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PRESENTACIÓ

L’any 2014 va ser un any, com sempre, intens en activitats i oportunitats.
Però és indubtable que una notícia ens va corprendre a l’inici de l’any (precisament el 30 de
gener, dia assenyalat per a les persones que treballen per la pau): la mort de l’Alfons.
Són moltes coses, personals, de tarannà, d’inspiració, d’actitud, de compromís, de reflexió, que
podríem destacar de l’Alfons i que, sens dubte, ens han ajudat a ser millors persones i més compromeses amb la pau.
Idees fundacionals de l’entitat, que van veure molt de la visió de l’Alfons eren, per exemple, la
necessitat de sensibilitzar sobre la violència i els conflictes a altres públics que no fossin els ja
convençuts, i de l’altra, la convicció que les persones, a partir de la reflexió crítica i una consciència mobilitzadora, podien ser motor de canvi.
D’entre les moltes coses fetes aquest 2014, deixeu-me’n destacar dues que lliguen, precisament,
amb aquestes idees. D’una banda, la col·laboració amb la Companyia de teatre La Virgueria per
a fer ‘El pes del plom’, una peça teatral sobre el comerç d’armes que es va poder veure durant
diverses setmanes a Barcelona.
I de l’altra, una gran notícia amb la qual acabàvem l’any: l’entrada en vigor del Tractat sobre
Comerç d’Armes. Gran notícia pel que conté, la possibilitat de limitar de forma efectiva els
terribles impactes sobre la població civil de la proliferació de les armes, però també pel que ha
suposat: que persones i ONG han estat capaces de doblegar i superar els interessos de la indústria miliar i les resistències de les potències armamentístiques.
Jordi Armandans
Director
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Tallers, activitats i exposicions
Tallers d’Educació per la Pau
El 2014 es van dur a terme 60 tallers d’educació per la pau en escoles i instituts de Catalunya.
38 es van adreçar a grups de primària i 22 a grups de secundària. Un total de 1.610 alumnes i
60 professors van prendre part en aquesta activitat orientada a promoure la pau, el diàleg i la
resolució pacífica dels conflictes entre els més joves

Propostes pel DENIP
Pel Dia Escolar de la Noviolència i la Pau de 2014, FundiPau va enviar als centres educatius el
document No més riscos: prohibim les armes nuclears, on es proposava d’organitzar un debat a
classe sobre el perill que representen les armes nuclears en el món d’avui, sobre les greus conseqüències humanitàries que comporta la seva utilització (casos d’Hiroshima i Nagasaki) i sobre
la necessitat de prohibir-les.
També es va activar per tercer any consecutiu, el Mapa DENIP, una eina que ofereix FundiPau
a fi de poder recollir, visualitzar i localitzar les activitats que les escoles i les entitats duguin 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 2014 es van recollir fins a 90 activitats de centres
educatius.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposició Seriosament ... 25 arguments per la pau en còmic
Del 5 de novembre al 18 de desembre Granollers va acollir aquesta exposició de FundiPau on es
recullen els 25 arguments de FundiPau per a la construcció d’una Cultura de Pau transformats
en 25 il·lustracions de diferents humoristes gràfics: Cesc, Ferreres, Forges…. L’exposició se
serveix de l’humor per recordar la urgència d’implicar-nos en la construcció de la pau.

Exposicions a Girona
Durant el 2014, dues exposicions de FundiPau, gestionades per la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, es van poder visitar en diverses localitats.
D’una banda la mostra Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic i de l’altra, Cinema i
Pau.

