MEMÒRIA 2007

Presentació
La construcció de la pau és una tasca molt ambiciosa però que demana un treball constant, diari, precís,
insistent.
La feina feta per la Fundació per la Pau durant el 2007 és plena d’exemples d’aquest treball: en divulgació,
la nova exposició que alerta sobre la violència quotidiana que ens envolta i l’acceptació, massa vegades
inconscient, que en fem; en denúncia, les campanyes a favor del desarmament; en incidència i recerca, els
diversos informes que situen el perquè de l’esclat dels conflictes o les nefastes conseqüències de la violència
armada en dones, pobles o continents sencers. També, en millorar la comunicació amb la nostra base social
i la societat en general, renovant a fons el butlletí i potenciant encara més el web.
Però tota aquesta feina, sovint poc visible, a vegades obté fruits importants i decisius. Aquest 2007, n’hem
pogut veure uns quants:
. Començàvem l’any amb la bona notícia del naixement del procés d’Oslo que, sota l’impuls de la societat civil
mundial, amb la implicació decidida de la Fundació per la Pau, cercava un acord global contra les bombes de
dispersió.
. Després de molts anys de denunciar el secretisme i la manca de transparència al voltant del comerç d’armes,
es va aprovar una llei que obliga el govern espanyol a posar llum i paper sobre el que fa i deixa de fer en
aquest àmbit. Un primer pas, clau, en el llarg camí cap a la desmilitarització.
. I, a finals d’any, el Parlament aprovava la Llei de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau, un bonic
i ambiciós projecte que el 1999 la Fundació per la Pau va proposar al conjunt de la societat catalana.
Uns èxits que no serien possibles sense la feina constant que entitats com la nostra van fent i que, pel que
fa al 2007, us resumim en aquesta Memòria.
Uns èxits, en definitiva, vostres i nostres.
Jordi Armadans
Director
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Exposicions i tallers
Exposició “La violència que acceptem”
Aquesta nova exposició itinerant va recórrer un total de 967 km entre les 20 poblacions de la província
de Barcelona on es va poder visitar durant el 2007. La mostra estava inclosa en el catàleg de l’Oferta
2007 d’accions de sensibilització de la Diputació de Barcelona. És una exposició didàctica adreçada
a tots els públics que ajuda a reflexionar sobre com cadascú pot construir la pau en un món que ha
après a conviure amb la violència. Conjuntament amb l’exposició, la Fundació per la Pau va organitzar
10 conferències relacionades amb el seu contingut. Unes 2.500 persones van visitar l’exposició i més
de 200 van assistir a les conferències.
Exposició “Globalització”
Durant el mes de desembre es va poder visitar aquesta mostra al Centre Cívic Sagrada Família de
Barcelona. L’exposició “Globalització” convida a la reflexió crítica sobre un fenomen ben actual amb
el qual ens toca conviure. Posteriorment, l’exposició es va cedir a la Fundació Pere Tarrés que l’exposa
de forma permanent a l’alberg La Conreria.
Exposició “Desarmats, més segurs?”
Lloret de Mar va acollir “Desarmats més segurs” durant el mes d’abril. Aquesta exposició permet la
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. Lloret va ser la darrera ciutat on es va desplaçar l’exposició abans
de cedir-la a la Fundació Pere Tarrés, que l’exposa de forma permanent a l’alberg la Conreria.
Exposicions a La Conreria
Per tal de mantenir actives les exposicions una vegada s’acaben les itineràncies i continuïn a l’abast
de la població, durant el 2007 la Fundació per la Pau va cedir les mostres “Globalització” i “Desarmats,
més segurs” a l’alberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés. El centre també
acull exposicions anteriors com “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 d’Educació per la Pau, a les escoles
Durant el 2007, la Fundació per la Pau va realitzar un total de 85 tallers a diferents escoles. La major
part d’aquestes activitats formaven part, per tercer any consecutiu, de l’oferta del Pack Escoles que
la Generalitat de Catalunya ofereix als centres de secundària.

Tallers d’Educació per la Pau, a la web
L’any 2007 es van posar a disposició de la comunitat educativa, a través de la nostra plana web, els
vídeos realitzats per l’associació de periodistes Fora de Quadre sobre els tallers fets per la Fundació
per la Pau, amb alumnes de secundària de Cornellà, i dels barris de Sarrià i El Raval de Barcelona.
La secció de la web on es troben aquests vídeos va rebre més de 25.000 visites.

