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INTRODUCCIÓ
Quins són els ingredients necessaris per aconseguir
una societat lliure de prejudicis, estereotips i barreres
culturals? Com els hem de tallar, barrejar i posar al foc
per cuinar unes bones relacions entre veïns i veïnes, que donin als nostres barris l’inconfusible aroma de la participació
ciutadana i els llaços comunitaris?
Des de fa temps, a IAP Catalunya hem donat voltes
a aquesta pregunta. A causa del nostre treball en defensa
dels drets humans i la construcció de pau, tenim una relació molt especial amb Colòmbia, i pensàvem: quina serà la
millor manera per aproximar-nos a una bona recepta intercultural colombiana i catalana? Com combinar els sabors,
les vivències, les tradicions? Com passar de compartir receptes de cuina a crear unes veritables receptes de
pau, individuals i conjuntes?
Des de fa dos anys, les companyes Ona i Isa (coordinadores,
impulsores i doble ànima-mater d’aquest projecte) han proposat una sèrie de tallers a dos dels barris de Barcelona
amb més sabor colombià i internacional de la ciutat: Sagrada Família i Guinardó. En ells, hem cuinat, berenat, anat al
cinema, passejat, teixit, o simplement conversat;

i ha estat un veritable plaer compartir aquest temps amb
totes les persones que han participat de les activitats. Dones, homes, joves i no tan joves; de procedència molt diversa. Per descomptat colombianes i catalans, però també gent de la resta de l’Estat Espanyol, Xile, Senegal, fins
a Japó! El nostre agraïment a tots i totes elles és molt gran,
ja que cadascuna ha deixat el seu toc especial, ha aportat
el seu temps, les seves ganes, la seva manera d’entendre
la societat i ha fet possible aquesta petita-gran recepta
col·lectiva.
I és que, al final, ens hem adonat que les millors receptes
es creen sempre experimentant, provant sabors diferents.
Preguntant, escoltant i barrejant sense por. En aquestes
pàgines està tot el que hem après fins avui. Però les receptes, ja se sap, mai estan acabades del tot, sempre estan
esperant noves idees que les enriqueixin.

ASSOCIACIÓ ACCIÓ INTERNACIONAL
PER LA PAU - IAP CATALUNYA

RECEPTES DE PAU

International Action for Peace és una organització que defensa els drets humans i la construcció de cultura de pau
mitjançant l’acompanyament internacional a Colòmbia i
l’educació per al desenvolupament.

Receptes de Pau és un dels nostres projectes principals
d’Educació per al Desenvolupament a Catalunya. Sota
aquest nom, trobem totes les activitats amb les quals des
de IAP apostem per l’enteniment entre diferents cultures,
veïns i veïnes i, en general, persones. La filosofia d’aquest
projecte és crear espais de diàleg i coneixement mutu, que
permetin trencar barreres culturals i generar vincles entre
població de diverses cultures, que contribueixin a millorar
la convivència i a construir una societat més justa i solidària. A les nostres particulars receptes hi caben moltes
propostes diferents: des de receptes culinàries i receptes
personals de pau, fins a receptes de transformació social
i política.

IAP neix el 2011, com a resposta solidària enfront de la
situació d’especial vulnerabilitat en la qual es troben els
processos organitzatius camperols que treballen per la
pau i la justícia social enmig del conflicte armat colombià. Són anys molt durs, plens de massacres, desaparicions, violència sexual, paramilitarisme i violacions al Dret
Internacional Humanitari.
En pocs anys, la nostra labor es va consolidant, i construïm una estreta relació amb les organitzacions camperoles a les quals acompanyem. Paral·lelament, potenciem
les nostres activitats de sensibilització i educació per al
desenvolupament, començant a Catalunya i ampliant a
poc a poc el nostre marc d’actuació a nivell estatal i europeu. Emprenem així un camí conjunt en la formació d’una
ciutadania global, conscient i crítica, tant a Colòmbia com
a Europa, que busca solucions comunes a problemes amb
arrels també comunes.

