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PRESENTACIÓ

Aquest 2015, molta gent ha descobert l’existència de milions de persones refugiades i
desplaçades arran de l’arribada a Europa d’un percentatge petit de tota la gent que ha de fugir
de casa seva, per guerra o persecució.
També sembla que hagi estat així per part de governs i mitjans de comunicació. I això és molt
més greu perquè ja fa temps que coneixen perfectament la situació.
Un d’aquests conflictes devastadors que provoca necessitat de refugi, és Síria. Un conflicte
esfereïdor del qual se’n parla ben poc. A FundiPau hem treballat per trencar el cercle de silenci
sobre aquest conflicte amb activitats pròpies i impulsant Tadamon, un espai de solidaritat amb
les persones quer lluiten arreu, també a Síria, per la seva dignitat, llibertat i pau.
La necessitat de diàleg i espais de reflexió i debat és ineludible. Per això hem promogut l’inici
d’aquest cicle Cafè i Pau que ha tingut una molt bona acollida.
També ha estat un any intens electoralment. En totes les conteses, hem fet arribar propostes i
demandes als partits polítics. Perquè des de les institucions es pot fer molt més per promoure la
pau. Però cal insistir perquè no defugin els seus compromisos. I ho hem fet a fons.
Enguany, també hem recordat que fa 70 anys van explotar les bombes nuclears a Hiroshima
i Nagasaki, fet que comportà una destrucció sense precedents. No només hem recordat
les víctimes sinó que hem treballat activament per tal que, com diuen els supervivents, els
hibakusha, aquell record ens esperoni per prohibir d’una vegada per totes les armes nuclears. En
això estem.
Jordi Armandans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Tallers, activitats i exposicions
Tallers d’Educació per la Pau
Durant l’any 2015 es van dur a terme 28 tallers d’educació per la pau en escoles i instituts de
Catalunya: 22 adreçats a alumnes de primària i 6 a estudiants de secundària. Un total de 730
infants i joves i una trentena de professors van participar en aquesta activitat orientada a promoure la pau, el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes a les aules.
www.fundipau.org/tallers

Propostes pel DENIP
Per la commemoració, el dia 30 de gener, del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, FundiPau
va enviar a escoles i instituts la proposta educativa Fem pinya per prohibir les armes nuclears. El document incloïa un ventall d’activitats de reflexió, artístiques i lúdiques perquè els
centres poguessin escollir les més adients a cada curs. Totes giraven al voltant dels continguts de
la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), de la qual FundiPau
és membre.
D’altra banda, per quart any consecutiu, FundiPau va activar el Mapa DENIP, una eina
col·laborativa que permet recollir, visualitzar i localitzar les activitats que les escoles i les
entitats hagin dut a terme durant la jornada. El mapa constitueix un arxiu històric d’activitats
que permet agafar idees per a altres edicions de la jornada. El 2015 es van recollir fins a 90
activitats.
www.fundipau.org/denip
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions a Girona
Durant el 2015, l’exposició de FundiPau, Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic es va
poder visitar del 3 al 6 de febrer al Teatre Municipal de Girona en el marc dels actes organitzats
per commemorar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau.

Exposicions a La Conreria
Durant l’any 2015, l’alberg i casa de colònies La Conreria (Tiana), de la Fundació Pere Tarrés,
va acollir l’exposició de FundiPau De la mà dels Drets Humans. Tradicionalment, una vegada ja
han acabat la ruta per diverses localitats, FundiPau ha cedit les seves exposicions a La Conreria
per tal que estiguin a l’abast dels visitants de l’alberg.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes, jornades i cursos
Cicle Cafè i Pau
El cicle de converses i debat Cafè & Pau va constar de cinc trobades realitzades, entre el gener
i l’abril del 2015, al cafè Laie de Barcelona. Cada una de les sessions va comptar amb una
persona convidada que feia una intervenció inicial per, tot seguit, donar pas a la conversa amb
els assistents.
•

