
JORNADES 
SOBRE LA
DESOBEDIÈNCIA 
CIVIL
Dijous 4 i divendres 5 de juliol
El Born Centre de Cultura i Memòria 
(Barcelona)

“Quan una llei és injusta, 
el correcte és desobeir-la”
Mahatma Gandhi
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Inscripcions i acreditacionsInscripcions i acreditacions

Esmorzar

Esmorzar

Sessió inaugural
Marcel Mauri (10:30h) i Xavier Antich (10:40h)

Fonaments 
Què és la desobediència civil?
Pepe Beúnza i Martí Olivella

Xerrada
La marxa per la llibertat i la crida
Andreu Camps 

Xerrada
La lluita ecologista a Catalunya: El cas de l’Empordà
Sandra Saura 

Xerrada
La pericial sobre la Noviolència en el Judici a la democràcia
Jesús Castañar

Tancament
Discurs final
Marcel Mauri

Ponent internacional
La lucha de las madres de la Plaza de Mayo
Nora Cortiñas

Presentació del llibre “Manual de Desobediència”
Arcadi Oliveres, Liz Castro i Aitana Ralda
Presenta: Iolanda Fresnillo

Xerrada
Desobediències feministes
Gabriela Serra 

Taula Rodona
La conquesta de drets en la pràctica
Pastora Filigrana (Dret a reunió i manifestació), 
Silvia Aldabert (Dret al propi cos), Núria Benach (Dret 
a la ciutat) i Llorenç Witty Pou (Dret al medi ambient)
Modera: Gemma García Fábregas

Debat
Judici a la democràcia: aprenentatges 
i estratègies de Defensa
Anaïs Franquesa, Benet Salellas i Robert Sabata
Modera: Marina Gallés Clarà

Xerrada 
La marxa per la llibertat i la crida
Andreu Camps

Xerrada 
La lluita ecologista a Catalunya: El cas de l’Empordà
Sandra Saura 

Taula Rodona · De l’obediència civil a la desobediència civil? 
Itziar González, David Fernández i Mabel Cañada
Modera: Laia Altarriba

Xerrada 
Desobediències feministes
Gabriela Serra

Obra de teatre 
Mili KK
Companyia de teatre 

Col·loqui post funció 
Companyia de teatre amb Iñaki Otamendi i Martí Olivella



MARCEL MAURI Badalona, 1977 
Vice-president i portaveu accidental d'Òmnium. Doctor en periodisme dona 
classes d'Història del periodisme i l'ètica periodística en el Departament 
de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. També és consultor de 
l'ètica i el dret de comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha 
publicat articles i llibres sobre ètica dels mitjans i història del periodisme. 

XAVIER ANTICH La Seu d’Urgell, 1962 
Doctor en filosofia, professor a la Universitat de Girona i president de la 
Fundació Antoni Tàpies. Articulista i col·laborador en diferents mitjans, 
ha realitzat diversos espais sobre filosofia tant a la televisió com a 
la rádio. Actualment forma part de la Junta Nacional d’Òmnium.

MARTÍ OLIVELLA Barcelona, 1955 
Va formar part del primer grup d’objectors de consciència al servei 
militar (1975-1977). Ha dedicat la seva vida a la promoció de la 
noviolència i de la innovació social en diverses associacions com 
ara NOVACT. A mes, és un dels impulsors de En peu de Pau.

PEPE BEÚNZA Jaén (Andalusia), 1947 
Va ser el primer objector de consciència al servei militar a l’estat espanyol, 
l’any 1971. Després de ser empresonat per aquest motiu es va organitzar 
una campanya de solidaritat internacional. Al llarg de la seva vida ha 
participat en múltiples lluites noviolentes i de desobediència civil.

GABRIELA SERRA Mataró, 1951 
Mestre, activista i ex-diputada al Parlament. Ha estat presidenta de l’Associació 
de Veïns de Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet, membre de les Brigades 
Internacionals de Pau a Guatemala i presidenta de la Federació Catalana 
d’ONG. Feminista i antimilitarista, es va implicar en el moviment contra l’OTAN. 

