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Presentació
E

n els darrers anys, hem pogut constatar a Catalunya un impuls notable a les iniciatives en
favor de la pau, la resolució dels conflictes i el desarmament.
Partint d’una sensibilitat cívica favorable a la pau,
han emergit un seguit d’iniciatives ciutadanes,
socials, acadèmiques i institucionals que, en pocs
anys, han capgirat el mapa del treball per la pau al
nostre país. Tot aquest esclat és, efectivament, un
signe positiu de creixement, extensió social i maduresa del treball per la pau.
Des de la Fundació per la Pau, una ONG catalana
que des del 1983 promou la cultura de pau, ens
sentim un xic ‘culpables’, i en tot cas enormement
satisfets, d’aquest esclat. A la vegada, cada cop
érem més conscients que davant d’aquest creixe-

ment es feia necessari agrupar i facilitar tot allò
que, sobre pau, es fa a casa nostra: ONG, campanyes, recursos, formació, organismes, etc., per tal
que aquelles persones que vulguin aprendre, contactar i participar puguin trobar-ho tot.
És així com, avui, tenim el plaer d’oferir-vos una
guia de recursos sobre tot allò que fa referència a
la cultura de pau al nostre país.
Esperem que la gaudiu i que, entre tots, puguem
construir un món millor.
Bona lectura!
Jordi Armadans
director de la Fundació per la Pau
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Societat civil

l treball per la pau ha estat, a Barcelona i Catalunya, una realitat clarament impulsada des de la ciutadania i la societat civil organitzada. Per això, posem a la vostra disposició les dades bàsiques de les
diverses entitats que són membres de la Federació Catalana d’ONG per la Pau i de les entitats que tot i
no essent-ne membres també es dediquen al treball per la pau. A més a més, també us oferim el contacte
amb les Federacions Catalanes d’ONG i les diverses coordinadores d’ONG d’arreu del país.

ONG
En trobareu de ben diverses: des de les especialitzades i centrades en un tema específic a les que fan una
intervenció més generalista. Les que fan sensibilització i les que fan denúncia i incidència. Les que són un
grup de treball reduït o les que comptem amb una considerable base social. Les que són laiques o les que
tenen un vincle amb l’Església. Una àmplia diversitat que us permetrà de conèixer i escollir l’entitat amb
la qual us pugueu sentir més a gust.

Societat civil

a) Entitats membres de la Federació Catalana d’ONG per la Pau (FCONGP)
ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES
A ESPANYA
C/ Fontanella, 14, 1r 1a
08010 Barcelona
☎☎ 93 301 39 90
ХХ info@anue.org
ጙጙ www.anue.org

CENTRE DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ
(CTD)
Passatge del Crèdit, 7, principal
08002 Barcelona
☎☎ 651 053 718
ХХ cetede@gmail.com
ጙጙ www.cetede.org

BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU
DE CATALUNYA
C/ Navas de Tolosa, 307, àtic 4a
08026 Barcelona
☎☎ 93 775 74 86
ХХ pbicatalunya@pangea.org
ጙጙ www.peacebrigades.org
ጙጙ www.pangea.org/pbiee

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
C/ Mallorca, 285
08037 Barcelona
☎☎ 93 458 95 95
ХХ centre@unescocat.org
ጙጙ www.unescocat.org
ጙጙ www.facebook.com/pages/ 		
unescocat/67059839537
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CREU ROJA A CATALUNYA
C/ Joan d’Àustria, 120-124
08018 Barcelona
☎☎ 93 300 65 65
ХХ dhumans@creuroja.org
ጙጙ www.creuroja.org

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
CCOO DE CATALUNYA
C/ Via Laietana, 16, 1r
08003 Barcelona
☎☎ 93 481 29 12
ХХ fpauisoli@ccoo.ca
ጙጙ www.ccoo.cat/pauisoli

ESCOLTES CATALANS
C/ Mare de Déu del Pilar, 18
08003 Barcelona
☎☎ 93 268 91 10
ХХ ec@escoltes.org
ጙጙ www.escoltes.org
ጙጙ www.facebook.com/escoltes.catalans

