MEMÒRIA 2009

Presentació
La crisi econòmica s’ha notat amb força durant el 2009. Malauradament, hem notat més els seus impactes en la vida de
persones i famílies que no pas en la voluntat d’esmena i canvi d’un model econòmic insostenible i injust. Encara més feridor
ha estat constatar que, malgrat la crisi, la despesa militar mundial continuava incrementant-se.
Però malgrat les inevitables dificultats, a la Fundació per la Pau hem continuat fent molta feina. Tot i reduir el pressupost,
hem mantingut –gràcies a l’esforç de l’equip tècnic i a la implicació molt valuosa de gent voluntària- un altíssim nivell
d’activitat. A la memòria que us presentem, hi trobareu un bon resum de tot allò fet en els diversos àmbits: sensibilització,
campanyes, conflictes, etc.
Deixeu-me, però, que us en destaqui algunes:
. Durant la primavera del 2009 vam organitzar el cicle En clau de pau on, a partir del seu testimoni, vam poder gaudir i
aprendre de la trajectòria vital de vuit persones activament compromeses amb la causa de la pau.
. La creació de quatre cartells pedagògics i didàctics sobre la necessitat de bastir una cultura de pau que vam fer arribar a
bona part dels centres educatius dels tres ajuntaments que van col·laborar amb la iniciativa.
. El mes de juliol vam inaugurar la renovació de la nostra plana web, introduint un nou disseny per ampliar i ordenar millor
els continguts. Alhora vam consolidar la nostra aposta per les eines 2.0 (You Tube, Facebook) a més de presentar un nou
espai per al debat i la circulació d’idees: l’agrupació de blocs, Planeta Pau. Tot, fet amb la voluntat d’arribar més, millor i
més fàcilment a tota mena de públics.
. El mes de novembre vam aplegar a Barcelona els actors protagonistes dels dos principals avenços aconseguits en control
d’armes i desarmament: per una banda, el tractat contra les bombes de dispersió i, per l’altra, el compromís pres pels
governs en seu de Nacions Unides d’avançar cap a un tractat mundial que reguli el comerç d’armes. Amb aquest acte vam
voler mostrar resultats i avenços del que fem. Perquè no només ens hem de lamentar d’allò que no funciona, també hem
de ser capaços d’adonar-nos d’allò que som capaços de canviar i millorar.
Amb la vostra implicació i suport, seguirem construint espais de pau.
Gràcies i fins aviat!
Jordi Armadans
Director
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Exposicions i tallers
Exposició “La violència que acceptem”
El 2009 va ser el tercer i darrer any d’itinerància de l’exposició La violència que acceptem que va
recórrer més de 858 Km. En total 3.764 persones van visitar la mostra, centrada en com la violència
arriba a formar part dels gestos i imatges quotidianes de la nostra vida i en com donar idees per
contribuir a canviar aquesta tendència i crear un món en pau. Juntament amb l’exposició es van
organitzar 10 conferències i tallers relacionats amb el seu contingut on van assistir un total de 173
persones. La violència que acceptem estava inclosa en el catàleg de l’Oferta 2009 d’accions de
sensibilització de la Diputació de Barcelona

Exposició “Cinema i pau”
Aquesta mostra va visitar diversos municipis de les comarques de Girona durant el seu segon any
consecutiu d’itinerància. L’objectiu principal de l’exposició és fer reflexionar sobre la cultura de pau,
la noviolència, el desarmament, els conflictes oblidats, el terrorisme, el militarisme i el comerç d’armes
a través del cinema.

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. Durant el 2009 s’hi van
poder visitar les mostres Globalització, Desarmats, més segurs?, Una casa comuna, una casa complexa,
Drets Humans i Cultura de pau per al nou mil·lenni. Amb aquestes cessions 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 35 tallers, en diferents escoles de primària i secundària de Catalunya
durant el 2009. En total 875 alumnes van participar en aquests tallers. La majoria, 575, eren nens i
nenes d’entre 6 i 11 anys i la resta, 300, eren joves d’entre 12 i 16 anys.

