MEMÒRIA 2008

Presentació
L’any 2008 ha estat intens. Per a nosaltres i pel món sencer.
D’entrada hem celebrat 25 anys de feina continuada a favor de la cultura de pau. I hem pogut detectar perfectament quins
són els nostres deures, les nostres possibilitats i el nostre poder. No només per les interessants jornades que vam realitzar
la tardor del 2008 sinó perquè de la simple observació del que va passar durant l’any, un pot fer-se una idea ben precisa
de què és el treball per la pau: d’allò que implica, d’allò que fa falta i d’allò que és possible.
Per començar, hem constatat les immenses dificultats per superar violències i conflictes armats: desídia, inoperància,
interessos inconfessables, manca de voluntat, etc. expliquen abastament com pot ser que alguns conflictes armats continuïn
sagnant (Palestina, Afganistan, Sudan, Congo, etc.).
Davant d’això, cal donar a conèixer el que passa (per exemple, conferències i web), denunciar (informes, articles publicats,
demandes), donar suport als actors de pau (la visita de Flory Kayembe, responsable d’una xarxa d’ONG per la pau al Congo
o els ‘hibakushes’ que vam acollir a Barcelona com a testimonis d’un compromís vital pel desarmament nuclear), teixir
campanyes globals (per la creació del tractat mundial del comerç d’armes), promoure mobilitzacions, etc. i, així, anar bastint
una cultura de pau efectiva.
Són moltes les iniciatives que, de mica en mica ens poden anar apropant a la construcció d’una cultura de pau que rebutja
la violència. N’hem fet i en farem més: les exposicions, els tallers d’educació per la pau, experiències innovadores com el
II Concurs d’Animacions, etc.
Però no només cal fer feina per al canvi de demà, sinó que també hem constatat que podem incidir, i de quina manera!,
en l’avui. Sens dubte, l’acord adoptat a Dublín el mes de maig i signat a finals d’any a Oslo va fer ben evident que a través
de campanyes ben organitzades, les persones i les ONG podem ser capaces de canviar la realitat i, en aquest cas, deixar
fora de la circulació una arma que suposa milers de morts i ferits cada any: les bombes de dispersió.
En les següents pàgines, trobareu més en detall tota la feina feta. I una conclusió òbvia: si essent tant modestos hem pogut
col·laborar a fer tant, essent més forts podríem fer molt més encara.
Bona lectura!
Jordi Armadans
Director
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Exposicions i tallers
Exposició “La violència que acceptem”
En el seu segon any de vida, l’exposició itinerant “La violència que acceptem” va recórrer un total de
1.149 km entre les 20 poblacions de la província de Barcelona on es va exposar durant el 2008. La
mostra estava inclosa en el catàleg de l’Oferta 2008 d’accions de sensibilització de la Diputació de
Barcelona. Adreçada a tots els públics, l’exposició pretén cridar l’atenció sobre com la violència forma
part de molts gestos quotidians i dóna pistes de com cadascú de nosaltres pot canviar aquesta tendència
i contribuir a construir un món en pau. Juntament amb l’exposició, la Fundació per la Pau va organitzar
10 conferències relacionades amb el seu contingut. Unes 9.000 persones van visitar l’exposició i unes
225 van assistir a les conferències.
Exposició “Cinema i pau”
El mes d’abril la Fundació per la Pau va presentar a Figueres l’exposició 'Cinema i Pau'. Aquesta nova
mostra itinerant va visitar diferents municipis de l'Alt Empordà amb l’objectiu de fer reflexionar sobre
la cultura de pau, la noviolència, el desarmament, els conflictes oblidats, el terrorisme, el militarisme i
el comerç d’armes a partir del cinema. Posteriorment, a partir del mes de juliol, una còpia de l’exposició
va itinerar per diferents localitats de les comarques de Girona.
Exposicions a la Conreria
L’alberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés, acull les exposicions més recents
de la Fundació per la Pau una vegada aquestes han acabat la seva itinerància per les poblacions de
Barcelona que les han sol·licitat. L’any 2008 es van portar a La Conreria les mostres “Globalització” i
“Desarmats, més segurs?”, que es van sumar a “Una casa comuna, una casa complexa”, “Drets
Humans” i “Cultura de pau per al nou mil·lenni” que ja eren a l’alberg. Amb aquesta cessió es vol allargar
la vida activa de les exposicions.
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Tallers d’Educació per la Pau, a les escoles
La Fundació per la Pau va realitzar un total de 93 tallers en diferents escoles de Catalunya durant l’any
2008. D’aquests, 59 formaven part del Pack Escoles de l’Agència Catalana de Joventut que la Generalitat
de Catalunya ofereix als centres de secundària. En total, 2.325 alumnes van participar en aquests
tallers. La majoria, 2.025 eren joves d’entre 12 i 16 anys, i la resta, 300, nens i nenes d’entre 6 i 11anys.