FUNDACIÓ PER LA PAU
C/ Casp, 31, 2n 1a A
08010 Barcelona
☎☎ 93 302 51 29
ХХ info@fundacioperlapau.org
ጙጙ www.fundacioperlapau.org
ጙጙ www.facebook.com/fundacioperlapau
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
C/ Numància, 149
08029 Barcelona
☎☎ 93 430 16 06
ХХ FPT@peretarres.org
ጙጙ www.peretarres.org
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA PAU
Campus UAB Edifici MRA Despatx 117
08193 Bellaterra
☎☎ 93 586 88 44
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Societat civil

FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
☎☎ 93 474 74 74
ХХ fundacio@esplai.org
ጙጙ www.esplai.org

JUSTÍCIA I PAU
C/ Rivadeneyra 6, 10è
08002 BARCELONA
☎☎ 93 317 61 77
ХХ justiciaipau@justiciaipau.org
ጙጙ www.justiciaipau.org
MINYONS ESCOLTES I GUIES ST. JORDI
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix
☎☎ 93 590 27 00
ХХ info@escoltesiguies.cat
ጙጙ www.escoltesiguies.cat

Societat civil

MOVIMENT PER LA PAU
C/ Providència, 42
08024 Barcelona
☎☎ 93 219 33 71
ХХ movpau@pangea.org
ጙጙ www.movimentperlapau.org
ጙጙ www.facebook.com/MovimentxPau
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NOVA – CENTRE PER A
LA INNOVACIÓ SOCIAL
C/ Tavern, 50
Barcelona 08006
☎☎ 93 402 07 21
ХХ novacis@novacis.org
ጙጙ www.nova.cat
SERVEI CIVIL INTERNACIONAL
C/ Carme, 95, baixos
08001 Barcelona
☎☎ 93 441 70 79
ХХ Sci-cat@sci-cat.org
ጙጙ www.sci-cat.org
ጙጙ www.facebook.com/ Scicat-Servei-CivilInternacional
SERVEI D’INFORMACIÓ DE L’OBJECCIÓ
FISCAL A LA DESPESA MILITAR (SIOF)
C/ Rivadeneyra, 6, 10è
08002 Barcelona
☎☎ 93 317 61 77
ХХ obfiscal@pangea.org
ጙጙ www.objecciofiscal.org

ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA - MOC
Moviment d’Objecció de Consciència de Catalunya
C/ de la Cera, 1 bis
08001 Barcelona
☎☎ 93 442 21 01
ХХ mocbcn@pangea.org

SODEPAU
Passatge del Crèdit, 7, pral
08002 Barcelona
☎☎ 93 301 01 71
ХХ sodepau@sodepau.org
ጙጙ www.sodepau.org

FUNDACIÓ CULTURA DE PAU
Delegació de Barcelona
C/ Jordi Girona, 29 - Edifici Nexus II
08034 Barcelona
☎☎ 93 413 77 78
ХХ barcelona@fund-culturadepaz.org

TAULA CATALANA PER LA PAU I
ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA
C/ de les Tàpies, 1-3
08001 Barcelona
☎☎ 93 329 03 53
ХХ taula-colombia@pangea.org
ጙጙ www.taulacolombia.org/

GREC, Resolució de Conflictes
C/ Trafalgar, 25, 2n 2a
08010 Barcelona
ХХ grec@grecmail.cat
PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA
ጙጙ www.aturemlaguerra.org
ጙጙ www.facebook.com/plataformaaturemlaguerra

UBUNTU
Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil
C/ Jordi Girona, 29 - Nexus II (UPC)
08034 Barcelona
☎☎ 93 413 77 73
ХХ info@ubuntu.upc.edu
ጙጙ www.ubuntu.upc.edu

13

Societat civil

b) Altres ONG, entitats i plataformes de pau

VERITAS RWANDA FORUM
Diverses ONG, entre altres Inshuti i Fundació
S’Olivar, van impulsar la creació d’aquest Fòrum
Internacional per a la Veritat i la Justícia a
l’Àfrica dels Grans Llacs
ХХ info@veritasrwandaforum.org
ጙጙ www.veritasrwandaforum.org
D’altra banda, hi ha nombroses entitats i plataformes de caire local arreu del país. Només a tall d’exemple, n’esmentem algunes:
CENTRE PER LA PAU DEL GARRAF
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
☎☎ 93 810 04 00
ጙጙ www.centreperlapau.net

