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PROJECTE 

“SOM CONSTRUCTORES” 
[Associació Catalana per la Pau]  

 
 

QUÈ ÉS EL PROJECTE “SOM CONSTRUCTORES”? 

El Taller de Músics, juntament amb l’ESMUC, entra a formar part del projecte “Som 

Constructores”, coordinat per l’Associació Catalana per la Pau i en col·laboració amb 

l’escola de música Al Kamandjati de Ramallah, Palestina. 

“Som Constructores” és una iniciativa que vol incrementar el compromís i la sensibilitat de 

la ciutadania catalana en la defensa de la cultura de pau i reivindicar els drets i llibertats 

dels pobles. El programa vol empoderar l’entramat cultural barceloní amb l’objectiu de 

liderar una cultura de la solidaritat internacional i permetre a escala global obtenir noves 

veus que assumeixin un discurs de cultura de pau.  

El projecte proposa, mitjançant diferents expressions artístiques, obrir espais de diàleg, 

intercanvi, aprenentatge, reflexió i denúncia sobre els drets humans, socials i culturals dels 

pobles, i en específic del poble palestí, mitjançant la cultura, la música, les arts plàstiques 

i escèniques. 
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A través d’aquest projecte, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’assistir a una masterclass 

impartida per Iyad Staiti, director de l’escola de música Al Kamandjati. Posteriorment, els 

assistents podran presentar-se com a candidats per a un intercanvi amb aquest centre a 

través d’una convocatòria. Les persones seleccionades viatjaran a Palestina per a entrar 

en contacte directe amb agents culturals de la zona.  

 

FASES DEL PROJECTE 

El programa “Som Constructores” consta de tres fases: 

 

1. FORMACIÓ 

 16 de novembre: masterclass de “Música Tradicional Àrab Palestina”, amb Iyad Staiti.   

 12-13 de febrer 2022: jornada de formació. Introducció sobre la vulneració dels drets 

socials i culturals del poble palestí. Origen, causes i situació sociopolítica actual de 

Palestina. 

 

2. FORMACIÓ I INTERCANVI 

Març 2022 (a concretar): viatge a Palestina en un intercanvi amb músics palestins de 

l’escola de música Al Kamandjati. Contacte amb altres entitats de les arts escèniques 

palestines. Durant el viatge es visitarà Jerusalem i l’allotjament serà a la ciutat de 

Ramallah. 

 

3. INCIDÈNCIA I MOBILITZACIÓ 

Es desenvoluparan diferents actes orientats a la sensibilització ciutadana: 

 Octubre - novembre 2022: concert per concretar.  

 Novembre - desembre 2022: acte per concretar. 

 

 

QUI ÉS ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU?  

L’Associació Catalana per la Pau és una organització compromesa en la transformació de 

les condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures 

socials més justes, la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’erradicació de la 

pobresa. L’ACP fa prop de 20 anys que situa Palestina com a país prioritari.  

Més informació: https://acpau.org/  

 

Aquest és un projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 

 

https://acpau.org/