Propostes pel DENIP
Cada 30 de gener se celebra arreu del món el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau per commemorar
l’aniversari de la mort de Gandhi. Durant l’any 2007 la Fundació per la Pau va recollir en la seva plana
web diverses propostes d’activitats educatives de la Fundació i d’altres entitats per treballar-les a
l’escola. Entre les propostes hi havia tallers d’educació per la pau, diversos documents per treballar a
l’aula i informació bàsica sobre el DENIP. La plana va rebre més de 13.000 visites.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Actes i jornades
Veus de Pau a la Pedrera
En el marc del cicle Veus de Pau a La Pedrera, el 7 de març del 2007 la Fundació per la Pau va
convidar Rebecca Peters, directora de la Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes Lleugeres (IANSA)
a fer una conferència a Barcelona. Sota el títol 'Cap al control mundial del comerç d'armes', Peters va
exposar els importants avenços que s’han fet cap a un Tractat Internacional per a regular el comerç
d’armes i els principals esculls que encara queden per vèncer. Més de 100 persones van assistir a
l’acte.
Veus de Pau a la Pedrera és un cicle que, amb el suport de la Fundació Viure i Conviure de l'Obra
Social de Caixa Catalunya, porta a l’emblemàtic edifici de La Pedrera una personalitat rellevant de
l’àmbit internacional que s’hagi significat pel seu treball a favor d’una cultura de pau.
XVIII Trobada de Barcelona
“Poder polític, poder econòmic i poder social al món actual”. Sota aquest títol, es va convocar del 4 al
6 d’octubre de 2007, la XVIII edició de la Trobada de Barcelona, organitzada conjuntament per la
Fundació per la Pau i Justícia i Pau. Aquesta cita de caire internacional va comptar amb la participació
de nou ponents i 250 assistents. Durant les jornades, es va analitzar l’actual repartiment del poder al
món, quins són els principals blocs geopolítics i quin ha de ser el paper de la societat civil en la
configuració i repartiment d’aquest poder.
Aquesta nova edició de la Trobada es va poder seguir per primera vegada des la plana web de la
Fundació per la Pau, en l’espai “XVIII Trobada de Barcelona al moment”. En aquesta plana s’anaven
penjant les gravacions de les ponències en format Mp3 juntament amb un resum per escrit del contingut
de cada intervenció. L’espai va rebre més de 400 visites.
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Curs de Pau i Conflictes a Sabadell
Els dies 25, 26 i 27 de juny i 2, 3 i 4 de juliol es va dur a terme a Sabadell el curs d’Introducció a la
Pau i els Conflictes, organitzat conjuntament per la Fundació per la Pau, la Fundació Sabadell Solidari
i l’Ajuntament de Sabadell. Durant les sessions es van abordar temes com el paper de l’opinió pública
com a eina de canvi, el camí cap a la noviolència, les propostes del moviment per la pau, els conflictes
armats d’avui, el militarisme i la seguretat humana. El president, el vicepresident i el director de la
Fundació per la Pau, Alfons Banda, Toni Soler i Jordi Armadans, respectivament, van participar com
a ponents en el curs, que va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones.