Societat civil

COL·LECTIU ANTIMILITARISTA DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS (CASC)
ጙጙ www.nodo50.org/casc
COORDINADORA TARRAGONA,
PATRIMONI DE LA PAU
ጙጙ www.tinet.cat/~tgnapau
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PLATAFORMA PER LA PAU DE LLORET DE
MAR
ጙጙ www.plataformaperlapau.org

c) Federacions catalanes d’ONG

FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PELS DRETS
HUMANS
C/ Tàpies, 1-3
08001 Barcelona
☎☎ 93 442 05 06
ХХ info@dretshumans.cat
ጙጙ www.dretshumans.cat

FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER AL
DESENVOLUPAMENT
C/ Tàpies, 1-3
08001 Barcelona
☎☎ 93 442 28 35
ХХ informacio@confederacio.org
ጙጙ www.fcongd.org
ጙጙ www.facebook.com/FCONGD
CONFEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER LA
PAU, ELS DRETS HUMANS I
EL DESENVOLUPAMENT
C/ Tàpies, 1-3
08001 Barcelona
☎☎ 93 442 28 35
ХХ informacio@confederacio.org
ጙጙ www.confederacio.org
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Societat civil

FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER LA PAU
C/ Tàpies, 1-3
08001 Barcelona
☎☎ 93 442 28 35
ХХ info@federacioongpau.org
ጙጙ www.federacioongpau.org

d) Coordinadores territorials

Societat civil

COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES
DE COMARQUES GIRONINES I
L’ALT MARESME
Espai de Solidaritat
C/ Mestre Francesc Civil, 3
17005 Girona
☎☎ 972 21 99 16
ХХ solidaries@solidaries.org
ጙጙ www.solidaries.org
ጙጙ www.facebook.com/solidaries
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COORDINADORA D’ONG I ALTRES MOVIMENTS
SOLIDARIS DE LLEIDA
C/ Doctor Combelles, 11
25003 Lleida
☎☎ 973 268 278
ХХ comunicacio@coordinadora-ongd-lleida.cat
ጙጙ www.coordinadora-ongd-lleida.cat
COORDINADORA D’ONG DE TARRAGONA
ХХ congt@tarragona.tinet.org

Campanyes
Diverses ONG duen a terme campanyes de sensibilització social i pressió política que reclamen a les institucions compromisos cap al desarmament, la prevenció de conflictes i el foment de la pau. A continuació us
destaquem aquelles campanyes col·lectives (en què hi participen més d’una ONG) i que es troben vigents
i actives.
ARMES SOTA CONTROL

En l’àmbit espanyol, després d’anys de campanya
per un major control i transparència, es va aprovar
el 2007 la Llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús. La Llei
obliga el Govern espanyol a aplicar els criteris del
Codi de Conducta de la Unió Europea que no permet transferències d’armes a països en conflicte o
on es violin els drets humans, entre altres limitacions. Les ONG impulsores del procés (Amnistia
Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace
i Intermón Oxfam) fan un seguiment constant del
comerç d’armes fet per Espanya i, mitjançant in-

formes i accions, en denuncien els incompliments
legislatius.
Pel que fa a l’àmbit internacional, la campanya
“Armes Sota Control” focalitza el seu esforç en
aconseguir un tractat mundial que reguli globalment el comerç de totes les armes. Un procés diplomàtic a les Nacions Unides, engegat a Nova
York el juliol del 2010, és seguit de prop per les
ONG per tal d’aconseguir que, el 2012, s’aprovi
aquest tractat.
ጙጙ www.controlarms.org/es
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Societat civil

El comerç descontrolat d’armes causa una mort
cada minut al món. Regular el seu comerç, per
tant, és una necessitat de primer ordre. Dues són
les campanyes en marxa que hi treballen.