Aquesta publicació il·lustra el desenvolupament del projecte
dut a terme entre els mesos de setembre de 2015 i octubre de 2017 a Barcelona, als barris de Sagrada Família i
Guinardó, amb finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

CUINANT LA
D I V E R S I TAT A L B A R R I
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Bodegons
Comença el viatge al barri de Sagrada Família!
Alvocat, cafè, olives, pernil, pa amb tomàquet, arròs,
papaya, taronges, oli d’oliva… a través de la construcció de
bodegons combinant els productes més típics de Colòmbia
i Catalunya expressem les nostres identitats, una identitat
múltiple i canviant, al temps que comencem a conèixer-nos
millor, individualment i com a col·lectiu.

“Fomenta el diàleg. S’obre un espai de trobada, de
creació de temes comuns. Crea un vincle especial.”
“Des del principi, amb els presentacions mitjançant el
menjar. Tothom ha parlat des d’un punt de vista emocional amb la seva terra, i ens hem pogut sentir reconeguts
(o així ho he viscut).”

Els i les participants van dir:

“El compartir espais de debat i experiències et fa
apropar-te més a les persones.”

“Gràcies a l’intercanvi d’experiències, sabers i sabors.”

“Ens ha ajudat a conèixer-nos uns amb els altres.”

“El menjar aconsegueix generar altres formes d’interacció
amb la gent.”
17 de febrer de 2016
Can Roger

"

"

CUINANT LA
D I V E R S I TAT A L B A R R I
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Intercanvi de receptes
"

Intercanvi de receptes i experiències gastronòmiques
amb un país convidat: Colòmbia. Moment per compartir
un espai a través d’alguna cosa que tots tenim en comú:
el menjar. A partir d’aquí, comencem a tractar altres temes, desmuntar prejudicis i estereotips, i tenir un diàleg
més profund.

“He pogut expressar els meus coneixements i compartir-los amb persones d’altres països.”
“El fet de poder intercanviar opinions, punts vista diferents – diàleg.”
“Postures oposades a les meves alimenten les relacions.”

Diàleg, Connexió, Cedir, Compatir, Reconeixement de sabers,
Igualtat de drets i deures, Motivació i Curiositat, Punts de
trobada, Riquesa… Entre tots, van construir aquest arbre,
pensant què faria falta a la terra, en les arrels, en el tronc
i les branques perquè sorgeixin els fruits de la interculturalitat.

“Compartint experiències crec que hem tingut interaccions molt positives.”

"

Receptes de Pau als mitjans: la televisió de Barcelona, BTV, es va interessar pel nostre treball, dedicant uns
minuts a les notícies a explicar com havia anat el taller.

Els i les participants van dir:
24 de febrer de 2016
Can Roger

E S C O LT E M L E S
NOSTRES VEUS
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Berenar de Pau
Què és la interculturalitat? En aquestes cartes i dibuixos, intentem plasmar una resposta col·lectiva a aquesta
i altres preguntes en una tarda de trobades, reflexions
i bona companyia.
Els i les participants van dir:
“Gran oportunitat de conèixer els espais de participació
al barri i la ciutat. Gràcies!”

"

9 març de 2016
Espai 210

"

E S C O LT E M L E S
NOSTRES VEUS
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Concurs de Pastissos
Un pastís on interactuen la melmelada feta a casa de
Salvador amb l’arequipe vingut de Colòmbia, en una recepta tradicional com és el pa de pessic. Deliciosa manera de
fomentar la comunicació entre veïns i veïnes de diferents
cultures, al voltant de delicioses converses que ens aproximen a altres realitats.

