
Jornada 
fomentem 
la cultura 
de pau
El paper de les polítiques 
de memòria i patrimoni 
en municipis petits i intermitjos 

La jornada “Fomentem la cultura de pau” 
explorarà iniciatives sobre memòria i patrimoni 
impulsades en municipis intermitjos i petits de 
Catalunya. Tractarà els reptes als que fan front 
i a l’hora les oportunitats que aquestes 
iniciatives presenten per promoure la cultura 
de pau i aprofundir la democràcia al nostre 
país. La jornada es vincularà amb experiències 
internacionals i el municipalisme de pau que 
promou Alcaldes i Alcaldesses per la Pau.

Santa Margarida i els Monjos 
Divendres, 7 d’octubre 2022

#CiutatsdePau
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OBJECTIUS DE LA JORNADA

Visibilitzar el paper i valor afegit dels municipis intermitjos i 
petits en el foment de polítiques de memòria i cultura de pau;

Destacar la importància de la cooperació multi-sectorial i 
l’iniciativa ciutadana en l’impuls i el reforç d’aquestes polítiques; 

Reflexionar sobre l’encaix dels territoris intermitjos i petits en el 
municipalisme de pau promou Alcaldes i Alcaldesses per la Pau

AUDIÈNCIA I PARTICIPANTS

Representants polítics i tècnics de governs locals i entitats 
municipalistes del territori, inclosos els membres d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau. La sessió també acollirà representants 
d’altres nivells de govern i d’entitats que treballen el temes de 
cultura de pau i memòria des de la societat civil, iniciatives 
territorials i la recerca.

PREGUNTES QUE GUIARÀN LA TAULA RODONA

Quins reptes i oportunitats específiques plantegen les polítiques 
de cultura de pau i memòria en els municipis intermitjos petits?

De quina forma les aliances municipalistes i ciutadanes  
reforcen aquestes polítiques?

Com i per què afavorir una major participació dels municipis 
petits i intermitjos al municipalisme de pau internacional?
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PROGRAMA DE LA JORNADA

9.30 h Arribada al Castell de Penyafort 
de Santa Margarida i els Monjos

10 h Benvinguda institucional 

10.15 h Visita al Castell de Penyafort i espais de memòria de 
Santa Margarida i els Monjos

11.10 h Pausa cafè

11.30 h Taula rodona d’experiències “Territoris que co-creen 
cultura de pau” 

Presentació magistral, presentació de quatre experiències 
locals innovadores i debat obert amb l’audiència

13.15 h Tancament de la jornada

13.30 h Dinar, pica pica a peu dret

15 h Visita opcional a l’espai CIARGA de Santa Margarida i els 
Monjos: Centre d’interpretació de l’aviació republicana i guerra 
aèria.

16.15 h Tancament de la jornada
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CONTEXT: UNA MIRADA TERRITORIAL I DE XARXA 
SOBRE MEMÒRIA

La memòria històrica és un element clau per impulsar la cultura 
de pau i l’aprofundiment de la democràcia al nostre país. Havent 
fet front a un segle XX convuls, marcat per la guerra i la 
dictadura, no és estrany que a hores d’ara la recuperació del 
passat sigui tan important per fer justícia i abordar reptes 
encara candents en el present. Posar en valor la memòria 
local també és una bona oportunitat per donar a conèixer el 
patrimoni i identitat del territori.

El treball en memòria que es fa a Catalunya desplega, com en 
altres llocs del món, una agenda d’activitats diversa, que 
inclou nombroses propostes tant públiques com 
comunitàries: Des de la posada en valor i transmissió de la 
memòria oral per la sensibilització de les noves generacions fins 
a la recuperació del patrimoni i els diferents elements que 
configuren la identitat local, tant tangible com intangible, o 
l’impuls de l’arqueologia contemporània.
 
Les ciutats i els pobles són els escenaris principals de la 
memòria històrica. 

La memòria pren especial sentit i significat en l’espai urbà, 
tant simbòlic com construït. Es reafirma i transforma per mitjà 
del nomenclàtor dels carrers i places, en els monuments que 
dediquem a fets del passat o en el record que cada generació 
en guarda d’un lloc concret. Des d’un episodi de la guerra i la 
repressió fins el record emocionant d’un moment de conquesta 
col·lectiva dels drets socials.

En un territori divers com Catalunya, fet de zones urbanes 
densament poblades, municipis intermitjos i pobles petits, cal 
tenir especial cura de com la memòria local es viu de forma 
diferent en cada lloc del territori. També cal reconèixer com 
no tots els municipis disposen de les mateixes capacitats o 
prioritats a l’hora d’impulsar el mateix tipus de polítiques en 
l’àmbit.

Tot i aquestes limitacions, molts territoris intermitjos i petits 
troben maneres d’abordar la memòria de forma creativa, 
impulsant intervencions artístiques o patrimonials que 
dinamitzen el desenvolupament local de forma sostenible. 
D’altres entenen la memòria com a punt de trobada: una eina 
de participació ciutadana que enforteix les polítiques d’inclusió, 
joventut i diàleg intergeneracional. Aquestes polítiques 
serveixen sovint per aportar més visibilitat i dinamisme al teixit 
del territori, a l’hora que per generar noves aliances 
multisectorials.

Les Jornades “Fomentem la Cultura de la Pau” 
donaran veu a governs locals i altres agents públics 
i socials. Les experiències que s’hi presentin, 
diverses i concretes, ens invitaran a reflexionar 
sobre el potencial de la memòria local i el seu paper 
en la construcció de pau i l’aprofundiment de la 
democràcia al nostre país. 
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