Participació en conferències, congressos i seminaris
Durant tot l’any diversos membres de la Fundació per la Pau van participar en diferents conferències,
taules rodones, xerrades, debats i actes públics arreu de Catalunya.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Concursos i premis
2n Concurs d'Animacions per la Pau
L’octubre del 2007 es va obrir la convocatòria de la segona edició del Concurs d’Animacions per la Pau
sota el lema “Sense armes, un món més segur”, una iniciativa que té per objectiu el foment de la cultura
de pau a través de la creació audiovisual. Les bases del concurs es van difondre per diferents canals
i es van fer diverses presentacions presencials com la del mes de desembre a la Facultat de Belles
Arts de la Universitat Politècnica de València.
D’altra banda, durant el 2007 es van projectar els treballs guanyadors de la primera edició del concurs
a l’11a Mostra Internacional de Cinema d'Animació ANIMAC de Lleida, al certamen Animamadrid, al
Museu del cinema de Girona i als cinemes Truffaut de Girona i Verdi de Barcelona, entre altres
projeccions públiques. També es van poder veure a la televisió, gràcies a un acord amb la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya.
III 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 tercera 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.
D’altra banda, en el marc de la XVIII Trobada de Barcelona, el 4 d’octubre del 2007 es va celebrar
l’acte de lliurament del Premi als guanyadors de la segona edició. Els guardonats van ser, en l’apartat
d’obres publicades, el programa radiofònic El matí de Catalunya Ràdio per l’edició en directe del
programa des de Moçambic els dies 19 i 20 d’abril de 2007. En la modalitat d’obres inèdites es van
premiar conjuntament els articles “Nicaragua, el regne de les ONG”, de Iolanda Parra i Sergi Picazo,
i “El extranjero en el cuarto oscuro”, d’Alberto Arce i Luca Gervasoni.
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Comunicació i publicacions
L’Anuari SIPRI 2007, en català
A la tardor, la Fundació per la Pau va presentar la traducció al català del resum de l’edició 2007 del
prestigiós Anuari SIPRI sobre armament, desarmament i seguretat internacional. L’Stockholm Internacional
Peace Research Institute, publica aquest informe anual des de l’any 1966 amb l’objectiu 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. Aquesta és la segona edició consecutiva del resum de l’informe que la Fundació
per la Pau tradueix al català.
Informe “Supervivents”
El juny del 2007, coincidint amb la celebració de la Setmana Mundial d’Acció contra la Violència Armada,
la Fundació per la Pau, va presentar la versió catalana de l’informe “Supervivents. Testimoni de dones
afectades per la violència armada”. En aquest document, setze dones d’arreu del món ofereixen el seu
testimoni sobre els efectes devastadors de les armes lleugeres. Amb la traducció d’aquest informe
elaborat per la Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes Lleugeres (IANSA), es va voler posar veu
i cara a les fredes xifres que normalment s’utilitzen per parlar de les conseqüències humanitàries del
descontrol de les armes.
Informe sobre el cost dels conflictes armats a l’Àfrica
L’octubre del 2007, la Fundació per la Pau va presentar conjuntament amb Intermón Oxfam l’informe
“Los millones perdidos de África”, on es denunciava, entre altres temes, que el 95% dels fusells
kalàixnikov usats en els conflictes africans procedeixen de fora del continent. D’altra banda, l’estudi
també posava en evidència que el cost dels conflictes a Àfrica es va elevar a prop de 300.000 milions
de dòlars entre 1990 i 2005. Aquesta xifra equival als diners rebuts pel continent en ajuda internacional
en el mateix període de temps. Aquesta investigació la van realitzar Oxfam Internacional (Intermón
Oxfam a Espanya), IANSA (Xarxa de la qual és membre la Fundació per la Pau) i Saferworld.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Publicacions periòdiques

Butlletí
Durant l’any 2007 es van publicar 3 butlletins (números 86, 87 i 88) que es van distribuir entre tots
els socis, donants, simpatitzants i col·laboradors de la Fundació, amb informació sobre les activitats
realitzades per l’entitat i notícies i reflexions sobre temes d’actualitat relacionats amb la pau.
La principal novetat de l’any 2007 pel que fa al Butlletí va ser la renovació formal (disseny) i de
continguts (ampliació i distribució temàtica) que es va iniciar amb el darrer número de l’any, el de
desembre, i que va inaugurar la nova etapa de la publicació. Aquest canvi es va produir a les portes
del 2008, any de celebració del 25è aniversari de la Fundació per la Pau.

Publicació electrònica “El Correu per la Pau”
El 2007 es van enviar 20 edicions d’El Correu per la Pau, la publicació per correu electrònic de la
Fundació per la Pau amb informacions tant sobre les diferents activitats de l’entitat com d’altres
informacions d’actualitat de pau. El nombre de persones que va rebre el Correu per la Pau va seguir
augmentant gradualment i l’any passat es va situar en les 3.815 adreces, un 35% de creixement
respecte l’any anterior.
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Webs de la Fundació per la Pau
Durant el 2007 la plana web de la Fundació va incrementar en un 41% el nombre de visites i es va
situar en les 280.291. En total va oferir més de mig milió de planes amb una actualització de continguts
permanent. La web va oferir informació tant de les activitats pròpies de l’entitat com també de tot el
moviment per la pau en general, posant especial èmfasi en les activitats de Catalunya.
També durant el 2007, es va crear la plana web del 2on Concurs d'Animacions per la Pau
(www.fundacioperlapau.org/concurs) en tres versions: català, castellà i anglès. La web incloïa les bases
del concurs i els vídeos corresponents al 1er Concurs, que es van veure més de 58.000 vegades.