Propostes pel DENIP
El Dia Escolar de la Noviolència i la Pau se celebra el 30 de gener de cada any en commemoració de
l’aniversari de la mort de Gandhi. L’any 2008, la Fundació per la Pau va proposar a la seva plana web
un seguit d’activitats educatives per treballar a les escoles i centres de secundària. Entres les diverses
propostes destacaven els tallers ‘El trencaclosques per la pau’, per primària, i ‘El castell de cartes’,
‘Jocs per al diàleg’, ‘La teranyina’ i ‘El test de cultura de pau’, per secundària. La plana web, que incloïa
diversos documents per treballar a l’aula i informació bàsica sobre el DENIP,
va rebre gairebé 7.800 visites
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Actes i jornades
Jornades dels 25 anys de la Fundació per la Pau
Els dies 2 i 3 d ‘octubre de 2008 la Fundació per la Pau va organitzar les jornades “El treball per la pau:
nous reptes, noves eines” per celebrar els seus 25 anys de treball continuat. Més de 180 persones van
participar en les diferents sessions que van comptar amb la intervenció d’una dotzena de ponents de
l’àmbit nacional i internacional. Durant dos dies es van analitzat temes com el desarmament, l’educació
per la pau, la superació de la violència, o les prioritats de treball de les entitats de pau. Tot plegat per
situar els reptes immediats i futurs de treball per la pau per ser més eficaços.
Els ponents van ser: Alfons Banda (obertura), Rebecca Peters, Arcadi Oliveres, Cora Weiss, Fèlix
Martí, Manuela Mesa, Jonan Fernández, Vicenç Fisas, Rafael Grasa, Colin Archer, Federico Mayor
Zaragoza, i Jordi Armadans (cloenda).

Participació en l’acte d’homenatge a Gandhi
El 30 de gener, a la Plaça dels Jardins de Gandhi de Barcelona, diverses entitats van organitzar un
acte commemoratiu del 60è aniversari de la mort del líder pacifista indi. Durant la vetllada hi va haver
diversos parlaments, una encesa d’espelmes i una ofrena floral a l’estàtua de Gandhi, obra d’Adolfo
Pérez Esquivel. Per part de la Fundació per la Pau, hi va intervenir el seu vicepresident, Antoni Soler,
que va reflexionar sobre la figura del Mahatma Gandhi i la seva presència en la nostra societat.
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Participació en cicles de cinema i cinefòrums
Durant l’any 2008 la Fundació per la Pau va participar en tres activitats relacionades amb el cinema i
la pau. El 28 d’abril, en el cicle “Cinema i Solidaritat” de Girona, en el debat sobre la pel·lícula ‘Paradise
now’. El 16 de juliol, en el cinefòrum a la fresca organitzat també a Girona, amb la pel·lícula “Los
edukadores”. I el 19 de setembre, en el cinefòrum sobre la pel·lícula
“El señor de la guerra” a Santa Coloma de Farners.

Participació en conferències, taules rodones
i jornades del moviment per la pau
Durant tot l’any diversos membres de la Fundació per la Pau van participar en una quarantena de
conferències, taules rodones, xerrades, seminaris, debats cursos 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
El 28 d’octubre va tenir lloc a la Casa Golferichs de Barcelona l’acte de lliurament de premis del 2n
Concurs d’Animacions per la Pau, organitzat per la Fundació per la Pau sota el lema “Sense armes,
un món més segur”. Durant la sessió es van projectar les quinze pel·lícules finalistes i les guanyadores
del concurs i els assistents van poder votar l’animació guanyadora del Premi del públic. Els treballs
guanyadors van ser ‘Without arms, a safer world’ en la categoria de Curtmetratge sènior, ‘La teua
defensa és la paraula’, com a millor Spot sènior, ‘No esperis, actua!’ com millor Curtmetratge júnior i
‘Rambo no, mambo!’ va guanyar el Premi del públic.
Tal i com ja es va fer per la primera edició del concurs, la Fundació ha penjat a la seva plana web tant
les animacions guanyadores com les finalistes del de la segona edició i també n’ha editat un DVD.