Exposicions a La Conreria
L’alberg i casa de colònies La Conreria, de la Fundació Pere Tarrés, acull algunes de les exposicions de FundiPau una vegada ja han acabat la ruta per diverses localitats. El 2014 s’hi van
poder visitar les mostres La violència que acceptem, Globalització, Desarmats, més segurs?, Una
casa comuna una casa complexa, Drets humans, i Cultura de pau per al nou mil·lenni.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes, jornades i cursos

XXI Trobada de Barcelona: 100 anys de guerra i pau
Els dies 8 i 9 de maig del 2014 FundiPau i Justícia i Pau van organitzar la XXI edició de la
Trobada de Barcelona a l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). Amb
motiu del centenari de l’inici de la primera Guerra Mundial, en les sessions es va debatre sobre
els avenços i els límits d’un govern mundial en la prevenció de la guerra, es va fer balanç dels
conflictes armats i dels processos de pau en el darrer segle i es va analitzar el paper de la ciutadania i dels moviments socials en la construcció d’un món en pau.
Podeu consultar les fotos, els vídeos i els àudios de la Trobada a www.fundipau.org/trobada

Acte Desarmament: victòries i reptes
El 26 de juny, vam convidar Daniel Mack de la campanya Armes sota Control, i Magnus Løvold
de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, a parlar de les fites assolides i dels reptes pendents en matèria de desarmament en l’àmbit global. Mack es va fer ressò
de l’important avenç que representa el Tractat sobre Comerç d’Armes, que s’acabava d’aprovar,
i Løvold va explicar els esculls a superar i el full de ruta d’ICAN per assolir el repte de prohibir
les armes nuclears.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Acte d’homenatge a l’Alfons Banda
El 29 de setembre a les 19.00 h, el Paranimf de la Universitat de Barcelona es va omplir de
persones que volien recordar i retre homenatge a l’Alfons Banda, fundador i president de
la Fundació per la Pau entre els anys 1983 i 2011. Organitzat conjuntament per FundiPau i
l’ICIP, a l’acte hi van assistir representants de diverses institucions i de la societat civil i va
incloure parlaments, música i la lectura de textos de l’Alfons. L’apunt musical va anar a càrrec
de la Coral Primavera per la Pau i la periodista Rita Marzoa va ser l’encarregada de la presentació.

Jornada Cultura de pau i regeneració democràtica: ciutadania, participació i
comunicació
El 19 de desembre, de 10.00 h a 20.00 h FundiPau i la Fundación Cultura de Paz van organitzar aquesta jornada a la sala Mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Es va debatre sobre les oportunitats i els reptes d’avançar cap a una cultura de pau, sobre si
cal una regeneració democràtica, sobre les noves formes de comunicació per a una nova democràcia, i sobre el paper de la ciutadania. Els ponents van ser Federico Mayor Zaragoza, Xavier
Masllorens, Itziar González, Ismael Peña-López, Montse Santolino, Juan Luís Sánchez Joan
Subirats, Jaume López.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en conferències, taules rodones i jornades del moviment per la pau
Durant tot l’any, diversos membres de FundiPau van participar en actes, conferències, seminaris,
taules rodones, debats, cursos i altres actes públics a Catalunya i a l’Estat. En detallem alguns:
•

El 7 de març, xerrada Desarmament, fent camí cap a la pau, al Foment Mataroní, en un
acte organitzat per la coral Primavera per la Pau de Mataró.

•

El 8 d’abril, sessió sobre la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears en el XVI Curs monogràfic La protección de la población civil por el derecho
internacional humanitario y las armas de destrucción masiva, en particular las armas
nucleares, organitzat per l’institut Universitari General Guitierrez Mellado i pel Centro
de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja española (CEDIH)

•

El 13 de juny, participació en l’acte d’Homenatge a Federico Mayor Zaragoza que es va
fer a Granollers.

•

El dia 3 d’octubre, participació en la taula rodona Memòria història i compromís amb
la cultura de pau, en la Conferència de ciutats per la pau a la mediterrània, celebrada a
Granollers per debatre sobre el paper dels municipis i de la societat civil en la construcció de la pau a la mediterrània.

•

El 7 de novembre, xerrada Catalunya Nació de Pau a la Casa de la Cultura de Lloret de
Mar. En la intervenció de FundiPau es van plantejar propostes de seguretat alternatives a
la via militar.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU

IX Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
Emilia Laura Arias Domínguez amb el reportatge Una revolución lenta, pero irreversible sobre
la lluita de les dones gitanes per la igualtat, i Tomás Alcoverro, bon coneixedor de la història i la
realitat del Pròxim Orient, en la categoria de trajectòria personal van ser els dos guardonats en
la novena edició el Memorial Joan Gomis. L’acte de lliurament de premis es va fer el dia 22 de
desembre a l’Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona.

