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PRESENTACIÓ
Una de les idees clau de la Fundació per la Pau, recollint el pensament experimentat de Sean
McBride, és que l’opinió pública, la ciutadania, pot ser motor de canvi.
L’any 2011 n’ha estat una bona mostra. Vam començar veient, amb un contagiat entusiasme,
com en diversos països àrabs els carrers s’omplien per dir prou a la tirania, a la corrupció i
a la manca d’oportunitats. Una empenta ciutadana que va fer caure dictadors que portaven
dècades esclafant la seva població, mentre rebien el suport vergonyós de massa països democràtics.
Les protestes van continuar a casa nostra, amb l’esclat del 15 M, les acampades i la indignació, i en d’altres països d’arreu del món fins arribar als Estats Units amb el moviment ‘Occupy’.
De tot plegat, se’n poden fer moltes valoracions però la principal es que si volem corregir la
deriva insolidària i injusta en l’economia i l’autoritària en la política, ens cal una ciutadania
activa, lúcida i conscient, una altra, per cert, de les idees fundacionals de l’entitat.
No podem oblidar tampoc que al País Basc, un conflicte en el qual la Fundació per la Pau
s’hi ha implicat sempre donant suport a la recerca de la pau, vam viure un moment històric:
l’anunci definitiu de l’adéu de la violència per part d’ETA. Un reconeixement, també, al treball tenaç de milers de persones i desenes de grups que en cap moment van defallir.
La Fundació per la Pau, malgrat la situació de forta crisi econòmica, ha continuat responent i
facilitant processos per a un canvi global en clau de pau. Denunciant, per exemple, el comerç
d’armes de països democràtics cap a dictadors i règims autoritaris i, com a primera mesura,
reclamant un Tractat mundial de regulació del comerç d’armes. Donant suport als actors de
pau que malden per la pau i els drets humans arreu. Criticant les guerres i les intervencions
militars com a falses solucions. Facilitant eines i continguts, a través de les activitats i projectes de sensibilització, per a construir una cultura de pau.
I així, amb l’ajut de totes i tots vosaltres, continuarem.
Jordi Armadans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions i tallers
Exposició Cinema i Pau
En el seu segon any d’itinerància, l’exposició Cinema i Pau va recórrer un total de 619 km en
14 desplaçaments diferents a 13 municipis. En la majoria de casos, la mostra es va instal·lar en
instituts, centres cívics i casals de lleure, per aquest motiu, la majoria de les 2.330 persones que
la van visitar, eren nois, noies i joves.

Cinema i Pau convida a reflexionar sobre la cultura de pau, la noviolència, el desarmament, els
conflictes, el militarisme i altres aspectes relacionats, a partir de pel·lícules que aborden aquestes temàtiques. Entre els comentaris rebuts sobre l’exposició és va valorar molt positivament la
utilització del cinema per treballar aquests continguts, donat que és un mitjà molt atraient per
als joves.

Exposició Cinema i Pau a Girona.
Durant el 2011 s’ha pogut visitar en quatre municipis de les comarques de Girona en el que ha
estat el seu quart any 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
Aquesta mostra adapta en format cartells el còmic de la Fundació per la Pau del mateix nom,
elaborat a partir del document Cap a una cultura de pau. 25 arguments. S’hi poden trobar
les magnífiques i originals il·lustracions de 25 dels millors humoristes gràfics de casa nostra 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 gironines.

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 han acabat la seva itinerància. En aquests moments
s’hi poden trobar La violència que acceptem, Globalització, Desarmats, més segurs?, Una casa
comuna, un casa complexa, Drets Humans i Cultura de pau per al nou mil·lenni.

