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PRESENTACIÓ
Primer es va negar l’existència de la crisi econòmica. Després es va dir que seria breu. I, el 2010,
tres anys més tard d’aquell inici, se’ns va dir que encara no havíem tocat fons.
A totes i tots ens fan patir les conseqüències de la crisi. Però encara ens hauria de fer patir
més que no aprenguem res del què ha passat i del perquè ha passat. Que no s’esmeni res. Que no
s’albiri, si més no, un tímid inici de canvi.
Per això, entre moltes altres activitats habituals que podreu trobar en aquesta Memòria, l’any
2010 vam voler recordar que fan falta canvis. I fer arribar a l’opinió pública una idea clau: si cal
retallar, abans de tocar les prestacions socials girem la mirada cap a la despesa militar, immensament engreixada i fonamentalment inútil, quan no una directa col·laboradora de la stiuació que
patim.
La crisi també va ser usada per gent irresponsable per a escampar un discurs racista i xenòfob:
com si la immigració fos la culpable de la crisi! Per això, malgrat totes les dificultats, hem volgut
mantenir al màxim les activitats de sensibilització i reflexió al voltant de la cultura de pau (tallers,
exposicions, etc.). És un servei més imprescindible que mai de prevenció de conflictes, de cohesió
social i d’enfortiment democràtic i ciutadà.
En l’escena internacional, el 2010 ens oferia una molt bona notícia en la qual portem molts anys
treballant: la prohibició de les bombes de dispersió començava a caminar de forma plenament
oficial amb l‘entrada en vigor del Tractat adoptat el 2008. Tot just cinc anys abans ben poca gent
hagués pensat que això podia arribar a passar.
Un petit exemple que ens demostra una gran veritat: les persones i organitzacions, si treballem
eficaçment i constant, podem incidir i canviar les coses. També en temps de crisi i de prioritats
desenfocades.
Gràcies!
Jordi Armadans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions i tallers
Exposició Cinema i Pau
El 2010 la Fundació per la Pau va estrenar l’exposició Cinema i Pau. El 25 de gener es va
poder veure per primera vegada a Cornellà de Llobregat i a partir d’aquí va iniciar la seva
itinerància per 14 municipis. En total va recórrer 680 km i la van visitar 4.186 persones. La
mostra s’ha inspirat en l’exposició del mateix nom que s’ha pogut veure en algunes localitats
de les comarques de Girona però el seu format és completament innovador. Els plafons tenen la
forma i la textura d’un rodet de pel·lícula i la base imita una bobina.
Pel que fa al contingut, a partir d’alguns exemples de pel·lícules com Gandhi, Haz lo que debas,
Paradise now i d’altres, la mostra fa reflexionar el visitant sobre la cultura de pau, la noviolència, el desarmament, els conflictes oblidats, el terrorisme, el militarisme i el comerç d’armes.
Juntament amb l’exposició es van organitzar 6 conferències i tallers on van assistir 140 persones.
L’exposició Cinema i Pau estava inclosa en el catàleg de l’Oferta 2010 d’accions de sensibilització de la Diputació de Barcelona.

Exposició Cinema i Pau a Girona
Aquesta mostra va visitar sis municipis de les comarques de Girona durant el seu tercer any
consecutiu d’itinerància.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposició Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic a Girona
Es tracta d’una adaptació en forma de cartells del còmic de la Fundació per la Pau elaborat
a partir del document Cap a una cultura de pau. 25 arguments. La mostra ofereix les enginyoses i personals il·lustracions de 25 dels millors humoristes gràfics del nostre país i alguns de
fora: Cesc, El Gat Invisible, Máximo, Josep Maria Queralt, Daniel, Félix, Jap, Ferreres, Forges,
Monteys, Ricardo Jurado, Ventura i Coromina, Álex Fito, Fer, Minoves, Toni, Romeu, Bié, Azagra,
Nando, José Luís Martín, Krhan, Jan, Jordi Soler i Calpurnio. L’exposició es va poder veure a
diverses localitats de les comarques de Girona.