Participació en cicles de cinema i cinefòrums
Per cinquè any consecutiu, Mans Unides, Samba Kubally, FundiPau, Càritas, Creu Roja i la
plataforma No a la MAT de la Selva, van organitzar el cicle de Cinema, Drets Humans i Reivindicacions Socials a Santa Coloma de Farners. Les pel·lícules i el debat es van convocar els
divendres de gener a maig a la Biblioteca Joan Vinyoli.
El 27 de maig FundiPau i Justícia i Pau van presentar la pel·lícula Los limoneros al cinema
Truffaut de la capital gironina en el marc del cicle Cinema i Solidaritat organitzat pel Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat de Girona, la Coordinadora d’ONG Solidàries i el mateix
Cinema Truffaut.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació / Publicacions
Butlletí
Durant el 2014 es van publicar tres nous números del Butlletí de FundiPau, el 106, el 107 i el
108. El Butlletí 106 va ser un número especial en record de l’Alfons Banda. En els números
107 i 108 es van tractar temes com la situació a la República Centreafricana, el Mundial del
Desarmament 2014 —una iniciativa de FundiPau coincidint amb el Mundial de Futbol—, els
nous passos en la prohibició de les armes nuclears, l’entrada en vigor del Tractat sobre Comerç
d’Armes i l’Estat Islàmic, entre d’altres.

El Correu per la Pau
Durant l’any 2014 es van enviar un total de 18 edicions de El Correu per la Pau, la publicació
electrònica de FundiPau que s’envia des de l’any 1999. El desembre de 2014, el nombre de
subscriptors va arribar als 6.718.

Plana web FundiPau
Durant el 2014, la plana web de FundiPau va rebre 22.607 visites, i es van consultar 63.063
planes segons les estadístiques de Google Analytics
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Web Abolim les Armes Nuclears
El mes de setembre del 2014 vam inaugurar la plana web Abolim les Armes Nuclears, pocs dies
abans de la celebració, el 26 de setembre, del Dia Internacional per a l’Eliminació Total de les
Armes Nuclears. En aquesta web s’hi pot trobar informació sobre l’armament nuclear, sobre la
necessitat de prohibir-lo i sobre les activitats de FundiPau en la campanya.
www.fundipau.org/nuclears/

Web Cap a un Tractat sobre Comerç d’Armes
El desembre del 2014, el Tractat sobre Comerç d’Armes va entrar en vigor i des de FundiPau
vam mantenir activa i actualitzada aquesta plana web sobre el procés diplomàtic i les accions
de la campanya Armes Sota Control que van aconseguir que el TCA ja sigui una realitat.
www.fundipau.org/tca

Planeta Pau
Creat per FundiPau l’any 2010, durant el 2014 aquest portal de blocs de temàtica de pau va
agregar gairebé un miler d’articles dels 35 autors o col·lectius que en formen part. El portal inclou blocs en català, castellà, anglès i francès i el seu objectiu és afavorir l’intercanvi
d’idees,visions i perspectives sobre temes relacionats amb els conflictes, el 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 2014, FundiPau comptava amb 5.759 persones adherides al Facebook i
amb 3.185 seguidors i seguidores al twitter, i havia rebut 9.972 visualitzacions dels vídeos al
seu canal YouTube.

Presència als mitjans de comunicació
FundiPau va comptabilitzar un total de 220 impactes en mitjans de comunicació durant el 2014
en premsa escrita, ràdio, televisió i internet. El major nombre d’impactes es van produir en els
mitjans en línia. Pel que fa als continguts, els dos temes que van concentrar el major nombre
d’aparicions van ser el record i les mostres de condol per la mort d’Alfons Banda i l’entrada en
vigor del Tractat sobre Comerç d’Armes.