Tallers d’educació per la pau a les escoles
Durant el 2011, la Fundació per la Pau va realitzar un total de 36 tallers, 31 adreçats a alumnes de primària i 5 a estudiants de secundària. Pel que fa al nombre d’alumnes, dels 900 que
van participar en aquesta activitat, 775 van ser de primària i 125 de secundària.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Propostes pel DENIP
El 30 de gener, es commemora l’aniversari de la mort de Gandhi i es celebra el Dia Escolar de
la Noviolència i la Pau (DENIP). Un any més, la Fundació per la Pau es va adherir a aquesta
jornada proposant, a través de la seva plana web, diversos materials a les escoles per treballar
el DENIP i participant en diverses iniciatives i actes públics. La plana va rebre 5.386 visites.
Entre les propostes de materials hi havia la Guia de Recursos per la Pau, el DVD del 3r Concurs
d’Animacions per la Pau, i el DVD Jocs pel Diàleg, que inclouen quatre dinàmiques realitzades
amb alumnes de diversos centres escolars.
A més, la setmana del 24 al 28 de gener, la Fundació per la Pau va organitza un total de 10
tallers en diferents escoles de primària i secundària de Cornellà i Girona.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes, jornades i cursos
XX Trobada de Barcelona: Desmuntant el negoci de la guerra
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2011, la Fundació per la Pau i Justícia i Pau van convocar la 20a edició de la Trobada de Barcelona al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Durant les sessions, centrades en el negoci de la guerra, es va analitzar la situació actual, els
organismes internacionals que estudien el tema i les campanyes sobre desarmament. Hi van
assistir un promig de 180 persones en cada sessió.
Trobareu el text i l’àudio de totes les ponències a la web de la Fundació per la Pau.
La Trobada es va organitzar coincidint amb la celebració a Barcelona de l seminari El negoci
de la guerra i respostes del moviment de pau, coorganitzat per Justícia i Pau, la Fundació per la
Pau la War Resisters’ International (WRI) i la European Network Against Arms Trade
(ENAAT).

Curs d’Introducció a la Pau i els Conflictes on line
Del 17 d’octubre al 16 de desembre, la Fundació per la Pau va organitzar per primera vegada,
un curs de formació on line. Fins ara, els cursos que havia ofert l’entitat eren presencials. El
curs constava de 9 mòduls temàtics sobre les qüestions més rellevants per a introduir-se en els
fonaments de la cultura de pau, abordar algunes de les problemàtiques i conèixer les eines que
tenim per a fer avançar les opcions de pau. El professorat, vinculat a la Fundació per la Pau,
compta amb una llarga trajectòria i experiència en els diversos camps de la pau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
2n Concert Per la pau i el desarmament
El diumenge 20 novembre, a l’Església del Sagrat Cor de Jesús del carrer Casp de Barcelona, van actuar els TwoCats pel Gospel a benefici de la Fundació per la Pau. Hi van assitir 400
persones que van gaudir d’un variat repertori de música gospel. Aquest va ser el segon any que
s’organitzava el Concert Per la pau i el desarmament i els beneficis es van destinar a la tasca
que duu a terme la Fundació per la Pau.

