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Presentació
L'any 2006 va estar marcat per les esperances que s'obrien amb l'alto-el-foc d'ETA, per la implacable continuïtat
de la sagnia a l'Iraq, així com la llum verda perquè des de l'ONU es treballés per a la regulació del comerç
mundial d'armes. En aquests fets, i en molts d'altres, la Fundació per la Pau va voler fer-hi present la veu
de les moltes ciutadanes i ciutadans del nostre país que reclamen fer possible la pau.
A més de noves i estimulants experiències, com la realització del Pavelló per la Pau a la Fira de Sant Lluc
d'Olot, també va ser l'any en què vam obrir dues noves activitats ben rellevants, en l'àmbit de la sensibilització
i en la implicació en conflictes. En el primer cas, parlem de la convocatòria del Concurs d'Animacions per la
Pau, una eina eficaç i adaptada als temps que corren per atraure els més joves i no tan joves i difondre d'una
manera amena i engrescadora el missatge de la cultura de pau. En segon lloc, el projecte Practicar la Pau,
una iniciativa que vol donar suport a la tasca d'aquelles persones i entitats que treballen per la pau en zones
de conflicte o d'elevada violència social. Perquè fins i tot en aquests llocs, hi ha qui no llença la tovallola i
s'esforça per la pau.
Les diverses exposicions sobre cultura de pau, desarmament i drets humans, els tallers en educació per la
pau i resolució de conflictes, les conferències, jornades i les campanyes pel desarmament i la desmilitarització
van completar un any ple de propostes que no haurien estat possibles sense la contribució de milers de
persones que, d'una manera o una altra, ho han fet possible, ho heu fet possible.
Per tal que conegueu més a fons les diverses activitats que, entre totes i tots, hem estats capaços de dur a
terme, us presentem un recull resumit de les principals accions, campanyes i publicacions que la Fundació
per la Pau va realitzar durant l'any 2006.
Jordi Armadans
Director
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Exposicions i tallers

Exposició La pau és possible a la Fira de Sant Lluc dOlot
Del 13 al 15 d'octubre de 2006, la Fundació per la Pau va organitzar els continguts d'un pavelló de 400
metres quadrats sota el lema: La pau és possible que van visitar més de 10.000 persones durant la
Fira de Sant Lluc dOlot. Una exposició, un trencaclosques gegant, una mostra audiovisual, un joc
multimèdia o la possibilitat de donar suport a un tractat que reguli el comerç darmes van ser les
principals activitats que es van oferir al pavelló.
Exposició Desarmats, més segurs?
Aquesta exposició es va poder veure en 20 poblacions de la província de Barcelona durant tot el 2006.
És una mostra que permet la participació i interacció del visitant i promou la reflexió al voltant de la
seguretat que desitgem per a tothom i el camí que cal seguir per aconseguir-la. Conjuntament amb
lexposició la Fundació per la Pau va organitzar 16 xerrades relacionades amb el tema.
Exposició Cultura de Pau a Girona
Durant l'any 2006, l'exposició Cultura de Pau va passar per diverses localitats gironines. Aquesta
exposició, adreçada especialment a alumnes de secundària, explica de manera gràfica i sintètica què
és la cultura de pau i quines són les passes necessàries que ens conduiran a aconseguir-la.
Exposició Globalització
Durant lany 2006 també es va mantenir activa l'exposició Globalització que es va poder visitar en
tres poblacions de Catalunya. Aquesta mostra convida a la reflexió crítica sobre un fenomen que ens
toca de prop.
Exposicions a La Conreria
Lalberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés, acull de forma permanent les
exposicions Una casa comuna, una casa complexa, Drets Humans i Cultura de pau per al nou
mil·lenni de la Fundació per la Pau.
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Tallers dEducació per la Pau en vídeo
Durant els mesos de novembre i desembre vam realitzar 9 tallers d'Educació per la Pau amb alumnes
de secundària de centres de Cornellà i dels barris de Sarrià i El Raval de Barcelona. Lassociació de
periodistes Fora de Quadre els va filmar i en va elaborar 9 vídeos de 10 minuts cadascun que mostren
com es desenvolupen els tallers. Aquests vídeos shan posat a disposició de la comunitat educativa
penjant-los a la plana web de la Fundació per la Pau, i editant-los en DVD.

