals. 

Hem volgut que aquestes exposicions estiguin a prop de la gent, que siguin de fàcil accés amb 

l’objectiu que cada persona es pugui fer una mica seu el missatge de la campanya i, si pot ser, 

amb la voluntat d’aprendre plegats on buscar o conèixer alternatives que millorin la realitat 

actual. 

En total comptarem amb tres exposicions fent un “circuit” entre Crist Rei i el Kursaal. 

1) La primera exposició que ens arriba és Món-Tanca.  Del 5 al 20 de desembre a Crist 

Rei. Una exposició de gran format per fer-nos una pregunta cabdal: volem un món ple de 

tanques i barreres? És factible un model de societat diferent, amable, acollidora i pacífica? Què 

és un risc real les persones que busquen refugi o millors condicions o les societats armades? 

Aquest exposició està cedida per l’Institut Català Internacional per la Pau 

L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, de divulgació i d’acció creada pel 
Parlament de Catalunya l’any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana 
i en l’àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. 
  
Des dels principis de la democràcia, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre les persones, els 
pobles, les cultures, les nacions i els estats, l'ICIP treballa per la seguretat humana, la prevenció i 
resolució pacífica dels conflictes i les tensions socials, l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la 
convivència, i la defensa dels drets humans. 

 

 
El món s’ha fet tanca. Una gran tanca feta de moltes altres tanques. Tanques de taulons, tanques de 
filferros, tanques fetes de materials metàl·lics molt resistents. Tanques dures, tanques toves. Algunes 
tanques són tan toves que no arriben a ser ni tanques físiques; les portem instal·lades al cervell i només 
ens deixen veure una part del món. Són prejudicis, concepcions, estigmes.  
Fotografies de gran format combinen tant aspectes de denúncia com alternatives creatives i 
reivindicatives de diferents col·lectius per donar un missatge d’optimisme i potenciar la idea que tenim 
opcions positives per girar un món que s’està instal·lant en la por. 

El material està elaborat pel Col·lectiu Enmedio. Qui són? 

Somos un grupo de profesionales de la imagen (diseñadores, fotógrafas, cineastas, 

artistas) que, insatisfechos por la falta de conexiones entre el arte y la acción política, 



hemos decidido abandonar nuestro terreno habitual de trabajo y situarnos enmedio, en 

ningún lugar determinado y en todos a la vez. Desde aquí exploramos la potencia 

transformadora de las imágenes y los relatos. Lo hacemos mediante espectaculares 

intervenciones, usando todo aquello que tenemos a nuestra disposición: fotografía, medios 

de comunicación, diseño…, así es como creamos interferencias en el relato dominante; 

interrupciones en la explicación oficial del mundo. 

 

 

 

2) Exposició fotogràfica “Dones refugiades de Palestina: 7 dècades de resiliència i 
dignitat” Del 7 al 14 de desembre al pati del Kursaal. 

Aquesta exposició amb clau de perspectiva de gènere, inclou activitats adreçades a instituts 

per acompanyar els i les joves en la reflexió sobre els processos que provoquen els 

moviments de població forçats i l’impacte que tenen en la vida de les persones. 

Aproximadament una quarta part de la població refugiada del món és palestina. Actualment, el 

registre de la UNRWA, Agència de les Nacions Unides per les persones refugiades de Palestina, 

compte amb més de 5 milions de persones refugiades de Palestina que, d’alguna manera o 

altra, segueixen esperant amb anhel el retorn a les seves llars i el reconeixement de la seva 

tràgica història. 

Amb aquesta mostra fotogràfica, les persones visitants podran fer un recorregut pels 70 anys 
de refugi de la població refugiada de Palestina al territori Palestí ocupat (Cisjordània i la 
Franja de Gaza), Síria, el Líban i Jordània, obtenint, a través de cada imatge, un testimoni de 
dignitat i resiliència d’aquesta població, especialment de les dones palestines.  
A través d’una selecció de fotografies de l’arxiu de la UNRWA, UNRWA Catalunya ha elaborat 
aquesta exposició, acostant a la societat catalana una sèrie d’imatge que documenten el llarg 
viatge de la població refugiada de Palestina des de l’inici de la Nakba (guerra araboisraeliana 
de 1948) fins a dia d’avui.  

 

 



 

 

 

 

3) COOPERACIÓ: NI NORD, NI SUD, TREBALLANT PER LA JUSTÍCIA 

Del 10 al 20 de desembre al Passeig Pere III. 

Aquesta exposició ens fa especialment il·lusió ja que ha estat fruit del treball compartit i 

participatiu al Consell Municipal de Solidaritat. Fa temps que el Consell té ganes d’explicar en 

primera persona què entenem per Cooperació a la ciutadania. 

A vegades notem un cert desencaix entre el que entén la gent sobre Cooperació i la línia de 

treball que portem des del Consell. Per a nosaltres, la Cooperació és molt més que 

transferència de recursos, que per cert no són tants ja que els països empobrits ens aporten el 

doble del què reben en ajuda al desenvolupament (deute extern, desequilibris comercials...). 

Per a nosaltres la Cooperació és una política social de redistribució de la riquesa perquè 

tothom pugui viure amb dignitat i és especialment una política educativa i de sensibilització. 

El Consell va treballar aquesta exposició que té 10 plafons de manera conjunta per definir la 

Cooperació del segle XXI que ja no parla de nord i sud, sinó d’un món global amb reptes 

conjunts. 

L’exposició concreta 4 grups de causes que provoquen desequilibri i injustícia i per a cada bloc 

temàtica aporta un seguit d’alternatives que la gent pot portar a terme per contribuir a millora 

el món. No volem provocar impotència, sinó ajudar a analitzar les causes i alhora difondre 

alternatives que ja estan en funcionament (banca ètica, comerç just...) 

A partir de la presentació el mateix dia 10 de desembre coincidint amb el dia internacional dels 

drets humans, començarem durant el 2019 un itinerància per oferir l’exposició a diferents 



punts de la ciutat (barris, escoles...) i acompanyar-la de visita guiada i dinàmiques 

complementàries. 

 

 

 
Fem cooperació transformadora 

Objectiu: sensibilitzar-nos vers els principals problemes contemporanis per la convivència 
global, amb les seves causes, i motivar-nos a prendre accions rebels participant de les 
alternatives que la cooperació transformadora ofereix a nivell local i internacional. 
Estructura general:  

• L’expo presentaria, sobre tot gràficament i amb molt petits textos, seqüencies de 
problemes-causes-alternatives per 4 eixos de fenòmens contemporanis clau: 
acumulació i desigualtats, hiperconsum i misèria, poder i violències, i ignoràncies i 
egoismes... 

• 1 panel introductori doble (Panel intro 1,92m d’alçada x 2m d’amplada) que inclou: 
• En forma de sol: els extraordinaris processos naturals i socials que han permès la vida 

dels nostres ecosistemes i les nostres societats   
• En forma de girasol malalt: una anàlisi general sobre les arrels i manifestacions 

d’aquests problemes, amb 4 dades generals. 
• 4 estructures amb 2 panels cadascuna, tractant els 4 eixos–arrels de problemes i 

alternatives (panels de 1,92m d’alçada x 1m d’amplada).  
• 1 panel final sobre la Cooperació Transformadora amb la visió del Consell Municipal 

de Solidaritat. 

 
 

 