Exposicions a la Conreria
Després de tres anys de recorregut per gairebé 60 poblacions de Catalunya, la Fundació per
la Pau va portar la seva exposició La violència que acceptem a l’alberg i casa de colònies La
Conreria de la Fundació Pere Tarrés, que acull les exposicions més recents de la Fundació una
vegada han acabat la seva itinerància. A banda d’aquesta mostra, a la Conreria també 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.

Tallers d’educació per la pau a les escoles
La Fundació per la Pau va realitzar 44 tallers, en diferents escoles de primària i secundària de
Catalunya durant el 2010. En total 1.100 alumnes van participar en aquests tallers.
475, eren nens i nenes d’entre 6 i 11 anys i la resta, 625, eren joves d’entre 12 i 16 anys.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Propostes pel DENIP
El 30 de gener se celebra cada any 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 2010, la
Fundació per la Pau va proposar a la seva plana web un seguit de materials educatius i activitats per treballar a les escoles i centres de secundària. Entres les diverses propostes destacaven
els Cartells per la pau, els DVD de les dues edicions del Concurs d’animacions per la pau i la
col·lecció de cartells Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic. També es recomanava un
llistat de pel·lícules per organitzar cine fòrums a les escoles, amb l’objectiu de fomentar el debat
sobre la noviolència i la pau. La plana web, que també incloïa diversos documents i enllaços
sobre el DENIP, va rebre 12.887 visites.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes i Jornades
Concert Per la pau i el desarmament amb la Coral Primavera per la Pau
El diumenge 25 d’abril del 2010 es va celebrar a l’església del Pi de Barcelona aquest concert
solidari a benefici de la Fundació per la Pau. Més de 300 persones van poder escoltar la Coral
Primavera per la Pau que va interpretar una vintena de cançons tant d’autors catalans com
d’altres països. Els beneficis obtinguts, 4.500 Euros, es van destinar a la tasca de promoció de
la pau i el desarmament que duu a terme la Fundació per la Pau.

Conferència de John Paul Lederach: Transformant conflictes, construint la pau
El dilluns 13 de desembre, l’expert en mediació i resolució de conflictes, John Paul Lederach va
oferir una conferència a Barcelona sobre la transformació dels conflictes i la construcció de la
pau. Durant l’acte, Jordi Armadans, va presentar la Guia de recursos per la pau que acabava de
publicar 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:
Fòrum Social Català
El 23 de gener, el director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans, va oferir la conferència Fent passes cap al desarmament a Lloret de Mar. L’acte el va organitzar la Plataforma
per la Pau Lloret en el marc dels actes del FSCat a Girona.
El dissabte 30 de gener, a les 12.00, Jordi Armadans va participar en el seminari Globalització, militarisme i crisi organitzat conjuntament pel Centre Delàs de Justícia i Pau, el Centre
de Treball i Documentació i la Fundació per la Pau a Barcelona.
IANSA
Del 10 al 12 de febrer, la Fundació per la Pau va participar en la conferència de treball per
avançar cap al Tractat pel Control d’armes organitzada per la Xarxa Internacional d’Acció
sobre les Armes Lleugeres, Amnistia Internacional i Oxfam Internacional a Viena.
Fòrum Mundial d’Educació
Entre el 10 i el 13 de desembre la Fundació per la Pau va participar activament en el
Fòrum Mundial d’Educació, investigació i cultura de pau que es va celebrar a Santiago de
Compostel·la en el marc del Foro 2010. Hi va organitzar tres activitats: una taula rodona
sobre els reptes del desarmament, la presentació del Concurs d’animacions per la pau i un
seminari sobre les possibilitats que ofereix la tecnologia i les eines 2.0 en la sensibilització i
l’educació per la pau.
Representants de la Fundació també van participar en diverses taules rodones conjuntes.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
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 de 2010 en motiu de la commemoració de la mort de Gandhi.
El dijous 28 de gener, el director de la Fundació, el Jordi Armadans, va participar en l’acte de
presentació dels Cartells per la Pau a Vacarisses.
El divendres 29 de gener, l’Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau va participar en la
taula rodona Gandhi: la noviolència i els nous rostres de la violència i la injustícia, organitzada
per l’Institut Català Internacional per la Pau.
El dissabte 30 de gener, l’Antoni Soler, vicepresident del patronat de la Fundació fins el març
del 2010, va participar en l’Acte en homenatge a Gandhi organitzat per la Federació Catalana
d’ONG per la Pau a la plaça dels Jardins de Gandhi de Barcelona. A l’acabar les intervencions
es va fer una ofrena simbòlica de flors a l’estàtua de Gandhi i un concert de cant coral.
El diumenge 31 de gener, el Jordi Armadans va impartir la conferència Eradicar la violència
i les guerres és possible, en un acte organitzat pel Centre de Cultura per la Pau Can Jonch, de
Granollers. Posteriorment va actuar l’l’Orquestra de Cambra de Granollers que va interpretar
Somnis entre guerres.

