La Fundació per la Pau

Informe d’Activitats
Us informem d’algunes de les moltes activitats i accions que la Fundació va dur a terme en els darrers messos de l’any.

MAIG
31/05: Presentació del llibre “El cinquè poder.
La solidaritat activa” de Xavier Masllorens,
exdirector del Departament de Comunicació
d’Intermón i membre de la Fundació per la
Pau. En l’acte, hi participen, a més de l’autor,
Gemma Galdón, Arcadi Oliveres i Jordi
Armadans.

JUNY
02/06: Participació en la reunió conjunta dels
Comités Social i Científic de la Comissió
Interdepartamental per a la Recerca i la
Innovació Tecnològica (CIRIT)
. Miquel Insausti, dóna una xerrada a la
Cooperativa Rocaguinarda del Guinardó de
Barcelona, dins del IV Cicle sobre Cultura per
la Pau.
09/06: Participació a la xerrada sobre “El futur
de les ONG” a l’Ateneu de Rubí, en ocasió
del 10è aniversari de Rubí Solidari.
13/06: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
va a Santa Maria de Palautordera.
16/06: Comencen les activitats del Primer
Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed) a
Barcelona. Participació al Seminari
“Militarització, seguretat i noviolència”,
organitzat per Amics de l’Arca, Fundació per
la Pau, Justícia i Pau i Universitat Internacional
per la Pau.

Regina Arquimbau dóna la tercera sessió del
IV Cicle sobre Cultura de Pau a la Cooperativa
Rocaguinarda.
17/06: Participació al Seminari “Les institucions
internacionals i les convocatòries de
mobilitzacions del 2005”, organitzat per la
xarxa UBUNTU, el CIEMEN i l’Observatori
del Deute en la Globalització (ODG), en el
marc del FSMed.
18/06: Participació de Miguel Angel Molina,
al Seminari “Desarmament, camí de pau”, en
el marc del FSMed.
20-21-22/06: Reunió del Consell Internacional
del Fòrum Social Mundial a Martí Colodar,
Barcelona. La reunió ha estat preparada i
acompanyada pels membres catalans de les
xarxes internacionals del CI (Ciemen-Conseu;
Ubuntu, Nova-Aliança per un Món Soliari i
Fundació per la Pau–International Peace
Bureau entre altres). El CI del FSM aprova
les properes edicions del FSM: de forma
policèntrica el 2006 i a Àfrica, el 2007.
27/06: El Grup Local de la FpP a Girona
participa en la presentació col.lectiva
d’Objeccions Fiscals a la Delegació d’Hisenda.
28/06: Reunió de treball amb International
Peace Bureau per col.laborar en el projece
“Desarmament i Seguretat Humana”.

30/06: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
va a Sant Quirze del Vallès.
· Participació en una sessió sobre activitats,
campanyes i materials de la Fundació per
la Pau en una jornada sobre programes
d’innovació educativa per a mestres.
· Jordi Armadans dóna una conferència
sobre “Pau i guerres en un món globalitzat”
en el marc de l’Escola d’Estiu d’ATTAC a
l ’ I E S M i q u e l Ta r a d e l l d e B a r c e l o n a .

04/07: Celebració de l’Assemblea de la
renovada Federació Catalana d’ONG per la
Pau, al local de la Fundació per la Pau.
14/07: Reunió amb Elkarri per a plantejar
futures col.laboracions en el marc de la
campanya “Per l'esperança i la irreversibilitat
d'un procés de solucions pel País Basc”
19/07: Roda de premsa de presentació del
Manifest “Les ONG per la pau davant la Llei
de Defensa” que, impulsat per la Fundació
per la Pau i per Justícia i Pau, ha rebut el
suport de més de 25 ONG.
25/07: Reunió constitutiva del Consell Català
de Foment de la Pau. Entre els seus
membres, hi ha Alfons Banda i Jordi
Armadans.