Propostes pel DENIP
El 30 de gener es va celebrar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, una jornada que es convoca
arreu del món en commemoració de l’aniversari de la mort de Gandhi. L’any 2009, la Fundació per la
Pau va proposar a la seva plana web un seguit de materials educatius per treballar a les escoles i
centres de secundària. Entres les diverses propostes destacaven el DVD del 2n Concurs d’Animacions
per la Pau i la col·lecció de Cartells Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic.
La plana web, que també incloïa diversos documents i enllaços sobre el DENIP, va rebre 12.066 visites.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Actes i jornades
Cicle de conferències “En clau de pau”
Entre el 28 d’abril i el 16 de juny de 2009, es van dur a terme les vuit sessions d’aquest cicle amb què
la Fundació per la Pau va voler donar a conèixer el testimoni de diverses persones amb una important
trajectòria en el camp de la cultura de pau. Els ponents van ser Jonan Fernández (28 d’abril), Gabriela
Serra (6 de maig), Arcadi Oliveres (12 de maig), Paco Cascón (20 de maig), Pepe Beúnza (25 de maig),
Vicenç Fisas (3 de juny), Carmen Magallón (10 de juny), i Alfons Banda (16 de juny). L’assistència
global al cicle va ser de 323 persones, amb una mitjana de 43 persones per sessió.
XIX Trobada de Barcelona: “Europa i les armes”
Del 28 al 30 de maig, la Fundació per la Pau i Justícia i Pau van organitzar la XIX Trobada de Barcelona
per abordar el tema Europa i les armes. Durant tres dies, polítics investigadors de centres de recerca
i representants d’organitzacions de pau de l’àmbit nacional i internacional van debatre sobre
els reptes de la seguretat a Europa. Les sessions van comptar amb l’assistència d’un total
de 263 persones.
Coincidint amb la Trobada, la ENAAT (European Network Against Arms Trade) va celebrar la seva
reunió anual a Barcelona i el dia 30 es va fer un Seminari conjunt entre la ENAAT i els representants
del moviment per la pau, obert al públic.
Participació en cicles de cinema i cinefòrums
El mes d’octubre del 2009, la Fundació per la Pau juntament amb les organitzacions Mans Unides i
Samba Kubally, va iniciar el cicle Cinema i Drets Humans a Santa Coloma de Farners. L’objectiu
d’aquesta activitat és promoure la reflexió sobre el respecte dels drets humans al món a través del
cinema. Durant el 2009 es va fer tres de les nou sessions del cicle.
6