27 de gener: Mònica Bernabé, periodista i activista pels Drets Humans

•

17de febrer: Paul Rios, coordinador de Lokarri

•

5 de març: Meir Margalit, activista pels Drets Humans a Jerusalem

•

24 de març: Itziar González, arquitecta i activista

•

28 d’abril: Nicolàs Valle, periodista i corresponsal de guerra

Amb aquesta activitat, FundiPau va voler afavorir la creació d’un espai distès on poder parlar
pausadament, amb un cafè a les mans, de temes relacionats amb la construcció de la pau, les
relacions internacionals i els drets humans.
www.fundipau.org/cafe
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Acte en record de l’Alfons Banda, a Girona
El 27 de febrer, la Casa de la Cultura de Girona va acollir un acte en record de qui fou fundador
i president de la Fundació per la Pau fins el 2011, Alfons Banda. Hi van participar l’activista i
membre del patronat de FundiPau, Gabriela Serra, el coordinador del Centre Delàs, Jordi Calvo
i l’investigador científic i germà de l’Alfons, Enric Banda.

Concert Per la pau i el Desarmament
L’any 2015 es van dur a terme dues edicions, la cinquena i la sisena, del concert Per la pau i el
desarmament, que FundiPau organitza de de l’any 2010:
•

22 de març. El quartet vocàlic a cappella The Minstrels va oferir un repertori basat en espirituals negres, barbershops i també clàssics moderns. L’acte es va fer a
l’església del Sagrat Cor de Barcelona.

		
•

www.fundipau.org/5e-concert-per-la-pau-i-el-desarmament-amb-the-minstrels

28 de novembre. El músic Borja Penalba, el poeta David Caño i el periodista David
Fernández van oferir l’espectacle Ovidi al Cub, un homenatge a la figura i a l’obra
d’Ovidi Montllor. L’acte es va fer al Casinet d’Hostafrancs de Bacelona.

		

www.fundipau.org/ovidi-al-cub-2
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Jornada Dret a la informació per a una cultura de pau
El 2 de desembre, la Fundación Cultura de Paz i FundiPau van organitzar aquesta jornada per
analitzar el paper de l’accés a la informació en la construcció d’una cultura de pau. Diversos
periodistes i professionals del dret van debatre en tres taules rodones sobre la situació actual
del dret a la informació; el dret a la informació i els conflictes armats; i com ampliar i reforçar
aquest dret.
Els ponents van ser els periodistes Vicent Partal, Milagros Pérez Oliva, Albert Sáez, Joan
Roura, Cristina Sánchez, Gemma Parellada, Gemma Garcia Fàbrega, Roger Palà i Toni Soler, i
l’advocat Carlos Sánchez Almeida.
Trobareu el resum de les intervencions i fotos de l’acte a
www.fundipau.org/dret-a-la-informacio-per-a-una-cultura-de-pau

Curs sobre cultura de pau a La Garriga
Els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, a la sala de plens de l’Ajuntament de La Garriga, FundiPau
va dur a terme un curs d’introducció als fonaments de la cultura de pau. En les diferents sessions, els ponents —Jordi Armadans i Antoni Soler de FundiPau, i Pamela Urrutia de l’Escola
de Cultura de Pau— van abordar problemàtiques actuals com els conflictes armats, el militarisme i les injustícies, i van apuntar les eines que tenim a l’abast per avançar en les opcions de pau:
el treball del moviment per la pau, la tasca educativa i les campanyes de desarmament.