N.I.F

Adreça

Codi postal

Telèfon

Correu electrònic

Compromís renovat
ls qui seguiu i valoreu positivament
l’activitat de la Fundació per la Pau us
agradarà saber que durant el darrer curs
hem dut a terme un procés força exhaustiu
de revisió crítica de l’entitat. Una trentena
llarga de persones de perfils ben diversos hi han
participat; uns de manera continuada, altres en diversos
moments puntuals del procés. Membres del patronat,
col·laboradors de molt diferents perfils, membres de
l’equip professional i persones significades de la societat
civil han aportat les seves crítiques i les seves idees
de futur. Hem volgut posar damunt de la taula tots els
aspectes importants de la Fundació. Des del nom i
l’estructura jurídica fins a l’organització interna i les
activitats, passant per la missió i visió de l’entitat. Ha
estat un moment bonic i fort que ens aporta ànims i
lucidesa. A totes i a tots el nostre agraïment per la
generositat en la dedicació, per l’enriquiment que ens
suposa el talent aportat i per la força que comunica el
seu compromís amb la Fundació i amb la cultura de
pau.

A

Població

VULL COL. LABORAR AMB LA FUNDACIÓ PER LA PAU, mitjançant les aportacions que indico a continuació
(marca amb una X les teves aportacions o bé escriu el que desitgis)

12 ¤
Cada mes per
domiciliació
bancària (omplir
dades)

30 ¤
Cada 2 mesos
per domiciliació
bancària (omplir
dades)

60 ¤

Cada 3 mesos
per domiciliació
bancària (omplir
dades)

Un cop l’any
per domiciliació
bancària (omplir
dades)

Una sola vegada
per domiciliació
bancària (omplir
dades)

__ ¤
Una sola vegada
per taló adjunt

Una sola vegada
amb un ingrés al
compte* de la
Fundació

Domiciliació bancària
Banc/Caixa

Titular del Compte o llibreta

Compte/ Libreta

Data
ENTITAT

OFICINA

CONTROL

Aquestes aportacions desgraven un 20% en fer la declaracrió de la Renda. Estenem rebuts de tots el donatius.
Envia aquesta butlleta a : Fundació per la Pau c/ casp 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número del compte de la Fundació per la Pau és: Caixa de Catalunya 2013-0616-88-0200477680
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Signatura del titular del
Compte/llibreta

NÚM.COMPTE

Abans de freme soci, vull
rebre més
informació

83

Primera Plana

JULIOL

Ajuda’ns a construir una Cultura de Pau
Nom i cognoms

Butlletí Setembre-Octubre ‘2005

Les conclusions del procés han quedat recollides en
un document que és des d’ara la nostra carta de
navegació. De manera molt resumida val la pena
assenyalar que hem aprofundit el nostre compromís
amb la cultura de la pau en la línia mantinguda durant
més de vint anys, decidit la reorganització i reforçament
de l’equip professional, incrementat la implicació de
l’equip de govern en el dia a dia de l’entitat i revisat,
ampliat i prioritzat les nostres activitats i línies de
treball.

En el curs de la revisió hem trobat molts punts forts i
també alguna debilitat. Entre els primers, el nostre
discurs crític alhora que propositiu, el nostre treball de
cara a l’opinió pública amb molt diversos mitjans, i en
aquest aspecte cal destacar molt notòriament la nostra
presència en l’àmbit digital, la política de col·laboració
mantinguda amb diverses entitats, el tarannà allunyat
de protagonismes momentanis, la capacitat de proposta,
la feina en el terreny educatiu, etc. però també, deia,
alguna debilitat. Entre elles la poca capacitat de
creixement. És aquest un aspecte que volem treballar
a fons: necessitem ampliar substancialment el cercle
de ciutadans que ens donen suport de manera explícita
amb la seva aportació de treball i amb el seu ajut
econòmic. Créixer en aquest aspecte és la garantia de
la nostra capacitat de treball i de la nostra
independència. Característiques de les quals en depèn,
finalment, la nostra credibilitat.
No és casual que tot això hagi coincidit amb novetats
importants: constitució del Consell Català per al Foment
de la Pau, del qual en formem part, i procés de creació
de l’Institut Català Internacional per la Pau, que com
sabeu és una proposta de la Fundació que ha estat
plenament assumida pel Govern. En bona part són
fruits, també, del nostre treball. El nou context que es
va configurant ens obligava, però, a replantejar en
profunditat tot el que venim fent des de fa tants anys.
Una feina que s’ha volgut reconèixer, i ho agraïm, amb
el Premi Nacional de Cultura Popular que, otorgat a
tot el treball per la pau, es va voler concretar en la
nostra entitat.
Al final el missatge és molt senzill: seguirem treballant,
amb ànims i idees renovades, per la implantació de la
cultura de pau, ens proposem fer-ho cada cop millor
i més eficaçment i demanem el vostre supor t.