16 març de 2016
Espai 210

TEIXINT VINCLES
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Taller d’arpilleres
Una de les experiències mes gratificants de tota aquesta
aventura ha estat veure com ha anat creixent el projecte Teixint Vincles. El que va començar com una més de les receptes
de pau, ha acabat desenvolupant vida pròpia, mudant-se a
altres barris, i fins i tot s'han fet diverses exposicions.

Dissabte 19 de novembre, als 10 h de matí, un grup de dons
espera, expectant, l'inici d'un taller: TEIXINT VINCLES. Poc
a poc, dinàmica a dinàmica, el grup de dones comença a
conèixer, a parlar... ja estan preparades per començar a cosir, a compartir en forma d'arpillera el que senten en aquell
moment.

"

Les arpilleres tenen el seu origen a Xile, en els anys de la
dictadura, quan grups de dones, mares, filles, germanes i
esposes de desapareguts i desaparegudes cosien les seves històries amb retalls i trossos de sac, com a forma de
protesta i expressió de les seves emocions en aquells anys
foscos. Des de Receptes de Pau, vam voler adaptar-la a la
realitat dels nostres barris, i treballar sobre processos migratoris, teixint històries, entrellaçant converses i compartint un espai de confiança i reconeixement mutu.

El Blog Arpilleres de Catalunya va dir:

Les tres hores del taller quedin curtes però la sensació és
de ganes de continuar... aquí tenim els reflexions d'algunes
dels participants:
"El més bonic compartir amb dones de diferents edats. Una
sensació molt bona."

"Venia expectant i molt curiosa per saber què m'anava a
trobar, no m'ha decebut, he sentit molta complicitat i confiança amb les dones. M’emporto saviesa, aprenentatge,
el poder deixar-me sentir, escoltar-me i el ser jo mateixa."
"Una trobada molt emotiva. Contacte amb persones entranyables. Crear juntes compartint idees. Molt bona idea."
"El taller ha estat una experiència enriquidora. A nivell
personal he gaudit de la tranquil·litat i l'amor que ha suposat compartir el matí entre dones diferents, úniques i
excepcionals."

Felicitats al grup de l'organització."
"Un taller ple d'emocions, vivències i una energia molt positiva que et recarrega les piles, per deixar via lliure a la
teva imaginació i donar pas a l'acció i plasmar a l'arpillera
el que ha marcat el meu dia a dia i el que sóc avui. Gràcies
a l'equip, a cadascuna de les persones integrants que han
aportat tot el necessari per fer possible aquesta meravellosa experiència, que estarà en el meu interior per la resta de
la meva vida."

"

"Estic molt agraïda, ja que ha estat una experiència que
m'ha inspirat i he plasmat una sensació interna, d'estar en
un espai lliure, com la naturalesa, arbres, vegetació, etc.
19 de novembre de 2016
Centre Cívic
Sagrada Família

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
TA L L E R S A G R A DA FA M Í L I A

Exposició de fotos
Receptes de Pau

I, al final, queden els bons records, nous amics i amigues
i tot un aprenentatge col·laboratiu que es veu representat
amb el llenguatge de la fotografia.
Però a la Sagrada Família ja s’ha iniciat un procés que no
es podrà parar.
Ens deixem portar una mica per la nostàlgia, però ja amb
la vista posada en la segona part del recorregut, al barri veí
del Guinardó…

13 de setembre de 2016
Espai 210

RECEPTES DE FUSIÓ
TA L L E R G U I N A R D Ó

Catalunya i el món
Comencem el cicle d'hivern al Guinardó amb una recepta d'allò
més original, combinant sabors de Catalunya, Colòmbia i Senegal: coca de “patacón” amb verdures de temporada.
Gràcies al Soly, de Mescladís, per la seva creativitat als fogons i per compartir amb tots i totes les assistents la seva
experiència com a migrant senegalès, demostrant una vegada més que la millor forma per trencar amb els prejudicis
és apropar-se a parlar amb les persones.

gastronòmic sinó humà, cultural. Esperem repetir.”
“M’ho he passat molt bé i m’ha agradat compartir amb
tota la gent. La conversa també ha estat molt interessant.
Moltes gràcies.”
“Molt enriquidor aquest taller. Estaria molt bé que tots
els centris cívics n’oferissin més com aquest.”
“Millores: portar la recepta
Valoració: excel·lent. Felicitats.”

impresa

en

paper.