8

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en conferències, taules rodones
i actes del moviment per la pau
Durant el 2015, diversos membres i col·laboradors de FundiPau van participar en conferències,
taules rodones, debats i cursos a Catalunya i a l’Estat. En detallem alguns:

Taules rodones i debats
9 març. Debat sobre defensa i seguretat, amb Jordi Armadans i Miquel Sellarès, president del
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya. Organitzat per l’Ateneu Barcelonès per debatre
sobre si una possible Catalunya independent hauria de tenir exèrcit o no.
17 juny. Debat sobre les experiències de pau en el marc del ‘Plan de Paz y Convivencia’, amb
Aintzane Ezenarro, assessora de la Secretaría para la Paz y la Convivencia, i Monika Hernando,
directora de Víctimas y Derechos Humanos del Govern Basc. Va presidir l’acte Ana Barrero,
vicepresidenta d’Aipaz. Sala d’Actes del Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya. Organitzat per Aipaz, el Govern Basc i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la col·laboració de diverses entitats com FundiPau.
4 de juliol. La crisi del mediterrani a debat. Jornada organitzada per la plataforma Stop Mare
Mortum que va comptar amb la participació de Jordi Armadans, de FundiPau; Francesc Mateu,
d’Oxfam Intermón i Gemma Pinyol, de Gritim-UPF en la taula rodona sobre seguretat Europea.
Cotxeres de Sants de Barcelona.
Del 9 al 15 de juliol. XXX Curs d’estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Dos membres
de FundiPau, Jordi Armadans i Albert Caramés van ser entre els ponents del curs en què es va
analitzar la multiplicitat de factors que engendren i articulen els conflictes. Casal Borja de Sant
Cugat del Vallès.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
18 juliol. Present i futur de Catalunya al món, amb Jordi Armadans, Jordi Batet, membre de
la Sectorial CAT-Ext, i Taíza Brito, periodista internacional. Organitzada per la secció local de
l’Assemblea Nacional de Catalunya. Terrassa.
8 d’octubre. Debat sobre els conflictes oblidats, amb Jordi Armadans, Joan Reventós, coordinador del Comitè Català d’ACNUR i Xavi Cutilla, president de l’Associació Catalana per la Pau.
Organitzat en el marc de la 16a Fira de la cooperació de Cornellà de Llobregat a la seu de la
Creu Roja de la ciutat.
31 d’octubre. Taula rodona sobre conflictes oblidats, moderat per Jordi Armadans. Organitzada
en el marc del 37è Congrés Català d’Esperanto al Centre Cívic Cabot i Barba de Mataró.
1 de novembre. Per un món lliure d’armes nuclears amb Josep Mayoral, alcalde de Granollers i
vicepresident del comitè executiu de l’organització Alcaldes per la Pau, i Jordi Armadans. Fira
de Montjuïc, en el marc del Saló Manga de Barcelona.