Participació en cicles de cinema i cinefòrums
Del gener al juny de 2010, la Fundació per la Pau, juntament amb les organitzacions Mans
Unides, Samba Kubally, Càritas i Creu Roja va duu a terme el cicle Cinema i Drets Humans a
Santa Coloma de Farners, iniciat el mes d’octubre del 2009. L’objectiu d’aquesta activitat era
promoure la reflexió sobre el respecte dels drets humans al món a través del cinema.
Durant el 2010 es van fer sis de les nou sessions del cicle.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Concursos i premis
3r Concurs d’animacions per la pau
El 28 d’octubre, Dia Internacional de l’Animació, la Fundació per la Pau va celebrar l’acte de
lliurament de premis de la tercera edició del Concurs d’animacions per la pau als Cinemes Girona, de Barcelona. Hi van assistir més de 70 persones. En aquesta nova convocatòria, els participants havien de centrar les seves animacions en el tema Camins de pau: noviolència i diàleg. Es
van presentar una cinquantena d’animacions de set països (Argentina, Bèlgica, l’Estat espanyol,
França, Israel, Paraguai i Xile), d’entre les quals el jurat va escollir quinze finalistes.
Les animacions guanyadores van ser: Camins de pau ‘game’ en la categoria spot júnior, Paraules
poderoses en spot sènior, Sound People, en curt júnior, Dóna forma – color - PAU al teu diàleg,
en curt sènior, i Diàleg va guanyar el premi del públic.
Com ja es va fer en les edicions anteriors, la Fundació per la Pau va penjar les animacions finalistes i les guanyadores a la plana web del concurs (www.fundacioperlapau.org/concurs) , i en va
editar un DVD.

V Premi de periodisme Memorial Joan Gomis
El dimarts, 16 de novembre de 2010 es van lliurar els premis de la cinquena 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, ha decidit
premiar Oriol Andrés, Carles Castro i Gemma García pel reportatge La Somalia refugiada en la
modalitat d’obres inèdites. També es va guardonar el reportatge El Salvador: Memoria liberadora de Juan Ignacio Cortés, 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 / Publicacions
Guia de Recursos per la Pau
Davant l’increment en els darrers anys a Catalunya de les iniciatives en favor de la pau, la
resolució de conflictes i el desarmament, la Fundació per la Pau va publicar el 2010 una guia
que recull les ONG, campanyes, recursos, formació, organismes, etc. que treballen en aquesta
línia. El seu objectiu és que aquelles persones que vulguin aprendre, contactar i participar en
la construcció de la pau ho tinguin tot a l’abast. La Guia es va presentar públicament el 13 de
desembre de 2010 en un acte que va comptar amb la presència de John Paul Lederach.