Tallers dEducació per la Pau a escoles
Lany 2006, la Fundació per la Pau va formar part per primera vegada de loferta del Pack Escoles que
la Generalitat de Catalunya ofereix als centres de secundària.
També, i per tercer any consecutiu, es van dur a terme 26 tallers dEducació per la Pau a la xarxa
descoles del Maresme entre els alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n de secundària.
En total, durant el 2006, es van realitzar 79 tallers.

Propostes pel DENIP
El 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, la Fundació per la Pau va recollir en la seva
pàgina web diverses propostes dactivitats educatives de la Fundació i daltres entitats
per treballar-les a lescola.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Actes i jornades

XVII Trobada de Barcelona
La XVII edició daquesta trobada internacional que organitzen conjuntament la Fundació per la Pau i
Justícia i Pau, es va realitzar el 2006 al voltant del tema Preservant el medi ambient, construint la pau'.
Va tenir lloc del 23 al 25 de novembre i va comptar amb representants darreu del món. Com cada any,
la trobada va reunir un bon nombre de públic, especialment català però també europeu i de tot lestat.
Les ponències es van penjat a la web en Mp3.
Acte pels 20 anys del NO a lOTAN
El 6 dabril del 2006 la Fundació per la Pau va organitzar un acte de reflexió oberta per recordar el
referèndum sobre lentrada a lOTAN de lany 86, per avaluar els canvis que ha viscut lorganització
atlàntica durant aquest temps i el paper que juga avui. Lacte va comptar amb la participació dAlfons
Banda, president de la Fundació per la Pau; Rafael Grasa, portaveu de la Plataforma Anti-OTAN el
1986 i Francesc Serra, professor de Relacions Internacionals de la UAB.
Denúncia per la presència militar al festival de la infància
El gener del 2006, la Fundació per la Pau va fer públic el seu rebuig a la presència de lexèrcit al Festival
de la Infància. Es va lamentar que una activitat pensada per al gaudi, la formació i el lleure dels infants,
incorporés activitats que suposen una apologia, o si més no una clara legitimació, del paper de lexèrcit
i la lògica militarista.
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Realització de conferències i participació en congressos i seminaris
Durant lany 2006 diversos membres de la Fundació per la Pau van realitzar nombroses intervencions
en xerrades, conferències, taules rodones, i debats i van participar en actes públics arreu de Catalunya.
També es van realitzar diversos tallers sobre conflictes i pau a les escoles, esplais i centres diversos
que ho havien sol·licitat.

Concursos i premis

I Concurs dAnimacions per la Pau
Aquest concurs, convocat durant lany 2006 sota el lema 'Participa, hi guanyarà tothom', va promoure
la creació de més de 50 pel·lícules animades relacionades amb la cultura de pau, que han servit per
a la sensibilització i leducació per la pau.
Els tres treballs guanyadors van ser 'Jostuna (el sastre)', d'Aitor Oñederra, 'No es un juego' de Fernando
Jeger i Luis Paris, i 'Un conflicte pot ser un joc' de Christian Negre i Walczak. Del concurs sen van
extreure 16 pel·lícules que shan fet públiques a través de la web, dun DVD i de diverses projeccions
en cinemes, festivals i actes públics.

I Premi de periodisme Joan Gomis
Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, la Fundació per la Pau, la Fundación Cultura de Paz i les revistes
Foc Nou i El Ciervo van convocar la primera edició del Memorial Joan Gomis, que premia aquells
treballs de periodisme sobre persones, institucions o col·lectius que destaquin pel seu compromís a
favor de la pau i els drets humans. Els guanyadors de la primera edició del premi van ser els periodistes
Pere Masramon i Pilar Garcia pel reportatge El Perú de Godayol.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Comunicació / publicacions