Conferències
17 gener. Resolent conflictes, de la violència a la noviolència, a càrrec de Jordi Armadans. Cervera. Organitzada per Justícia i Pau – Segarra.
30 gener. Enfortim la pau: educació i desarmament, a càrrec de Jordi Armadans. Auditori Josep
Viader – Casa de Cultura de Girona. Organitzada pels Amics de la Unesco de Girona.
2 febrer. Desobediència civil i criminalització de la dissidència a càrrec de Gabriela Serra,
membre del patronat de FundiPau fins el setembre del 2015. Barcelona. En el marc del Cicle de
conferències Els Dilluns dels Drets Humans organitzat per Cristianisme i Justícia.
5 febrer. Per un món sense armes nuclears, a càrrec de la hibakusha Yoshiko Kajimoto i Jordi
Armadans. Organitzat per la Casa Asia de Barcelona en el marc de la commemoració dels 70
anys del llançament de la bomba atòmica sobre Hiroshima i Nagasaki.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
12 febrer. Desarmament, per fer possible la pau i els drets humans, a càrrec de Jordi Armadans.
Biblioteca central de Terrassa. Organitzat per les biblioteques de la Xarxa de Terrassa, juntament
amb la regidoria de Solidaritat en el marc del cicle Mes de la Pau.
19 febrer. Una propuesta de seguridad alternativa: el debate en Cataluña, a càrrec de Jordi
Armadans. Llibreria - centre social La Pantera Rosa, Saragossa. Organitzada pel Colectivo Antimilitarista de Saragossa dins les jornades ¿Podemos vivir sin ejércitos?
17 de novembre. 70 anys d’Hiroshima i Nagasaki. És temps d’abolir les armes nuclears, a
càrrec de Jordi Armadans. Casa de la Cultura de Lloret de Mar. Organitzat per la Plataforma
per la Pau Lloret en el marc de l’exposició 70 anys de la bomba atòmica.
26 de novembre. L’amenaça de les armes nuclears, a càrrec de Francesc Roset, membre de FundiPau. Organitzat per l’Assemblea local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat.
27 de novembre. Solucions als conflictes armats, a càrrec de Jordi Armadans. Rubí. Organitzat
per Rubí Solidari en el marc del XIV Curs de cooperació i solidaritat internacional.
27 de novembre. La immigració, a càrrec de Xavier Masllorens, president de FundiPau. Granollers. Organitzat per Càritas en el marc de la celebració del Sopar Solidari a la ciutat.
1 de desembre. Participació de Jordi Armadans en la inauguració de l’exposició fotogràfica
Hiroshima i Nagasaki, els únics atacs atòmics de la història, en què van intervenir l’alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, el Cònsul General del Japó, Hiroyuki Makiuchi i
l’autor de les fotografies, Lucas Vallecillos. Centre Cívic Riu de Santa Coloma de Gramenet.
10 de desembre. Una mirada a la crisi de Síria i respostes des de la cultura de la pau, amb
Jordi Armadans, a Manresa. Organitzada per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del
Consell Municipal de Solidaritat, el servei d’Espai Jove i la Diputació de Barcelona, coincidint
amb el Dia Internacional dels Drets Humans, i en el marc de la jornada A París, Beirut, Damasc… al món. El camí és la pau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
X premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
En la desena edició del premi, el jurat del Memorial Joan Gomis va guardonar Lola Hierro, en
la categoria d’obres periodístiques i Xavier Aldekoa en la de trajectòria professional. Hierro va
rebre el reconeixement pel reportatge Por ser niña, publicat a El País, sobre la realitat de la
vida de les nenes i dones a Etiòpia. Aldekoa va ser guardonat per la seva tasca a l’Àfrica, on viu
i treballa des de fa més de deu anys, i per la seva mirada compromesa i solidaria amb la realitat
del continent. L’acte de lliurament del premi es va fer el 30 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
Altres activitats
Eleccions a la presidència del Barça
16 de juliol. Coincidint amb les eleccions a la presidència del F.C. Barcelona, FundiPau va
adreçar dues peticions als candidats que s’hi presentaven per reclamar, d’una banda, que retiressin la publicitat de Qatar de la samarreta, atès que no és acceptable per a un club que aspira
a projectar valors solidaris i, de l’altra, el compromís d’eradicar la violència, la xenofòbia i la
intolerància al camp.

El Peace Boat a Barcelona
9 d’octubre. El Vaixell per la Pau, que viatja per tot el món per promoure l’abolició de les armes
nuclears, va fer escala a Barcelona i diversos membres de FundiPau van ser rebuts a bord pels
representants de l’ONG japonesa en el seu 88è viatge global.

Justícia pels crims del Franquisme
20 de novembre. FundiPau va participar en l’acte final de la campanya Justícia pels crims del
franquisme, organitzat per Omnium Cultural davant la presó Model de Barcelona. L’acte, que es
va convocar coincidint amb el 40è aniversari de la mort de Franco, va comptar amb la intervenció de diverses personalitats i amb un espectacle musical.