Els i las participants van dir:
“He gaudit muchísmo, he percebut la gran professionalitat
i qualitat humana que ens han transmès.”
“Fantàstica iniciativa no només des del punt de vista

“Excel·lent taller, professores molt amables i càlides.
Molt recomanable aquesta activitat. Es genera un ambient
molt grat.”

"

14 de gener de 2017
Centre Cívic Guinardó

"

EL MÓN EN 5 PLATS
TA L L E R G U I N A R D Ó

Colòmbia
Un bon “ajiaco”, la sopa típica de Bogotà, ideal per escalfar
la nit freda de Barcelona, i perfecte com a excusa per xerrar i
seguir aprenent una mica més sobre Colòmbia.

“A repetir!”
“Molt bona cuina, tot clar i molt saborós. Podríem provar
alguns postres?”

Els i les participants van dir:
“Felicitats! M’emporto una bona visió de Colòmbia.”
“He après coses noves sobre Colòmbia. Me n’he adonat que
no sabia molt bé sobre les FARC. Veig que Colòmbia és un
país molt gran i té molta diversitat de cultures.”

“És podrien fer més i més sovint.”
“Perfecte!”

“Moltes gràcies!”
“Molt bon taller i menjar excel·lent.”

"

25 de gener de 2017
Centre Cívic Guinardó

"

BERENAR DE PAU
TA L L E R G U I N A R D Ó

En aquesta ocasió, gaudim d'una bona tarda de cinema amb
el documental Mamá Chocó, i el posterior debat acompanyat
d'unes empanades boníssimes.
Mamá Chocó:
2010. 57 minuts. Documental, Colòmbia.
Directora: Diana Kuéllar.
Sinopsi: Mamá Chocó és el viatge imaginari de retorn a la terra que va deixar, d'una dona chocoana desplaçada a la ciutat
de Cali. És una evocació permanent a la seva llar i, d'altra banda, un desig i lluita per tornar a tenir un lloc digne on viure.
Va tenir 26 fills i gairebé cent néts... als carrers del districte
d'Aguablanca, amb els seus cants i històries evoca Chocó, regió desolada i abandonada per causa de la guerra. (FILMAFFINITY)

"

Mama Chocó

Els i les participants van dir:
“M'ha aportat gran fortalesa de l'ésser humà conèixer
a Mama Chocó”
“Vaig participar als tres tallers i em van encantar, tant els
continguts com la dinamització. El més destacable és poder
trobar gent nova i compartir els moments. Va ser una molt
bona experiència per mi.”

"
22 de febrer de 2017
Casal d’Entitats
Mas Guinardó

CUINES DEL MÓN
TA L L E R G U I N A R D Ó

Colòmbia
Comencem el cicle de primavera amb un dels plats més
populars de Colòmbia: el “sancocho”, perfecte per menjar
els diumenges amb la família, d'excursió al costat del riu…
De pas, vam poder conèixer molts més aspectes de la cultura
i de la forma de vida camperola al país.
Els i les participants van dir:
“M'ha semblat una forma molt original d'apropar una cultura a través del cuinar.”

13 de maig de 2017
Centre Cívic Guinardó

“Crec que la iniciativa és perfecta, realment vaig coneixent
més la cultura colombiana, i les noies que ho han organitzat
ho han fet genial. Moltes gràcies!”