Anuari SIPRI 2014
FundiPau va traduir al català –per novè any–, i al castellà –per tercer any–, el resum de l’anuari
sobre armament, desarmament i seguretat internacional que edita l’Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI).
El SIPRI Yearbook 2014 va constatar, entre altres aspectes, la disminució de vendes de les
principals empreses d’armes mentre que augmentaven les vendes de les companyies russes;
l’increment de les importacions d’armes del sud d’Àsia i del Golf pèrsic; i la disminució de la
despesa militar a occident mentre creixia a la resta. L’informe també posava de manifest que
malgrat la reducció de les forces nuclears, s’està invertint en la seva renovació.
L’Stockholm International Peace Research Institut (SIPRI) és un dels més antics i prestigiosos
centres de recerca per la pau al món i cada any, des del 1969, publica el seu anuari.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
El Pes del Plom
Del 23 d’abril a l’11 de maig la companyia La Virgueria va representar a la Sala Beckett de
Barcelona El pes de plom, un thriller poètic sobre la indústria armamentística. El director de
FundiPau, Jordi Armadans, va ser una de les persones amb qui els autors i directors de l’obra,
Aleix Fauró i Isis Martín, es van entrevistar per documentar-se i també va participar en la taula
rodona que es va celebrar el 9 de maig, al finalitzar la representació.

Dia Internacional de la Dona per la Pau i el Desarmament
El 24 de maig, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona per la Pau i el Desarmament, les dones que formen part de FundiPau van fer pública una declaració on reflexionaven sobre el paper de les dones en els conflictes armats, on figuren entre la majoria de víctimes,
i recordaven que moltes han actuat, i actuen, com a agents de pacificació, de desarmament, de
mediació i de canvi en entorns de conflicte.

Estand a la Mercè 2014
Els dies 20, 21 i 24 de setembre FundiPau va tenir un estand a la llotja de la 19a Mostra
d’Associacions de Barcelona, organitzada amb motiu de les Festes de la Mercè. A més de facilitar informació i material sobre les campanyes i les activitats de l’entitat, es va convidar les
persones que es van acostar a l’estand a dibuixar per transformar les armes nuclears. Es van
realitzar més de 80 dibuixos que es van enviar a la campanya internacional.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears
En l`àmbit internacional, l’any va començar amb força amb la celebració de la 2a Conferència
sobre l’Impacte Humanitari de les Armes Nuclears, que va tenir lloc els dies 13 i 14 de febrer a
Nayarit, Mèxic, i on van participar 146 Estats.
El 28 de març, INCIPE i FundiPau van organitzar conjuntament a Madrid el seminari Jornada
sobre armas nucleares, on es va analitzar el paper d’Espanya en el debat sobre l’impacte humanitari de les armes nuclears i els processos diplomàtics per a la seva regulació.
La jornada, presentada per Vicente Garrido, director general d’INCIPE i Jordi Armadans, director de FundiPau, va comptar amb les ponències de Gonzalo de Salazar, Sots Director General
de No proliferació i Desarmament del Ministeri d’Afers Exteriors, de Juan Blázquez, Conseller
Tècnic per a Afers Nuclears del Ministeri d’Afers Exteriors, i d’Héctor Guerra, coordinador per
a l’Amèrica Llatina i El Carib d’ICAN.
Entre els assistents hi havia membres de les Forces Armades i del Ministeri de Defensa,
diplomàtics de les Nacions Unides, representants de la Creu Roja Espanyola, professors
d’universitat, a més de diversos membres d’INCIPE i de FundiPau.
El 26 de setembre es va celebrar la primera edició del Dia Internacional per a l’Eliminació
Total de les Armes Nuclears, establert per les Nacions Unides per tal de posar damunt la taula
de l’agenda internacional la problemàtica d’aquestes armes. A Barcelona,FundiPau es va sumar
a la jornada amb un acte reivindicatiu al Portal de la Pau consistent en la lectura d’un manifest
i en el llançament de 69 globus en forma de coloms de la pau des d’una Golondrina situada al
mig de les aigües del port, en record del 69 aniversari de les bombes sobre Hiroshima i Nagasaki l’any 1945. També hi van actuar, de forma desinteressada, el grup de tamboriners Gorrallargs
Oriola.
L’acte va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de Las Golondrinas, Port 2000, Port de Barcelona i de mig centenar de voluntaris.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Els dies 6 i 7 de desembre, ICAN va organitzar el Fòrum de la Societat Civil a Viena, sota
el lema El coratge de prohibir les armes nuclears, on activistes, experts, personalitats públiques, representants d’organitzacions internacionals i supervivents de les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagasaki es van reunir per debatre sobre la millor estratègia per avançar cap a
l’abolició de les armes nuclears. Una delegació de FundiPau hi va participar activament.
Posteriorment, els dies 8 i 9 de desembre, i també a Viena, va tenir lloc la 3a Conferència Internacional sobre l’Impacte Humanitari de les Armes Nuclears, on van participar representants
de més de 150 Estats. Al finalitzar, el govern austríac va lliurar el Compromís d’Àustria (posteriorment, Compromís Humanitari) en el qual es comprometia a treballar per “omplir el buit legal per a la prohibició i eliminació de les armes nuclears” i es va comprometre a “cooperar amb
totes les parts implicades per assolir aquest objectiu.” 44 països van donar suport al document.
La delegació de FundiPau també va participar en aquesta trobada.