Participació en conferències, taules rodones i
jornades del moviment per la pau
Durant el 2011, diversos membres de la Fundació per la Pau van participar en conferències, seminaris, taules rodones, debats, cursos i altres actes públics a tot Catalunya, i també en l’àmbit
internacional. En detallem alguns.
El director de la Fundació, el Jordi Armadans, va participar en els següents:
El 22 de febrer, va oferir la conferència És possible eradicar les guerres? i va presentar la
Guia de Recursos per la Pau, en el marc del programa Entre tots construïm la pau 2011 a
Cornellà de Llobregat.
El 10 de març, va participar juntament amb el Vicent Partal i la Gemma Galdón en la taula
rodona Què ha canviat i què ha de canviar després de Wikileaks?,organitzada per la Fundació Nous Horitzons i moderada per Marc Rius, director de l’entitat.
Els dies 25 i 26 de març, va participar en la trobada del Foro Asociaciones en Educación en
Derechos Humanos y Paz del País Vasco i la Asociación Española de Investigación por la
Paz (AIPAZ) a Gernika
El 12 de maig, va participar en la taula rodona del I Congrés Internacional sobre Campanyes de Desarmament i Societat Civil, a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
El 3 de novembre, va participar en la sessió Cap a un Tractat mundial de Comerç d’Armes?
Estat de les negociacions, un acte organitzat conjuntament amb l’ICIP al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
El 8 de novembre, va participar en la taula rodona Ciutadania i construcció de pau, en el
marc de la trobada de l’organització Alcaldes per la Pau, a Granollers
El 9 de novembre, va participar en la taula rodona La Unió Europea com a força armamentística, al Parlament Europeu. Organitzada per l’Esquerra Unitària Europea i l’Esquerra
Verda Nòrdica a Brussel·les.
El 22 de març, l’Alfons Banda i el Francesc Gusi, president i secretari del patronat de la Fundació per la Pau, van participar en la tertúlia de l’ICIP Los nuevos proveedores del uso físico de la
fuerza en el Siglo XXI, amb José Luis Gómez, membre del Consell de DDHH de les NNUU.
El 4 de maig, la Lourdes Vergés, de l’àrea de comunicació de la Fundació, va participar en la
taula rodona ONG i centres per la pau de Catalunya en el marc de la Trobada Internacional de
Museus per la Pau que va acollir el Castell de Montjuïc.
Els dies 18 i 19 de novembre, diversos membre de la Fundació per la Pau van participar en les
II Jornades del moviment de la pau a Catalunya, organitzades per la Federació Catalana d’ONG
per la pau i l’Institut Català Internacional per la Pau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en actes d’homenatge a Ganhdi
El divendres, 28 de gener, en el marc de la quarta edició de l’acte Plantem la Pau, organitzat
per l’Associació Unesco de Girona, el president de la Fundació per la Pau, Alfons Banda, va oferir una conferència sobre Gandhi i la col·lecció Clàssics de la pau i la noviolència, que publiquen
l’ICIP i Angle Editorial.
El dissabte, 29 de gener, diversos representats de la Fundació per la Pau van 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.

Participació en cicles de cinema i cinefòrums
Juntament amb Mans Unides, Samba Kubally, Càritas i la Creu Roja, la Fundació per la Pau va
participar en la segona edició del Cicle de Cinema i Drets Humans de Santa Coloma de Farners.
Durant el 2011 es van fer sis de les set sessions del cicle.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Concursos i premis
Concurs d’Animacions per la Pau
Durant el 2011, es van dur a terme diverses activitats de difusió del 3r Concurs d’Animacions
per la Pau, alhora que es va fer el llançament de les bases de la 4a edició.
El Toni Viader, coordinador del Concurs:
. El 26 de febrer, va participar en el certamen ANIMAC de Lleida, on el Concurs hi va ser
present amb un estand d’informació.
. Eel 12 de maig, va oferir una conferència sobre el Concurs d’Animacions per la Pau en les
Jornades sobre Promoció i Defensa dels Drets dels Infants de Save the Children, celebrades
a Barcelona.
. El 21 de setembre va fer un passi de les Animacions per la Pau a Malgrat de Mar.
El 7 de novembre es va fer el llançament de la quarta edició del Concurs d’Animacions per la
Pau. Uns dies abans, el 2 novembre, s’havia presentat a l’Escola de Mitjans Audiovisuals de
Barcelona (EMAV).

