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PRESENTACIÓ
Insistir. No defallir. Aquestes podrien ser les actituds a no oblidar en el treball per la pau.
Perquè els reptes són molts. I difícils. I la realitat que ens envolta sembla tant travada que ens
aboca a la desesperança. A pensar que no hi ha res a fer. A creure que tot és massa complicat.
La situació a Síria n’és un exemple: durant el 2012 es va incrementar vertiginosament el
nombre d’afectats i morts sense que semblés que a ningú li importés gaire. A FundiPau ens va
preocupar i vam actuar. Perquè, més enllà d’altres consideracions, vam creure que la defensa de
la població civil que patia el conflicte estava per sobre de tot.
També sovint podem pensar que no es pot fer res davant un militarisme desbocat que no entén
de crisis. Especialment, després del fracàs de la negociació del Tractat sobre Comerç d’Armes.
Avui sabem que els esforços acaben tenint resultats!
Al País Basc, també calia insistir: lentament i feixuga, el 2012 es van continuar fent avenços.
Des de FundiPau, com sempre hem fet, vam col·laborar en tot allò en què poguéssim ser útils.
Igualment, vam continuar la tasca de sensibilització i educació per la pau: a més de xerrades i
exposicions, vam dur a terme accions innovadores com el Concurs d’Animacions per la Pau i la
versió on-line dels cursos sobre pau i conflictes.
A FundiPau sempre hem treballat per tal que des de Catalunya es fes una aportació en clau de
pau a nivell global. Durant el 2012, es van viure moments d’intensitat i debat al voltant del seu
futur. I vam apuntar que, si Catalunya es dota de més poder polític i sobirania, hauria de servir
per acompanyar des de les institucions aquesta aportació ciutadana per la pau i no reproduir el
militarisme que ens ha dut on som.
Perquè com canta en Joan Amèric, protagonista del concert de 2012, ‘I si el que passa és inhumà, realisme és canviar la realitat i seguir somiant’.
Gràcies per ser-hi i per empènyer, insistir i no defallir.
Jordi Armandans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions i tallers
Exposició Cinema i Pau
El 2012, l’exposició Cinema i Pau va arribar al seu tercer any d’itinerància i va acabar la seva
vida activa el gener del 2013. Durant aquests mesos va ser a 5 localitats de les comarques de
Barcelona: Canovelles, Caldes de Montbui, Mataró, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Maria de
Martorelles. Instal·lada en diversos emplaçaments com casals d’entitats, biblioteques, centres
cívics o instituts, la van visitar més de 1.000 persones.
Durant aquests anys, Cinema i Pau ha volgut contribuir a difondre la cultura de pau, la noviolència i la necessitat d’avançar cap al desarmament a través de pel·lícules que tracten sobre
aquests temes.

Exposicions a Girona
Durant el 2012 dues exposicions de FundiPau van recórrer les comarques gironines. D’una banda, Cinema i Pau, que en el seu cinquè any d’itinerància per la demarcació es va poder visitar a
Lloret de Mar. D’altra banda, l’exposició Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic, va
ser a Figueres i a Girona, gestionada per la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques
gironines i l’Alt Maresme. La mostra recull en format cartells el còmic de FundiPau del mateix
nom.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions a La Conreria
Quan les exposicions de FundiPau acaben les seves itineràncies, continuen la seva vida activa a
l’alberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés. El 2012 s’hi van poden trobar La violència que acceptem, 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
L’any 2012, 500 alumnes de primària van participar en els tallers organitzats per FundiPau
en escoles de Catalunya. En total es van dur a terme 20 tallers. Entre els aspectes més valorats
pels nens i nenes destaca el fet que l’activitat els ha fet reflexionar sobre què és la pau i sobre
com cal actuar per preservar-la.

Propostes pel DENIP
El gener del 2012, FundiPau va crear el Mapa DENIP. Aquesta iniciativa pretén recollir, visualitzar i localitzar en un mapa totes les activitats que les escoles i entitats duguin a terme durant
la celebració del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, el 30 de gener de cada any. Això permet
veure d’un cop d’ull la quantitat d’activitats que es fan a casa nostra pel DENIP i alhora crear
un arxiu històric per agafar idees de cara a posteriors edicions.
En el seu primer any de funcionament es van recollir més de 140 activitats per la pau fetes a diferents indrets de Catalunya i la plana web va rebre més de 60.000 visites, 16.000 de les quals
en el primer mes.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes, jornades i cursos
3r Concert Per la pau i el desarmament, amb Joan Amèric
El dimarts 12 de juny, el cantautor valencià va oferir un concert solidari a benefici de FundiPau.
L’acte va tenir lloc a la sala Luz de Gas de Barcelona, on Amèric va interpretar el seu disc
DIRECTAment davant més d’un centenar de persones. La recaptació del concert, com en les
dues edicions anteriors, es va destinar a la tasca de promoció de la pau i el desarmament que
duu a terme FundiPau.

