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BARCELONA | EFE/DDG El creador de la Fundació per la Pau (FundiPau) i president del seu comitè
internacional i actual vicepresident de l'Institut Català Internacional per a la Pau, Alfons Banda i
Tarradellas, va morir ahir a Barcelona als 69 anys. L'ONG FundiPau va lamentar "profundament la seva
pèrdua" i a la vegada va demanar "mantenir viu el seu exemple de treball constant, tenaç i confiat per la
pau i el seu convenciment que la pau és el camí, que és el que seguirà marcant el nostre". Alfons Banda
va néixer a Girona el 1944. Químic de formació, va desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit
de l'educació, com a professor i director en diverses institucions educatives.
El seu interès pel pacifisme va començar en la dècada dels 70 del segle passat de la mà de persones
com Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Félix Martín, Arcadi Oliveres i Pepe Beúnza.
A l'inici de la dècada dels 80 va rebre una altra influència decisiva: la del Premi Nobel de la Pau Sean
McBride, a qui considerava un dels seus mestres. Arran d'una conferència de McBride a Barcelona,
Alfons, amb un petit grup de persones, van decidir fundar la Fundació per a la Pau.

Catalunya

Publicidad

Nueva Tarifa ONE
La primera tarifa 100% online de
luz y de gas de Endesa, con un
precio siempre competitivo
www.endesaone.com

¿Un iPhone nuevo por 17 ?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco.

Tú Puedes Dejar De Fumar
Con tu fuerza de voluntad y la
ayuda de Nicorette puedes dejar
de fumar
Un consens impossible per a la consulta

www.nicorette.es

www.megabargains24.com

Un consens impossible per a la
consulta
Mas defensa el referèndum per conèixer l'opinió del poble
mentre que González aposta per un canvi...

Navarro creu que hi ha ´els
pitjors presidents en el pitjor
moment´
El primer secretari del PSC considera
que Mas i Rajoy "juguen a la
confrontació" i no dialoguen

Només el 20% dels avis que
pateixen violència domèstica
denuncien els atacs
La Generalitat va rebre l'any passat
l'avís
de 751 casos de maltractaments en
l'àmbit familiar...

Junqueras vol ocupar l´espai
del qual el PSC ´ha decidit
sortir´
El líder d'ERC reitera que no es
planteja eleccions anticipades i que
garantiran l'estabilitat del...

Mas: ´El sistema educatiu
necessita estabilitat´
El president de la Generalitat, Artur
Mas, va reiterar ahir que el Govern "no
està gens d'acord"...
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Tú Puedes Dejar De Fumar
Con tu fuerza de voluntad y la ayuda de Nicorette
puedes dejar de fumar
www.nicorette.es

Seguro 3 en 1 de Nuez
Paga tu seguro de coche y te regalamos el
seguro de moto y hogar.
www.SegurosNuez.es

Cenáis 2 y paga solo 1
Imprime tu cheque y disfruta en Foster's
Hollywood hasta el 9 de Marzo
www.elchequegorron.es

Enllaços recomanats: Hoteles Baratos | DEPOSI TOS Open 4% | Oscars | Premios Goya
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