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PRESENTACIÓ
Sens dubte, per a una entitat com FundiPau (Fundació per la Pau) l’any 2013 serà molt recordat.
L’any 1997 vam viure l’acord contra les mines antipersona i el 2008, amb una important implicació per part nostra, l’acord contra les bombes de dispersió.
Però el 2013 hem vist l’aprovació d’un tractat ambiciós i llargament desitjat: el Tractat sobre Comerç d’Armes. Un instrument per a posar límits i transparència a un comerç que, fins ara, gaudia
de total impunitat. I això que, les seves conseqüències (centenars de milers de morts, devastació
de comunitats, pobresa, vulneració de drets humans, etc.) eren tant evidents com terribles.
Fa més de 20 anys que ONG i Premis Nobel de la Pau vam començar a reclamar que s’adoptés
algun tipus de codi de conducta per posar límits i criteris al comerç de les armes.
En tot aquest temps, hem assistit a l’obstruccionisme de les potències, a la passivitat de molts estats i a l’oposició activa de la indústria militar, però la tenaç feina de la societat civil compromesa
amb la pau i la implicació d’alguns diplomàtics i estats han fet possible que, per primera vegada,
el món es doti d’un instrument per posar les armes sota control.
Sens dubte, el treball per la pau va molt més enllà d’un tractat d’aquestes característiques. Cal
continuar el camí, de fons, a través de la sensibilització (com els cursos, xerrades i tallers), la
denúncia (de la guerra i el militarisme) i la proposta (a favor de la cultura de pau i la resolució
pacífica dels conflictes) per aconseguir un món més pacífic i just.
Però, mentrestant, hem de fer tot el possible perquè el militarisme i l’armamentisme estiguin sota
control.
I hem de sentir-nos, totes i tots, molt orgullosos que una entitat com la nostra hagi estat agent
ben actiu de tot aquest procés.
Gràcies a tots i totes les que heu participat activament en algun dels moments de la campanya.
Gràcies a tota la resta perquè, amb el vostre suport, ànim i col·laboració econòmica, heu fet possible escriure un moment tan important en la història de l’avenç de la pau.
Jordi Armandans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions i tallers
Tallers d’Educació per la Pau
Durant l’any 2013 es van dur a terme un total de 28 tallers d’educació per la pau en escoles i
instituts de Catalunya. 26 es van adreçar a grups de primària i 2 a grups de secundària. En total, 700 alumnes van participar en aquesta activitat per promoure la pau, el diàleg i la resolució
pacífica dels conflictes entre els més joves.

Propostes pel DENIP
El Dia Escolar de la Noviolència i la Pau és una jornada que, cada 30 de gener, commemora la
mort del Mahatma Gandhi a les escoles. Per l’edició 2013, FundiPau va proposar organitzar
un debat a classe sobre la necessitat de regular el comerç de les armes i concloure amb tres
arguments a favor del Tractat sobre Comerç d’Armes que, en aquell moment, s’estava debatent a
les Nacions Unides.
D’altra banda, es va activar per segon any consecutiu, el Mapa DENIP, una iniciativa que FundiPau ofereix per tal de recollir, visualitzar i localitzar totes les activitats que les escoles i entitats
duguin a terme durant la jornada. El mapa constitueix un arxiu històric d’activitats que permet
agafar idees de cara a posteriors edicions. El 2013 es van recollir 80 activitats de centres educatius de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU

Exposicions a Girona
Durant el 2013, dues exposicions de FundiPau, gestionades per la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, es van poder visitar en dues localitats.
D’una banda la mostra Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic va estar activa durant
els mesos de gener, febrer i desembre en diversos centres cívics i equipaments de la ciutat de
Girona. De l’altra, Cinema i Pau, en el seu sisè any d’itinerància per terres gironines, es va poder
visitar durant els mesos d’abril, maig i juny a Santa Coloma de Cervelló.

Exposicions a La Conreria
L’alberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés, acull algunes de les exposicions de FundiPau una vegada ja han acabat la ruta per diverses localitats. El 2013 s’hi van
poder visitar les mostres 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.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes, jornades i cursos

Concert 30 anys promovent la cultura de pau amb la Locomotora negra
El dissabte 13 d’abril de 2013 va tenir lloc l’acte central de celebració del 30è aniversari de
FundiPau: un concert amb la Locomotora Negra al Palau de la Música de Barcelona. Més d’un
miler de persones van compartir amb nosaltres una vetllada amb molt de swing. Els beneficis
obtinguts es van destinar a la tasca de promoció de la pau i el desarmament que duu a terme
FundiPau.