Presència en els mitjans de comunicació
Durant l’exercici 2007 la Fundació per la Pau va mantenir un bon nivell d’aparicions en els mitjans de
comunicació, superant els 320 impactes. Va estar present tant en premsa escrita, com en ràdio, televisió
i internet. Els temes que van despertar més interès mediàtic van ser l’informe “Los millones perdidos
de África” i la campanya per a la prohibició de les bombes de dispersió. També cal destacar la publicació
d’una desena d’articles d’opinió de membres de la Fundació per la Pau en diaris de gran difusió.
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Campanyes i desarmament
Campanya per una Llei espanyola de Comerç d’Armes
L’any 2007 va culminar amb un gran triomf d’aquesta campanya en què va participar també la
Fundació per la Pau: l’aprovació, el 19 de desembre, per part del Govern central de la Llei sobre
el Control del Comerç Exterior de Material de Defensa i Doble Ús. Després de molts anys de
campanya per aconseguir més control i transparència en el comerç espanyol d’armes, les ONG
van valorar la Llei com un avanç important en el camí de posar fi a l’enorme cost humà que suposa
el comerç d’armes.

Campanya “Armes Sota Control”
La Fundació per la Pau com a membre de IANSA (Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes
Lleugeres) participa activament en aquesta campanya d’àmbit mundial, impulsada per Oxfam
Internacional, Amnistia Internacional i la mateixa IANSA. Durant l’any 2007, el moment més
significatiu de la campanya va ser al mes de juny, després que vuitanta governs participessin en
el procés de consultes impulsat per l’ONU per aconseguir un Tractat Internacional sobre el Comerç
d’Armes. Les ONG, entre elles, la Fundació per la Pau, van valorar la participació com a molt
positiva i continuen treballant perquè el futur tractat sigui realment eficaç.
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Campanya per a la prohibició de les bombes de dispersió
El 2007 va néixer el Procés d’Oslo, una iniciativa impulsada pel govern de Noruega per aconseguir un
tractat internacional per a la prohibició de les bombes de dispersió. El procés sempre ha estat molt
seguit de prop per part de la Cluster Munition Coalition (CMC) una xarxa mundial que aplega més de
200 ONGs, entre les quals la Fundació per la Pau.
Moments clau de la campanya:
- Conferència d’Oslo (febrer): neix el Procés d’Oslo amb el suport de 46 estats.
- La Fundació per la Pau se suma a la Cluster Munition Coalition (febrer)
- Conferència de Lima (maig): 27 països més se sumen al Procés. La Fundació per la Pau llança una
ciberacció perquè els ciutadans demanin al President espanyol que prohibeixi les bombes de dispersió.
Més de 700 persones es van sumar a aquesta acció enviant la carta a Zapatero.
- L’OSCE aprova el mes de juliol una Resolució en favor d’un acord internacional per a la prohibició
de les bombes de dispersió.
- La Fundació per la Pau, juntament amb quatre ONG més, llança un manifest conjunt per reclamar
la prohibició de les bombes de dispersió (novembre).
- Conferència de Viena (desembre): hi participen 138 estats. Es posa en evidència la resistència d’alguns
països a prohibir tots els tipus de bombes de dispersió. Una delegació de la Fundació per la Pau
participa activament en la Conferència.
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Altres propostes
S’aprova l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
El Parlament de Catalunya va aprovar el novembre del 2007 la nova llei de l’Institut Català
Internacional per la Pau. La tramitació parlamentària del projecte es va iniciar la primavera del
mateix any. L’ICIP és una proposta que la Fundació per la Pau va fer l’any 1999 i durant els
darrers vuit anys, s’han fet diferents aportacions i reflexions des de l’àmbit civil, universitari i
polític sobre la missió, la feina i l’estructura que ha de tenir aquest organisme oficial.
L’ICIP comptarà amb finançament públic però amb una direcció independent del govern que
li atorgarà independència i rigor per a la recerca, la promoció i la incidència en favor de la pau.
La Fundació per la Pau va valorar l’aprovació de la llei com una molt bona notícia per a Catalunya
perquè és una manera de correspondre al dinamisme de la societat civil en el treball per la pau
amb unes polítiques institucionals i públiques que l’impulsin i li donin suport sense condicionarlo. D’altra banda, l’ICIP és una gran oportunitat per contribuir a reforçar un espai emergent de
centres de recerca per la pau de prestigi i independents que hi ha arreu del món.
Eleccions Municipals 2007: Des del municipi, per la pau
Amb motiu de les Eleccions Municipals del maig del 2007, la Fundació per la Pau va enviar un
document amb deu propostes d’acció concretes als partits polítics perquè des dels municipis
es reforci una política pública activa a favor de la pau.
La Fundació va fer aquesta proposta perquè considera que des de les ciutats i pobles es pot
assumir un paper actiu en el foment d’una cultura de pau, promovent la resolució pacífica dels
conflictes al municipi, desenvolupant unes polítiques coherents amb la pau, desmilitaritzant i
desarmant les ciutats i donant suport a totes aquelles iniciatives globals per la pau.
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Un Castell de Montjuïc sense hipoteques militars
L’abril del 2007, l’alcalde de Barcelona va anunciar la cessió del castell de Montjuïc per part del Govern
Central a l'Ajuntament de la ciutat. Davant d’aquest anunci, i de la possible ubicació d’un Centre de
la Pau en aquestes antigues instal·lacions militars, la Fundació per la Pau va demanar que la cessió
no impliqui la participació del Ministeri de Defensa en la gestió del Centre. Aquest fet desvirtuaria el
sentit i l’orientació d’un espai que ha de promoure la Cultura de Pau.