Participació en cicles de cinema i cinefòrums
En el 3r Cicle de Cinema i Drets Humans de Santa Coloma de Farners, es van projectar sis
pel·lícules durant el 2012. El cicle està organitzat per FundiPau, Mans Unides, Samba Kubally,
Càritas i la Creu Roja.
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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 el 2012, diversos membres de FundiPau van participar en conferències, seminaris, taules
rodones, debats, cursos i altres actes públics a tot Catalunya, també a l’estat i en l’àmbit internacional. En detallem alguns:
El 25 de gener,Toni Viader va coordinar un cinefòrum amb les pel·lícules del Concurs
d’Animacions per la Pau a l’IES Narcís Xifra de Girona.
Del 26 al 28 de gener vam participar en les jornades de celebració dels 15 anys d’AIPAZ
(Asociación Española de Investigación para la Paz) a Granada.
L’1 de febrer, Toni Viader va oferir la conferència Crítica a la violència a l’IES Santa Coloma de Farners.
De l’1 al 6 d’octubre, vam participar en la 7a Setmana Garraf per la Pau. Diversos membres de FundiPau hi van organitzar tres taallers Trencaclosques per la pau, tres videofòrums
sobre conflictes i pau i una conferència sobre el Tractat sobre Comerç d’Armes.
El 23 de novembre, Jordi Amadans, director de FundiPau va participar en el sopar-debat
sobre cultura de pau, desarmament i comerç d’armes, on va pronunciar la conferència
Més armats, més segurs? L’acte es va fer al Casal Marià d’Olot, organitzat per l’Institut
d’Estudis Socials de La Garrotxa.
El 3 de desembre, Jordi Armadans va participar en les jornades Ráfagas de educación para
la paz. La educación, una vacuna contra la guerra a la Universitat de La Corunya. Hi va fer
la conferència Es posible evitar las guerras? i va moderar el debat sobre les ONG.
El 15 de desembre, Jordi Armadans va participar en la taula rodona Diversitat lingüística i
Pau, organitzada per l’Associació Catalana d’Esperanto KEA, a l’Espai Vilaweb de
Barcelona.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Concursos i premis
Concurs d’Animacions per la Pau
El 2012 va ser l’any de la 4a edició del Concurs d’Animacions per la Pau. Fins a la data límit
en que es podien enviar pel·lícules, el 30 de maig, es va fer difusió del Concurs en espais com el
saló Animac de Lleida i a través dels diversos canals de comunicació.
El 28 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de l’Animació, es va fer l’acte de lliurament
de premis a l’Espai Jove La Fontana, de Barcelona. Hi van assistir una setantena de persones
que van poder visionar les animacions guanyadores de les diferents categories, així com les
guanyadores de les edicions anteriors. També van poder votar el Premi del públic.
Les animacions guanyadores van ser: Fitxa per la pau, en la categoria curt sènior, La reconciliació de la pau, en curt júnior, Construeix la pau 2.0 i Boletes de pau, guanyadores ex aequo en la
categoria spot sènior i Canviem el món, en la categoria spot júnior i guanyadora del Premi del
públic.
A més de penjar les animacions a la plana web del concurs, a l’abast de tothom, FundiPau ha
editat un DVD amb les animacions guanyadores de les 4 edicions del Concurs d’Animacions per
la Pau.

VII premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
L’acte de lliurament de premis de la setena edició del Memorial Joan Gomis es va fer el dijous 8
de novembre a l’Auditori de la Biblioteca de Ciències de Comunicació Blanquerna de Barcelona.
El Dr. Roberto Savio va ser guardonat en la categoria de Trajectòria periodística i els col·lectius
de periodistes Contrast/Fora de Quadre, en la categoria d’Obra periodística pel seu reportatge
sobre la guerra que va tenir lloc al Líban entre 1975 i 1992.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació / Publicacions
Anuari SIPRI 2012
FundiPau va traduir al català, per setè any consecutiu, el resum de l’anuari sobre armament,
desarmament i seguretat internacional que edita l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). A més, i per primera vegada, també es va fer càrrec de la traducció al castellà.
L’edició 2012 del SIPRI constatava un canvi en els conflictes armats arran dels esdeveniments
de la primavera àrab; subratllava que, tot i que es redueixen arsenals nuclears, s’estan duent a
terme programes de modernització d’aquestes armes, i constatava un major compromís de la
comunitat internacional en la protecció de civils en les operacions de pau, entre altres temes.
El SIPRI és un dels més antics i prestigiosos centres de recerca per la pau del món.