Taula rodona “Desarmament: victòries i reptes”
El divendres 20 de novembre la Fundació per la Pau va organitzar aquesta taula rodona a la Sala
d’Actes de la Universitat de Barcelona. Hi van participar Thomas Nash, director de la Cluster Munition
Coalition, la xarxa global de la societat civil que ha aconseguit que s’aprovi una Convenció internacional
que prohibeix les bombes de dispersió i Daniel Mack, coordinador del Comitè d’Incidència de les ONG
en les negociacions a les Nacions Unides que van aconseguir una resolució històrica:
153 països van acceptar avançar cap a un Tractat Mundial que reguli el comerç d’armes.
També van intervenir en la taula rodona en David Minoves, director general de Cooperació al
Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat de Catalunya i Jordi Armadans, director de la
Fundació per la Pau. L’acte va comptar amb l’assistència d’unes 90 persones.
Participació en actes d’homenatge a Gandhi
La Fundació per la Pau va participar en diversos actes públics que es van organitzar al voltant del 30
de gener, amb motiu del 45è aniversari de la mort de Gandhi. El dijous 29 de gener, el director de la
Fundació, Jordi Armadans, va oferir la conferència Eradicar la violència i les guerres és possible, en
el marc de l’acte Plantem la Pau, organitzat pels Amics de la Unesco de Girona.
El divendres 30 de gener, el vice-president de la Fundació per la Pau, Antoni Soler, va fer un dels
parlaments en l’acte d’homenatge a Gandhi organitzat per la Federació Catalana d’ONG per la Pau,
a la plaça dels Jardins de Gandhi de Barcelona.
També es va fer una ofrena simbòlica a l’estàtua de Gandhi i un concert de cant coral.
El diumenge 1 de febrer es va fer la Bicicletada per la pau a Barcelona,
organitzada per Intermón Oxfam amb la col·laboració de diverses organitzacions
entre les quals la Fundació per la Pau.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
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 conferències, taules
rodones, seminaris, debats, cursos i actes públics arreu de Catalunya i també en l’àmbit internacional.
En detallem alguns:
. Seminari La cultura de paz en Andalucía y España
Organitzat per l’Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (setembre de 2009).
. Reunió del Comité Organitzador del Fòrum Mundial d’Educació a Santiago de Compostela,
Organitzat pel Seminario Galego de Educación para la Paz (Abril de 2009).
. Seminari Tractat sobre Comerç d’Armes
Organitzat pel Ministeri d’Exteriors i el Instituto Elcano a Madrid al qual van convidar a les ONG de la
Campanya Armes sota Control (Juliol de 2009).
. Taula rodona La investigación y educación para la paz, hoy: retos para el Siglo XXI,
Organitzada per la Asociación Española de Investigación para la Paz, a Saragossa (novembre de
2009).
. Jornades del Moviment per la Pau
Organitzades per la Federació Catalana d’ONG per la Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau a
Barcelona (novembre de 2009).
. III Congrés Internacional Conflictes, conflictologia i pau,
Organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (octubre de 2009).
. Conferència Anual de l’IPB a Washington
Sobre Revertir el militarisme: un repte per a un moviment global (novembre de 2009).
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Concursos i premis
3r Concurs d’Animacions per la Pau
El 21 de setembre de 2009, coincidint amb la celebració del Dia Internacional per la Pau, la Fundació per
la Pau va llançar la tercera edició del Concurs d’Animacions per la Pau. En aquesta nova convocatòria, els
participants havien de centrar les seves animacions en el tema Camins de pau: noviolència i diàleg. L’acte
de lliurament de premis se celebrarà l’octubre de 2010.
El concurs té per objectiu promoure la creació d'animacions digitals a favor de la cultura de pau per augmentar
el vincle de la comunitat artística amb el foment i la sensibilització per la pau.
A més, també pretén crear un fons permanent de pel·lícules animades, gestionat per la mateixa Fundació
per la Pau, que estigui a la disposició d’aquelles persones i entitats
que promoguin els valors propis de la cultura de pau.

IV Premi de periodisme Memorial Joan Gomis
El 27 d’octubre de 2009 es van lliurar els premis de la quarta 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 Maribel Hernández per Romper el silencio. La
ocupación israelí contada por sus soldados en la modalitat d’obres inèdites. També es va guardonar el
documental Volver a nacer. Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia de
Paco Simón i Óscar Bernàcer de la Fundació CEPS en la modalitat de trajectòries periodístiques i obres
publicades.
El Memorial Joan Gomis té per objectiu la promoció d’un periodisme solidari que contribueixi a divulgar
experiències de treball a favor de la pau o de lluita contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Comunicació i publicacions

25 anys treballant per la pau
Arran de la celebració del seu 25è aniversari durant l’any 2008, a principis del 2009 la Fundació
per la Pau va publicar un llibre que recull l’evolució del treball per la promoció d’una cultura de pau
en el quart de segle que abarca des del 1983 fins el mateix 2008. La memòria inclou els esdeveniments
històrics més rellevants, reflexiona sobre el moment actual i els reptes de futur i recull la tasca duta
a terme per la Fundació en tots aquests anys.
El Procés d’Oslo
Coincidint amb les mobilitzacions que es van dur a terme del 29 de maig al 4 de juny de 2009, la
Fundació per la Pau va publicar l’informe El Procés d’Oslo. La campanya internacional per a la
prohibició de les bombes de dispersió. Aquest informe, redactat per l’investigador Javier Alcalde,
detalla els antecedents i el procés que en poc més de dos anys ha portat a l’aprovació d’un tractat
internacional que prohibeix les bombes de dispersió.
Anuari SIPRI 2009
Per quart any consecutiu, la Fundació per la Pau va publicar la traducció al català del resum de
l'Anuari sobre Armament, desarmament i seguretat internacional que edita l'Stockolm International
Peace Research Institute (SIPRI), un dels primers i més prestigiosos centres de recerca per la pau
del món. En l’edició del 2009, l’anuari posa de manifest com la despesa militar mundial el 2008 va
arribar als 1.464 milions de dòlars, un xifra que representa un increment del 4% en termes reals
comparat amb el 2007 i un increment del 45% des del 1999.
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Desarmament: victòries i reptes
En aquesta publicació la Fundació per la Pau recull les ponències de Daniel Mack, de la Xarxa Internacional
d’Acció sobre les Armes Lleugeres, i de Thomas Nash, coordinador de la Cluster Munition Coalition que van
participar en la taula rodona del mateix títol el 20 de novembre del 2009. El document inclou també la
introducció del director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans.