LAnuari SIPRI, en català
La Fundació per la Pau ha traduït per primera vegada al català el resum de ledició del 2006 del
prestigiós Anuari SIPRI sobre armament, desarmament i seguretat internacional. LStockholm Internacional
Peace Research Institute publica aquest informe anual des de lany 1966 amb lobjectiu de promoure
la transparència pel que fa a la seguretat i el control de les armes i contribuir a la prevenció i a la solució
pacífica dels conflictes.
Informe 2006: lany per controlar la crisi de les armes
El maig del 2006 la Fundació va traduir al català aquest rigorós informe de la Xarxa Internacional dAcció
sobre les Armes lleugeres (IANSA) que posa de manifest labast duna autèntica crisi global: la proliferació
de les armes lleugeres.
Informe sobre R + D
En el marc de la campanya Per la pau, prou investigació militar la Fundació per la Pau va publicar
la tardor del 2006 un nou informe sobre els pressupostos de R+D civil i militar de lEstat espanyol.
Linforme denunciava la militarització de la recerca científica.
Reedició del llibre SERIOSAMENT... 25 arguments per la pau en
còmic
Després d'haver-se exhaurit la primera edició daquest còmic editat per la Fundació per la Pau el 2002,
durant el 2006 es va reeditar, amb una tirada de 1.000 exemplars. Igualment, també es va fer una nova
reedició de 50 exemplars de la versió del còmic en cartells per a exposició, adreçada a escoles i entitats
culturals.
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Publicacions periòdiques
Butlletí
Durant el 2006 es van publicar 2 butlletins (ns.84 i 85), que es van distribuir als socis, donants i
simpatitzants de la Fundació per la Pau, amb informació sobre les activitats de lentitat i reflexions sobre
temes dactualitat relacionats amb la pau.
Publicació electrònica El Correu per la Pau
Es van enviar 20 edicions dEl Correu per la Pau, el butlletí electrònic de la Fundació per la Pau amb
informacions sobre les diferents activitats de la nostra entitat, així com daltres informacions dactualitat
de pau. El nombre de subscriptors es va incrementar des de les 2.287 persones al gener
fins a les 2.803 al desembre.
Webs de la Fundació per la Pau
El 2006 va ser lany de consolidació de la nova plana web que va rebre més de 200.000 visites, i va
oferir més de mig milió de planes amb informació actualitzada de les activitats pròpies de la Fundació
i també de tot el moviment per la pau.
També es va mantenir en funcionament la web de la campanya Per la pau: prou investigació militar!,
que va rebre més de 80.000 visites sumant les seves versions catalana i castellana.
Finalment, durant el 2006, es va crear una miniweb del Concurs d'Animacions per la Pau
(www.fundacioperlapau.org/concurs) que va possibilitar la inclusió de vídeos que shan descarregat
més de 10.000 vegades.
Presència en els mitjans de comunicació:
Durant lexercici 2006 la Fundació per la Pau ha mantingut un bon nivell daparicions en els mitjans
de comunicació, tant en premsa escrita, com en ràdio i televisió.
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Campanyes i desarmament
Campanya Armes Sota Control
Durant lany 2006, la Fundació per la Pau com a membre dIANSA (Xarxa Internacional dAcció
sobre les Armes Lleugeres) a Catalunya, va participar activament en aquesta campanya dàmbit
mundial que vol denunciar els efectes negatius de la proliferació i lús il·legal de les armes
convencionals. Lobjectiu prioritari de lany era aconseguir que les Nacions Unides impulsessin la
creació dun tractat internacional per la regulació del comerç darmes, un objectiu que es va
aconseguir la tardor del 2006 en la reunió de lAssemblea General.
Com a moments destacats de lany, cal recordar que tres membres de la Fundació per la Pau van
assistir a la 2a Conferència de les NNUU pel control del tràfic il·legal de les armes lleugeres,
celebrada a Nova York del 26 de juny al 7 de juliol, des don es va pressionar els representants
dels governs. En làmbit de Catalunya cal destacar la data del 23 de juny, dia en què el Parlament
de Catalunya, responent a la petició de les ONG, es va manifestar unànimement a favor dun tractat
internacional que reguli el comerç darmes.