ANDREU CAMPS Santiago de Xile (Xile), 1964
Membre de la permanent de la Crida a la Solidaritat, va viure la repressió 
en diferents formes -inclosa la presó- per haver participat en accions 
pacífiques en defensa de la llengua catalana i de la sobirania. Difusor i 
convençut de la fortalesa de la noviolència com eina universal de lluita, 
ha sigut i segueix sent activista en diferents moviments socials populars.

SANDRA SAURA Sabadell, 1979 
Activista pacifista ecologista, concretament al Vallès i l’Empordà, formant 
part de juntes i grups de treball d’acció directa noviolenta, com per 
exemple Salvem l’Empordà, IAEDEN, ADENC o Salvem el Vallès. Fa més 
de 10 anys que imparteix tallers d’acció noviolenta, educació per i en el 
conflicte, cultura de pau, violència ambiental i assemblearisme, col·laborant 
amb entitats com l’escola de cultura de pau de la UAB i Novact 

IÑAKI OTAMENDI Andoain (Euskal Herria), 1971
Diplomado en Trabajo Social, ha trabajado como técnico de juventud, 
participación ciudadana y cultura en varios ayuntamientos vascos. 
Insumiso y miembro de la Coordinadora Antimilitarista Kakitzat enlos 
80 y 90, y a partir del año 2001 en el grupo de Noviolencia Activa Bidea 
Helburu. Actualmente participa en Bake-Ekintza Antimilitarista.

ITZIAR GONZÁLEZ Barcelona, 1967 
Arquitecta, ex-regidora de l’Ajuntament de Barcelona i activista. Va 
destacar per la seva denúncia de la corrupció urbanística al districte de 
Ciutat Vella de Barcelona. És impulsora de Parlament Ciutadà, fundadora 
de l’Institut Cartogràfic de la Revolta i autora del llibre Revoltes.

DAVID FERNÁNDEZ Barcelona, 1974 
Periodista, activista i ex-diputat al Parlament. Cooperativista de 
Coop57 i impulsor de l’Ateneu Popular La Torna de Gràcia, va ser 
insubmís al servei militar. És membre del Grup de periodistes 
Ramon Bernils i de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Ha publicat 
i participat en diferents llibres i programes de ràdio i televisió. 

MABEL CAÑADA Bilbao (Euskal Herria), 1952
Fundadora de Lakabe, una eco-aldea ubicada a Navarra, creada el 1980 a 
partir de la recuperació d’un poble abandonat. Implicada en el moviment 
d’objecció de la consciència i la desobediència civil. Des de molt jove ha 
participat creant projectes transformadors des del feminisme i l’ecologisme.

SILVIA ALDABERT Alcarràs, 1978 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Teoria de 
la Literatura i Literatura Comparada. Activista feminista en favor 
del Dret al propi cos en la lluita per l’avortament lliure i gratuït. 
Coordinadora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i membre 
de la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït de Ca la Dona. 

LLORENÇ WITTY Sant Cugat, 1970
Actor, educador i conta-contes. Activista ecologista i membre d’Extinction 
Rebellion. Fa teatre conscient i amb valors i tallers de comunicació noviolenta.

NÚRIA BENACH Barcelona, 1961 
Professora de Geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa 
per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos 
sobre les transformacions urbanes i la construcció socioespacial 
de la desigualtat. Ha investigat sobre les representacions 
urbanes en períodes d’intensa transformació.

PASTORA FILIGRANA Sevilla (Andalusia), 1981
Advocada i activista pels Drets Humans. A la universitat va formar la Asociación 
de Mujeres Gitanas Universitarias i més endavant va col·laborar amb la Oficina 
de Drets Socials. Ha portat la defensa de casos com el de “La procesión del 
coño insubmiso”. És membre del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). 