Per una universitat desmilitaritzada
El mes de març, les organitzacions Justícia i Pau i la Fundació per la Pau van difondre un manifest
en què feien pública la seva crítica per l’atribució de caràcter universitari a l’ensenyament militar. Una
proposta inclosa en el projecte de llei de l’Estat espanyol sobre la carrera militar. Les dues organitzacions
demanaven, entre altres coses, que es suprimís la possibilitat d’impartir ensenyaments de titulacions
universitàries en els centres militars i que s’evités la seva adscripció a universitats. També reclamaven
més recursos públics per promoure la investigació per la pau i l’educació per la pau a les universitats.
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Objecció fiscal, la consciència dels impostos
Coincidint amb la celebració, el 15 de maig, del Dia Internacional de l’Objecció de Consciència,
i amb el període de la Declaració de la Renda, la Fundació per la Pau va recordar a totes les
persones interessades, la possibilitat de fer Objecció Fiscal a les despeses militars. Aquesta
objecció consisteix en destinar la part dels impostos que l’Estat inverteix en despesa militar i
manteniment de l’exèrcit a projectes o entitats que promoguin la cultura de pau i la solidaritat.
L’any 2007, 49 persones que van fer l’Objecció Fiscal van destinar els 5.264 euros a les activitats
de la Fundació per la Pau. La plana web de la Fundació on s’informava de l’Objecció Fiscal
va rebre més de 3.370 visites, un 6,33% més que l’any anterior.
A Girona, la Fundació per la Pau juntament amb la Coordinadora d’ONG de Girona van fer el
ja tradicional acte de lliurament conjunt de les Declaracions de la Renda de les persones que
fan Objecció Fiscal a la Delegació d’Hisenda de la ciutat. Durant l’acte van anunciar que
recorreran al Tribunal d’Estrasburg perquè reconegui l’Objecció Fiscal.

Fòrum Social Català
El mes de juliol es van iniciar els preparatius per la celebració, el gener del 2008, del Fòrum
Social Català. La Fundació per la Pau va participar en l’organització d’aquesta trobada que té
per objectiu estimular la reflexió i l’acció a partir d’una democràcia veritablement participativa
i que vol proposar alternatives que se centren en l’atenció de les necessitats de l’ésser humà
i del respecte a la natura.
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Implicació en conflictes
Practicar la Pau
Amb el projecte "Practicar la pau", la Fundació per la Pau va iniciar l’any 2006 una nova línia de treball:
donar a conèixer la feina d’aquelles persones i entitats que, en les dures condicions que imposa un
context de violència, opten per practicar la pau. Dins d’aquest projecte, el novembre de l’any 2007 es
va organitzar la visita de dos membres de l'ONG guatemalenca IEPADES (Instituto de Enseñanza para
el Desarrollo Sostenible).