Campanya Per la Pau, prou investigació miliar
Durant tot el 2006 va continuar la sensibilització coordinada per la Fundació per la Pau per tal de
denunciar la militarització de la recerca científica i pressionar el Govern central perquè transfereixi
els recursos destinats a R+D militar cap a finalitats civils. A més de la publicació de linforme sobre
R+D, la campanya també va editar 2 butlletins electrònics, que van arribar a més de 4.000 científics
de tot lEstat i a diverses entitats. Al llarg de tot lany es van anar rebent declaracions dobjectors
científics que, en aquests moments, gairebé arriben als 2.300.
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Campanya Objecció fiscal a les despeses militars
El Grup Local de la Fundació per la Pau a Girona va realitzar durant el 2006 una important tasca de
difusió, sensibilització i divulgació de la campanya Objecció fiscal a les despeses militars, on es
proposa que a lhora de fer la declaració de la renda, es dediqui la part proporcional dels impostos que
anirien a la despesa militar a un projecte en defensa dun progrés social i solidari.
La campanya va tenir tres moments culminats, quan va sortir una sentència favorable a lObjecció fiscal
(21 de març), quan el Congrés dels Diputats va discutir per primera vegada en la història una proposta
de regulació de lObjeccio fiscal (28 de març) i quan es va fer una presentació col·lectiva de declaracions
de la renda dobjectors fiscals a Girona (23 juny).

Ames nuclears
El 6 dagost de 2006, la Fundació per la Pau va fer públic un document sobre lamenaça que representen
les armes nuclears, amb motiu del 61è aniversari de lexplosió de les bombes atòmiques a Nagasaki
i Hiroshima. La Fundació denunciava com les armes nuclears continuen representant una amenaça
per a la supervivència de la humanitat i per un futur de convivència i de pau de les nostres societats.
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Altres propostes

Cap a la creació de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Des de la Fundació per la Pau s'ha continuat impulsant el projecte de creació de l'ICIP, proposta
llançada el 1999 i que està ben a punt de fer-se realitat.
Durant el 2006, es va participar activament en la Comissió d'Experts que assessorava la Generalitat
per al projecte, es va dialogar i parlar amb diversos agents socials i polítics i es van fer arribar
propostes per a la redacció del projecte de Llei de l'ICIP que asseguressin la seva voluntat
transformadora i, alhora, la seva independència i prestigi.
El mes de juny, conjuntament amb diverses persones del moviment per la pau, diversos membres
de la Fundació per la Pau van impulsar un manifest que reclamava la creació de l'ICIP al govern
català.
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Castell de Montjuïc
El mes de febrer, la Fundació per la Pau va fer públic un manifest reclamant el retorn immediat i sense
condicions del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona i animant la societat catalana a treballar
conjuntament per decidir els continguts i la ubicació adequada dun Centre per la Pau a Catalunya.
Aquest text es va fer públic en resposta a les declaracions del Ministre de Defensa i del President del
Govern, sobre la possible creació dun Centre per la Pau al Castell de Montjuïc.

Eleccions 2006 al Parlament català: propostes de pau
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de la tardor del 2006, la Fundació per la Pau
va demanar als partits polítics amb representació parlamentària que es comprometin a desenvolupar
una autèntica política pública al servei del foment de la pau.
La Fundació va fer arribar als partits
8 grans propostes a tenir en compte per tal de donar suport
al foment de la cultura de pau, el desarmament i la resolució pacífica dels conflictes.
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Conflictes: suport a actors de pau
Practicar la Pau
Amb el projecte "Practicar la pau", la Fundació per la Pau va iniciar lany 2006 una nova línia
de treball: donar a conèixer la feina daquelles persones i entitats que, en les dures condicions
que imposa un context de violència, opten per practicar la pau. Dins daquest projecte, es van
organitzar dues trobades.
Joves desarmats del Brasil
El mes dabril ens van visitar dos representants de lONG brasilera Sou da Paz, Beatriz Silva
i Marcus Góes, per explicar-nos de primera mà el seu treball de prevenció de la violència i de
la lluita pel desarmament en una ciutat, Sao Paulo, amb elevats nivells de violència.
Palestins i israelians junts construint la pau
La darrera setmana de setembre es va celebrar la segona trobada de lany amb la presència
de dos membres de lInstitut Israelià-Palestí per a la Recerca i la Informació(IPCRI). Els dos
co-directors de lIPCRI, el palestí Hanna Siniora i lisraelià Gershon Baskin van posar de manifest
com el treball conjunt en clau de pau de dues parts enfrontades pot superar el conflicte i els
estralls de la violència.