Lliurament de premis del III Memorial Joan Gomis
El 30 d’octubre de 2008 es van lliurar els premis de la tercera edició del Premi de periodisme Memorial
Joan Gomis. El jurat, integrat per membres de Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Fundació per la
Pau, Fundació Cultura de Pau, Foc Nou, i El Ciervo, va decidir premiar el periodista Siscu Baiges (Com
Ràdio – programa Tots x tots) en la modalitat de trajectòries periodístiques. En la categoria d’articles
inèdits es va premiar ex aequo a Laia de Ahumada per ‘Una casa comuna’, on narra els inicis del
Centre Heura de Barcelona; i a Jesús García Pastor per ‘Índia, el puzle impossible de les castes’ on
descriu la complexitat de l’Índia a través de diverses vivències de la casta dels dàlits.
El premi Memorial Joan Gomis promou el periodisme solidari, reconeixent a persones, institucions o
col·lectius que lluiten contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.
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Comunicació i publicacions
Anuari SIPRI 2008
La Fundació per la Pau va publicar per tercer any consecutiu, la versió catalana del resum de l'Anuari
SIPRI. En l’edició del 2008, el prestigiós informe de l’Stockholm International Peace Research Institut
constata la complexitat dels nous conflictes armats al món i alerta de l’augment de la despesa militar,
de la proliferació de les armes nuclears i de l’increment de les transferències d’armes.
Informe “Violència armada: la crisi mundial”
El mes de juliol de 2008, coincidint amb la celebració a Nova York de la Reunió Bianual d’Estats per
a la implementació del Programa d’acció de les Nacions Unides sobre les armes lleugeres, la Fundació
per la Pau va publicar l’informe ‘Violència armada: la crisi mundial’.
El document posa en evidència com la proliferació i el descontrol de les armes ens ha conduit a una
situació d’autèntica crisi mundial, amb unes xifres escandaloses: al món hi ha 875 milions d’armes en
circulació, el 74 % de les quals són en mans de civils. Cada any vuit milions d’armes noves i fins a
catorze mil milions de municions es posen al mercat. Com a resultat, mil persones moren cada dia
víctimes de la violència armada i gairebé tres mil més resulten ferides.
Practicar la pau
Aquesta publicació recull informació de les quatre edicions de Practicar la pau, un projecte que la
Fundació per la Pau va iniciar l’any 2006 per donar a conèixer la tasca de persones i entitats que,
en un context de conflicte i violència, opten per treballar per la pau. Així el llibret explica la situació del
país i la feina duta a terme per les entitats Sou da Paz, del Brasil, IPCRI (Israel and Palestine Centre
for Research and Information) del Pròxim Orient, IEPADES (Instituto de Enseñanza para el Desarrollo
Sostenible) de Guatemala, i RECAAL (Réseau Congolais d’Action sur les Armes Légères et de petit
calibre) de la República Democràtica del Congo.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Les peces perdudes
Aquest document es va publicar coincidint amb la celebració de la Setmana Mundial d’Acció contra
la Violència Armada (2-8 de juny de 2008), durant la qual la Fundació per la Pau va organitzar la
sessió “Violència armada, control de les armes de foc i acció parlamentària”, al Parlament de
Catalunya. Es tracta d’un material pensat per a guiar, inspirar i assessorar els parlamentaris donat
que recull un seguit de recomanacions per reduir la violència armada a través de l’acció parlamentària.
El text original és de la Unió Interparlamentària i del Centre pel Diàleg Humanitari.