"

"

R U TA
TA L L E R G U I N A R D Ó

Ruta Pacifista pel
Guinardó i Sagrada Família
Acabant ja el nostre recorregut, vam voler fer una activitat per
conèixer millor aquests dos barris que tan bé ens han acollit
durant aquest any i mig. El Quim ens va guiar estupendament
pels seus carrers i places, i gràcies a ell vam poder conèixer
aquests detalls, anècdotes i històries que a la major part de
les persones els passen desapercebuts però que són els que
donen personalitat a les ciutats. Per acabar, una bona degustació de menjar colombià en encara millor companyia.

10 de juny de 2017
Guinardó i Sagrada Família

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
TA L L E R G U I N A R D Ó

Exposició de fotos
Receptes de Pau
Aquest projecte toca a la seva fi però el treball no ha fet més
que començar. Seguirem als barris, amb les veïnes i veïns,
cuinant i coneixent-nos i, sobretot, fomentant espais interculturals per compartir tot tipus de receptes de pau, culinàries,
personals i col·lectives.
Els i les participants van destacar:

22 de juny de 2017
Casal d’entitats Mas Guinardó

"

Arribem al final del cicle de primavera. Una vegada més
volem agrair a totes les persones que han participat d'una
o una altra forma en aquestes Receptes de Pau.

“La bona cuina i les ganes de compartir.”
“La satisfacció de saber que compartim molta cultura amb
el poble colombià.”

"

RECEPTES

Ajiaco Santafereño
40 min

30 min

20 min

40 min

30 min

20 min

6 P E RSON E S

L'ajiaco és una sopa típica de Bogotà. El seu sabor
inconfusible l'hi donen les tres classes de papa (criolla,
blanques i vermelles) i les guascas (una herba molt popular a Colòmbia). Es pot deixar el pollastre esmicolat a part

o incloure’l a la sopa al moment de servir. S'acompanya
de tàperes, crema de llet i alvocat.

Agregui l'aigua i posi a bullir. Baixi el foc a mitjà i cuini de
35 a 40 minuts, fins que el pollastre estigui bullit i tendre.
Retiri el pollastre i reservi.

3 pits de pollastre, amb os i sense pell

2 tasses de papa criolla

1/4 de culleradeta de sal

3 papes vermelles mitjanes, pelades i en rodanxes

3 panotxes de blat de moro fresc, tallades en 2 peces
Pebre al gust
3 cebes llargues

2 dents d'all, picats

3 cullerades de coriandre fresc picat

A una olla gran, col·locar el pollastre, el blat de moro,
el coriandre, la ceba llarga, l’all, la sal i el pebre.

3 papes blanques mitjanes, pelades i en rodanxes
1/3 tassa de guascas

1 tassa de crema espessa per servir
1 tassa de tàperes per servir
3 alvocats

Continuï cuinant el blat de moro durant 30 minuts més. Retirar la ceba llarga i afegir les papes vermelles, papes blan-

ques, i les guascas. Cuini durant 30 minuts més.
Destapi l'olla i afegeixi la papa criolla i cuini a foc lent
de 15 a 20 minuts, salpebri.
Talli la carn de pollastre en trossos petits i posi’l de nou
a l'olla. Serveixi l'Ajiaco calent amb tàperes, crema de llet
i alvocat.

RECEPTES

Coca de Patacón amb
verdures de temporada
6 P E RSON E S

2 plàtans mascle
Oli per fregir
1 albergínia
1 carbassó

1 ceba morada (per confitar)
1 rulo de formatge de cabra

Salsa de gingebre amb cibulet i tomàquet sec
1 manat de cibulet

100g de gingebre (al gust)

250cl d’oli d'oliva souve (al gust)
100g de tomàquet sec

100cl de vinagre de xerès (al gust)
1 cullera de sal

1 cullera de pebre negre

RECOMANACIONS
Les verdures en rodanxes es posaran a la planxa o al forn.
Procedir al muntatge amb molt d’amor.
Menjar acompanyat d'amics, veïns del barri, de persones
de cultures diferents que puguin enriquir la recepta i gaudir
junts.