Alfons Banda
President del patronat de la Fundació per la Pau
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El treball per la pau

la Pau és Possible

Neix el Consell Català de Foment de la Pau

L’IRA anuncia la fi de la
violència

.
A finals de juliol,
es va constituir el Consell Català de Foment de la Pau, un òrgan
de debat amb presència de la societat civil, les universitats i les administracions,
amb l’objectiu d’assessorar les polítiques a favor de la pau que s’impulsin a Catalunya.

A continuació, trobareu el document de valoració que la Fundació per la Pau va
fer davant l’anunci de fi de violència per part de l’IRA.

El Consell Català de Foment de la Pau, previst
en la Llei de Foment de la Pau, està format pels
següents membres: Pere Almeda, Jordi
Armadans, Xavier Badia, Alfons Banda, Pepe
Beúnza, Dolors Camats, Josefina Cambra,
Montserrat Cervera, Antoni Comín, Vicenç Fisas,
Dolors Freixenet, Xavier Garí, Montserrat Gatell,
Rafel Grasa, Montserrat Illa, Glòria Martín, Beth
Mejan, David Minoves, Isabel Muñoz Moreno,
Margarita Obiols, Arcadi Oliveres, Àngels
Piédrola, Antoni Pigrau, Victor Puntas, Josep
Ribera, Albert Royo, Onno Seroo, Gabriela
Serra i Neus Sotomayor. En la primera reunió
del Consell, Arcadi Oliveres, va ser escollit
president per unanimitat.
A continuació us extractem part de la
declaració del Consell amb motiu del Dia
Internacional de la Pau:
“Durant la tercera setmana de setembre de
cada any, comencen les sessions ordinàries de
l’Assemblea General de les Nacions Unides
amb motiu de tal circumstància les Nacions
Unides han establert el dia Internacional de la
Pau que aquest any s’escau el 21 de setembre.
L’opor tunitat de la commemoració, que
coincideix amb el seixantè aniversari de la
creació de l’esmentada institució, ens porta a
reflexionar sobre la urgència de les actuacions
a favor de la pau, així com de consolidar i
reforçar, mitjançant reformes estructurals, tant
el sistema de les Nacions Unides com dels
instruments internacionals garants de la pau i
del respecte als drets humans.
(...) La lluita per la pau en un sentit ampli,
significa voler-ne establir les seves condicions
bàsiques, tals com el respecte dels drets
humans, la justícia social, el desenvolupament
dels pobles i la cura del mediambient. Entesa
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però en un sentit estricte, comporta el
desarmament, l’educació i la investigació per
la pau, la conversió de la indústria militar en
civil, la prevenció de conflictes violents, les
actuacions durant i després de les hostilitats,
i l’impuls dels moviments per la pau.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
demostrat històricament una especial sensibilitat
per tots els temes esmentats. La no-violència
hi té una llarga tradició, així com també les
diferents formes d’objecció de consciència. Ha
sovintejat la presència al carrer en protesta
davant de moltes accions bèl·liques i s’han
denunciat amb freqüència els arsenals nuclears,
la despesa militar i el comerç d’armes.
(...) En els darrers mesos tot aquests tipus
d’actuacions s’han completat amb la creació
del Consell Català de Foment de la Pau, adscrit
a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i amb l’endegament del
Programa per a la creació de l’Institut Català
Internacional per la Pau, vinculat al Consell
Català de Foment de la Pau i adscrit al
Departament de Relacions Institucionals i
Participació. Això referma el compromís de la
Generalitat de Catalunya per tal de participar
activament en el treball a favor de la pau i obre
una via de col·laboració entre l’administració i
la societat civil que hem d’esperar
necessàriament fructífera, entre altres raons,
perquè el cessament dels conflictes armats i la
eradicació de la violència així ens ho exigeixen.”