Durant la seva estada a Catalunya, Carmen Rosa de León-Escribano, directora de l’entitat, i Mayda
de León Wantland, coordinadora del Programa de control d’armes, van poder donar a conèixer la seva
feina a la societat catalana en la conferència que van impartir el 28 de novembre a l’Auditori de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. També van mantenir reunions amb entitats i representants
de la societat civil i de l’administració i van oferir entrevistes als mitjans de comunicació.
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Implicació en conflictes
Procés de Pau al País Basc
Després de l’atemptat d’ETA a l'Aeroport de Barajas el 14 de gener de 2007, diverses entitats
vinculades al moviment per la pau de Catalunya, entre les quals la Fundació per la Pau, van
convocar una concentració popular per demanar que el procés de pau al País Basc es mantingués
obert. La trobada va ser el diumenge, 28 de gener a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume
de Barcelona.
El 31 de gener, la Fundació per la Pau va organitzar l’acte 'País Basc: i ara, què? Una visió
des de la societat civil per la pau'. La trobada va comptar amb la participació de Paul Ríos,
coordinador de Lokarri i va servir per analitzar el moment present i les repercussions de l’atemptat
per al procés de pau a Euskadi.
El mes d’abril, la Fundació per la Pau va inaugurar un Espai de debat sobre el País Basc per
oferir la possibilitat de conèixer de primera mà opinions i actuacions de persones directament
implicades en el treball per la pau a Euskadi. El primer convidat va ser l’advocat Txema Montero
qui va mantenir diverses reunions amb representants de la societat civil, del món universitari i
polític de Catalunya.
Davant l’anunci d’ETA de posar fi a la treva que havien iniciat feia poc més d’un any, el juny
de 2007 la Fundació per la Pau va fer públic un posicionament en què assegurava que aquesta
decisió era una burla a la societat basca. La Fundació va fer una crida a apostar, més que mai,
per la pau al País Basc. També va criticar la poca responsabilitat i immaduresa dels principals
partits polítics en aquest procés.
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Plataformes a favor de la Pau a Palestina, Iraq, Colòmbia.
Durant el 2007 la Fundació per la Pau va participar en 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 d’una pau justa.

Solidaritat amb el poble Birmà
Davant els alarmants esdeveniments que van tenir lloc a Birmània la tardor del 2007, la Fundació per
la Pau es va sumar al suport de l’International Peace Bureau a la lluita no violenta dels milers de birmans
per demanar la fi de la repressió del règim militar. La Fundació també es va fer ressò de diverses
iniciatives internacionals de suport al poble birmà.
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Informe econòmic
Pressupost 2007: 260.987,38

Ingressos

Despeses

Recursos propis

55%

Subvencions

45%

Subvencions
administracions
públiques

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

Activitats

Gestió

86%

14%

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

Gestió,
administració
i captació

14%
23%
45%

42%

14%

32%
30%

Donatius
(quotes socis i donatius puntuals)
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Campanyes de
desarmament
i mobilització social

Suport a actors
de pau en zones
de conflicte

Col·laboracions
Suports institucionals
Pel que fa al suport d’administracions i institucions rebut durant el 2007, cal destacar la col·laboració
amb l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i l’Agència Catalana per a la Cooperació al
Desenvolupament, ambdós organismes de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, a través del seu programa
“Barcelona Solidària”, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments d’arreu de Catalunya.
Pel que fa a l’àmbit privat, cal destacar la col.laboració de la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social
de Caixa Catalunya per a la realització del projecte Veus de Pau a La Pedrera.

Participació en xarxes i federacions
Durant l’any 2007, la Fundació per la Pau ha col·laborat amb diverses entitats i organitzacions tant en
l’àmbit nacional com internacional.
Cal destacar també que diversos membres de la Fundació per la Pau han assumit càrrecs i representacions
en entitats i xarxes com Unescocat, la Federació Catalana d'ONG per la Pau, l'International Peace
Bureau, AIPAZ i el Consell Català de Foment de la Pau, entre d’altres.
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Membres
Socis i donants
Tota l’activitat de la Fundació per la Pau ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport de 537
socis i donants i 3.116 col·laboradors i simpatitzants.
Comitè Internacional
Hilarión Capucci, Cassià Just, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza, Arcadi
Oliveres, Rebecca Peters, Adolfo Pérez-Esquivel i Cora Weiss.
Patronat
Alfons Banda (President), Antoni Soler (Vicepresident), Francesc Gusi (Secretari), Anton Raventós
(Tresorer), Teresa Dalmau, Miquel Insausti, Enric Masllorens, Xavier Masllorens, Josep M. Queralt,
Francesc Tubau (vocals).
Equip Professional
Jordi Armadans (Director), Eugeni Barquero (Campanyes), Virginia Garzón (Projectes), Lourdes
Vergés (Comunicació), 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