RECEPTES

4/5l

Sancocho de carn de res

4/5l

6 P E RSON E S

El sancocho és un plat molt popular a Colòmbia, que
podria ser l’equivalent dels nostres bullits o escudelles.
Hi ha moltes versions del sancocho: amb carn de res (vedella), pollastre, porc, peix o el conegut com a “trifàsic”, que
combina les tres carns i fins i tot el peix.

Picar les verdures: la ceba verda, el coriandre i l'api.
Cuinar en una olla gran de capacitat de 4 a 5 litres,
la carn i les verdures picades, fins que canviïn de color.

1 quilo de carn de res magra, picada en trossos

1/2 quilo de yuca pelada i partida en daus

1 branca de coriandre

2 panotxes partides en trossos

3 cebes llargues

3 branques d'api

3 dents d'all picat

2 plàtans verds partits en quatre parts
4 papes vermelles o blanques

Afegir la resta de la vitualla, la yuca i la papa,
i cuinar-ho mitja hora.
Conservar a foc lent, fins que tot estigui tendre
al voltant de 30 minuts aproximadament.

Afegir 3 tasses d'aigua prèviament escalfades en una
altra olla, i les panotxes a trossos.

Condimentar amb sal i pebre.

Cuinar una hora i rectificar l'aigua, afegint-ne a poc a
poc: aquest sancocho ha de quedar amb suficient brou.

El sancocho es pot servir amb arròs blanc, alvocat
i talls de plàtan madur fregit.

Incorporar el plàtan verd i coure’l 15 minuts. Regirar
de tant en tant.

Sal i pebre al gust

6 tasses d'aigua

60 min

15 min

30 min

Diccionari
Colombià -Català
**Aquest diccionari ha estat elaborat per un Català interessat en entendre més a fons el llenguatge dels seus amics
colombians/es ha fet una llista de conceptes, verbs i expressions i s'ha atrevit a definir-los amb les seves pròpies paraules.
Esperem que us siguin útil!

Coscojina: O tener la tusa. O estar entusado. El típic aiaiai
que un sent quan s'acaba una relació amorosa.

Enchocolar: Encaixar una cosa dins d'una altra, sigui el que
sigui: endolls, i demés.

Coso: Un coso és tot i és res a la vegada. El pots verbalitzar afegint tantes síl·labes com tinguis humor de gastar: cosiatar o cosianfiruletear. Pots tornar a transformar
aquests verbs en noms: cosiato o cosianfirulo. Millor ves
a Colòmbia i pregunta.

Entucarse: Compte, si dius això a Valle del Cauca, entendran 'fer-se un petó'.
Guaro: Aiguardent.
Guasquear: Vomitar.

Aiaiai (amb excalmació): Fer-se mal, físic o emocional.
Arepera: Tortillera.
Arrecho: A alguns llocs de Colòmbia, si dius 'estoy arrecho'
pensaran que està molt enfadat. Però a altres pensaran que
vas calent. Utiliza-ho amb precaució. O no.
Arrosito en bajo: És aquella relació sexual o amorosa que
no acaba d'interessar a una de les parts, però que la manté
viva 'por si acaso'.
Azotar la baldosa: Mover el esqueleto. I sí, sona igual de
viejuno.

Berriondo: Es diu d'una persona que s'ha begut l'enteniment, que fa coses sense pensar o és irresponsable. Molt
més complicat de definir és 'qué berriondera' que per citar
als meus professors de colombià és 'algo que sale en el
momento'.
Botar: Tirar, desfer-se d'alguna cosa.
Caribeño: Car.
Chimba: ¡Quéchimba!,hofaríesservirenelsmateixoscontextos
que diries 'Collonut!' Un altre cop, no confondre per chimbo.
Chino: Un nen petit.

Cuca: Vagina. Però, compte! També és un tipu de galetes.
No digueu mai comete la cuca. O sí, mai se sap.
Cucho: El pare.