Cartells per la pau
La Fundació per la Pau va editar una col·lecció de quatre cartells en els quals es difonen els valors d’una
cultura de pau, la necessitat d’avançar cap al desarmament i la solució pacífica dels conflictes i el treball per
la pau. Aquest material està pensat per treballar amb els alumnes d’escoles, instituts i universitats, però també
per arribar a la població adulta i ajudar a la reflexió a favor de la pau, el diàleg, la cooperació i la noviolència
com a formes de resolució dels conflictes. L’edició i distribució del material, del qual se’n van fer 500 exemplars,
va comptar amb la col·laboració dels Ajuntaments de Vacarisses, L’Hospitalet de Llobregat i Girona.
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Activitats de sensibilització i educació per la pau
Publicacions periòdiques

El Correu per la Pau
L’any 2009 es van enviar un total de 16 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. El desembre del 2009, el nombre de subscriptors
va arribar a 4.950, un 12,5% més respecte l’any anterior.

Butlletí
Durant el 2009 es van publicar tres edicions del Butlletí de la Fundació per la Pau (números 93, 94 i
95) que es va enviar als col·laboradors i simpatitzants de l’entitat. Entre els temes que es van destacar
en aquests tres números hi ha el conflicte al Pròxim Orient, l’incompliment per part del govern espanyol
de la nova Llei d’armes, la posició de la Fundació per la Pau davant la creació del Centre per la Pau
del Castell de Montjuïc, el cicle de conferències En clau de Pau, la XIX Trobada de Barcelona, els
avenços cap al l’elaboració d’un tractat internacional per regular el comerç d’armes, i l’exposició Cinema
i Pau, entre d’altres.
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Plana web
Durant l’any 2009 es va dur a terme la renovació de la plana web de la Fundació per la Pau que es
va estrenar el 16 de juliol. A més d’un nou disseny que permet ampliar i ordenar millor els continguts
de la web, la principal novetat és la visibilitat i accessibilitat a les eines 2.0 des de la plana principal.
Així, s’han concentrat en una columna els enllaços al Youtube, al Facebook i als blocs.
En total, el 2009, la plana web de la Fundació per la Pau va rebre 51.164 visites que van veure
164.452 planes, segons les estadístiques de Google Analytics. Els vídeos del canal Youtube de la
Fundació es van veure 20.071 vegades, i a 31 de desembre l’entitat tenia vora 2.000 amics al Facebook.
D’altra banda, durant el 2009 es va activar la plana web del 3r Concurs d’Animacions per la Pau
(www.fundacioperlapau.org/concurs) en tres versions, català, castellà i anglès. La web publicava les
bases i informació diversa de la tercera edició d’aquest concurs convocat per la Fundació per la Pau.

Presència als mitjans de comunicació
La Fundació per la Pau va aconseguir un total de 315 impactes en mitjans de comunicació durant el
2009, 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 de comunicació durant l’any 2009 van ser
l’anàlisi feta per les ONG de les exportacions espanyoles d’armes, la ratificació per part del Congrés
espanyol del Tractat de Prohibició de les bombes de dispersió i el cicle de conferències En clau de
pau, organitzat per la Fundació per la Pau. També cal destacar la publicació el mes de març d’una
plana al setmanari El Jueves amb un còmic d’Azagra sobre la vida d’un arma (Los viajes de una
metralleta).
13