Campanya Armes Sota Control. Tractat sobre Comerç d’Armes.
El 2014 va ser un any especialment rellevant per a la campanya Armes sota Control perquè va
concloure amb l’entrada en vigor del Tractat sobre Comerç d’Armes a l’arribar a les 50 ratificacions que calien. Després de més de 20 anys de campanya i de reivindicacions de la societat civil,
es va aconseguir una fita històrica.
Destaquem alguns dels moments més rellevants de la campanya durant el 2014:
•

El 19 de febrer, el Congrés dels diputats espanyol va ratificar el TCA.

•

El 3 de juny, un any després d’obrir el tractat a signatura, 118 països l’havien signat i
40 l’havien ratificat.

•

El 24 de setembre, amb una cerimònia especial a la seu de les Nacions Unides, 8 països
van ratificar el TCA i va arribar a les 53 ratificacions.

•

El 24 de desembre, el TCA va entrar en vigor, només 18 mesos després que s’obrís el
text a la signatura, el juny del 2013.
15

CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola d’armes.
El 30 de maig, les ONG de la campanya Armes Sota Control, Amnistia Internacional, FundiPau,
Greenpeace i Intermón Oxfam, van presentar l’informe anual sobre les exportacions espanyoles
d’armes realitzades el 2013, Jugando con fuego.
L’informe alerta del risc que el Govern central relaxi el control de les exportacions d’armes
donat que les autoritzacions de vendes d’armes espanyoles de 2013 van duplicar les de l’any
anterior i que, a més, es van realitzar operacions preocupants amb diversos països, a causa de
la naturalesa del material exportat i/o del risc que aquest pugui ser usat per cometre o facilitar
greus violacions de drets humans.

Mundial del desarmament
El 7 de juliol, FundiPau va fer públic el resultat del Mundial del Desarmament 2014, una classificació dels estats participants en el Mundial de futbol 2014 segons la seva aposta i implicació
en el desarmament i el control d’armes. Per obtenir la classificació es va tenir en compte el compromís dels estats amb els tractats internacionals de desarmament i de control d’armes i amb
les campanyes actives actualment.
Els dos països guanyadors del Mundial del Desarmament van ser Costa Rica i Mèxic. Els dos
pitjor classificats, els Estats Units i Rússia.

16

CAMPANYES I DESARMAMENT
Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
En ocasió del Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar (Global Day of Action on Military
Spending), a Catalunya i a l’Estat Espanyol, FundiPau i Justícia i Pau van rellançar la plana
web Retallem la despesa militar, invertim en despesa social. S’hi insisteix en que no podem
acceptar que quan les necessitats més bàsiques no estan cobertes per a tota la població, es dediquin 41,15 milions d’euros cada dia a la despesa militar.
www.retallemladespesamilitar.org

Campanya Aturem els robots assassins
L’any 2014 va ser cabdal per situar la problemàtica dels robots assassins a l’agenda internacional. D’una banda, el 27 d’abril, el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre l’ús de
drons armats en què demanava la prohibició del desenvolupament, producció i ús dels robots assassins i urgia a la Unió Europea a desenvolupar polítiques respectuoses amb els drets humans i
el dret internacional humanitari.
D’altra banda, del 13 al 16 de maig va tenir lloc a les Nacions Unides la primera trobada
multilateral sobre robots assassins amb països membre de la Convenció sobre Armes Convencionals. Hi van participar experts en sistemes d’armes autònomes letals d’un total de 87 països
i es va reconèixer la necessitat de continuar amb les deliberacions per fer front al desafiament
d’aquestes armes.