Curs d’Introducció a la Pau i els Conflictes on line
Durant el 2013 es van dur a terme dues noves edicions d’aquest curs on line. La primera, del 8
d’abril al 30 de juny i la segona del 28 d’octubre al 12 de gener del 2014. El curs consta 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 diferents eines per fer avançar
les opcions de pau. El professorat, vinculat a FundiPau, compta amb una llarga trajectòria i
experiència en diversos camps de la cultura de 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 el 2013, diversos membres i col·laboradors de FundiPau van participar en conferències, taules rodones, debats i cursos en diferents indrets de Catalunya i de l’Estat. En detallem
alguns:
Conferències:
31 de gener: Gandhi i la Noviolència, a càrrec d’Antoni Soler i Ricart. Lloret de Mar. Organitzat
per la Plataforma per la Pau Lloret.
28 de febrer: El Tractat sobre Comerç d’Armes, a càrrec de Jordi Armadans. Lloret de Mar.
Organitzat per la Plataforma per la Pau Lloret.
5 de març: Què és la cultura de pau?, a càrrec d’Alfons Banda. La Garriga. Organitzat per la
Fundació Martí l’Humà.
6 d’abril: Pacifisme i seguretat, a càrrec de Jordi Armadans. Santa Margarida de Montbui.
Organitzat per Baula – Comitè Òscar Romero de Santa Margarida de Montbui.
17 de maig: El Tractat sobre Comerç d’Armes, a càrrec de Jordi Armadans. Gernika. Organitzat
per Gernika Gogoratuz.
19 de maig: Cultura de Pau, a càrrec de Jordi Armadans en el marc de la Primavera Solidària
de Gavà. Organitzat per l’Ajuntament de Gavà.
2 d’octubre: Educació, cultura de pau i noviolència, a càrrec de Jordi Armadans. Acte inaugural
de Solidaritats 2013, la XIV Festa de la solidaritat de Vilafranca del Penedès. Organitzat per
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Taules rodones:
11 d’abril: El Tractat sobre Comerç d’Armes, amb la participació de Jordi Armadans per part
de FundiPau, i Xavier Alcalde per part de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
Barcelona. Organitzat per l’ICIP.
11 de juliol: Armament nuclear: acabem amb l’amenaça, amb la participació de Robert Jacobs, investigador de l’Hiroshima Peace Institut, Jordi Armadans, director de FundiPau, i Xavier
Bohigas, investigadr del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs. Barcelona. Organitzat per l’ICIP.

Participació en cicles de cinema i cinefòrums
FundiPau va participar juntament amb Mans Unides, Samba Kubally, Càritas i la Creu Roja en
el 4t Cicle de Cinema i Drets Humans a Santa Coloma de Farners. Durant el 2013 es van fer 3
de les 6 sessions del cicle.
El 18 de juny, FundiPau i Justícia i Pau van presentar la pel·lícula De déus i d’homes al Cicle
Cinema i Solidaritat de Girona. L’acte es va fer al cinema Truffaut de la capital gironina.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Concursos i premis

VIII Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
La periodista Gemma Parellada, pel reportatge La guerra sin fin publicat a El País, i el programa Latituds del Canal 33, per la seva trajectòria, van ser els dos guardonats en la vuitena edició
del Premi Joan Gomis.
L’acte de lliurament del guardó es va fer el dia 5 de novembre a l’Auditori de la Facultat de
Comunicació Blanquerna de Barcelona.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació / Publicacions
Anuari SIPRI 2013
FundiPau va traduir al català –per vuitè any–, i al castellà –per segon any–, el resum de l’anuari
sobre armament, desarmament i seguretat internacional que edita l’Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI).
L’edició 2013 del SIPRI constatava la disminució de la despesa militar mundial, tot i que va
augmentar a la Xina i a Rússia i recollia com la Xina esdevenia el cinquè major exportador
d’armes del món, ocupant el lloc del Regne Unit. També posava de manifest que, malgrat la
reducció de les forces nuclears, s’està invertint en la seva modernització.

