Arcadi Oliveres: Primera setmana per la Pau del 27 al 30 de juny
(carta enviada el 27 de juny de 2022)
Amigues i amics del Llegat d’en Jaume.
Ens plau molt comunicar-vos aquesta bona notícia i us recomanem participar-hi en la
mesura de les vostres possibilitats. Per a més informació, vegeu:
https://www.justiciaipau.org/setmanaperlapauarcadioliveres/programa-2022/laplaca-del-dialeg/
Sempre amb l'Arcadi al cor: Per la Pau, no a les guerres!!!
Una bona abraçada.
La junta: Sandra Pardo, Dani Gomez, Mar Yuste, Anna Cerdà, Auxi Gil, Carles de
Ahumada, Carme Guàrdia, Enric Canet, Joan Camós, Josep Busquets, Manuel
Domínguez, Mercè Chacón, M Pau Trayner, Paco Hernández, Xavier Casanova i M Pilar
Massana
-Llegat Jaume Botey i Vallès
https://www.llegatjaumebotey.cat
@botey_jaume

Bon dia,
Ens posem en contacte amb tu perquè falta menys d'una setmana perquè comenci la
1a Setmana per la Pau - Arcadi Oliveres. Aquesta iniciativa, que tindrà lloc del 27 al 30
de juny de 2022, vol ser un espai de trobada, obert a la participació de tota la
ciutadania, que provoqui una possibilitat real, viva i dinàmica per repensar entre totes
i tots, el futur desitjat per a la nostra societat.

Per aconseguir aquest objectiu, proposem un total de cinc actes, repartits durant els
quatre dies de l'esdeveniment. A continuació tens una breu descripció de cada acte. A
més, pots fer clic a les diferents imatges per obtenir més informació.
L'ACTE D'INICI serà dilluns, 27 de juny, a les 18:30 h, a l’Espai Jove La Fontana. En la
presentació, a càrrec de Justícia i Pau i la família Oliveres-Künzi, s’explicarà l’objectiu
de la iniciativa i els diferents actes que la conformen. També es projectarà "El mètode
Arcadi".
El CONVERSATORI tindrà lloc el dimarts 28 de juny, a les 16 h, al centre cívic Lleialtat
Santseca, i serà conduït per Tomàs Molina. El jovent que hi participi plantejarà les
seves preguntes i inquietuds a les eurodiputades Diana Riba i Marisa Matias.
El HAPPENING tindrà lloc el dimecres 29 de juny, a les 11 h, a la Plaça Idrissa Diallo de
Barcelona. Durant l'acte es llegiran diversos parlaments i hi haurà una actuació de
dansa per denunciar el passat esclavista de la plaça i proposar una visió de futur que
avanci cap a una ciutat més intercultural, justa i lliure.
La PAU DEL COR serà dimecres, 29 de juny, a les 19 h, a la Plaça Sant Jaume i serà
conduït per la periodista Rosa Maria Calaf. Amb aquest acte volem oferir un espai de
silenci, meditació i vetlla per la pau, amb la participació de més d'una vintena de
tradicions religioses i espirituals.
La PLAÇA DEL DIÀLEG tindrà lloc el dijous 30 de juny, de 10 h a 20 h, a la Plaça
Universitat. Aquesta iniciativa vol tornar a portar el missatge de l’Arcadi als carrers.
Durant tot el dia, la plaça acollirà un espai de reflexió i de debat, i un de musical. A les
19 h es farà l'acte de cloenda.
Com has pogut comprovar, hi ha una gran varietat d'actes. És per això que et convidem
a venir a tots ells per gaudir d'una experiència completa de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres. Si no pots assistir a algun d'aquests, no pateixis. Pots assistir a la resta,
ja que cadascun d'ells és únic i molt especial.
Si vols més informació fes clic al botó per accedir al web de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres:
https://www.justiciaipau.org/setmanaperlapauarcadioliveres/programa-2022/laplaca-del-dialeg/