Resum de les jornades dels 25 anys de la Fundació per la Pau
El llibre recull un resum de les dotze ponències que es van oferir a les jornades “El treball per la
pau: nous reptes, noves eines”, per commemorar els 25 anys de la Fundació per la Pau. Les
intervencions, que es poden sentir senceres a la web de la Fundació, van analitzar temes com el
desarmament, l’educació per la pau i el diàleg, afrontar els conflictes sense recórrer a la violència
o les prioritats de les entitats de pau. Tot plegat per avançar cap a una cultura de pau.
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Publicacions periòdiques
El Correu per la Pau
El 2008 es van enviar un total de 17 edicions d’El Correu per la Pau. La publicació electrònica de la
Fundació per la Pau informa periòdicament de les activitats, publicacions, campanyes i posicionaments
emesos per l’entitat així com d’altres notícies de pau. L’any 2008, hi va haver un increment del 15 %
del nombre de subscripcions del correu que van arribar a 4.400 el mes de desembre.
Butlletí
Durant l’any 2008 es van publicar quatre edicions del Butlletí trimestral de la Fundació per la Pau
(números 89, 90, 91 i 92) que es van distribuir entre els socis, donants, simpatitzants i col·laboradors
de la Fundació. Entre els temes que més s’han destacat en els butlletins del 2008 hi ha la Campanya
per a la Prohibició de les bombes de dispersió i la celebració dels 25 anys de la Fundació per la pau.
També han inclòs anàlisis sobre temes com els cinc anys de la guerra d’Iraq, l’activitat Practicar la Pau,
i el 2n Concurs d’Animacions per la Pau.
Planes web
Durant l’any 2008, les visites a la plana web de la Fundació per la Pau es van situar en gairebé les
210.000 i es va arribar al mig milió de planes vistes. Es van publicar més 150 planes noves. A més
de les notícies sobre actes i activitats pròpies de la Fundació, també es va publicar informació del
moviment per la pau en general.
D’altra banda, durant el 2008 es va mantenir activa la plana web del 2on Concurs d’Animacions per
la Pau (www.fundacioperlapau.org/concurs) en tres versions: català, castellà i anglès.
La web publicava l’actualitat i les bases dels concurs i, a partir del 28 d’octubre, dia del lliurament de
premis, va incloure els vídeos dels finalistes i dels guanyadors del certamen.
I, finalment, durant l’any 2008 es va crear la plana web www.stopbombesdispersió.org, conjuntament
amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Greenpeace, Justícia i Pau i el Moviment per la Pau.
Aquesta plana informava dels avenços del Procés d’Oslo per a la prohibició de les bombes de dispersió.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Web 2.0
Per tal d’estar present i activa entre les persones més habituades en l’ús d’Internet, el desembre
del 2008 la Fundació per la Pau va crear el seu perfil Facebook, que es va actualitzant de forma
permanent amb els actes, activitats i reflexions que va generant l’entitat així com amb articles i
enllaços interessants relacionats amb els conflictes i la pau.
Així mateix, el 2008, la Fundació va crear un canal Youtube on penja tant els vídeos de creació
pròpia com d’altres que creu interessant recomanar, elaborats per xarxes internacionals a les quals
pertany la Fundació o per organitzacions de pau.