Concentració #Mai Més
28 de novembre. La Plataforma Mai Més va organitzar una concentració a Barcelona amb el
lema Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i
els drets humans aquí i arreu. FundiPau hi va participar i es va adherir al manifest.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació / publicacions
Butlletí
Durant el 2015 es van publicar els números 109 i 110 del butlletí de FundiPau. Entre els temes
que s’hi van tractar destaca el recordatori dels 70 anys del llançament de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki i la campanya ‘Mai més’ per avançar cap a l’abolició de les armes
nuclears; el cicle de converses Cafè &Pau; les propostes de pau que es van fer als partits polítics
de cara a les eleccions municipals, al Parlament, i al Congrés i Senat; i la declaració de FundiPau davant els atemptats del novembre a París.
www.fundipau.org/butlletins

El Correu per la Pau
L’any 2015 es van enviar un total de 17 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 2015 es va arribar als 6.771 subscriptors.
www.fundipau.org/el-correu-per-la-pau

Plana web
Durant el 2015, la plana web de FundiPau va rebre 27.223 visites, i es van consultar 71.790
planes, segons les estadístiques de Google Analytics. Aquestes xifres indiquen un creixement
d’un 20% del nombre de visites i d’un 15% el de planes consultades respecte l’any anterior.
www.fundipau.org
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Espai Alfons Banda, a la web
El mes de maig, FundiPau va inaugurar l’Espai Alfons Banda, una secció a la plana web que
reuneix el llegat, el pensament i les paraules del fundador i president de l’entitat perquè estiguin
a l’abast de tothom. L’Espai inclou vídeos en què intervé l’Alfons i d’altres que s’han fet en record seu, els llibres i articles que va escriure i els butlletins on va intervenir, l’enllaç al seu blog
personal ‘L’ombra de la pau’ i un recull de premsa. Trobareu l’Espai Alfons Banda a la portada
de www.fundipau.org.

Web Abolim les Armes Nuclears
En aquesta plana s’hi pot trobar informació sobre la situació actual de les armes nuclears, la
necessitat de prohibir-les, les activitats de FundiPau i l’evolució i els avenços de la Campanya
Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) de la qual FundiPau és membre.
Durant el 2015, la plana va rebre 3.529 visites i es van consultar 10.057 planes.
www.fundipau.org/nuclears

Planeta pau
Aquest portal de blocs de temàtica de pau va agregar l’any 2015 més d’un miler d’articles dels
36 autors i col·lectius que en formen part. El portal inclou blocs en català, castellà i anglès. El
seu objectiu és afavorir l’intercanvi d’idees, visions i perspectives sobre temes relacionats amb
els conflictes, desarmament, la noviolència i la construcció de la pau.
www.fundipau.org/blocs.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Xarxes socials
A 31 de desembre de 2015, FundiPau comptava amb 5.608 persones adherides al Facebook,
4.294 seguidores al Twitter i havia rebut 13.001 visualitzacions dels vídeos al seu canal Youtube.

Presència als mitjans de comunicació
El 2015 es van comptabilitzar un total de 275 impactes en mitjans de comunicació, premsa
escrita, ràdio, televisió i internet. La presència més nombrosa es va produir en els mitjans en
línia. Pel que fa als continguts, els tres temes que van concentrar el major nombre d’aparicions
van ser la commemoració del 70 aniversari de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki
i les accions de la campanya que s’està duent a terme per l’abolició de les armes nuclears; els
informes de seguiment sobre les vendes espanyoles d’armes i la crisi de refugiats.