El Correu per la Pau
L’any 2012 es van enviar un total de 20 edicions d’El Correu per la Pau. Aquesta publicació
electrònica de FundiPau informa regularment de les activitats, publicacions, campanyes i posicionaments emesos per l’entitat. El desembre de 2012, el nombre de subscriptors va arribar als
5.583, un 20% més que l’any anterior.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Butlletí
Durant el 2012 es van publicar dos nous números dels butlletí de FundiPau, els números 102 i
103. Entre els temes que s’hi van tractar, destaquen el procés del Tractat sobre Comerç d’Armes
que es duia a terme a les Nacions Unides, la celebració del Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar, la creació del Mapa DENIP, el canvi de nom de Fundació per la Pau a FundiPau i les
propostes de pau enviades als partits polítics de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya
del mes de novembre.

Plana Web
Durant el 2012, la plana web de FundiPau va rebre 38.949 visites, que van consultar 107.732
planes, segons les estadístiques de Google Analytics.

Web del Concurs d’Animacions per la Pau
En aquesta web s’hi van publicar les bases de la quarta edició del concurs així com les animacions guanyadores de les anteriors edicions. A partir de l’acte de lliurament de premis, celebrat
el 28 d’octubre, s’hi van publicar també les animacions guanyadores del quart concurs. Va rebre
al voltant de les 10.000 visites durant el 2012.

Web Cap a un Tractat sobre Comerç d’Armes
L’any 2012 FundiPau va posar en marxa aquesta web per oferir un seguiment actualitzat sobre
l’evolució, avenços i esculls del procés i per recollir el suport ciutadà al tractat. Durant l’any es
van veure un total de 8.118 planes d’aquesta web.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Planeta Pau
Aquest portal de blocs de temàtica de pau va agregar un total de 500 articles dels 32 autors
que en formen part. El portal inclou blocs en català, castellà i anglès (www.fundipau.org/blocs).

Xarxes socials
A 31 de desembre de 2012, FundiPau tenia 5.580 adherits al Facebook, 1.509 seguidors al
Twitter i havia rebut 16.394 visualitzacions dels vídeos al seu canal YouTube.

Presència als mitjans de comunicació.
FundiPau va ser present als mitjans de comunicació en gairebé 400 impactes durant el 2012,
incloent-t’hi premsa escrita, ràdio, televisió i internet. El mitjà on va tenir més presència va ser
internet, amb més de 240 impactes.
D’aquesta presència als mitjans destaca el gran nombre d’aparicions relacionades amb la
campanya Armes Sota Control, tan per l’informe de seguiment de la venda d’armes per part de
l’Estat espanyol, com per les negociacions del Tractat sobre Comerç d’Armes en l’ambit
internacional.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Altres propostes
Un altre joc és possible
Convençuts que els jocs marquen comportaments i eduquen els infants, el mes de maig FundiPau es va sumar a aquesta campanya promoguda per diverses organitzacions de pau de l’Estat.
El seu objectiu és fomentar els jocs cooperatius que transmetin valors positius per la societat i
on cap participant quedi exclòs. El lema de la campanya era: Un joc adequat és un gran aliat de
l’educació per la pau.

Dia Internacional de la Pau
Amb motiu d’aquesta jornada que se celebra cada 21 de setembre, FundiPau va fer pública una
declaració on reflexionava sobre temes com la crisi, el concepte de seguretat humana,
el militarisme, el desarmament i el treball per la pau.