Aquesta iniciativa va permetre a les dues entitats donar a conèixer la seva tasca als mitjans
de comunicació i als responsables de l'administració pública catalana, així com al gran públic
a través de diversos actes realitzats a Barcelona, Tarragona i Girona. També es van reunir amb
diverses entitats i representants de la societat civil.
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Treva dETA
Davant lanunci de treva per part dETA, el 22 de març de 2006, la Fundació per la Pau va demanar a
totes les forces i actors implicats en la resolució del conflicte Basc que aprofitessin aquella oportunitat
per fer possible la pau. La Fundació també va manifestar el seu suport i reconeixement a les persones
i entitats que treballen per la pau al País Basc.

Làmina de Saramago i Tàpies per la Pau al País Basc
Com a contribució al treball per la pau al País Basc, la Fundació per la Pau va traduir al català la làmina
que van fer conjuntament Antoni Tàpies i José Saramago produïda per Elkarri-Lokarri. La làmina es
va presentar en un acte públic al Palau Robert de Barcelona el 2 dabril del 2006 i va comptar amb la
presència dAgustí Colomines, director dUnescocat, Paul Ríos, coordinador de Lokarri, Joan Saura,
conseller de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat i Jordi Armadans,
director de la Fundació per la Pau.

Plataformes a favor de la Pau a Palestina, Iraq, Colòmbia.
Preocupada per levolució política de diferents conflictes internacionals, la Fundació per la Pau va
participar durant el 2006 en les diferents campanyes i plataformes que es van organitzar a Barcelona
en suport a una solució pacífica i duradora dels conflictes a Palestina, Iraq i Colòmbia. Amb la seva
adhesió a aquestes campanyes, la Fundació per la Pau expressava el seu suport a les víctimes innocents
i el seu compromís en la construcció duna pau justa.
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Informe econòmic

Pressupost 2006: 255.558,85 

Ingressos

Despeses

Recursos propis

Subvencions

59%

41%

Subvencions
administracions
públiques

Ingressos per
exposicions,
tallers, etc.

Activitats

Gestió

85%

15%

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

Gestió,
administració
i captació

15%
34%

41%

40%

23%

28%
2%

Donatius
(quotes socis i donatius puntuals)

16

17%

Donatius i vendes
per materials de sensibilització

Campanyes de
mobilització i
desarmament

Suport a actors de
pau en zones de
conflicte

Col·laboracions

Suports institucionals
Pel que fa a suports dadministracions i institucions rebuts durant el 2006, cal destacar la col·laboració
amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament
de Barcelona, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments darreu de Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant l'any 2006, la Fundació per la Pau va col·laborar amb diverses entitats i organitzacions tant en
l'àmbit nacional com internacional.
Entre d'altres, destaquem la participació de diversos membres de la Fundació en entitats i projectes
com Unescocat, la Federació Catalana d'ONG per la Pau, la Universitat Internacional per la Pau de
Sant Cugat del Vallès, el Consell Català de Foment de la Pau, Aipaz, l'International Peace Bureau i el
Consell Internacional del Fòrum Social Mundial.
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Membres
Socis i donants
Tota lactivitat de la Fundació per la Pau ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport
dels 494 socis i donants habituals i els 2.984 simpatitzants de la Fundació.
Comitè Internacional
Òscar Arias, Bernard Benson, Hilarión Capucci, Cassià Just, John Paul Lederach, Fèlix Martí,
Federico Mayor Zaragoza, Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez-Esquivel, Cora Weiss.
Patronat
Alfons Banda (President), Antoni Soler (Vicepresident), Francesc Gusi (Secretari),
Anton Raventós (Tresorer), Teresa Dalmau, Miquel Insausti, Enric Masllorens, Xavier Masllorens,
Francesc Tubau (vocals).
Equip Professional
Jordi Armadans (Director), Regina Arquimbau (Projectes), Eugeni Barquero (Campanyes),
Toni Viader (Web).
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La Fundació per la Pau és una ONG nascuda el 1983
que treballa per un món en pau.
A través d'una opinió pública cada cop més informada i
activa, impulsa tots aquells canvis culturals i estructurals
que facin possible l'eradicació de la violència com a forma
de relació entre les persones i pobles.

c/ Casp, 31, 2n 1a A - 08010 Barcelona
Telèfon: 93 302 51 29 Fax: 93 301 75 62
info@fundacioperlapau.org
www.fundacioperlapau.org