Campanyes i desarmament
Campanya Armes Sota Control
Després d’anys de debats i de pressió per part de les ONG, el mes d’octubre del 2009, 153 governs
reunits a les Nacions Unides van acordar un calendari per elaborar un Tractat sobre Comerç d’Armes
per controlar les transferències internacionals d’armes convencionals.
La majoria dels principals venedors d’armes del món –com els Estats Units, el Regne Unit, França i
Alemanya – es van comprometre a donar suport a aquest procés de l’ONU. La campanya Armes Sota
Control –una coalició de centenars d’ONG de més 100 països que promou el Tractat sobre Comerç
d'Armes i entre les quals hi ha la Fundació per la Pau– van acollir amb satisfacció aquest pas històric.
En aquest context, les organitzacions catalanes i espanyoles i el Congrés dels Diputats van demanar
al govern central que tingués un paper actiu i destacat en aquest procés.
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola d’armes
Els mesos de febrer i setembre del 2009, Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace
i Intermón Oxfam van presentar les anàlisis de les estadístiques oficials d’exportacions d’armes per
part de l’Estat espanyol. L’estudi de setembre recollia les primeres dades d’exportacions després de
la plena entrada en vigor de la Llei espanyola d’armes i en els dos anàlisis es mostraven greus
deficiències en l’aplicació de la llei.
Els estudis confirmaven també que Espanya va exportar material de defensa a destins on podria
contribuir a cometre violacions dels drets humans, exacerbar conflictes armats o deteriorar el seu
desenvolupament sostenible. Davant d’aquests fets, les ONG van reclamar al Govern central el rigorós
compliment de la legislació espanyola i de la normativa europea, i el respecte del Dret Internacional
a l’hora d’autoritzar o denegar llicències d’exportació de material de defensa i doble ús.
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Campanya per la prohibició de les bombes de dispersió
El 2009 va ser un any de recollida de suport per al Tractat Internacional de Prohibició de les Bombes
de Dispersió. Després de la signatura de 94 països i de la ratificació de quatre, el desembre del 2008
en la Conferència d’Oslo, durant el 2009 es van aconseguir 9 signatures més i 22 ratificacions. Així,
el mes de desembre s’havia arribat a les 103 signatures i 26 ratificacions. En calien 30 perquè el text
entrés en vigor.
Moments més destacats de la campanya:
El mes de març, el Congrés dels Diputats va ratificar per assentament el Tractat de Prohibició de les
Bombes de Dispersió, tot i que no es va fer efectiva a les Nacions Unides fins el 17 de juny. Així,
Espanya es va convertir en el desè estat a ratificar el tractat.
Del 29 de maig al 4 de juny es va celebrar en més de 50 països una Setmana Mundial d’Acció contra
les Bombes de Dispersió organitzada per la xarxa internacional d’ONG Cluster Munition Coalition per
aconseguir més suport al tractat. A Catalunya, coincidint amb aquesta setmana, la Fundació per la Pau
va llançar l’informe El Procés d’Oslo. La campanya internacional per a la prohibició de les bombes de
dispersió.
El mes d’octubre es va llançar una acció internacional per demanar als governs que no participessin
en el finançament de la producció de les bombes de dispersió. La Fundació per la Pau, i les altres ONG
locals membres de la Campanya, es van sumar a la iniciativa i van traslladar aquesta petició al govern
espanyol.
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Altres propostes
Declaració dels 25 anys de la Fundació per la Pau
La Fundació per la Pau va demanar als ciutadans que se sumessin a la declaració Podem i hem de
superar la violència i construir una cultura de pau, redactada coincidint amb la celebració dels 25 anys
de l’entitat. A més del suport d’una cinquantena de personalitats de l’àmbit nacional i internacional
vinculades amb el treball per la pau, més de 200 persones es van adherir al text.
Desmilitaritzem el Saló de l’ensenyament
El mes de març, una cinquantena d’entitats, entre les quals la Fundació per la Pau, van fer públic un
manifest on denunciaven la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Els signants
consideren que els valors que transmet exèrcit són antagònics als de l’educació i van demanar al
Departament d’Educació i a la Fira de Barcelona que no els convoqui més al certamen.
Objecció fiscal
Un any més, durant la campanya de la declaració de la renda, la Fundació per la Pau va recordar la
importància de treballar per implicar els ciutadans i els governs en la construcció i la difusió d’una
cultura de pau i noviolència, una opció que passa per invertir en solidaritat i no en exèrcits. L’any 2009,
51 persones que van fer l’objecció fiscal van destinar els 5.619 euros resultants a les activitats de la
Fundació per la Pau.
Campanya No a l’OTAN, No a la guerra
El mes de març, la Fundació per la Pau va donar suport i va signar el manifest de la campanya No a
l’OTAN, No a la guerra que demanava la dissolució de l’organització atlàntica. Aquesta iniciativa es
va endegar coincidint amb la commemoració del 60 aniversari de l’OTAN que es va celebrar al
Parlament d’Estrasburg entre els dies 3 i el 5 d’abril. Nombrosos activistes i membres de moviments
socials d’arreu del món es van desplaçar fins a la ciutat francesa per participar en diverses activitats
de protesta.
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El Centre Internacional per la Pau al Castell de Montjuïc
Davant l’anunci de creació del Centre Internacional per la Pau del Castell de Montjuïc per part de
l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació per la Pau va fer pública una declaració on, d’una banda,
celebrava la decisió de voler crear un nou equipament dedicat a la pau i, de l’altra, lamentava que no
s’hagués comptat amb la societat civil en la definició i concreció del projecte així com que el nou Centre
pogués enterbolir el recent naixement de l’ICIP, un projecte llargament construït des del consens.
Finalment, es lamentava la presència del Ministeri de Defensa en la direcció del Centre, un fet que
podia condicionar-ne i desvirtuar-ne els objectius i les decisions estratègiques.