Presència als mitjans de comunicació
459. Aquest és el nombre total d’impactes que va aconseguir la Fundació per la Pau durant l’any
2008 en els mitjans de comunicació, un 43% més que l’any anterior. Va ser present tant en premsa
escrita com en ràdio, TV i Internet, tot i que el mitjà on va tenir més presència, va ser aquest darrer.
Els temes que van despertar més interès entre els mitjans va ser el Procés d’Oslo i el Tractat de
Prohibició de les bombes de dispersió, la Llei espanyola de comerç d’armes i la celebració dels
25 anys de la Fundació per la Pau. També cal destacar la publicació d’11 articles d’opinió de
membres de la Fundació en mitjans de gran difusió.
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Campanyes i desarmament
Campanya Armes sota Control
Com a membre de la Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes Lleugeres (IANSA), la Fundació per
la Pau va participar activament en aquesta campanya d’àmbit mundial que persegueix la creació d’un
Tractat sobre Comerç d’armes. La campanya la impulsen Oxfam internacional, Amnistia Internacional
i la IANSA. Tot seguit, destaquem alguns dels moments més rellevants de la campanya:
. El febrer de 2008, un Grup d’Experts format per representants de 28 països, entre els quals l’Estat
espanyol, van començar les negociacions per valorar la creació del Tractat.
. El mes de setembre, activistes d’Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau i Intermón Oxfam van
dur a terme un acte simbòlic davant el Ministeri d’Afers Exteriors per demanar al Govern central que
s’impliqués el màxim possible per avançar en la negociació del tractat. Es van lliurar unes ulleres
gegants als representants del Ministeri per ajudar-los a veure la urgència del tema. També es van lliurar
les signatures de milers de ciutadans i de 160 parlamentaris que donaven suport a aquesta petició.
. A l’octubre, 147 Estats membres de les Nacions Unides, van donar un suport contundent a la continuïtat
del procés de creació d’un Tractat Internacional sobre Comerç d’Armes (TCA). La campanya Armes
sota Control, que representa milions d’activistes de tot el món, va celebrar el resultat de la votació però
va fer una crida als Estats perquè actuïn amb urgència i garanteixin un Tractat efectiu basat en els
drets humans i el desenvolupament.
. Durant la Setmana Mundial d’Acció contra la Violència Armada (2-8 juny), la Fundació per la Pau va
organitzar el dia 2 una sessió sobre armes al Parlament de Catalunya que va servir també per presentar
el Fòrum Parlamentari als diputats catalans. Hi van participar el president del Parlament, Ernest Benach,
el secretari general del Fòrum Parlamentari sobre Armes Petites i Lleugeres, Peter Weiderud, i Celestino
Suárez i Hans Raidel, membres de la Junta del Fòrum i diputats al Congrés i al Bundestag respectivament.
També hi van intervenir el president i el director de la Fundació per la Pau,
Alfons Banda i Jordi Armadans.
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Campanyes i desarmament
Campanya pel seguiment de l’aplicació de
la Llei espanyola d’armes
. El mes de juliol les ONG de la campanya espanyola per al control del comerç d’armes va
denunciar que el govern no aplicava correctament la nova Llei de comerç d’armes aprovada
el desembre del 2007. El contrainforme emès per les ONG Amnistia Internacional, Greenpeace,
Intermón Oxfam i la Fundació per la Pau denunciava que Espanya continua venent armes a
Colòmbia, Pakistan, Israel o el Marroc, països on la nova normativa no permetria vendre’n. A
més, denunciava que les estadístiques oficials de les exportacions de material de defensa i
doble ús confirmen la tendència a l’alça en la venda d’armes espanyoles.
. D’altra banda, El Periódico de Catalunya va atorgar el Premi a la millor Iniciativa Solidària
2007 a la Campanya espanyola pel control del comerç d’armes, en reconeixement a més d’una
dècada de treball que va culminar amb l’aprovació al Congrés dels Diputats de la Llei de comerç
d’armes. L’acte de lliurament del guardó es va fer el març del 2008 i el director de l’Escola de
Cultura de Pau i impulsor de la Campanya Vicenç Fisas va recollir el premi en nom de totes
les organitzacions implicades, entre les quals, la Fundació per la Pau.
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Campanya per a la Prohibició de les bombes de dispersió
El 2008 va ser un any crucial per a la prohibició de les bombes de dispersió. Es van celebrar un total
d’onze conferències tant internacionals com regionals, per negociar el possible text de la normativa
que havia de prohibir les bombes de dispersió. Finalment al mes de desembre es va celebrar la cimera
final del Procés a Oslo, on es va signar el Tractat Internacional de Prohibició de les bombes de dispersió.
Moments clau de la campanya:
. Conferència de Wellington (18 – 22 de febrer). Va ser la darrera trobada internacional de discussió
del procés i va posar en evidència els temes més polèmics (excepcions, períodes de transició, l’ús en
operacions militars conjuntes amb països no signants, o la responsabilitat de retirada de les municions).
. El 13 de maig, la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya es va sumar a la
campanya Stop Bombes de Dispersió a petició de les ONG catalanes. Amb aquesta iniciativa, la cambra
catalana instava el govern Espanyol a tenir un paper actiu en el Procés d’Oslo per a l’elaboració d’un
Tractat Internacional per a la Prohibició de les bombes de dispersió.
. Conferència diplomàtica de Dublín (19 – 30 de maig). Va ser la cimera més rellevant del procés on
111 governs van superar les discrepàncies i van donar un pas històric en aprovar per consens el text
final del Tractat. En el marc de la cimera, diverses ONG espanyoles i catalanes, entre elles la Fundació
per la Pau, van lliurar a l’ambaixada espanyola a Dublín gairebé 17.000 signatures de ciutadans de
l’Estat que reclamaven la prohibició total de les bombes de dispersió. També es van lliurar les signatures