Estand a la Mercè 2012
Del 22 al 24 de setembre FundiPau va tenir un estand a la 17a Mostra d’Associacions de
Barcelona en el marc de les Festes de la Mercè. A més d’oferir informació sobre l’entitat, es va
convidar les persones que es van acostar a l’estand a dibuixar la pau. Les aportacions, més de
125, es van recollir en un vídeo que es va penjar al canal Youtube.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Armes Sota Control
El 2012 va ser un any molt intens pel que fa al procés d’aprovació del Tractat sobre Comerç
d’Armes a les Nacions Unides. El bon ritme de les conferències preparatòries i la bona feina de
les ONG feien preveure que el tractat es podria aprovar en la conferència diplomàtica del mes
de juliol però, finalment va quedar ajornat fins el 2013. Malgrat tot, durant el 2012 es van fer
avenços importants i FundiPau va participar activament en el procés, tant a nivell nacional i
estatal com internacional:
Del 13 al 17 de febrer de 2012: participació en la 4a Conferència preparatòria pel TCA. El
director de FundiPau, Jordi Armadans, va ser l’encarregat de fer un dels parlaments de les ONG
internacionals adreçat als delegats de les Nacions Unides en el plenari.
L’1 de juny, a petició d’Amnistia Internacional i Fundipau, el Parlament de Catalunya va fer
públic el seu suport al TCA amb una resolució i el 13 de juny va fer una declaració institucional
en favor del tractat.
El 27 de juny, Amnistia Internacional, FundiPau i Intermón Oxfam van organitzar actes simultanis a Barcelona, Madrid i altres ciutats de l’estat per reclamar un TCA sòlid. Els actes es van
fer en mercats municipals.
Del 20 al 27 de juliol: participació en la Conferència Diplomàtica pel TCA. Després d’intenses
negociacions, la reunió va acabar sense acord i es va traslladar el tema a l’Assemblea General
de les Nacions Unides.
Novembre 2012: L’Assemblea General decideix organitzar una nova i darrera conferència diplomàtica el març del 2013 per aprovar el Tractat.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la llei espanyola d’armes
Els mesos d’abril i maig, les ONG de la campanya Armes Sota Control, amb la col·laboració de
l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, van presentar els informes de seguiment de les exportacions espanyoles de material de defensa i de doble ús durant el 2011.
Entre altres aspectes, Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Intermón Oxfam van
denunciar que Espanya va vendre armes a països com Bahrain, l’Aràbia Saudita i Egipte en
plena Primavera àrab. L’informe també alertava d’altres transferències a destins preocupants
com Mèxic i el Pakistan. Les ONG van reclamar que la crisi no impedeixi el compliment de la
Llei d’Armes.

Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)
El 5 de març, FundiPau, membre de la ICAN, es va sumar a la difusió de l’informe Don’t Bank
on the Bomb, elaborat per al campanya i per l’empresa d’inversions ètiques Profundo. L’informe
identifica més de 300 institucions financeres de 30 països que, amb les seves inversions, financen
fabricants d’armes nuclears. Entre aquestes entitats hi ha el Banco Santander i el BBVA de
l’Estat espanyol.

Denúncia del crèdit concedit al Ministeri de Defensa
El 13 de setembre FundiPau va fer públic el seu rebuig al crèdit aprovat pel Congrés dels Diputats al Ministeri de Defensa per fer front als compromisos de compra d’armament contrets
durant la dècada dels 90. Aquesta decisió va suposar un increment d’un 28% de la despesa del
Ministeri de Defensa, en un context de retallades socials. FundiPau va demanar al govern central que reorientés les prioritats cap a temes més urgents per a la població.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
El 17 d’abril es va celebrar, per segon any consecutiu, aquesta jornada internacional impulsada
per l’International Peace Bureau i l’Institute for Policy Studies, amb la implicació de centenars
d’organitzacions de més de 40 països.
A Catalunya i a l’Estat espanyol, el fet que malgrat la crisi i les greus retallades en serveis
socials la despesa militar no es reduís de forma significativa va moure més d’una vintena
d’entitats, encapçalades per ONG com FundiPau, a sumar-se al Dia Mundial d’Acció sobre la
Despesa Militar amb diferents accions i propostes:
Enviament d’una carta al President del Govern central i als portaveus parlamentaris demanant-los la reducció de la despesa militar per invertir-la en despesa social.
Llançament de la web on es comparaven retallades socials amb la despesa militar.
www.retallemladespesamilitar.org
Ciberacció: recollida de firmes a favor de la reducció de la despesa militar.
Es van recollir més de 5.000 signatures.

Objecció fiscal
L’any 2012, 38 persones, objectores fiscals, van lliurar 4.193,80€ a FundiPau per dur a terme
la seva tasca en favor de la cultura de pau, la noviolència i el desarmament.