Estand a la Mercè
Del 24 al 27 de setembre de 2009, la Fundació per la Pau va ser a la 14a Mostra d’Associacions de
Barcelona organitzada en motiu de les Festes de la Mercè. Durant els quatre dies, les persones
interessades van poder conèixer la tasca i les activitats de la Fundació així com comprar diversos
productes de l’entitat.

Adhesions i suports de la Fundació per la Pau
Durant el 2009, la Fundació per la Pau va donar suport, es va adherir o va participar en diferents actes
o iniciatives encaminades a la promoció de la pau i els drets humans. En destaquem algunes: manifestació
Aturem la matança a Gaza, manifest Contra la impunitat i a favor de la justícia universal, per evitar la
modificació de l’article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, Dia d’acció global pels drets humans
a l’Iran, condemna de l’assassinat de l’activista feminista i defensora dels Drets Humans Natalia
Estemírova a Grozni, i campanya Cap a un món lliure d’armes nuclears.
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Conflictes: suport a actors de pau
1.100 signatures contra la violència a Gaza
Més de 1.100 persones es van adherir a la ciberacció de rebuig de la violència a Gaza que la
Fundació per la Pau va posar en marxa per aturar l’escalada bèl·lica que afectava el país.
L’acció consistia en l’enviament d’una carta al president del govern català, al president del
govern espanyol i a l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior i Seguretat, demanant
que facin tots els esforços possibles per posar fi a la violència a Gaza.
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Informe econòmic
Pressupost 2009: 257.785,54

Ingressos

Despeses

Recursos propis

44%

Subvencions

56%

Subvencions
administracions
públiques

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

Activitats

Gestió

87%

13%

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

Gestió,
administració
i captació

13%
17%
7%

44%
56%
27%
36%

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 l’any 2009, cal destacar la col·laboració
amb l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i amb l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, totes dues de la Generalitat de Catalunya; la Direcció de Serveis de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona: l’Ajuntament de Barcelona a través de la Regidoria
de Drets civils, els Ajuntaments de l’Hospitalet, Girona i Vacarisses; així com les desenes de
col·laboracions amb ajuntaments d’arreu de Catalunya.

Participació en el moviment per la pau
Durant l’any 2009 dos representants de la Fundació per la Pau van assumir noves responsabilitats
en organismes institucionals de pau: el director de la Fundació, Jordi Armadans, va ser escollit
president del Consell Català de Foment de la Pau, i el President de la Fundació, Alfons Banda es
va incorporar a la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau.
A més, la Fundació per la Pau va col·laborar amb diverses entitats, xarxes i federacions, donant
suport a iniciatives o assumint càrrecs i representacions.
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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 534 socis i donants i 3.403 simpatitzants.
Comitè Internacional
Hilarión Capucci, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza,
Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez Esquivel, Rebecca Peters 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 Armandas (Director), Eugeni Barquero (Campanyes), Roser Cardona (Administració)
Virgínia 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.

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