Catàstrofe humanitària
Aquesta publicació de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, traduïda al català i al castellà per FundiPau, posa de manifest les greus i irreversibles conseqüències humanitàries i ambientals que suposaria l’explosió d’una sola de les 17.000 armes nuclears
que hi ha actives al planeta. El text també avala la necessitat d’avançar cap a un tractat de prohibició d’aquestes armes inhumanes que compti amb el suport de la societat civil, les agències
de les Nacions Unides i els governs de tots els països, tinguin o no armes nuclears.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Butlletí
El 2013 es van editar dos números del butlletí de FundiPau, el 104 i el 105. Entre els temes
que s’hi van tractar destaquen el conflicte de Síria, la celebració dels 30 anys de FundiPau,
l’aprovació del Tractat sobre Comerç d’Armes a les NNUU, i les campanyes per a l’abolició de
les armes nuclears i per aturar la investigació en armes autònomes, conegudes com a robots
assassins. Podeu consultat tots els butlletins a: www.fundipau.org/butlletins.

El Correu per la Pau
Durant l’any 2013 es van enviar un total de 23 edicions de El Correu per la Pau, publicació
electrònica de FundiPau que s’envia des de l’any 1999. El mes de maig, coincidint amb la renovació de la plana web de la Fundació, se’n va renovar també la imatge. El desembre de 2013, el
nombre de subscriptors va arribar als 6.638.

Nova plana web
El maig del 2013, coincidint amb la celebració el 30 aniversari de FundiPau, es va llançar una
nova plana web amb l’objectiu de poder oferir un accés més ràpid, àgil, directe i atractiu a les
activitats, materials i reflexions de l’entitat. www.fundipau.org.
Durant tot l’any, el lloc web va rebre un total de 36.078 visites i es van consultar 95.747 planes, segons les estadístiques de Google Analytics.

Web Cap a un Tractat sobre Comerç d’Armes
El 2013 va ser, finalment, l’any de l’aprovació del TCA i des de FundiPau vam mantenir activa i
actualitzada aquesta plana web sobre el procés diplomàtic i les accions de la campanya Armes
Sota Control. www.fundipau.org/tca
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Planeta Pau
Aquest portal de blocs de temàtica de pau, creat per FundiPau l’any 2010, durant el 2013 va
agregar més d’un miler d’articles dels 35 autors o col·lectius que en formen part. El portal
inclou blocs en català, castellà, anglès i francès. El seu objectiu és afavorir l’intercanvi d’idees,
visions i perspectives sobre temes relacionats amb els conflictes, el desarmament, la noviolència
i la construcció de la pau. www.fundipau.org/blocs

Xarxes socials
A 31 de desembre de 2013, FundiPau tenia 5.663 adherits al Facebook, 2.372 seguidors al
Twitter i havia rebut 16.394 visualitzacions dels vídeos al seu canal YouTube.

Presència als mitjans de comunicació.
FundiPau va comptabilitzar un total de 439 impactes en mitjans de comunicació durant el
2013, una xifra que representa un increment de més del 12% respecte els impactes de l’any
anterior. De les diferents tipologies de mitjans, premsa escrita, ràdio, televisió i internet, on es va
tenir més presència va ser les ràdios seguides pels mitjans en línia.
Pel que fa als continguts, els 2 temes que van concentrar el major nombre d’aparicions van ser
els actes relacionats amb la celebració del 30è aniversari de FundiPau i les activitats i avenços
en la campanya pel Tractat sobre Comerç Armes que, finalment, el 2 d’abril del 2013 es va aprovar a les Nacions Unides.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Altres propostes

Dia Internacional de la Pau
Amb motiu d’aquesta jornada commemorativa i en el marc de la celebració dels 30 anys de
l’entitat, FundiPau va emetre una Declaració on va fer balanç de les fites assolides i dels reptes
pendents en l’objectiu d’instaurar una cultura de pau. La crisi econòmica, les febleses de la
democràcia, el conflicte de Síria i el debat sobre el futur de Catalunya van centrar les reflexions
del text. El podeu consultar a www.fundipau.org/21-de-setembre-dia-internacional-de-la-pau/

