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Mor als 69 anys Alfons Banda, impulsor de
l'Institut Català Internacional per la Pau
Directori

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Icip
Clàssics Pau
Girona
Joan Gomis

L'impulsor, vicepresident i membre de la Junta de Govern de l'Institut
Català Internacional per la Pau (Icip), Alfons Banda, ha mort aquest dijous a
Barcelona als 69 anys, ha informat aquest divendres la institució en un
comunicat.
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Amb la col·laboració de

Banda (Girona, 1944), que va tenir un paper rellevant en la creació del Icip
el 2007, era vicepresident de la institució des del 2012 i director de la
col·lecció de llibres 'Clàssics de la Pau i la Noviolencia' editat per l'Icip i Angle
Editorial.
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Ha destacat que Banda, que es va interessar pel pacifisme en els 70 de la
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mà de Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix Martí o l'irlandès Sean
McBride, era un "lluitador constant per a la pau, divulgador de la importància
de la cultura de la pau i del paper crucial de l'opinió pública en la lluita per la
justícia".
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La cerimònia s'oficiarà aquest dissabte a les 13.00 hores al Tanatori de les
Corts de Barcelona i el 6 de febrer es farà una eucaristia a les 20.00 hores
als Jesuïtes de Casp.
La Junta de Govern, la presidència, la direcció i equip de l'Icip han lamentat
la seva pèrdua, i s'han compromès a seguir el seu camí per difondre el seu
llegat.
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Relacionades
Evacuat un edifici a
Maçanet de Cabrenys
(Girona) a l'ensorrarse el sostre
(01/02 11:43)

Un mort a l'incendi
d'una casa a
Empúriabrava(Girona)
(26/01 10:17)

Ferit lleu després de
caure amb el cotxe al
riu Güell de Girona
(23/01 10:57)
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Rajoy avisa Mas: "Combatré sense descans tot
el que sembri discòrdia a Espanya"

Troben mort al seu apartament de Manhattan
l'actor Philip Seymour Hoffman

ARA EN PORTADA...
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La filla de Woody Allen, Dylan Farrow, trenca el
seu silenci i l'acusa d'abusar d'ella sexualment
quan era nena
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CiU, ERC i ICV registren la proposta perquè es permeti 'Her' i 'Capità Phillips', premis del Gremi de Guionistes
la consulta
dels EUA

CATALUNYA.- La Generalitat comença un pla
pilot d'ajuda a autònoms en nou entitats

Ignacio González critica que Catalunya incompleixi un
objectiu de dèficit fixat "a la carta"

Un home segresta més de 20 estudiants en una escola
de Moscou

BFA-Bankia supera els objectius i guanya 818
milions el 2013

Ignacio González diu que l'economia perillaria si no es
posa fre al "desafiament sobiranista"

Un home armat segresta desenes d'estudiants en una
escola de Moscou i mata un policia

Abertis completa la venda de la concessionària
Codad per 48 milions
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Els Phoenix Suns sondegen el fitxatge de Pau Gasol

BTV oferirà la gala dels VI Premis Gaudí de cinema
català

L'ACA millora els equips elèctrics per controlar el
pantà de Riudecanyes

'Los últimos días' gran favorita dels Premis Gaudí

Rigau coordinarà el recurs al TSJC amb els
directors afectats pel 25% de castellà

Bàsquet/Lliga Endesa.- El FIATC Joventut atropella La
Bruixa d'Or (93-72) i l'Estudiantes cau a l'últim minut
Futbol.- El món de l'esport acomiada Luis Aragonés

Temples virarà cap a un so "molt diferent" al seu segon
àlbum

Una monja valenciana celebra els seus 100 anys
amb 97 membres de la seva família i Comunitat
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Un mort en un xoc frontal entre dos turismes a

Gallardón no té inconvenient en "donar-li informació" al

Julián Muñoz demana l'indult per motius clínics i
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Sabadell

jutge

bona conducta penitenciària

Successos.- Desmantellen una banda que es dedicava Urdangarin.- L'Assemblea Republicana es concentrarà
a falsificar targetes de crèdit
als jutjats per la declaració de la Infanta

Urdangarin.- El jutge degà autoritza que la Infanta
baixi en cotxe la rampa dels Jutjats

Successos.- Els bombers confinen 30 veïns per
l'incendi d'un edifici a Mataró

El Rei reprendrà els viatges a l'estranger el pròxim
11 de febrer, amb una visita a Lisboa

Bretón demana la seva absolució a la causa de
maltractament a Ruth que es jutja en pròximes dates a
Huelva
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