STOP BOMBES DE DISPERSIÓ
Les bombes de dispersió són un tipus de bomba
que quan es llença i s’obre deixa caure centenars
de municions que s’escampen per una gran superfície. A banda del caràcter indiscriminat de l’explosió, hi ha diverses càrregues que no exploten quan
arriben a terra i, així, romanen actives durant anys,
amb el consegüent impacte humanitari negatiu sobre la vida de les persones i sobre les activitats
quotidianes i vitals de les comunitats.
Després de 7 anys de campanya, des de l’1 d’agost
del 2010 està en vigor un tractat internacional
que prohibeix la fabricació, ús, venda i emmagat-

zematge de les bombes de dispersió. Les organitzacions implicades (a Catalunya: Fundació per la
Pau, Greenpeace, Justícia i Pau, el Moviment per
la Pau, Setem i la Plataforma per la Pau de Lloret
de Mar) a més de felicitar-se’n, vetllen perquè el
procés d’implementació del tractat sigui efectiu i,
també, per tal d’aconseguir que bancs i entitats
financeres dels països signants deixin de finançar
la fabricació de bombes de dispersió invertint en
empreses que les elaboren en altres països.
ጙጙ www.stopclustermunitions.org/es
ጙጙ www.stopexplosiveinvestments.org

Societat civil

BANCA SENSE ARMES
Amb aquesta campanya, impulsada pel Centre
d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau,
l’Observatori del Deute en la Globalització i Setem
Catalunya, es vol crear una opinió pública que afavoreixi un canvi d’actitud de les entitats financeres
i bancs perquè cancel·lin les seves inversions en empreses d’armament i anul·lin el finançament d’empreses altament contaminants.
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La campanya s’ha concretat en dues peticions a
dos dels bancs espanyols més grans i que mantenen
vincles financers amb la indústria militar: “BBVA
sense armes” i “Banc Santander sense armes”.
ጙጙ www.bbvasensearmes.org/
ጙጙ www.bancsantandersensearmes.org/

OBJECCIÓ FISCAL
L’objecció de consciència a les despeses militars o
objecció fiscal és un acte de desobediència civil. És
la negació a col·laborar amb l’estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència activa en
el moment de fer la declaració de la renda.
Tècnicament, consisteix a separar una part de
l’impost sobre la renda, la part que correspondria

a la despesa militar, i desviar-la cap a un projecte
solidari per la pau.
Assemblea d’Objecció Fiscal (AOF)
C/ Rivadeneyra, 6, 10è
08002 Barcelona
☎☎ 93 317 61 77
ጙጙ www.objecciofiscal.org

DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ
Sota el lema “Les armes no eduquen, les armes
maten” volen manifestar el seu desacord amb la
progressiva militarització de determinats espais
públics.
ጙጙ http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/
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Societat civil

Recollint diverses experiències i activitats, entre
les quals la campanya “Escoles per la Pau, Escoles Objectores” promoguda per la Fundació per
la Pau a finals dels 90, diverses entitats vinculades
al foment de la pau i l’educació van crear la campanya “Desmilitaritzem l’educació” amb l’objectiu
d’impedir la presència de les institucions militars
i els seus valors en els espais educatius.

GOVERN i ADMINISTRACIÓ
Legislació

E

ls darrers anys, arran de la forta sensibilitat per la pau expressada per la ciutadania i de la demanda
de bona part de les ONG que a Catalunya treballen per la pau, s’han fet avenços legislatius i polítics
significatius. Al Parlament de Catalunya s’han aprovat les lleis següents:
Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau
L’objecte de la Llei, pionera a l’Estat espanyol, és el foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en
les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats; prevenir i solucionar pacíficament els conflictes i les tensions socials, i enfortir l’arrelament de la pau i de la convivència. Entre altres coses, la Llei
cita la necessitat de crear un Consell Català de Foment de la Pau i la possibilitat de crear l’Institut Català
Internacional per la Pau.
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Govern i administració

ጙጙ www10.gencat.cat/drep/binaris/Decret%20101_2005_tcm112-75228.pdf

Decret 101/2005, de 31 de maig, del Consell Català de Foment de la Pau
El Consell Català de Foment de la Pau, previst a la Llei de Foment de la Pau, és un òrgan consultiu i de participació de Catalunya per al foment de la pau. La Llei n’establia les funcions i en determinava els representants que havien d’integrar-lo. El Decret en desenvolupa la composició, l’organització i el funcionament.
ጙጙ www10.gencat.cat/drep/binaris/Decret%20101_2005_tcm112-75228.pdf
Estatut d’autonomia de Catalunya 2006
L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 inclou dues referències al treball per la pau. Més enllà del
preàmbul, en l’article 4 del títol preliminar la pau és un dels valors que “els poders públics de Catalunya han
de promoure”. Més endavant, en l’apartat 1 de l’article 51 s’hi afirma que “La Generalitat ha de promoure
la cultura de pau i accions de foment de la pau al món”.
ጙጙ www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/index.htm