11

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
VI Premi de periodisme Memorial Joan Gomis
El dilluns 10 d’octubre, es va fer el lliurament de premis de la sisena edició del Premi de
periodisme Memorial Joan Gomis. En la categoria d’obres periodístiques el jurat va premiar
el periodista basc Ander Izaguirre pels reportatges Mineritos, sobre els nens miners bolivians,
Las madres guaraníes saltan a la cancha, sobre el coratge d’unes mares del Chaco bolivià i
Once voces en el desierto, sobre testimonis del campament de refugiats de Tinduf (Algèria). En
la modalitat de trajectòria periodística, el premi va ser per al fotoperiodista Kim Manresa de
Barcelona, pel seu periodisme gràfic creïble i de qualitat, pel seu compromís social, el seu poder
de denúncia, la seva sensibilitat i la seva visió esperançadora.
El jurat del premi VI Memorial Joan Gomis estava format per membres de Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, la Fundació per la Pau, Fundació Cultura de Pau, i les publicacions Foc Nou
i El Ciervo.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació / Publicacions
Cap a l’abolició de les armes nuclears
Aquest document publicat en format digital en català i en castellà, recull diversos materials de
la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN). La primera part situa el problema que representa el fet que hi hagi tantes armes nuclears actives i a punt per a ser
utilitzades i la segona ofereix un recull de valoracions al voltant de la celebració de la conferència de revisió del Tractat de No Proliferació que es va fer el mes de maig de 2010 a la ciutat de
Nova York.

Anuari SIPRI 2011
Per sisè any consecutiu, la Fundació per la Pau va traduir al català el Resum de l’Anuari sobre
armament, desarmament i seguretat internacional que edita l’Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), un dels més antics i prestigiosos centres de recerca per la pau.
Entre d’altres temes, l’anuari 2011 evidenciava com, malgrat el context de crisi i de retallades
socials, la despesa militar no es va veure afectada i el 2010 va ser d’1,55 bilions de dòlars (el
2,7% del PIB mundial), el que va suposar 4.246 milions de dòlars al dia.

El Correu per la Pau
Durant el 2011 es van enviar un total de 17 edicions d’El Correu per la Pau. Aquesta publicació electrònica informa regularment de les activitats, comunicats, publicacions, campanyes i
posicionaments de la Fundació per la Pau. El desembre del 2011 el nombre de subscriptors de
la publicació va arribar a 5.479, un 7,5% més que l’any anterior.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Butlletí: arriba el número 100!
L’any 2011 es van publicar tres noves edicions del butlletí en paper de la Fundació per la Pau,
els números 99, 100 i 101. Per al número 100 es va fer una edició especial, on es feia un repàs
dels temes que han omplert les planes de la publicació, editada des de 1983. Altres temes que es
van destacar en els tres números del 2011 van ser el posicionament de la Fundació davant l’atac
aliat a Líbia, el canvi de president de l’entitat, el Tractat sobre Comerç d’Armes, i la despesa
militar en temps de crisi, entre d’altres.

Plana Web
Durant el 2011, la plana web de la Fundació per la Pau va rebre 39.264 visites, i es van descarregar 106.699 planes. Els vídeos del Canal YouTube de la Fundació es van veure 27.386
vegades.
També durant el 2011 es va canviar el perfil del Facebook per convertir-lo en una plana, que
va permetre arribar als 5.435 adherits. D’altra banda, el 24 de febrer, la Fundació va obrir un
compte al Twitter: @FperlaPau. A 31 de desembre, ja tenia 586 seguidors.
Pel que fa al portal de blocs Planeta Pau, durant l’any 2011 es van publicar un total de 931
articles dels 31 autors que en formen part.

