PRESENTACIÓ DE “JUNTS”,
ASSOCIACIÓ CALANA DE JUEUS I PALESTINS
UN GRUP DE JUEUS I PALESTINS PRESENTEN “JUNTS”,
L'ASSOCIACIÓ QUE VOL MOSTRAR QUE UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE

JUNTS es posa al servei de la societat catalana per fer plegats un treball de divulgació,
pedagogia i sensibilització en contra del racisme i la guerra. I perquè s’escolti una veu
jueva i palestina conjunta, que mostri que a partir d’exemples de col·laboració i diàleg,
com a ciutadans compromesos, es pot construir una pau justa.
JUNTS condemna qualsevol manifestació de judeofòbia, islamofòbia, discriminació o
racisme, i vol que es faci justícia amb el poble palestí d’acord amb les resolucions
aprovades per les Nacions Unides.

CICLE DE TERTÚLIES DE PRIMAVERA DE LA UPEC:
Tertúlia

: ISRAEL-PALESTINA, DEL CONFLICTE AL DIÀLEG

La situació actual d'Israel i Palestina
Amb:
Laurent Cohen i Omar Abdul-Jawar,
membres de JUNTS, l'Associació Catalana de Jueus i Palestins,
en el seu primer acte públic.
Modera:
Joan Roura
Periodista, escriptor i especialista en el conflicte del Pròxim Orient
30 d'abril De 19:30h a 21:30h
Ateneu Barcelonès
Sala Segarra. C/ Canuda, 6, 08002, Barcelona
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JUNTS, Associació Catalana de Jueus i Palestins
Arran de la darrera massacre contra el poble palestí de Gaza, un grup de persones jueves
i palestines que comparteixen una visió similar de la situació a Israel i Palestina, han
constituït l’associació JUNTS, per a treballar plegats, des de la igualtat i el respecte mutu.
JUNTS és una associació pro drets humans preocupada per la guerra i el racisme, que vol
denunciar qualsevol forma d’opressió i discriminació, independentment del seu origen o
de la seva forma de manifestar-se.
L’entitat és l’expressió catalana, per part d’un grup de persones jueves i palestines, de la
voluntat que es faci justícia amb el poble palestí d’acord amb les resolucions aprovades
per les Nacions Unides, com a base ineludible per garantir una convivència en pau i
dignitat per a ambdós pobles.
L’associació JUNTS condemna qualsevol manifestació de judeofòbia, islamofòbia,
discriminació o racisme. En conseqüència, critica les polítiques d’ocupació i discriminació
que practica l’Estat d’Israel, i denuncia la irresponsabilitat d'aquells que etiqueten
d'antisemita aquesta critica.
Així, l'associació JUNTS vol ser una eina d'oposició a l'antisemitisme real i perillós,
-concretament el dels grups d'extrema dreta - i rebutja la creixent arabofòbia i
islamofòbia arreu d'Europa.
Finalment l’entitat vol recordar la responsabilitat d’Europa en l'origen del conflicte i
també en la perpetuació de la situació actual. Per aquest motiu fa una crida al conjunt de
la societat civil organitzada d’Europa i Catalunya perquè es corresponsabilitzi de la
situació i denunciï la col·laboració inadmissible dels seus governants amb el règim
d’ocupació
israelià.
JUNTS es posa al servei de la societat catalana per fer plegats un treball de divulgació,
pedagogia i sensibilització en contra del racisme i la guerra. I perquè s’escolti una veu
jueva i palestina conjunta, que mostri que un “altre món és possible” i que, a partir
d’exemples de col·laboració i diàleg, com a ciutadans compromesos, es pot construir una
pau justa.
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Per a qualsevol aclariment, confirmació d'assistència a l'acte de presentació,
i/o entrevistes als ponents
podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Premsa de la UPEC
93 318 45 50 // 637 79 90 29
comunicacio@upec.cat

Properament:
Tertúlia: CAP A UN ALTRE MODEL ALIMENTARI? EL FUTUR DEL CAMP CATALÀ

Josep Pàmies
Agricultor de Balaguer, membre de l'Slow Food i de l’Assemblea Pagesa de Catalunya
Marta Guadalupe Rivera
Veterinària en el camp de la investigació en nutrició animal i experta en Sobirania Alimentaria)
28 de Maig
De 19:30h a 21:30h

Tertúlia: UNIVERSITATS D'ESTIU DE CATALUNYA
Agustín González Director d'Activitats d'Estiu i Projectes Institucionals de la UB
Jaume Sobrequés i Callicó Rector de la UCE
Jordi Serrano Rector de la UPEC

18 de Juny De 19:30h a 21:30h
Actes oberts a tothom i gratuïts
Lloc:
Ateneu Barcelonès – Sala Segarra
C/ Canuda, 6
08002 Barcelona
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Tertúlies UPEC 2009
La finalitat de la programació cultural de la UPEC és generar espais de reflexió col·lectiva partint
de la transversalitat de la cultura i del seu impacte comunicatiu per tal de recuperar els espais de
discussió i intercanvi.
El plantejament de les tertúlies de la UPEC és proporcionar als membres de la xarxa
associativa barcelonina un espai de reflexió i posada en comú de diverses temàtiques que han
estat tractades amb anterioritat.
Recuperar la cultura del cafè i la tertúlia dins l’àmbit associatiu barceloní constitueix un dels
objectius de la programació cultural de les Jornades per la UPEC i aspirem, amb la col·laboració
de l’Ateneu Barcelonès, a construir una proposta de referència.
UPEC 2009, MÉS ENLLÀ DE LA CRISI

Sota el lema més enllà de la crisi, l'edició d'enguany de la UPEC, que tindrà lloc del 6 al 10 de
juliol a la Facultat de Geografia i Història de la UB, centrarà els debats en l'anàlisi i la recerca de
sortides davant els reptes que planteja la crisi - especialment a les classes populars - a Catalunya i
arreu del món.
Entre els ponents aquest any la UPEC comptarà amb: Jordi Vaquer, Filippo Focardi, Michael
R. Krätke, David Casassas, Gustavo Duch, Muriel Casals, Vicenç Navarro i Juan
Torres, entre molts altres.
La UPEC tornarà a ser un fòrum obert a tota la societat, on es debatran temàtiques actuals i
d’interès col·lectiu per tal de recuperar la nostra història, entendre millor la nostra realitat i
generar propostes per la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.
El programa docent de la UPEC té dues característiques bàsiques:
-

Contribuir

al

desenvolupament

- Participar en l’anàlisi
estratègica d’esquerres.

de

les

de

la

polítiques

cultura
aplicades,

democràtica
des

d’una

d’esquerres.
perspectiva

La UPEC vol ser un gran espai de trobada, reflexió i estudi sobre aquells temes que preocupen
els sectors socials democràtics i d'esquerres.
Per a més informació sobre la UPEC: www.upec.cat
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