Plaques de cava per la pau
També per celebrar el 30è aniversari de l’entitat, es van fer unes plaques de cava commemoratives, dissenyades per en Toni Viader i elaborades per Sàbat Lligats Metàl·lics. Hi ha quatre
dissenys diferents relacionats amb la pau i el desarmament. Es poden comprar al local de
FundiPau o bé a la botiga electrònica: www.fundipau.org/botiga.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Armes Sota Control.
El Tractat sobre Comerç d’Armes ja és una realitat!
El 2013, després d’una intensa dècada de campanya de les ONG, de quatre conferències preparatòries i de dues conferències diplomàtiques, finalment, es va aprovar el Tractat sobre Comerç
d’Armes (TCA). El dia 2 d’abril, el text es va sotmetre a votació a l’Assemblea General de les
Nacions Unides i es va aprovar per una àmplia majoria.
El següent pas després de la votació es va donar el 3 de juny, dia en què es va obrir oficialment
el text a la signatura dels Estats. Aquell mateix dia ja el van signar 67 països, entre els quals hi
havia l’Estat Espanyol i 47 més ho van fer durant el segon semestre de l’any. En total el 2013
van signar el TCA 114 països.
El darrer tràmit pendent per tal que el Tractat entri en vigor i es pugui aplicar, és que el ratifiquin 50 països. Durant el 2013 el van ratificar 9 Estats.
Passos del Tractat sobre Comerç d’Armes durant el 2013.
•

19 de març: actes al carrer a Barcelona i a Madrid, organitzats conjuntament per
Amnistia Internacional, FundiPau i Intermón Oxfam en el marc de la Setmana Mundial
d’Acció pel Tractat sobre Comerç d’Armes. Els activistes reclamaven als líders mundials
l’aprovació del Tractat.

•

Del 18 al 28 de març: darrera Conferència Diplomàtica pel Tractat sobre Comerç
d’Armes a les Nacions Unides. FundiPau hi va participar activament.

•

2 d’abril: votació i aprovació del TCA a les NNUU (154 vots a favor, 3 en contra i 23
abstencions)

•

3 de juny: s’obre el TCA a la signatura dels països a la seu de les Nacions Unides.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)
FundiPau forma part d’ICAN des del 2010. La campanya té per objectiu aconseguir un tractat
de prohibició de les armes nuclears i se centra en les conseqüències humanitàries catastròfiques
que suposaria l’explosió d’un sol dels 17.000 caps nuclears que hi ha actius.
Passos d’ICAN durant el 2013.
•

De l’11 al 14 de juny FundiPau va acollir la coordinadora d’ICAN a Europa, Arielle
Denis, va organitzar diverses reunions institucionals i trobades amb la societat civil.
°°

Reunió amb la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya per presentar la campanya i proposar la presentació d’una
resolució a favor de l’abolició de les armes nuclears.

°°

Reunions amb diversos representants de la Comissió de Cooperació del Congrés
dels Diputats i altres representants polítics a Madrid.

°°

Reunió amb membres de diverses organitzacions de la societat civil.

•

6-13 de juliol: Setmana mundial per l’abolició nuclear – A Catalunya, FundiPau vam
participar en l’acte: “Armament nuclear: acabem amb l’amenaça”, celebrat l’11 de juliol
a l’Institut Català Internacional per la Pau.

•

21 d’octubre: difusió de la Declaració feta per Nova Zelanda i signada per 124 països,
presentada a les Nacions Unides sobre les conseqüències humanitàries de les armes
nuclears.

Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
El 15 d’abril de 2013, FundiPau, Justícia i Pau, i una trentena d’entitats més, es van sumar a la
jornada denunciant l’augment de la despesa militar mentre es retallen les despeses socials.
www.retallemladespesamilitar.org
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola d’armes.
Els mesos de maig i juny, les ONG de la campanya Armes Sota Control, Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Intermón Oxfam, van fer públics els informes de seguiment de les
autoritzacions i exportacions espanyoles d’armes i de material de defensa i de doble ús durant
l’exercici 2012.
Entre els aspectes analitzats hi havia l’augment significatiu de les autoritzacions d’exportacions
d’armes per part del Govern espanyol. Per les ONG, aquest increment responia a l’afany de
l’executiu d’augmentar les vendes de la indústria militar espanyola a l’exterior per compensar la
davallada de compres internes provocada per les retallades. Les organitzacions vam alertar del
risc que aquest fet pogués relaxar els criteris de control i que es poguessin autoritzar vendes en
països on hi hagués risc de vulneració dels Drets Humans.