Web del Concurs d’Animacions per la Pau
El novembre es va fer la renovació de la web del Concurs d’Animacions per la Pau, coincidint
amb el llançament de la seva quarta edició. La web publicava les bases del 4rt concurs així com
les animacions guanyadores de les anteriors edicions. En total va rebre 10.000 visites durant el
2011.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Presència als mitjans de comunicació
El 2011, la Fundació per la Pau va aconseguir un total de 386 impactes en mitjans de comunicació, incloent-hi premsa escrita, ràdio, TV i internet. En aquest darrer canal és on va tenir més
presència, amb 249 impactes, un 65% del total.
Cal destacar l’aparició en el programa Els Matins, de TV3 per valorar l’atac de l’OTAN a Líbia,
en el programa Latituds, del Canal 33, dedicat al Tractat sobre Comerç d’Armes, i al programa de TVE Para todos la 2, sobre la campanya per l’abolició de les armes nuclears. A més de
la participació periòdica de diversos membres de la Fundació 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 2011 van
ser el seguiment fet per les ONG de les exportacions espanyoles d’armes, que denunciaven les
transferències a països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà, i el Tractat sobre Comerç d’Armes.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Armes Sota Control
Durant el 2011, es van fer dues de les quatre conferències preparatòries previstes per les Nacions Unides, de cara a la Conferència diplomàtica per al Tractat sobre Comerç d’Armes que es
farà el juliol de 2012. La Fundació per la Pau va participar activament en les dues reunions,
celebrades a Nova York, la que va tenir lloc del 28 de febrer al 4 de març (la segona del procés)
i la que es va fer de l’11 al 15 de juliol (la tercera).
En les dues conferències, els representants de la Fundació es van integrar en l’equip de la coalició Armes Sota Control, format per membres d’organitzacions de la societat civil d’arreu del
món. Tant en la primera com en la segona reunió la majoria de països van fer passos importants
per tal d’assolir un tractat sòlid i vinculant.

Fes-te sentir pel control de les armes!
En l’àmbit de la sensibilització, el mes de desembre, la Fundació per la Pau, es va sumar a
la campanya de la coalició Armes Sota Control per aconseguir el màxim suport ciutadà per
reclamar un tractat sòlid i robust. La iniciativa Fes-te sentir pel control de les armes! recollia
signatures a través de la plana web de la Fundació.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la llei espanyola d’armes
El 25 de febrer, davant les revoltes dels països del nord d’Àfrica i del Pròxim Orient, les ONG
Amnistia Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermón Oxfam van denunciar que
l’Estat espanyol havia venut armes a molts d’aquests països on es produïen greus violacions dels
drets humans. Les ONG van demanar mesures urgents al govern per aturar les transferències.
El 8 de juny, les ONG van lliurar als portaveus de la Comissió de Defensa del Congrés l’anàlisi
de les vendes d’armes espanyoles fetes durant el 2010. El mateix dia que compareixia davant
la comissió el Secretari d’Estat de Comerç. L’informe confirmava que Espanya va vendre armes al nord d’Àfrica i al Pròxim Orient per més de 23 milions d’euros. Aquest fet evidenciava
l’incompliment de la Llei d’armes per part del Govern espanyol.

Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
Aquesta jornada internacional es va celebrar per primera vegada el 12 d’abril de 2011, impulsada per l’International Peace Bureau i l’Institute for Policy Studies, amb la implicació d’un
centenar d’ONG de més de 35 països. La Fundació per la Pau s’hi va sumar per partida doble:
El 5 d’abril va llançar una animació per Internet, en català, castellà i anglès, on s’evidenciava
el desequilibri que hi ha entre els diners que es destinen a l’acompliment dels Objectius del
Mil·lenni (329.000 milions de $) i la despesa militar mundial (1.530.000 milions de $).
L’animació es va veure 6.436 vegades en els 3 idiomes.
El dia 12, la Fundació va participar en la redacció i difusió de la Carta oberta al futur president del Govern espanyol, signada per diversos representants d’organitzacions i centres de pau
de l’Estat espanyol i enviada als mitjans de comunicació. En la carta, es demanava a la persona
que assumís la presidència del Govern espanyol que, en cas de plantejar retallades, es fes en
despesa militar per garantir els serveis socials, educatius i sanitaris.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya contra les bombes de dispersió
El 25 de maig es va celebrar el Dia Mundial d’Acció per aturar les inversions explosives. Les
ONG de la campanya contra les bombes de dispersió, entre les quals la Fundació per la Pau,
van llançar la plana web www.stopinversionsexplosives.org. L’objectiu de la jornada era fer una
crida als governs perquè les seves legislacions prohibeixin invertir en la fabricació de bombes de
dispersió i pressionar els bancs i altres institucions financeres perquè deixin d’invertir-hi.
L’1 d’agost de 2011, va fer un any de l’entrada en vigor de la Convenció sobre les bombes de
dispersió que prohibeix aquests mortífers artefactes. Les ONG de la campanya van organitzar
actes commemoratius arreu del món sota el lema Suma’t a l’equip. A l’Estat espanyol, la Fundació per la Pau, Greenpeace, Justícia i Pau, Moviment per la Pau, Plataforma per la Pau Lloret
i Setem, van organitzar un acte simbòlic a les pistes d’atletisme de Lloret de Mar.

Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)
Malgrat les manifestacions de suport a Un món lliure d’armes nuclears, les principals potències
nuclears han estat incapaces de comprometre’s amb un tractat per eliminar aquestes armes. Per
aquest motiu, el 25 de juny, la ICAN va convocar el Dia Mundial d’Acció per l’abolició nuclear,
perquè s’avanci en aquest tema. La Fundació per la Pau es va sumar a la jornada amb la publicació de l’informe Cap a l’abolició de les armes nuclears.
El 26 d’octubre la Fundació va participar en l’activitat Una mica més d’acció, de la Campanya
Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears. Aquesta iniciativa buscava el suport ciutadà per reclamar a les Nacions Unides que avancin de forma clara i decidida cap al desarmament
nuclear. Després de 15 anys de negociacions, cal que es concretin mesures de prohibició sòlides i
amb terminis clars.

18

CAMPANYES I DESARMAMENT
Altres propostes
Eleccions al Congrés dels Diputats
Amb motiu de les eleccions generals del 20 de novembre, la Fundació per la Pau va enviar a les
formacions polítiques un document on s’exposaven 13 reptes i es proposaven 13 compromisos
que caldria adoptar en matèria de pau, diàleg i desarmament. Una vegada es van fer públics els
programes electorals, la Fundació va fer-ne un seguiment per veure quins partits incloïen les
propostes.
Paral·lelament, la campanya Armes Sota Control, de la qual forma part la Fundació per la Pau,
també es va adreçar als partits per demanar-los que es comprometessin amb el control de les
armes. Entre les peticions hi havia la del compliment rigorós de la Llei espanyola de comerç
d’armes, i el suport al Tractat internacional que es debatrà el 2012.
Finalment, just abans de les eleccions, setze persones vinculades a diverses associacions, entitats,
universitats i institucions de pau van adreçar una carta oberta al futur president del Govern. Els
signants, entre els quals hi havia tres representants de la Fundació per la Pau, li demanaven la
reducció de la despesa militar per evitar les retallades socials.

Objecció fiscal
L’any 2011, 34 persones que van fer l’objecció fiscal van lliurar 4.904,59 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.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Desmilitaritzem el Saló de l’ensenyament
El mes de març es va celebrar el Saló de l’Ensenyament de Barcelona on hi havia un estand
de l’exèrcit. Una cinquantena d’entiats, entre les quals la Fundació per la Pau, van fer públic
un manifest on denunciaven la presència de l’exèrcit en el Saló. Els signants consideren que els
valors que transmet l’exèrcit són antagònics als de l’educació i van demanar al Departament
d’Ensenyament que no els convoqui al certamen.