de més de 160 personalitats del món de la cultura, del cinema, la literatura, el periodisme, la música i
la universitat que van donar el seu suport a aquesta mateixa petició.
. Conferència de signatura d’Oslo (2 – 5 de desembre). 94 països van signar el Tractat de Prohibició
de les bombes de dispersió, entre ells, l’Estat Espanyol.
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Altres propostes
Participació en el Fòrum Social Català
Més de 150 entitats i unes 6.000 persones van participar del 25 al 27 de gener en el Fòrum
Social Català que va acabar amb una manifestació pel centre de Barcelona. La Fundació per
la Pau va participar en el seminari Accions no violentes i campanyes pel control d’armes i contra
l’economia de guerra, juntament amb altres entitats. Durant la seva intervenció, Eugeni Barquero,
responsable de campanyes de la Fundació, va presentar els objectius i els avenços de la
campanya ‘Armes Sota Control’.
Eleccions Generals 2008: Propostes de pau
Arran de les eleccions generals de març de 2008, la Fundació per la Pau va proposar als partits
polítics que es comprometessin a emprendre accions polítiques a favor de la pau. En dos
documents lliurats als representats de les diferents formacions, se’ls demanava que els seus
programes electorals incloguessin propostes innovadores i atrevides en clau de pau.
Desmilitaritzem l’educació
Diverses entitats, entres les quals la Fundació per la Pau, van fer públic un manifest on rebutjaven
la presència de l’exèrcit en el Saló de l’ensenyament "Estudia", que es va celebrar a Barcelona,
entre el 2 i el 6 d’abril. En el manifest es demanava al Departament d’Educació i a la Fira de
Barcelona que no convidessin les forces armades al certamen educatiu.
Baketik
El 29 d’abril, Jonan Fernández, director del Centre per la pau Baketik, (Arantzazu) va presentar
al Col·legi de Periodistes de Barcelona el llibre 'Punts de trobada intercultural i interreligiosa.
Una proposta i 80 pregàries i textos per la pau'. Aquesta iniciativa, va comptar amb el suport
de la Fundació per la Pau i d’Unescocat. El llibre vol ser una eina per aprofundir en l’ètica com
a fonament de la pau i de la resolució constructiva de conflictes.
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Objecció Fiscal
Un any més, coincidint amb la campanya de la declaració de la renda, la Fundació per la Pau va
recordar la importància de seguir treballant per implicar els ciutadans i els governs en favor de la pau
i la noviolència, una opció que passa per invertir en solidaritat i no en exèrcits. L’any 2008, 55 persones
que van fer l’Objecció Fiscal van destinar els 5.866,24 euros resultants
a les activitats de la Fundació per la Pau.
Samarretes Kukuxumusu
Entre les activitats organitzades per commemorar els 25 anys de la Fundació per la Pau, es van
encarregar samarretes d’estiu dissenyades especialment per Kukuxumusu que es van posar a la venda
a través de la botiga electrònica o en els actes on la Fundació era present. Amb la compra d’aquesta
samarreta es col·laborava amb els projectes de construcció d’una cultura de pau.
Estand a la Mercè
Els dies 20 i 21 de setembre, les persones interessades a conèixer de més a prop la Fundació per la
Pau i les seves activitats van poder acostar-se a l’estand que l’entitat tenia a la Mostra d’associacions
de Barcelona. D’altra banda, a la botiga que l’Ajuntament de Barcelona posava a disposició de les
entitats, hi havia una selecció de productes de la Fundació.
Adhesions i suports
Durant el 2008, la Fundació per la Pau ha donat suport, s’ha adherit o ha participat en diferents actes
o iniciatives encaminades a la promoció de la pau i els drets humans. En destaquem algunes: manifest
promogut per SOS Racisme en oposició a la Directiva de retorn aprovada pel Parlament Europeu, actes
de celebració del 60 aniversari de la Declaració dels Drets Humans, campanya Jo sóc antinuclear,
actes de rebuig a l’assassinat d’Isaías Carrasco, suport a la petició del Dalai Lama a les autoritats
internacionals a qui demana que facin de mediadores amb les autoritats xineses per trobar una solució
noviolenta a la situació que viu el poble tibetà.
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Conflictes: suport a actors de pau
Practicar la Pau
El 2008 s’ha organitzat la darrera sessió del "Practicar la pau", un projecte que la Fundació per
la Pau va iniciar l’any 2006 per 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. El mes
d’abril la Fundació va convidar el Flory Kayembe Shamba, coordinador del Réseau Congolais
d’Action sur les Armes Légères et de petit calibre, (RECAAL) a fer la conferència “Construint
la pau a la República Democràtica del Congo” i a participar en diverses entrevistes i trobades
amb entitats de Barcelona.
Acollida dels Hibakusha a Barcelona
El mes de novembre, un centenar d’Hibakusha (supervivents de les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagaski) van visitar Barcelona a bord del Peace Boat, un vaixell que viatja per
tot el món per sensibilitzar sobre els terribles efectes de les armes nuclears. La Fundació per
la Pau i Nova van ser les dues entitats acollidores dels Hibakuha en la seva breu estada a
Catalunya durant la qual van ser rebuts per diversos representants de les institucions i de la
societat civil catalana. També van visitar alguns espais emblemàtics de la ciutat comptal i de
Granollers.
Ciberacció de rebuig de la violència a Gaza
Sota el títol “Aturem la matança a Gaza”, la Fundació per la Pau va voler mostrar la seva
indignació pels atacs del mes de desembre a Gaza i va fer una crida per aturar una escalada
bèl·lica que, en cap cas, incrementaria la seguretat i la pau a la zona. A més d’enviar un
comunicat, va convidar els ciutadans i ciutadanes a participar en una ciberacció on es demanava
al govern català, al govern espanyol i a la Unió Europea que intervinguessin per aturar l’escalada
de violència.
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Informe econòmic
Pressupost 2008: 312.400,49