Anuari SIPRI 2015
FundiPau va traduir al català —per desè any—, i al castellà —per tercer any— el resum de
l’anuari sobre armament,desarmament i seguretat internacional que publica l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). www.fundipau.org/anuari-sipri
L’edició 2015 del SIPRI constatava,entre d’altres aspectes, un creixement del 16% de les
transferències d’armes, el lideratge dels Estats Units de la tendència a l’alça de les exportacions,
i el creixement de les importacions a l’Àsia i als països del Golf. Pel que fa a la despesa militar
mundial, es va mantenir en 1,8 bilions de dòlars. Finalment, segons les dades del SIPRI, es va
continuar reduint el nombre d’armes nuclears però es va avançar en la seva modernització.
L’Stokholm International Peace Research Institut és un dels més antics i prestigiosos centres de
recerca per la pau i cada any, des del 1969, publica el seu anuari.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears
El 2015 va ser un any marcat pel 70è aniversari del llançament de les bombes d’Hiroshima
i Nagasaki i FundiPau, membre d’ICAN, es va sumar activament als actes de record de
l’efemèride i de reivindicació de la prohibició de les armes nuclears.
En aquest context, FundiPau va proposar als ajuntaments que aprovessin una Declaració Institucional de suport a l’abolició de les armes nuclears. Entre els mesos de març i octubre, una
desena d’ajuntaments, entre els quals el de Barcelona, van aprovar el document. El text expressava la solidaritat amb les víctimes de les bombes i els seus familiars, reclamava el compromís
dels països amb l’abolició nuclear i donava suport a la campanya de la societat civil.
Entre el 27 d’abril i el 22 maig, es va celebrar a Nova York la Conferència de Revisió del Tractat
de No Proliferació Nuclear (TNP). Malgrat que la cimera va acabar sense avenços significatius,
ICAN hi va participar activament i va aconseguir que 113 països s’adherissin al Compromís
Humanitari. Aquest document, presentat per Àustria el desembre de 2014, en la Conferència
Internacional sobre l’Impacte Humanitari de les Armes Nuclears, reclama avançar cap a la
prohibició d’aquest armament.
Els dies 6 i 7 de juliol, Albert Caramés, membre del patronat de FundiPau, va participar en la
trobada d’activistes d’ICAN que es va fer a Londres. Durant dos dies els assistents van poder
intercanviar experiències i propostes realitzades en diferents països i planificar noves accions.
Del 6 al 9 d’agost (dies en què es van llançar les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki el
1945) FundiPau va dur a terme l’acció en línia Mai més Hiroshima i Nagasaki! Abolim les
armes nuclears. 500 persones van participar en aquesta acció reivindicativa que consistia en
fer-se una foto amb el cartell del lema de l’acció i pujar-la a la plana web de FundiPau. En els
mateixos dies, centenars d’organitzacions de la societat civil d’arreu del món van organitzar
activitats de record i reivindicatives.
A més, durant tot l’any, diversos membres de FundiPau van realitzar xerrades i van participar en
actes i taules rodones sobre l’armament nuclear avui i les reivindicacions de la campanya.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola sobre comerç
d’armes
El 29 d’abril, les ONG de la campanya, Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam
Intermón van fer públic l’informe ¿Secretos que matan? en què s’analitzaven les exportacions
d’armes autoritzades i realitzades pel govern espanyol durant el primer trimestre de l’any 2014.
En la nota de premsa que acompanyava l’informe, les organitzacions demanaven al Govern central que investigués si s’havien usat armes espanyoles per matar civils en el conflicte del Iemen i
reclamaven la suspensió de les exportacions a les parts en conflicte. L’informe incloïa recomanacions per reforçar el control parlamentari i la transparència i garantir que Espanya respectés
el principi jurídic de No autoritzar armes per cometre atrocitats.
El 8 de setembre, les ONG van publicar el 2n informe de l’any: Armas “Marca España”: Más
vale prevenir que matar. En aquest cas, es va fer el seguiment de les vendes d’armes de tot
l’any 2014 i van criticar les exportacions fetes a països en conflicte com el Iemen o la República Centreafricana. Les organitzacions també van proposar millores del sistema de control
d’exportacions per evitar la venda d’armes que es puguin usar per cometre greus violacions del
dret internacional humanitari o dels drets humans.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Armes Sota Contol. Tractat sobre Comerç d’Armes
Després de l’entrada en vigor del Tractat sobre Comerç d’Armes el 24 de desembre de 2014
gràcies a la ratificació de 53 països, el 2015 va ser un any de suma d’adhesions i de reunions de
revisió.
26 països van ratificar el TCA durant el 2015
Del 24 al 27 d’agost i després de diverses trobades prèvies, es va celebrar a Mèxic, la Primera
Conferència d’estats membre del TCA. Les ONG van valorar els progressos que s’hi van fer però
van reclamar més ambició i compromisos perquè el tractat pugui salvar vides de debò.

