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Manresa acull la presentació d’un L’Ajuntament promou
comportaments cívics
llibre sobre el moviment per la pau els
en la pràctica de l’esport
R ADRIANA DELGADO
R Manresa

La Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera de Manresa va ser
el marc idoni per acollir dijous al
vespre la presentació del llibre
«El moviment per la pau a Catalunya. Passat, present i futur»,
editat per l’Oficina de Promoció
de la Pau i els Drets Humans de
la Generalitat. Com va explicar
el director de l’ens,Xavier Badia,
és una obra que «no caduca i és
útil». El llibre dóna resposta a la
petició que fa anys que entitats
del moviment per la pau català
reclamava a l’administració. La
primera associació d’aquest tipus
de moviment va ser Pax Christi,
fundada fa uns 50 anys, seguida
de Justícia i Pau.
«El moviment per la pau a Catalunya. Passat, present i futur»
recull les ponències d’unes jornades celebrades el 2006 amb la
participació d’una quarantena de
ponents i 200 participants. Tot va
començar, però, el 2003, quan el
parlament va aprovar la Llei de
foment per la pau, que incloïa
que s’estudiés un Institut del Moviment per la Pau. L’oficina que
dirigeix Badia s’encarrega del
procés consensuat de construcció

SALVADOR REDÓ

A. M.

Una sessió, ahir, amb alumnes de primària de la Joviat
R REDACCIÓ/Manresa

Per l’esquerra, Badia i Rubio, durant la presentació del llibre

de l’institut, un ens que es crearà
per llei, que no dependrà del govern i que tindrà agenda pròpia,
va destacar Badia. L’obra, a més
de les ponències, conté una antologia del moviment per la pau,un
directori d’entitats i el projecte
de llei de creació de l’institut.
El regidor de Solidaritat i Cooperació,Xavier Rubio,va assegurar que Manresa se sentia «orgullosa» del Centre Flors Sirera, on

diverses entitats «comparteixen
projectes»,i va avançar que la cultura per la pau serà un dels temes
que tractarà el Consell de Solidaritat, i que aquest moviment va
més enllà del fet que no hi hagi
guerra. En representació de Justícia i Pau a Manresa va assistir a
la presentació Jesús Fonts, qui va
recordar que el moviment per la
pau a la ciutat és format per diferents associacions.

Durant aquest curs, les escoles
de primària de Manresa participaran activament en l’acció del
Projecte Educatiu de Ciutat
«Educa’t jugant».Aquesta iniciativa és impulsada per les regidories d’Educació, Esports i
Participació Ciutadana i la seva
finalitat és treballar l’educació
en valors amb tots els protagonistes del món esportiu: infants,
joves, famílies i entrenadors.
Aquesta acció va ser proposada
pels ciutadans i ciutadanes durant el procés de participació

del PEC. La part del programa
adreçada a treballar els valors
amb els infants de primària ha
començat aquesta setmana a
l’escola Joviat i s’anirà celebrant successivament i, fins a final de curs, a divuit centres educatius. Amb aquesta acció del
Projecte Educatiu de Ciutat es
pretén que els estudiants prenguin consciència que la victòria
no justifica els mitjans i que
l’autèntic èxit és esforçar-se al
màxim en la pràctica esportiva
per treure’n el millor rendiment
i superar-se a un mateix.