Ingressos

Despeses

Recursos propis

44%

Subvencions

56%

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%
21%
11%

42%
56%
23%
33%

Donatius
(quotes socis i donatius puntuals)
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Suport a actors
de pau en zones
de conflicte

Campanyes de
desarmament
i mobilització social
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Col·laboracions
Suports institucionals
Pel que fa al suport d’administracions i institucions rebut durant el 2008, cal destacar la col·laboració
amb l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, l’Agència Catalana per a la Cooperació
al Desenvolupament i la Direcció General de Projecció Internacional d’Organitzacions Catalanes,
totes tres de la Generalitat de Catalunya; la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona; l’Ajuntament de Barcelona a través del seu programa Barcelona Solidària
i de la Regidoria de Drets Civils; el Ministeri d’Educació del govern central; l’Ajuntament de Girona
i l’Ajuntament de Vacarisses; així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments d’arreu de
Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant l’any 2008, 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 projectes com Unescocat, Consell Català de Foment de la Pau, AIPAZ
i International Peace Bureau, entre d’altres.
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Membres
Col·laboradors i donants
Tota l’activitat de la Fundació per la Pau ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport de 427
socis i sòcies, 124 col·laboracions econòmiques puntuals i 3.444 simpatitzants.
Comitè Internacional
Hilarión Capucci, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza,
Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez-Esquivel, Rebecca Peters, i Cora Weiss.
La Fundació per la Pau vol expressar el seu condol per la mort l’any 2008 de l’abat emèrit del Monestir
de Montserrat, Cassià Maria Just. Home conciliador i defensor incansable del diàleg i la pau, Cassià
va ser membre del Comitè Internacional de la Fundació des de la seva creació l’any 1983.
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), Roser Cardona (Administració)
Virginia Garzón (Projectes), Lourdes Vergés (Comunicació), Toni Viader (Web)
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Ajuda’ns a construir una Cultura de Pau
> Nom i cognoms

> NIF

> Adreça

> Codi postal

> Telèfon

> Població

> Correu electrònic

Vull col·laborar amb la Fundació per la Pau, mitjançant les aportacions que indico a continuació
(marca amb una x les teves aportacions o bé escriu la quantitat que desitgis)
30
60
12
Cada mes per domiciliació bancària (omplir dades)
Cada 3 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada amb ingrés al compte* de la Fundació

_____

Cada 2 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Un cop l’any per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per taló adjunt

Domiciliació bancària
> Banc / Caixa
> Compte / llibreta

> Titular del compte o llibreta
Entitat

Oficina

Control

Número compte

> Data

Aquestes aportacions desgraven un 25% en fer la declaració de la Renda.
Estenem rebuts de tots els donatius.
Envia aquesta butlleta a:
c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de la Fundació per la Pau és:
Caixa de Catalunya 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
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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.
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