Campanya Aturem els Robots Assassins
Durant el 2015, la campanya, de la qual FundiPau forma part, va estar molt activa i es va fer
present en diversos fòrums internacionals on els seus portaveus van poder exposar els riscos de
les armes autònomes.
Entre d’altres espais internacionals van ser presents a:
•

Gener: Fòrum Econòmic Mundial. Davos

•

Abril: Conferència de la Convenció sobre Armes Convencionals de les Nacions Unides.
Ginebra.

•

Octubre: reunió del Primer Comitè de les Nacions Unides sobre desarmament i seguretat internacional. Nova York.

D’altra banda, la campanya també va aconseguint l’adhesió de més de 3.000 científics, investigadors d’intel·ligència artificial i altres professionals i intel·lectuals com Stephen Hawking o
Noam Chomsky, que van signar una carta oberta alertant del risc que impliquen unes armes que
puguin decidir els seus objectius d’atac de forma autònoma.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Propostes de pau
Quan es convoquen unes eleccions, FundiPau envia als partits polítics les propostes en matèria
de pau, desarmament i seguretat que considera que s’han d’assumir des de les diferents administracions. El 2015 va ser un any intens en matèria electoral. Es van convocar tres eleccions:
municipals, al Parlament de Catalunya i al Congrés i al Senat. En les tres ocasions FundiPau va
fer arribar les seves propostes als partits polítics. Podeu consultar les respostes rebudes aquí:
www.fundipau.org/eleccions
Eleccions municipals (24 de maig)
Document: 25 propostes per promoure la pau des dels ajuntaments. En no poder fer
l’anàlisi de les respostes dels partits a tots els municipis de Catalunya, es van avaluar
els compromisos que assumien a Barcelona.
Eleccions al Parlament de Catalunya (27 de setembre)
Document: 7+2 propostes en clau de pau. La majoria dels partits es van posicionar
respecte el document. Una vegada constituïda la cambra catalana es va constatar
que entre el 61% i el 73% dels diputats estaven compromesos amb les propostes de
FundiPau.
Eleccions al Congrés i al Senat (20 de desembre)
Document: Vuit compromisos amb la cultura de pau, la seguretat humana i el desarmament que incloïa una declaració amb diverses reflexions i vuit propostes.

Objecció Fiscal
L’any 2015, un total de 30 persones que van fer l’objecció fiscal van destinar els 3.050,52 €
resultants a les activitats de FundiPau.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Conflicte de Síria
Durant el 2015, el conflicte de Síria es va mantenir molt actiu, provocant la mort de milers de
persones i la fugida de centenars de milers més en busca d’un lloc on refugiar-se de la guerra
i de la destrucció. FundiPau es va sumar a diverses plataformes i va participar en els actes en
suport de la població civil siriana.
•

17 de gener. Llibertat per als 4 de Douma i per a tots els presos i segrestats a Síria.
Acte organitzat pel Comitè Català de Solidaritat amb Síria per demanar la llibertat
de quatre activistes de la revolució siriana que van desaparèixer a la ciutat de Douma.

•

15 de març. Manifestació en solidaritat amb el poble sirià a la Plaça de Catalunya de
Barcelona organitzada pel Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià.