Campanya Aturem els robots assassins
L’abril del 2013 es va presentar a Londres aquesta nova campanya internacional que reclama la
prohibició de forma preventiva i total del desenvolupament, producció i ús de les armes totalment autònomes. Aquest armament a ple rendiment seria capaç de seleccionar i atacar objectius
sense la necessitat de la intervenció humana.
Davant el risc que suposaria per a la població civil, especialment de les zones en conflicte, l’ús
d’aquestes armes, FundiPau s’ha adherit a aquesta campanya impulsada per una coalició internacional d’ONG.

Objecció fiscal
L’any 2013 FundiPau va rebre un total de 2.480 € provinents de l’objecció fiscal de 23 persones. Aquestes aportacions es van destinar a la nostra tasca en favor de la promoció de la cultura
de pau, la noviolència i el treball pel desarmament.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Procés de pau al País Basc
El 2013 va ser un any de consolidació dels passos fets cap a l’assoliment de la pau definitiva
al País Basc, un procés que FundiPau ha acompanyat de prop, donant suport a organitzacions
ciutadanes com Gesto por Paz o Elkarri – Lokarri, que ho han fet possible.
•

21 de febrer: presentació del Fòrum Social per impulsar el procés de pau al País Basc
una iniciativa de Bake Bidea i Lokarri amb el suport i la presència d’entitats d’arreu del
món, entre les quals, FundiPau. Igualment, diversos membres de FundiPau van participar
en les sessions del Fòrum, que es van celebrar els dies 14 i 15 de març a Pamplona i a
Bilbao. El 27 de maig es van presentar públicament les recomanacions del Fòrum.

•

1 de juny: acte de comiat de Gesto por la Paz a Bilbao. Una delegació de FundiPau va
participar en la darrera concentració pública de l’organització que es va fer al mateix
lloc que la primera: a la Plaça Circular de Bilbao. Gesto por la Paz va decidir dissoldre’s
arran de l’anunci unilateral d’ETA de posar fi de forma definitiva a l’activitat armada.

10 anys d’Aturem la Guerra
El 20 de març, FundiPau va donar suport i va participar en la concentració Iraq 2003-2013 =
10 anys d’ocupació militar, convocada per la Plataforma Aturem la Guerra.

Conflicte de Síria
El conflicte de Síria, amb unes xifres elevadíssimes de morts, ferits, desplaçats i refugiats, és ja
un dels més sagnats del segle XXI. Durant el 2013 es van dur a terme diverses concentracions
reclamant el respecte per la vida, la llibertat i la dignitat de la població Siriana.
A banda de participar i donar suport a les manifestacions, el 3 d’octubre, FundiPau va fer públic
un posicionament en què reclamava una solució dialogada i negociada al conflicte que posi fi a
l’espiral de violència i de mort.
18

INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2013: 199.563 €

Ingressos

Despeses

Recursos propis

Subvencions

71%

29%

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

Suport a actors
de pau en zones de
conflicte

Gestió,
administració
i captació

5%
7%
10%

29%
64%

Donatius
(quotes socis i
donatius puntuals)

31%

Subvencions
administracions
públiques

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

54%

Campanyes de
desarmament
i mobilització social
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INFORME ECONÒMIC

“Segons la nostra opinió, els comptes anuals simplificats de
l’exercici 2013 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 2013 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 2013 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, i la Junta Distribuïdora d’Herències, 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, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments de tot Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant l’any 2013, FundiPau ha col·laborat amb diverses entitats, xarxes, federacions i
organitzacions tant en l’àmbit nacional com mundial. En l’àmbit internacional destaca la
col·laboració amb la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) i
amb la coalició Armes sota Control (Control Arms).
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MEMBRES
Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau durant el 2013 ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport de
483 socis i donants i de 3.420 simpatitzants.

Comitè Internacional
Alfons Banda, 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), Montserrat Arbós, Alfons Banda, Maria Carme Bernat,
Teresa Dalmau, Enric Masllorens, Antoni Sansalvadó, Antoni Soler i
Rafael Vilasanjuan (vocals).

Equip professional
Jordi Armadans (director), Roser Cardona (administració), Virginia Garzón (projectes),
Lourdes Vergés (comunicació) i Toni Viader (web).

22

Memòria 2013
FundiPau

Direcció: Jordi Armadans
Redacció i coordinació: Lourdes Vergés
Disseny: Toni Viader
Foto portada i plana 7: Lorenzo Duaso

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