Mirades per la Pau
Aquesta publicació electrònica recull més d’una vintena de reflexions de persones sobre els
reptes de la pau avui i sobre la tasca de la Fundació per la Pau. Professionals de l’àmbit periodístic, social, cultural i intel·lectual català ofereixen un ventall d’opinions plurals i suggeridores.
www.fundacioperlapau.org/mirades.

Anuari SIPRI 2010
Per cinquè 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. L’anuari posa de manifest com, malgrat la crisi, el 2009 la despesa militar
mundial va créixer un 5,9 % respecte l’any anterior i va arribar als 1,5 bilions de dòlars.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Publicacions periòdiques
El Correu per la Pau
L’any 2010 es van enviar un total de 22 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 2010, el
nombre de subscriptors va arribar a 5.100 un 7,4% més respecte l’any anterior.

Butlletí
Durant el 2010 es van publicar tres edicions del Butlletí de la Fundació per la Pau (números 96,
97 i 98) 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 Campanya Internacional per l’Abolició de les armes
Nuclears, la presentació del portal de blocs Planeta Pau, els 100 anys del Premi Nobel de la
Pau a l’IPB (International Peace Bureau),del qual és membre la Fundació per la Pau, i els
passos cap a la pau del País Basc.

Plana web
Durant l’any 2010 la plana web de la Fundació per la Pau va rebre 43.714 visites que van
veure 139.779 planes, segons les estadístiques de google analytics. Els vídeos del canal Youtube
de la Fundació es van veure 18.222 vegades, i a 31 de desembre l’entitat tenia 5.000 amics al
Facebook.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
D’altra banda, durant el 2010 va estar activa 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 així com els treballs guanyador una vegada el jurat va haver fallat.
En total va rebre 5.114 visites.

Planeta Pau
El mes de març, la Fundació per la Pau va presentar el portal de blocs Planeta Pau. Amb
aquesta iniciativa es vol afavorir el debat i l’intercanci d’idees i d’informació sobre temes relacionats amb els conflictes, el desarmament, la noviolència i la construcció de la cultura de pau.
El mes de novembre, es va fer una renovació tècnica i de disseny del portal que conté blocs en
català, castellà i anglès (www.fundacioperlapau.org/blocs).

Presència als mitjans de comunicació
La Fundació per la Pau va aconseguir un total de 569 impactes en mitjans de comunicació
durant el 2010, tant en premsa escrita, com en ràdio, TV i Internet, tot i que el mitjà on va tenir
més presència va ser aquest darrer.
Cal destacar la participació periòdica del director de la Fundació, Jordi Armadans, i del president, Alfons Banda en tertúlies radiofòniques i la col·laboració regular amb articles d’opinió en
diversos diaris.
Els temes que van despertar més interès entre els mitjans de comunicació durant l’any 2010
van ser l’anàlisi feta per les ONG de les exportacions espanyoles d’armes i la prohibició de les
bombes de dispersió, entre d’altres.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Armes Sota Control
Després de l’acord assolit per 153 governs reunits a la seu de les Nacions Unides l’octubre de
2009,per establir un calendari de tres anys per discutir el contingut d’un Tractat sobre Comerç
d’Armes, durant el 2010 es va celebrar la primera conferència preparatòria del procés.
En la trobada, celebrada el mes de juliol, 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.