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: Propostes de pau
A l’octubre, FundiPau va enviar als grups polítics 12 propostes per al foment de la cultura de
pau, el diàleg i el desarmament perquè les incloguessin en els seu programes de cara a les eleccions al 25 de novembre al Parlament de Catalunya. Una vegada es van fer públics els programes electorals, en vam fer-ne un seguiment per veure quins partits incloïen les seves propostes.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Procés de pau al País Basc
El 2012 va ser un any d’avenços significatius i definitius en l’assoliment de la pau al País Basc,
un procés que FundiPau ha seguit de prop, donant suport a organitzacions ciutadanes com Gesto por la Paz o Elkarri – Lokarri, que ho han fet possible.
El 7 de febrer, FundiPau va acollir positivament l’anunci fet per l’esquerra abertzale de
rebutjar explícitament la violència d’ETA.
El 8 de febrer, va donar suport al Manifest de la Virreina II, que demanava la revisió de la
política penitenciària i la fi de la dispersió dels presos d’ETA.
L’11 de febrer, Alfons Banda, coordinador del Comitè Internacional de FundiPau, va participar en la darrera de les manifestacions anuals convocades per Gesto por la Paz a Bilbao.
L’organització, va ser pionera en la denúncia de la violència al País Basc i un motor essencial del canvi que s’hi ha produït.

Làmina de Tàpies i Saramago per la Pau al País Basc
El mes de febrer, FundiPau es va afegir al dol col·lectiu per la mort d’Antoni Tàpies i va recordar el seu compromís amb la pau. Ho va fer oferint a qui ho volgués una còpia de la làmina
que van fer conjuntament Tàpies i José Saramago per donar suport al procés de pau al País
Basc. L’obra va ser impulsada l’any 2005 pel moviment Elkarri-Lokarri amb la col·laboració de
FundiPau.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Els Hibakusha a Barcelona
El 20 de març, una delegació d’hibakusha (supervivents d’Hiroshima i Nagasaki) van arribar a
Barcelona a bord del Peace Boat, un vaixell que navega per tot el món per sensibilitzar en favor
de la pau i els drets humans i per l’abolició de les armes nuclears. FundiPau es va encarregar
de la seva acollida i d’organitzar els diferents actes en què van participar com la reunió amb
diversos parlamentaris, la recepció amb la Presidenta del Parlament de Catalunya i la trobada
amb estudiants de secundària d’una escola de Barcelona.

Suport al poble de Síria
FundiPau es va sumar a la convocatòria de la manifestació de l’11 de febrer feta per
l’Associació Sirio Catalana per la Llibertat i la Democràcia en suport al poble Sirià.
El juliol, va participar en l’elaboració del manifest Solidariat amb el poble de Síria on es condemnava la repressió d’Al Assad i els atacs a civils i es reclamava la implicació de la comunitat internacional per una solució negociada al conflicte. El dia 12 de juliol es va convocar una
concentració unitària a la Plaça de Sant Jaume on es va llegir el manifest.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2012: 203.082 €
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INFORME ECONÒMIC

“Segons la nostra opinió, els comptes anuals simplificats de
l’exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
la FUNDACIÓ PER AL PAU a 31 de desembre de 2012 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 2012 FundiPau 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, la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona a través del Programa Barcelona
Solidària, la Fundación Cultura de Paz, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments de tot Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant l’any 2012, FundiPau ha col·laborat amb diverses entitats, xarxes, federacions i organitzacions tant en l’àmbit nacional com internacional.
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MEMBRES
De Fundació per la Pau a FundiPau
L’octubre de 2012, a pocs mesos de celebrar el 30 aniversari de l’entitat, es va fer públic el
canvi de nom, de Fundació per la Pau a FundiPau. Amb la voluntat de continuar treballant per
avançar cap a una societat on prevalgui la cultura de pau, adoptem un nom més àgil, proper i
directe.

Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau durant el 2012 ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport de
452 socis i donants i de 3.266 simpatitzants.

Comitè Internacional
Alfons Banda, Hilarión Capucci, Jonan Fernández, 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), Montserrat Arbós, Alfons Banda, Teresa Dalmau, Enric Masllorens,
Josep Maria Queralt, Antoni Sansalvadó, Carles Solà i Rafael Vilasanjuan (vocals).

Equip professional
Jordi Armadans (director), Roser Cardona (administració), Virginia Garzón (projectes),
Lourdes Vergés (comunicació), Toni Viader (web).
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FundiPau 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 - info@fundipau.org
www.fundipau.org