Govern i administració

Llei 14/2007 de l’Institut Català Internacional per la Pau
El ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de novembre de 2007 la Llei de creació de l’Institut
Català Internacional per la Pau (ICIP) un organisme especialitzat en la recerca, la docència i la difusió de
la pau.
ጙጙ www.gencat.cat/icip/pdf/llei_1407_cat.pdf
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Governs
a) Àmbit municipal
Regidoria de Drets Civils - Ajuntament de Barcelona
La Regidoria de Drets Civils impulsa aquelles polítiques públiques de l’Ajuntament en matèria de promoció,
defensa i garantia dels drets de ciutadania. Entre aquestes, la d’incorporar la cultura de la pau i els drets
humans en la vida de la ciutat i en la tasca que duu a terme l’Ajuntament.
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Govern i administració

Ajuntament de Barcelona
Regidoria de Drets Civils
Plaça de Sant Miquel, 3-5
08002 Barcelona
☎☎ 93 402 31 97
ጙጙ http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,259064949_271177360_1,00.html

Comissionat de l’Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau – Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va iniciar la seva tasca de cooperació internacional per al desenvolupament
i la solidaritat fa més de deu anys. Des del Comissionat es fan actuacions en cooperació entre ajuntaments,
participació en organismes internacionals i suport a la política de cooperació, solidaritat i pau duta a terme
per les ONG.
Direcció tècnica de cooperació internacional i solidaritat
Ajuntament de Barcelona
Pg. de Sant Joan, 75, planta 2a
08009 Barcelona
☎☎ 93 256 46 16
ХХ cooperaciointernacional@bcn.cat
ጙጙ www.bcn.cat/cooperacio/cat/inici/
Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona

Govern i administració

Ubicat al Castell de Montjuïc, el Centre a través de diversos programes formatius capacita a joves professionals de tot el món en la gestió de crisis i resolució de conflictes.
ХХ jcapdevilag@bcn.cat
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Més enllà de Barcelona, cada cop són més els municipis que van assumint polítiques públiques de pau. Alguns d’ells, a més de programes i marcs d’actuació, també han impulsat la creació d’espais o centres específics de foment de la pau en el municipi.
Entre altres:
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau
C/ del Rec, 19
08401 Granollers
☎☎ 93 842 68 32
ХХ canjonch@ajuntament.granollers.cat
ጙጙ www.granollers.cat/can-jonch
Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera
C/ Saleses, 10
08241 Manresa
☎☎ 93 872 44 96
ХХ casaflorsirera@altecom.cat
ጙጙ www.florssirera.org
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Govern i administració

Per a altres exemples, podeu veure la xarxa Grup d’Ajuntaments per la Pau

Diputació de Barcelona – Grup d’Ajuntaments per la Pau
El projecte de Grup d’Ajuntaments per la Pau va néixer amb la voluntat de facilitar eines als ajuntaments
perquè puguin desenvolupar polítiques efectives de construcció de la pau. Actualment, prop d’una trentena
de ciutats de la província de Barcelona participen en aquesta xarxa, compartint experiències i duent a terme
activitats de difusió de la pau.
Diputació de Barcelona
Direcció de Relacions Internacionals
Oficina de Diplomàcia Municipal
☎☎ 93 402 22 32
ጙጙ www.municipisdepau.cat
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Govern i administració

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans
i altres institucions (diputacions, consells comarcals i mancomunitats) que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits. Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans.
C/ Via Laietana, 33, 9è 2a
08003 Barcelona
☎☎ 93 412 26 02
ХХ fonscat@pangea.org
ጙጙ www.fonscatala.org
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b) Àmbit català
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Entre les
seves línies també s’hi inclou el foment de la pau als països del Sud i a les zones en conflicte.
C/ Veneçuela, 105, 1a planta
08019 Barcelona
☎☎ 93 554 54 00
ጙጙ www.cooperaciocatalana.cat
Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

Avinguda Diagonal, 409, 2n
08008 Barcelona
☎☎ 93 552 60 00
ХХ oficinapauddhh@gencat.cat
ጙጙ www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Pau/index.jsp
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L’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans és l’instrument de què s’ha dotat la Generalitat de
Catalunya per impulsar una política pública de foment de la pau i de promoció dels drets humans. Impulsa,
acompanya i facilita la tasca de sensibilització per la pau d’institucions, entitats i ONG.