Campanya pel seguiment de l’aplicació de la llei espanyola d’armes
Els mesos d’abril i juliol del 2010, Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace
i Intermón Oxfam vam presentar les anàlisis de les estadístiques oficials d’exportacions d’armes
per part de l’Estat espanyol fetes durant el 2009.
Les dades mostraven 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 vam reclamar al govern central el
rigorós compliment de la legislació espanyola, de la normativa europea i del respecte del Dret
Internacional a l’hora d’autoritzar o denegar llicències d’exportació de material de defensa i
doble ús.
D’altra banda, en diversos moments de l’any, la campanya va denunciar vendes d’armes que el
govern espanyol podria estar autoritzant a països amb conflictes actius o on es produeixen greus
violacions dels drets humans (Tailàndia, Aràbia Saudita, Sàhara occidental).
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya per la prohibició de les bombes de dispersió
El 2010 va ser l’any de l’entrada en vigor del Tractat de prohibició de les bombes de dispersió.
El més de febrer Moldàvia va ser el 30è país a ratificar el tractat i aquest era el nombre de
països que calien perquè el text pogués entrar en vigor 6 mesos després. Així, el dia 1 d’agost,
la Fundació per la Pau, juntament amb Justícia i Pau, Greenpeace, el Moviment per la Pau, la
Plataforma per la Pau Lloret i Setem va organitzar un acte al carrer per celebrar l’entrada en
vigor del text. La celebració es va fer en més de 70 ciutats de tot el món.
Durant el 2010 es van aconseguir 4 signatures i 23 ratificacions. Així, el mes de desembre
s’havia arribat a les 108 signatures i 49 ratificacions.

Campanya per l’abolició de les armes nuclears
Del 30 d’abril al 2 de maig, una representació de la Fundació per la Pau va participar en la
conferència de la societat civil Per un món lliure d’armes nuclears prèvia a la Conferència de
revisió del Tractat de No-proliferació celebrada el mes d’abril a la seu de les NNUU a Nova
York. D’altra banda, el 5 de juny, coincidint amb el Dia Internacional per l’Abolició de les Armes
Nuclears, la Fundació va llançar l’acció Per un món lliure d’armes nuclears, digues la teva! on
demanava l’opinió dels ciutadans sobre les armes nuclears. El comentaris recollits es van enviar
a la campanya internacional.
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Altres propostes
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 l’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
L’any 2010, 36 objectors fiscals van lliurar 3.349,22 euros a la Fundació per la Pau per dur a
terme la seva tasca en favor de la cultura de la noviolència, la pau i el desarmament.

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010: Propostes de pau
La Fundació per la Pau va enviar als grups polítics, deu propostes per al foment de la cultura
de pau i el desarmament perquè les incloguessin en els seus programes de cara a les eleccions
del 28 de novembre al Parlament de Catalunya. Es demanava un paper més actiu en la denúncia
d’aquells que promouen la violència, més suport als processos de pau i desarmament oberts i
una aposta clara per reduir la despesa militar, entre d’altres peticions.
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Reacció davant les mesures anti crisi del president del govern central
Arran de les mesures proposades pel president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez
Zapatero, per reduir el dèficit de l’Estat, la Fundació per la Pau va fer pública una declaració
on apuntava cap a la retallada de la despesa militar com a possible via alternativa. L’entitat
considera que la desatenció dels ciutadans i ciutadanes en temes socials genera més inseguretat
que no pas el fet de no tenir vaixells o carros de combat.

Denúncia de la militarització de l’ajuda humanitària a Haití
El mes de gener, una trentena d’ONG, entre les quals la Fundació per la Pau, van emetre un
manifest conjunt on denunciaven el desplegament militar fet a Haití per distribuir l’ajuda, una
tasca que han de dur a terme els cossos civils. El text també reclamava que l’ajuda per la reconstrucció del país fos de qualitat, deslligada d’interessos comercials i sense deute extern.

Música per la pau
El magazine cultural de música lliure Phlow.es va convidar 25 artistes i grups de l’Estat
espanyol a interpretar musicalment els 25 arguments cap a una cultura de pau, un document
que recull el pensament de la Fundació per la Pau en 25 idees concretes i clares. Les peces, de
diversos estils amb predominança de la música electrònica, es poden escoltar a la plana web de
la Fundació.
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Tasses per la pau
La primavera del 2010 es van presentar les tasses per la pau dissenyades per Kukuxumusu
especialment per a la Fundació per la Pau. Amb la venda d’aquestes tasses es volia animar a
les persones interessades a col·laborar amb els projectes de construcció d’una cultura de pau de
l’entitat d’una manera diferent. Les tasses es poden comprar a través de la botiga electrònica o
al local de la Fundació.

