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Participaran a l’acte:

Has pensat mai com seria una ciutat sense parcs, places, passeigs, teatres, museus?... I si
en lloc d´espais incentivadors de reunió es construïssin murs, controls, carrers estrets, plens
de cotxes, soroll?... probablement seria una ciutat sense vida social.

Et convidem a reflexionar entorn la importància de l’urbanisme com a instrument d’integració
social. L´urbanisme és un mitjà cabdal per aconseguir millores socials de la població (també
econòmiques, mediambientals). Els espais públics poden ser cohesionadors i enfortidors d´una
identitat plural i compartida o bé poden inhibir qualsevol intent d´intercanvi d´idees, pensaments,
activitats, etc.

Descobrim quin paper té l’urbanisme en una situació d’hostilitat: en el context del conflicte
israeliano-palestí. El govern israelià limita l’accés del palestins als seus espais públics, enderroca
sistemàticament les seves cases, impedeix l’accés a la terra, i a recursos naturals bàsics, els aïlla
de les comunitats veïnes, etc.
Aquesta situació dificulta greument  la maduració i construcció de la societat palestina i l´establiment
d´una pau sostenible. A pesar de tot, des de  part  de la societat civil d’ Israel s’estan fent intents
per tal de crear espais públics  que puguin constituir en un futur estat palestí.

URBICIDI SEGREGADOR O URBANISME INTEGRADOR?
Dissenyar la convivència.

Et sembla interessant?

Doncs vine a sentir de primera mà el testimoni d’organitzacions israelianes que treballen contra
la demolició de cases (ICAHD) en els territoris ocupats i en defensa del dret a l’habitatge dels
palestins, la veu d’una experta urbanista israeliana que ens donarà a conèixer diferents propostes
en l’àmbit per a transformar la realitat existent, i experts urbanisme catalans que donaran una visió
teòrica entorn del  paper social que juga l’urbanisme en una societat heterogènia, i què s’està fent
des de l’àmbit català a l’Orient Mitjà.

Aquest acte s’enmarca dins la campanya “Camins de Pau: les altres veus d’Israel”, amb l’objectiu
de donar a conèixer a l’opinió pública catalana el conflicte palestino-israelià des del punt de vista
de les iniciatives de creació de diàleg, foment de la pau i cooperació entre ambdós pobles. Pretenem
recolzar les organitzacions i moviments socials que des de Israel treballen per la pau, des de diferents
perspectives i temàtiques, però amb un objectiu comú: la pau entre israelians i palestins.

Paral·lelament a les conferències es realitzarà una exposició i es farà públic el nom del guanyador
o guanyadora del concurs fotogràfic “Barcelona: espais de convivència”.
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