Suport als pobles del nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà
L’any 2011, es van produir un seguit de revoltes ciutadanes pacífiques en diversos països del
nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà, per reclamar més democràcia. Un fenomen conegut com a
primavera àrab. La Fundació per la Pau hi va estar atenta.
10 de febrer. Difusió i participació en les mobilitzacions ciutadanes de suport al poble
d’Egipte i Tunísia.
24 de febrer. Difusió i participació en la concentració de suport al poble libi i de Bahrein.
20 de març. Suport i participació en la concentració en favor de la llibertat civil i la justícia
social als països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.
22 de març. Difusió del posicionament de la Fundació per la Pau davant l’atac militar aliat a
Líbia: Quan farem les coses bé?
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Suport a altres iniciatives
17 de març. Difusió i participació en la concentració de suport als habitants de Fukushima,
arran del terratrèmol i el tsunami que va afectar la central nuclear de la ciutat japonesa.
19 de març. Suport i participació en la manifestació Diguem Prou convocada per Sos Racisme
en defensa de la democràcia i contra el racisme i la xenofòbia.
20 de març. Participació en la manifestació Ni tiranies ni ocupacions a Barcelona, organitzada
per la Plataforma Aturem la Guerra.
20 de maig. Rebuig a la prohibició de les concentracions del moviment post 15- M feta per la
Junta Electoral Central.
16 de juny. Oposició a la desaparició del Consell Català de Foment de la Pau.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
La fi de la violència al País Basc
El 2011 va ser un any de consolidació del procés de pau al País Basc. Després de l’anunci de
treva fet per ETA el 5 de setembre de 2010, el 7 de febrer del 2011 l’esquerra abertzale va
rebutjar explícitament la violència d’ETA. La Fundació per la Pau va acollir molt positivament
aquest anunci.
L’endemà, el 8 de febrer, la Fundació per la Pau va donar suport al Manifest de la Virreina II,
que es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que demanava la revisió de la política de dispersió penitenciaria dels presos d’ETA, davant el nou escenari al País Basc.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2011: 241.304€

Ingressos
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administració
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45%
40%

54%
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públiques

Donatius
(quotes socis i
donatius puntuals)

Campanyes de
desarmament
i mobilització social

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau
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INFORME ECONÒMIC

“... els comptes anuals de l’exercici 2011 adjunts expressen, en
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de la FUNDACIÓ PER LA PAU a 31 de desembre de 2011 i dels resultats de les seves operacions corresponents
a l’exercici anual finalitzat en aquesta data amb conformitat amb
el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació, i
en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en
els mateixos.”
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COL·LABORACIONS
Suports institucionals
Durant el 2011, 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’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament 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 del Programa Barcelona Solidària, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament
de Vacarisses, la Fundación Cultura de Paz, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments de tot Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
La Fundació per la Pau ha col·laborat amb diverses entitats, xarxes, federacions i organitzacions, tant en l’àmbit nacional com internacional.
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MEMBRES
Col·laboradors i donants
L’activitat de la Fundació per la Pau durant el 2011 ha estat possible gràcies a la
col·laboració i suport de 450 socis i donants i de 3.288 simpatitzants.

Canvi de president i renovació de càrrecs
El 28 d’abril, el mateix dia que la Fundació per la Pau va celebrar el seu 28è aniversari, el
Xavier Masllorens va agafar el relleu a l’Alfons Banda en la responsabilitat de President del
patronat de l’entitat. D’altra banda, la Carme Suñé va assumir el càrrec de vicepresidenta
en substitució de la Teresa Dalmau, que es manté com a vocal, i la Gabriela Serra és la nova
tresorera de l’entitat en substitució de Xavier Masllorens que ocupava aquest càrrec fins al seu
nomenament com a President.

Comitè Internacional
Alfons Banda (coordinador), Hilarión Capucci, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico
Mayor Zaragoza, Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez Esquivel, Rebecca Peters i Cora Weis.

Patronat
Xavier Masllorens (president), Carme Suñé (vicepresidenta), Francesc Gusi (secretari),
Gabriela Serra (tresorera), Alfons Banda, Teresa Dalmau, Enric Masllorens, Josep Maria
Queralt, Antoni Sansalvadó, Carles Solà, Francesc Tubau i Rafael Vilasanjuan (vocals).

Equip professional
Jordi Armadans (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.

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