Guayabo: Una bona ressaca.

Dar papaya: Provocar que et passin coses dolentes.

Jetearse: Emborratxar-se, el que agafes abans de tenir un
bon guayabo, pel que segurament t'hagis passat la nit guasqueando.

Embolatarse: Un verb i una excusa. És una d'aquelles paraules que necessites 20 colombians i 20 polas (cerceses)
per entendre. És deixar-se embolicar per algú per fer tard
a algún lloc on et fa mandra anar. Tot i això dius 'me embolataron'.

Machucarse: Machucarse és fer-se un aiaiai amb una superfície plana, com per exemple, agafar-se el dit amb una
porta, o la clàssica puntada de dit petit del peu amb la pota
d'una taula. No confondre per res del món amb un machuque.

Emputar: Enfadar-se, però agafar una bona enrabiada.
També li diuen embejucar.

Machuque: O el tinieblo. És aquella relació amorosa o sexual que es té fora de la relació conjugal.

DICCIONARI

Mamera: Mandra.
Man: Home.
Matanga, dijo la changa: És el que se suposa que li has
de dir a algú quan li robes alguna cosa del plat. Compte,
que mentre ho dius i t'ho fiques a la boca pots acabar a
l'hospital.
Ñapa: Comprant a un mercat, la ñapa —o ñapita— és la
quantitat de més que et dona el botiguer després d'haver-li
comprat molt producte.
Pichurría: Desgraciada.
Pilatunas: Trapelleries.
Polas: O frías. Cerveses, ve del nom que se li va donar a una
cervesa en honor a la màrtir de l'independència Colombiana,
Policarpa Salabarrieta.
Qué gonorrea: Quina putada! També li pots dir gonorrea a
algú, quan t'està fastidiant molt.

Regalar: Per res del món té el sentit que se li dona en castellà peninsular! A un botiguer li dius regáleme unas polas
quan el que en realitat vols és comprar-les. Solament es
una manera de demanar educadament una cosa.
Vieja: La mare. O qualsevol dona, ja veus.
Viejo/a chuchumeco/a: Vell/a cascarràbies.
Viejo/a pendejo/a: Idiota.
Voltear la arepa: Girar la truita.

Assosiacions
Agraïm a totes les entitats la seva implicació, temps
i esforços per a portar a terme el projecte de Receptes
de Pau, sense vosaltres no hauria estat possible!

AAVV Sagrada Família
C/ València 415
08013 - Barcelona
avvsagrada@gmail.com

Centre Cívic Sagrada Família
C/ Provença, 480.
08025 Barcelona
info@ccsagradafamilia.net

Centre Cívic Guinardó
Ronda del Guinardó, 113
08041 Barcelona
informacio@ccguinardo.cat

Pla Comunitari Sagrada Família i
Comissió de Dones Sagrada Família
C/ València 415
08013 - Barcelona
pcsagradafamilia@gmail.com

Biblioteca Sagrada Família
Carrer Provença, 480
08025 Barcelona
Tlf: 934508733

Casal d’Entitats Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2
08041 Barcelona
Tlf: 934 46 14 29

Can Roger
Entre c/ Roger de Flor amb Rosselló
ssociaciocanroger@gmail.com

Xarxa Antirumors
antirumors@bcn.cat

Espai 210
C/ Padilla 210 baixos
08013 Barcelona
Espai210@gmail.com

Fundació Ateneu de San Roc
Carrer Càceres, 34-36
08918 Badalona
ateneu@fundacioateneusantroc.org

PazalaCalleBcn
Fcb: Pazalacallebcn
Universitat de Barcelona
Comissió de Cultura de la Facultat de Dret
Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia
Carrer de les Tàpies 1-3,
Barcelona 08001
taula-colombia@pangea.org

Colòmbia en Pau
Fcb: Colòmbia en Pau
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