Estand a la Mercè
Del 24 al 26 de setembre de 2010, la Fundació per la Pau va ser a la 15a Mostra
d’Associacions de Barcelona organitzada en motiu de les Festes de la Mercè. Durant els tres
dies, a més d’oferir informació sobre l’entitat, es va convidar els visitants a deixar missatges per
la pau, que es va recollir en un vídeo i es va publicar a la plana web.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Conferència de Brian Currin, coorganitzada amb Lokarri:
El 19 de maig, l’Auditori de França de la UPF va acollir la conferència- debat Les possibilitats
de pau al País Basc a càrrec de Brian Currin. L’advocat i mediador sud-africà va parlar del procés de pau a Euskadi en un acte organitzat conjuntament per la Fundació per la Pau i Lokarri.
Currin ha participat en el procés de reconciliació i pau a Sud-àfrica i en el d’Irlanda del Nord i
ha impulsat la Declaració de Brussel·les.

Noves esperances per a la fi de la violència al País Basc
La Fundació per la Pau va valorar positivament l’anunci de treva fet per ETA el 5 de setembre,
considerant que obria noves esperances a la fi de la violència a Euskadi. Per l’entitat el comunicat implicava el desterrament de les armes com a via de solució del conflicte basc. Tot i el llarg
camí per endavant, aquest va ser un primer pas imprescindible.

Denúncia de l’atac d’Israel a la flota humanitària que portava ajut a Gaza
La Fundació per la Pau va expressar el seu rebuig més enèrgic a l’assalt que l’exèrcit israelià
va perpetrar la matinada del 31 de maig sobre la flota de vaixells humanitaris que es dirigia a
Gaza. L’entitat va fer una crida als ciutadans a participar en les concentracions de protesta que
es van fer a diverses poblacions de Catalunya.

Concentracions de suport al poble sahrauí
La Fundació per la Pau va donar suport a les concentracions organitzades arran del desmantellament violent del campament de la dignitat, i de la violència desfermada en els dies següents
per l’exèrcit del Marroc sobre els territoris ocupats del Sàhara Occidental. Les convocatòries de
protesta les van organitzar diverses entitats i col·lectius en localitats de tot Catalunya.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2010: 244.293€

Ingressos

Despeses

Recursos propis

Subvencions

52%

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

48%

Activitats

89%

Suport a actors
de pau en zones
de conflicte

11%
Gestió,
administració
i captació

6%

14%

38%

Gestió

11%

40%

48%

43%
Donatius
(quotes socis i
donatius puntuals)
Subvencions
administracions
públiques
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Campanyes de
desarmament
i mobilització social

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

COL·LABORACIONS
Suports institucionals
Durant l’any 2010, la Fundació per la Pau ha comptat amb el suport de diverses administracions i institucions entre les quals 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; amb la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona; l’Ajuntament de Barcelona a través de la Regidoria de Drets civils
i l’Ajuntament de Girona, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments d’arreu de
Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant l’any 2010, la Fundació per la Pau ha col·laborat aºmb diverses entitats, xarxes,
federacions i organitzacions tant en l’àmbit nacional com internacional.
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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
474 socis i donants i 3.428 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), Teresa Dalmau (Vicepresidenta), Francesc Gusi (Secretari), Xavier
Masllorens, (Tresorer), Enric Masllorens, Josep M. Queralt, Antoni Sansalvadó, Gabriela Serra,
Carles Solà, Carme Suñé, Francesc Tubau i Rafael Vilasajuan (vocals).

Equip professional
Jordi Armandas (Director), Roser Cardona (Administració), Virgínia 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.
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