Barcelona, 21 de setembre de 2005
Podeu llegir-ne la declaració sencera a:
www.fundacioperlapau.org

Per a la Fundació per la Pau, l’anunci del cessament
definitiu de la violència per part de l’IRA és una
magnífica notícia que, com a entitat compromesa
amb la instauració d’una cultura de pau i la solució
pacífica dels conflictes, volem felicitar. Alhora, creiem
que les dimensions del conflicte patit a Irlanda del
Nord (després de gairebé 40 anys d’enfrontament
armat i la mort de més de 3000 persones) mereix
treure algunes lliçons que han d’ajudar-nos en la
difícil però imprescindible tasca de construir la pau.
Per això, volem fer arribar a l’opinió pública les
següents reflexions:
1. El conflicte a Irlanda del Nord es remunta a més
de 80 anys. L’anunci d’ahir no posa fi al conflicte,
posa a fi a l’expressió violenta i repressiva del
mateix. Cal recordar que els conflictes són
inherents a les persones i els grups humans. El
que és cabdal és saber-los regular, resoldre i
g estionar sense exclusió, violència i
autoritarisme.
2. Avui, ningú nega que les polítiques de
discriminació i repressió que va practicar el govern
britànic van ser un dels factors que va propiciar
l’aparició d’una resposta violenta per part d’un
renovat IRA. Això, ens hauria de fer entendre que
promoure els drets humans és la millor manera
d’evitar situacions d’injustícia i violència. Negar
o retallar drets, en canvi, és la manera menys
intel.ligent de promoure la seguretat.
3. En aquest sentit, la creació de condicions
plenament democràtiques i d’igualtat en els darrers
anys han estat un dels factors clau per a la generació
d’una confiança que ha anat permetent un nou marc
de convivència, per feble i precari que hagi estat.
També ho ha estat l’assumpció tant per part de
l’IRA com del govern britànic que el futur polític
d’Irlanda del Nord no es podia decidir en clau
de violència-repressió sinó en funció del suport
democràtic que rebés.
4. Un cop la fase violenta del conflicte es trobava

en la seva màxima expressió, la via del diàleg,
silenciós, callat, sovint fet en condicions extremes,
i enmig d’una profunda incomprensió, ha estat un
element fonamental per a la solució del conflicte.
5. Una vegada més, cal denunciar la fal.làcia de la
violència: la repressió del govern s’exercia en nom
del control, l’acció de l’IRA en nom de la defensa
d’una comunitat orpimida, la dels grups lleialistes,
en nom de la defensa dels que eren atacats per
l’IRA. Al final, però i com sovint passa, ha estat la
població civil qui ha rebut la pitjor part d’una
violència i d’un sectarisme liderats per unes
elits que sovint han actuat en funció de lògiques
de poder i no en benefici real de les seves
comunitats.
6. Els que han abraçat o legitimat la violència d’una
banda o de l’altra, haurien de reflexionar sobre quin
és el sentit de la mort de més de 3000 persones
(i l’impacte humà, familiar i social que això suposa
sobre una comunitat relativament petita). Avui, el
conflicte sembla ben encarrilat però la gent que ha
perdut la vida no la recuperarà. Es podria i hauria
d’haver-se pogut evitar tant sofriment inútil.
7. Tot i que les condicions inicials en què havia sortit
l’IRA havien canviat ja feia anys, la inèrcia de les
organitzacions armades és altíssima. Portem molts
anys en què el final anunciat ahir semblava imminent
però, al final, ha trigat molt a concretar-se. De fet,
contra el que se sol suposar, ha fet falta molta
més valentia, maduresa, fermesa i contundència
per a aturar la violència que no pas per a
engegar-la.
8. És ben cert que els conflictes irlandès i basc són
diferents. Però seria absurd no voler aprendre de
qualsevol experiència de resolució pacífica d’un
conflicte. Pensem que ETA, Batasuna, el govern
espanyol, el govern basc i els mitjans de
comunicació, tenen molt a analitzar i a aprendre
del que ha passat aquests anys a Irlanda del Nord.
Barcelona, 29 de juliol de 2005
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La Fundació Informa