•

Juny. Presentació de la plataforma Tadamon Catalunya: crida a la solidaritat amb el
poble de Síria. Tadamon, que significa solidaritat en àrab, va néixer amb l’objectiu
canalitzar des de Catalunya i, per primera vegada, de forma unitària, la solidaritat envers el poble de Síria arran de la crisi humanitària per que travessa. FundiPau també
es va sumar a la crida.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Crisi de refugiats
Es calcula que l’any 2015 es van produir 3.700 morts o desaparicions al mar mediterrani i més
d’un milió de persones van aconseguir arribar a la costa. FundiPau es va solidaritzar amb els
refugiats, va defensar el seu dret d’asil i també va recordar les causes que els obliguen a fugir.
•

13 de maig. La plataforma Stop Mare Mortum, de la qual FundiPau forma
part, va organitzar una concentració amb el lema Aturem el Genocidi al Mar
Mediterrani, en record de les víctimes que havien perdut la vida al mar. La
trobada va ser al Passeig de Gràcia de Barcelona.

•

4 de setembre. La plataforma Stop Mare Mortum, va convocar una concentració
amb espelmes per mostrar que Catalunya vol acollir les persones refugiades. Es
va organitzar a l’Estació del Nord de Barcelona amb el lema Aquí sí, Catalunya
acull.

•

9 de setembre. FundiPau va donar suport al manifest Crida perquè Catalunya
lideri l’acollida de refugiats al sud d’Europa que es va presentar a l’auditori
CIEMEN de Barcelona

•

31 d’octubre. Les plataformes Aturem la Guerra i Stop Mare Mortum i
LaFede.cat van organitzar a Barcelona la manifestació No a la guerra, no a
l’OTAN! Ajut a les persones refugiades en la qual FundiPau també estava entre
els convocants.

•

16 novembre. Arran dels atemptats del 13 de novembre a París, FundiPau va
publicar la declaració Contra la violència, construïm la pau en què recordava les
víctimes dels atemptats que s’havien produït recentment a París, Beirut, Ankara,
Tunis, etc. i insistia en la necessitat d’invertir en una cultura de pau, garantir els
drets humans i avançar cap a al desarmament, entre altres aspectes, per posar fi
a la violència.
www.fundipau.org/contra-la-violencia-construim-la-pau
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2015: 147.163 €

Ingressos

Despeses

Recursos propis

Subvencions

58%

42%

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

Suport a actors
de pau en zones de
conflicte

Gestió,
administració
i captació

5%
6%
10%

45%
49%

Donatius
(quotes socis i
donatius puntuals)

30%

Subvencions
administracions
públiques

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau

55%

Campanyes de
desarmament
i mobilització social
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COL·LABORACIONS
Suports institucionals
Durant el 2015 FundiPau va comptar 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 General de Relacions Institucionals i amb
el Parlament, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya; l’Ajuntament de Barcelona a través del programa Barcelona Solidària, la Fundación
Cultura de Paz, l’Institut Català Internacional per la Pau i amb desenes d’ajuntaments de tot
Catalunya.

Participació en xarxes i federacions
Durant el 2015, FundiPau va col·laborar amb diverses entitats, xarxes, federacions i organitzacions tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. En l’internacional destaca la col·laboració
amb la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) i en l’àmbit
nacional amb la Plataforma Stop Mare Mortum.

Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau el 2015 va ser possible gràcies a la col·laboració i suport de 591socis i
donants i de 3.635 simpatitzants.

Comitè internacional
Òscar Arias, Hilarion Capucci, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza,
Thomas Nash, Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez Esquivel, Rebecca Peters i Cora Weiss.
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Patronat
Xavier Masllorens (president), Carme Suñé (vicepresidenta), Francesc Gusi (secretari), Gabriela Serra (fins el setembre de 2015), Montserrat Arbós, Maria Carme Bernat, Albert Caramés,
Teresa Dalmau, Enric Masllorens, Antoni Soler Ricart, Rafael Vilasanjuan, Francesc Vilurubina
(vocals).

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

Membres de campanyes i grups de treball
Àngels Garcia, Maria Llaras, Carme Portas, Alba Rivero, Lídia Rivero, Francesc Roset
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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.

Av. Meridiana, 30 - 32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona - Tel.: 93 302 51 29 info@
fundipau.org - www.fundipau.org