Consell Català de Foment de la Pau
El Consell Català de Foment de la Pau és un òrgan consultiu i de concertació entre la societat civil, l’Administració, els partits polítics i el món de l’ensenyament, entre altres, per tal de vetllar i impulsar el foment
de la pau en les activitats de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit.
Via Laietana, 14
08003 Barcelona
☎☎ 93 567 64 00
ጙጙ www10.gencat.cat/saC/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13572
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Govern i administració

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), creat pel Parlament de Catalunya a petició de la societat
civil i després d’un llarg període participatiu, és un organisme públic, de caràcter institucional, però independent del Govern i les entitats privades. A semblança d’altres centres de recerca existents, l’ICIP promou
i desenvolupa recerca per la pau, genera publicacions i organitza activitats de formació i debat.
ICIP
C/ Via Laietana, 69, 3r
08003 Barcelona
☎☎ 93 554 42 70
ХХ icip@gencat.cat
ጙጙ www.icip.cat
ጙጙ www.facebook.com/icip.perlapau
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FORMACIÓ I ESTUDIS
S

ón moltes les possibilitats de formar-se, avui, en temes de pau, des dels espais creats per ONG i campanyes, a les diverses Universitats, en forma de graus, màsters o doctorats.

Formació reglada
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU
La Universitat Internacional de la Pau (UNIPAU) va néixer l’any 1984 amb l’objectiu de crear les condicions i facilitar les eines necessàries que permetin, la formació, el debat, la reflexió i l’intercanvi d’opinions
i experiències sobre conflictes i construcció de pau.

C/ Santiago Rusiñol, 3, 1r
08172 Sant Cugat del Vallès
☎☎ 93 675 43 67
ХХ info@universitatdelapau.org
ጙጙ www.universitatdelapau.org
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Formació i estudis

Ofereix un curs intensiu d’estiu sobre conflictes i construcció de pau, del qual se n’han realitzat 25 edicions.
També organitza altres activitats com el Seminari d’hivern i les Nits temàtiques.

ESCOLA DE CULTURA DE PAU (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’Escola de Cultura de Pau es va crear l’any 1999 amb el propòsit de treballar per la cultura de pau, els
drets humans, l’anàlisi de conflictes i dels processos de pau, l’educació per la pau, el desarmament i la prevenció dels conflictes armats. Un dels seus objectius principals és formar persones perquè siguin capaces
d’estendre el missatge i la pràctica de la cultura de pau.
Ofereix una diplomatura de Postgrau de Cultura de Pau i dues assignatures de Campus: Cultura de Pau i
Gestió de Conflictes i Educació per la Pau i en el conflicte.
Edifici MRA (Mòdul Recerca A) - UAB
08193 Bellaterra
☎☎ 93 586 88 48
ХХ escolapau@uab.cat
ጙጙ www.escolapau.uab.cat
CAMPUS FOR PEACE (Universitat Oberta de Catalunya)

Formació i estudis

És la iniciativa solidària de la Universitat Oberta de Catalunya. Desenvolupa programes de formació, recerca
i sensibilització amb aplicació social i humanitària mitjançant una metodologia educativa virtual.
Av. Tibidabo, 45-47
08039 Barcelona
☎☎ 93 253 57 64
ХХ cooperacio@uoc.edu
ጙጙ www.campusforpeace.org/
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CENTRE D’ESTUDIS SOBRE MOVIMENTS SOCIALS (Universitat Pompeu Fabra)
L’any 2007, després d’alguns cursos universitaris, es va constituir el Centre d’Estudis sobre Moviments
Socials (CEMS) en el marc de l’Institut Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra amb el
propòsit d’estudiar, analitzar i reflexionar sobre diverses qüestions vinculades als moviments socials.
Entre d’altres, ofereix un curs de Filosofia de la Pau en el segle XX.
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
☎☎ 93 542 20 00
ጙጙ www.upf.edu/moviments/activitats/cursos
A més d’aquests centres específics, la majoria d’universitats del país ofereixen diversos graus, postgraus,
màsters i doctorats vinculats a la cultura de pau o la resolució i gestió de conflictes.