El Treball per la Pau

Un reconeixement per la pau

L'Institut Català Internacional
per la Pau, comença a caminar

El passat 18 de setembre es va lliurar el Premi Nacional de Cultura Popular
a la mobilització per la pau que en els darrers anys s’ha produït al nostre
país. El jurat va voler concretar aquest Premi en la trajectòria i compromís
de la Fundació per la Pau.

En el marc de la concessió dels Premis
Nacionals de Cultura de la Generalitat de
Catalunya 2005, lliurats el passat 18 de
setembre al TNC, el jurat va concedir el Premi
Nacional de Cultura Popular, al “moviment
popular per la pau”, entenent com a tal la
resposta ciutadana, plural i diversa, que s’ha
produït en els darrers anys a favor de la pau
arreu del nostre país.
El jurat va decidir concretar un premi tant
genèric a la Fundació per la Pau per la seva
trajectòria i activitat sostinguda de 22 anys
a favor de la cultura de pau.
La Fundació per la Pau valora molt
positivament el premi pel que suposa de
reconeixement del mèrit social i cultural de
les mobilitzacions per la pau.
La concreció del premi a la Fundació, el
rebem amb joia per la confiança otorgada a
la nostra entitat però també amb humilitat
(són moltes i, sovint, inabastables les
expressions d’aquest moviment popular
ciutadà per la pau) i amb la voluntat de ferlo extensiu a totes les persones i entitats que
formen par t d’aquest treball per la pau.
El premi, ens esperona encara més a
continuar la feina d’educació per la pau, de
promoció del desarmament i d’afavoriment
de la resolució pacífica dels conflictes duta
a terme fins ara. Però, a més de potenciar
aquestes activitats, la Fundació també vol
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invertir la dotació econòmica del Premi en
eines que siguin d’interès i utilitat col.lectiva
per a l’extens moviment ciutadà per la pau:
Per fer-ho, potenciarem l’espai web on
s’informarà puntualment de les activitats i
propostes a favor de la pau que s’engeguin
i organitzin arreu del país. Aquesta va ser
una acció que vam fer puntualment en el
marc de les mobilitzacions contra la guerra
però que ara volem que sigui un servei
permanent tant per als col.lectius i grups que
organitzen activitats per la pau com per a
aquelles persones, escoles o mitjans de
comunicació que volen assabentar-se’n i
participar-hi.
Finalment, volem ajudar i facilitar les
possibles noves mobiltizacions que, en marcs
unitaris com els de la Plataforma Aturem la
Guerra, es puguin engegar en el futur.
En l’acte de lliurament del premi (a la web
podeu llegir el discurs d’acceptació) vam
voler dedicar-lo a Andrés Arcos, amic,
lluitador incansable per la pau i un bon
exemple d’aquestes ciutadanes i ciutadans
compromesos que van empènyer a favor de
la pau.