MARINA GALLÉS Barcelona, 1979 
Advocada, especialista en dret d’estrangeria i asil i membre de la Comissió 
de Dones de l’ICAB. Ha participat en diferents òrgans de representació 
de la joventut catalana, també a nivell europeu i internacional. 
Actualment és la secretària de la Junta Nacional d’Òmnium.

ANAÏS FRANQUESA Vilafranca del Penedès, 1983
Advocada penalista i directora de Litigi d’Irídia, Centre per la Defensa dels Drets 
Humans. Impulsora de la plataforma “Defender a quién defiende” i de la xarxa 
Som defensores contra la criminalització del dret a la protesta i d’observació 
de Drets Humans. És una de les portaveus d’International Trial Watch.

BENET SALELLAS Girona, 1977 
Advocat, activista i ex-diputat al Parlament. Ha exercit com a advocat 
des del 2003, principalment defensant persones represaliades pel 
sistema polític i econòmic. És advocat de Jordi Cuixart davant del 
Tribunal Suprem, el Constitucional i el Tribunal d’Estrasburg. Ha 
estat advocat defensor en processos polítics a l’Audiència Nacional 
com ara el cas de la crema de fotografies del rei, la defensa de 
Tamara Carrasco o dels encausats per encerclar el Parlament.

ROBERT SABATA Barcelona, 1960
Advocat i president de la Comissió de Defensa de l’Ilustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona. També és president de la federació Advocats 
Europeus Demòcrates (AED) amb presència a 10 estats europeus. 
Membre de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 
(ACDDH), és un dels portaveus d’International Trial Watch.

IOLANDA FRESNILLO Barcelona, 1973
Sociòloga, militant contra la deutecràciai i investiga sobre el deute, 
desenvolupament, finances responsables i polítiques públiques 
comunitaries. Actualment forma part de la Junta Nacional d’Òmnium.

LIZ CASTRO San Leandro (Estats Units), 1965
Escriptora, editora i traductora estatunidenca, coneguda pels seus 
llibres sobre desenvolupament de llocs web i pel seu activisme feminista 
i ecologista. Ha editat i escrit diversos llibres sobre Catalunya i el 
moviment independentista. Va fundar la campanya #OnSónLesDones.

ARCADI OLIVERES Barcelona, 1945
Economista i activista català per la justícia social i la pau. 
Destacà pel seu compromís en defensa de la democràcia i les 
llibertats en plena dictadura franquista. S’implicà molt activament 
diferents moviments d’oposició, participant en Caputxinada, 
l’Assemblea de Catalunya o la Marxa per la Llibertat.

AITANA RALDA Barcelona, 2002
Portaveu de Fridays for Future de Barcelona. Estudiant de 
1r de batxillerat científic a l’Institut Jaume Balmes.

JESÚS CASTAÑAR Villanueba de la Vera (Extremadura), 1974
Sociòleg i doctor en investigació històrica, més conegut com Chuchi 
Zamarra, és especialista en moviments no-violents. El seu camp d’estudi 
són els els factors que incideixen en l’èxit dels moviments noviolents 
en entorns de conflicte armat. Activista, ha participat en diversos 
moviments socials i fou objector de consciència. Des de la Internacional 
de Resistentes a la Guerra ha participat en projectes arreu del món i 
ha publicat diversos llibres sobre noviolència i desobediència civil.

NORA CORTIÑAS Buenos Aires (Argentina), 1930
Psicòloga i activista, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo i 
posteriorment Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El seu fill, 
militant del Partit Peronista, va ser desaparegut a Buenos Aires el 15 
d’abril de 1977 per part de les forces armades. Ha viatjat per tots els 
continent cridant a la solidaritat amb els familiars del desaparegut i 
demanant sancions als responsables. També ha participat en el moviment 
feminista, contra la dictadura Argentina i contra el deute extern.

PONENTS