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
☎☎ 93 402 11 00
ጙጙ www.ub.edu
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Formació i estudis

Per saber-ne més:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
Plaça Cívica
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
☎☎ 93 581 11 11
ጙጙ www.uab.cat
UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
☎☎ 93 542 20 00
ጙጙ www.upf.edu
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
☎☎ 902 141 141
ጙጙ www.uoc.edu

Formació i estudis

També val la pena conèixer la interessant i extensa xarxa de Càtedres UNESCO:
ጙጙ http://www.unescocat.org/ca/arees/xarxa-civil-unesco/catedres-unesco/catedres-unesco
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Formació en el temps lliure
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Formació i estudis

Des de fa temps la majoria de centres d’educació en el temps lliure (escoltisme, esplais, etc.) han incorporat l’educació per la pau en les seva activitat formativa. A la llista d’entitats membres de la Federació
Catalana d’ONG per la Pau hi trobareu les dades de contacte d’aquestes entitats.

MATERIALS I RECURSOS
P

er poder preparar activitats de sensibilització, jornades de formació o cursos d’introducció a la temàtica de pau és important conèixer i tenir a mà alguns dels materials i recursos didàctics existents. En
primer lloc citem alguns informes periòdics que permeten un seguiment regular sobre els temes de pau i
conflictes. En segon lloc, trobareu diversos llocs web on podeu cercar i trobar recursos didàctics.

Informes i publicacions regulars

Semàfor ECP
El Semàfor és un recull mensual de notícies d’arreu del món classificades per àrees geogràfiques: Àfrica,
Amèrica, Àsia, Europa i Orient Mitjà. El Semàfor també inclou un apartat sobre Organismes Internacionals
i construcció de pau.
ጙጙ http://escolapau.uab.cat/alerta/semaforo.php
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Materials i recursos

Anuari Sipri
L’Stockolm International Peace Research Institute (SIPRI), un dels primers i més prestigiosos centres de
recerca sobre pau d’arreu del món, edita cada any un anuari sobre armament, desarmament i seguretat
internacional. La Fundació per la Pau en publica el resum en català.
ጙጙ www.sipri.org/yearbook
ጙጙ www.fundacioperlapau.org/publicacions/interior_publicacions.php?ID=98

Alerta 2010!
Cada any l’Escola de Cultura de Pau publica aquest informe on analitza l’estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de sis eixos d’anàlisi: conflictes armats, tensions, processos de pau,
crisis humanitàries, drets humans i justícia transicional i dimensió de gènere en la construcció de pau.
ጙጙ http://escolapau.uab.cat/alerta/alerta.php
Informe anual Centre Delàs
Cada any el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau publica un informe sobre la despesa
militar de l’Estat espanyol i les exportacions d’armes.
ጙጙ www.centredelas.org

Materials i recursos

Contra informe ONG Campanya Armes Sota Control
Cada any Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermón Oxfam publiquen un informe sobre el control i la transparència del comerç d’armes on s’analitza les estadístiques oficials de les
exportacions espanyoles de material de defensa i es valora el grau de compliment o incompliment de la llei
estatal.
ጙጙ http://www.fundacioperlapau.org/arxiu_documental/documents/220710contrainforme2009.pdf
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Principals llocs web
amb materials d’Educació per la Pau
www.fundacioperlapau.org
Al web de la Fundació per la Pau hi podeu trobar publicacions, exposicions, vídeos, fitxes didàctiques, etc.,
elaborades per la pròpia entitat, a més d’informació sobre temes de pau en general.
www.edualter.org
Edualter, Educació Alternativa. Un portal d’enllaços a materials i bibliografia d’educació per la pau.
http://federacio.ongd.org/recursos
Centre de Recursos de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, amb les propostes educatives de
les entitats que formen les federacions catalanes de pau, drets humans i desenvolupament.
http://escolapau.uab.cat/programas/dinamicas.php
Banc de recursos de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou jocs, dinàmiques i documents d’educació per la pau.
http://elrebost.escoltesiguies.cat
El Rebost. Recursos educatius i pedagògics dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya

www.solidaries/.org/index.php?page=centre-de-recursos
Centre de Recursos per la pau i la solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Comarques Gironines i l’Alt Maresme. Inclou jocs, exposicions, carpetes pedagògiques, i altres recursos sobre pau, drets
humans, gènere, cooperació, etc.
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Materials i recursos

www.portalpaula.org/catala
Projecte Paula, de la Fundació Solidaritat UB, que inclou propostes d’activitats d’educació per la pau per
a l’àmbit d’educació formal.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
E

n general, els temes de desarmament, conflictes i treball per la pau es tracten en els mitjans de comunicació quan són fets relacionats amb l’actualitat. Hi ha però, programes, seccions i mitjans de
comunicació dedicats específicament a temes de solidaritat, cooperació i pau. Aquests són els que hem
recollit en aquest apartat de la guia.