Barcelona, 19 de setembre de 2005

Des de la Fundació per la Pau ens alegrem que una proposta ambiciosa en l’àmbit
de la construcció de pau, generada per la nostra entitat i amb un ampli suport
ciutadà i social, hagi estat tinguda en compte pel govern i que, aquest, la vulgui
dur a terme tot respectant-ne les característiques clau: rigor i independència.

oincidint amb les Eleccions al
Parlament de Catalunya de 1999,
la Fundació per la Pau va fer
pública una proposta en què
demanava als par tits polítics que es
comprometessin a impulsar, ja fossin al
govern o a l’oposició, un nou instrument amb
vocació pública i caràcter independent del
govern, a favor de la pau: la creació de
l'Institut Català Internacional per la Pau
(ICIP).

C

La proposta demanava que el govern fes un
gest a favor de la pau, ja que la construcció
de la pau és un procés lent que demana
compromisos per part de tothom. També, del
govern català, especialment pel fet que si hi
havia, i hi ha, una especial sensibilitat
ciutadana a favor de la pau, calia respondre
aquesta sensibilitat amb polítiques atrevides
coherents. Però, a més, perquè hi havia
precedents similars en altres llocs del món,
com el SIPRI a Suècia que va ser creat com
una generosa aportació a la construcció de
la pau al món.
Més endavant, amb l'aprovació de la Llei de
Foment de la Pau l'estiu de 2003, el
Parlament de Catalunya emmarcava la
possible creació de l'ICIP.
Amb la formació del nou govern de gener de
2004, aquest assumia l'execució dels
compromisos plantejats a la Llei de Foment
de la Pau. Entre aquests, el Departament de
Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya, va encarregar un

informe a la Fundació per la Pau sobre el
possible desenvolupament i concreció de
l'ICIP.
Un cop acabat i lliurat l'informe, la Fundació
per la Pau va plantejar al Departament que
es creés una Comissió d’exper ts amb
diverses sensibilitats i procedències, per tal
d'aprofondir en la proposta i concretar-la.
Aquesta comissió, va presentar el pasat 21
de setembre el seu dictamen en què, a més
de recolzar els aspectes essencials de la
idea inicial, proposa que abans d'acabar l'any
es lliuri al Parlament una proposta de llei de
creació de l'ICIP.
Així doncs, podem dir que l'ICIP comença a
caminar amb passos ferms. Sens dubte, una
bona notícia per a les persones i entitats que
ja fa anys, estem activament compromeses
amb el projecte de la construcció d'una
cultura de pau.
A la web (www.fundacioperlapau.org) hi
trobareu tota la documentació de tot el
procés:
· Proposta inicial de la Fundació per la Pau,
1999
· Llei de Foment de la Pau, Parlament de
Catalunya, 2003;
· Resum de l’Informe sobre la creació de l'ICIP
de la Fundació per la Pau, 2004;
· Informe de la Comissió d'Experts per a la
creació de l'ICIP, 2005)
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Campanya “Per la Pau, prou investigació militar!”

El Govern espanyol
augmenta un 27%
la despesa en recerca militar
Un any més, la precarietat i la
militarització de la recerca científica
continuen essent una realitat per
voluntat política del govern, malgrat
que canviar la política científica era i
és una de les prioritats expressades
pel president Zapatero. La següent
nota de premsa, feta pública fa ben
poc, denuncia aquesta greu situació
Des de la Campanya intentarem incidir
en la fase de debat dels Pressupostos
per a corregir-ho.

Presupost de recerca militar 2006
Ministeri de Defensa
Programa 464.A (Investigació i estudis de les Forces Armades)
Programa 467.A (Investigació i desenvolupament de la societat de la informació)

325,88
1358,01

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Subprograma 467.C.5
(Suport a la innovació tecnològica en diversos sectors)