Internet
CANAL SOLIDARI
Coordinadora: Laura Sancho
C/ Méndez Núñez, 1, 3r 2a
08003 Barcelona
☎☎ 93 315 18 70
ХХ canalsolidari@hazloposible.org
ጙጙ www.canalsolidari.org
PLANETA PAU: Portal de blocs de pau
ጙጙ www.fundacioperlapau.org/blocs/
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Mitjans de comunicació

SICOM (Solidaritat i Comunicació)
President: Josep Cabayol
C/ Diputació, 296, baixos
08009 Barcelona
☎☎ 670 243 498
ХХ sicomtv@gmail.com
ጙጙ www.sicom.cat

Ràdio

Mitjans de comunicació

CATALUNYA RÀDIO
Programa: Solidaris
Directora i presentadora: Rita Marzoa
Dia i hora d’emissió: dissabte de 13 h a 14 h
Av. Diagonal, 614
08021 Barcelona
☎☎ 93 306 92 53
ХХ solidaris@catradio.cat
ጙጙ www.catradio.cat
COM RÀDIO
Programa: Tots per tots
Director i presentador: Ramon Company
Dia i hora d’emissió: de dilluns a divendres de
19.30 h a 23.00 h
Travessera de les Corts, 131 – 159
08028 Barcelona
☎☎ 93 508 06 00
ХХ totspertots@comradio.es
ጙጙ www.comradio.com
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CONTRABANDA FM
Programa: Ones de pau
Director i presentador: Jordi Gállego
Dia i hora d’emissió: diumenge de 23 h a 00.30 h
Apartat de correus 746
08080 Barcelona
☎☎ 93 317 73 66
ХХ onesdepau@altaveu.org
ጙጙ www.contrabanda.org

Televisió

XARXA DE TELEVISIONS LOCALS
Programa: Solidaria
Director i presentador: Jaume Recasens
Dia i hora d’emissió en funció de la TV local
Plaça del Penedès, 4, 4a planta
08720 Vilafranca del Penedès
☎☎ 93 817 10 46
ХХ solidaria@rtvvilafranca.cat
ጙጙ www.rtvvilafranca.com

TVE (La 2)
Programa: Para todos la 2
Espai de solidaritat i cooperació
Coordinadora: Dolors Elias
Dia i hora d’emissió: de dilluns a divendres de
13.45 h a 14 h
C/ Mercè Vilaret s/n
08190 Sant Cugat del Vallès
☎☎ 93 582 37 68
ХХ dolors.elias@rtve.es
ጙጙ www.rtve.es/television/para-todos-la-2
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Mitjans de comunicació

CANAL 33
Programa: Latituds
Director: Jordi Vilardell
Dia i hora d’emissió: dimarts a les 22.40 h
C/ de la TV3, s/n
08970 Sant Joan Despí
☎☎ 93 499 95 67
Servei d’atenció a l’audiència:
ጙጙ www.tv3.cat/5430
ጙጙ www.tv3.cat/latituds

Premsa escrita

Mitjans de comunicació

DIRECTA – Setmanari de Comunicació
Direcció assembleària
C/ Radas, 27
08004 Barcelona
☎☎ 93 527 09 82
ХХ directa@setmanaridirecta.info
ጙጙ www.setmanaridirecta.info

44

Revista ONGC
Organitzacions no governamentals catalanes
Suplement trimestral Paucat
Director: Francesc Dalmases
C/ Fonollar, 14
08003 Barcelona
☎☎ 93 533 42 38
ХХ ongc@igman.cat
ጙጙ www.ongc.lesrevistes.cat
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Amb el suport de:

La Fundació per la Pau és una ONG nascuda el 1983 que treballa
per un món en pau.
A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa,
impulsa tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l’eradicació de la violència com a forma de relació entre les
persones i pobles.

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