La despesa pública per a R+D en programes militars,
que duia diversos anys estabilitzada al voltant dels
1.330 milions d’euros, augmentarà un 27% el proper
any, segons assenyala l’Informe 2006 sobre els
Pressupostos per a R+D civil i militar a l’Estat
espanyol elaborat per la Fundació per la Pau en
el marc de la Campanya “Per la pau: prou investigació
militar!”. Així, la recerca militar és una de les grans
beneficiàries de l’augment, tant publicitat pel govern,
d’inversió en R+D.
Els diners que l’Estat espanyol dedicarà a recerca
militar el 2006 (1.684 milions d’euros) suposen el
26% de la despesa total en R+D, i s’obté sumant el
pressupost d’investigació centralitzat des del Ministeri
de Defensa amb els avançaments que facilita el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per al disseny
i construcció de nou tipus diferents d’armament,
segons apareix al projecte de Pressupostos Generals
de l’Estat (PGE) presentat pel govern per al 2006.
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Xifres expresades en milions d’Euros
Total: 1863,89
(280.176Milions de Pesetes)
El pressupost per a recerca militar suposa unes 3
vegades més que el dedicat a recerca científica
bàsica, font principal del finançament de les
universitats i el CSIC; 26 vegades més que el dedicat
a recerca agrària i 34 vegades més que el dedicat
a recerca oceanogràfica i pesquera. Cinc empreses
vinculades a la indústria militar (EADS-CASA,
General Dynamics, SENER, Navantia i ITP)
s’emporten un pressupost que duplica àmpliament
el que reben en conjunt totes les universitats i el
CSIC per a R+D civil. I, per exemple, només una
d’aquestes -General Dynamics, que és una de les
principals proveïdores del Pentàgon– rebrà de l’Estat
espanyol, per al desenvolupament de dos tipus de
carros de combat, més diners que els destinats a
tota la recerca sanitària.

Campanya “Per la Pau, prou investigació militar!”

Incompliments de les
promeses del PSOE
Aquests pressupostos són els segons elaborats
pel Govern Zapatero. Si bé incorporen un cert
augment de la R+D civil (significativament inferior
al de la R+D militar), incompleixen una altra
vegada la promesa que el PSOE va fer al seu
programa electoral –en resposta a les recurrents
denúncies expressades per la Campanya,
científics i institucions de l’àmbit científic– de
comptabilitzar com a despesa de R+D la “que
sigui utilitzada per a aquesta finalitat, reubicant
les corresponents despeses militars destinats a
la fabricació d’armament en el lloc adequat”. Fins
i tot en la roda de premsa de presentació dels
PGE, realitzada el passat divendres 23 de
setembre, el vicepresident, Pedro Solbes, va
indicar que per al 2006 se separaria la inversió
militar de la despesa de R+D. A la llum de les
dades, o es va equivocar, o va faltar a la veritat.
D’altra banda, els crèdits a empreses en el seu
conjunt (coneguts com a capítol 8) es disparen
en el present projecte de PGE, passant a constituir
el 56% de la despesa en R+D. Aquests crèdits,
com va denunciar el PSOE quan era a l’oposició,
no s’haurien de computar d’aquesta manera,
doncs les empreses només dediquen en realitat
fins a un màxim del 50% dels mateixos a R+D.

sols, la transparència i correcció tècnica en la
presentació de les dades, queden reflectides en
el projecte de PGE presentats per al 2006.
Entenem que tot això suposa defraudar les
expectatives creades pel mateix Govern i, per
segon any consecutiu, incomplir greument unes
promeses fetes a la ciutadania.

Per a la Fundació per la Pau, les més de 40
ONGs, col·lectius, sindicats i entitats, així com
els nombrosos investigadors, objectors científics
i estudiants implicats en la campanya “Per la pau:
prou investigació militar!”, aquest projecte de
P G E r e fo r ç a l a m i l i t a r i t z a c i ó c i e n t í f i c a
desenvolupada per anteriors governs en els
darrers 10 anys, la qual cosa contrasta
radicalment amb el discurs favorable a la pau tant
invocat pel President del Govern.
Així doncs, ni la voluntat d’impulsar la recerca
científica com a prioritat, ni la necessitat de
transferència (del camp militar al civil) ni, tant

Barcelona, 29 de setembre de 2005
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