Objecció fiscal
Un any més, durant la campanya de la declaració de la renda, FundiPau va recordar la importància de treballar per implicar els ciutadans i els governs en la construcció i la difusió d’una
cultura de pau i noviolència, una opció que passa per invertir en solidaritat i no en exèrcits.
L’any 2014, 19 persones que van fer l’objecció fiscal van destinar els 2.333,79 euros resultants
a les activitats de FundiPau.
17

CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Procés de pau al País Basc
El 21 de febrer, FundiPau va donar suport al Fòrum Social per impulsar el procés de pau al
País Basc, una iniciativa de Bake Bidea i Lokarri amb el suport d’entitats d’arreu del món per
impulsar la participació de la ciutadania en l’impuls del procés de pau.
El Fòrum es va celebrar el 14 de març a Pamplona i el 15 de març a Bilbao i hi van participar
diversos membres de FundiPau. S’hi van abordar temes com el desarmament, la reintegració, els
drets humans i com afrontar el passat. El 27 de maig es van presentar públicament les recomanacions que van sorgir dels debats.

Conflicte de Síria
El 15 de març, FundiPau va participar en la manifestació Solidaritat amb el poble de Síria,
juntament amb altres ONG, partits polítics, sindicats i federacions.
El 7 de juny, es va convocar una jornada de debat sobre Síria, La revolució siriana, organitzada
per l’Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia, FundiPau, Lluita Internacionalista i Sodepau, en el marc del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià. L’acte va tenir lloc
al Centre Cívic La Sadeta i va comptar amb el testimoni de periodistes i activistes com Marc
Marginedas, periodista d’El Periódico; Samar Yazbek, escriptora siriana exiliada a París; Zozan
Alosh, representant del PYD kurd, i Zaki Alrifai, de l’Associació sirio-catalana per la llibertat i
la Democràcia.
El 19 de juny, FundiPau va comparèixer, conjuntament amb altres organitzacions, a la Comissió d’Acció Exterior del Parlament de Catalunya per parlar de la situació a Síria.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Palestina
Durant el mes de juliol, FundiPau va participar en diversos actes convocats a Barcelona per
manifestar el rebuig als atacs contra la població palestina: el 7 i 17 a la concentració Amb
Palestina al cor, i el 9 a la manifestació Barcelona amb Palestina.
El 30 de juliol, davant l’escalada de violència al Pròxim Orient, diverses organitzacions catalanes van fer públic el manifest Prou violència i prou ocupació a Gaza! on es demanava que es
faci possible la pau i el respecte als drets humans a Palestina i a Israel

Colòmbia
El mes de novembre, FundiPau es va adherir al manifest per donar suport al procés de pau a
Colòmbia resultant de la trobada internacional organitzada per la Fundación Cultura de Paz,
Lokarri i Mundubat al País Basc.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2014: 172.143 €

Ingressos

Despeses

Recursos propis

Subvencions

55%

45%

Ingressos per
exposicions,
tallers,
materials, etc.

Suport a actors
de pau en zones de
conflicte

Gestió,
administració
i captació

5%
15%
10%

45%
40%

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 2014 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 i la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans de la Generalitat de
Catalunya, la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidària, la Fundación Cultura
de Paz, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments de tot Catalunya.

Participació en xarxes i federacions i iniciatives com l’Acord Nacional d’Acció Exterior o Estat de Pau.
Durant l’any 2014, FundiPau ha col·laborat amb diverses entitats, xarxes, federacions i
organitzacions tant en l’àmbit nacional com internacional. En l`àmbit internacional destaca
especialment la col·laboració amb la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears i amb la coalició Armes sota Control (Control Arms).
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MEMBRES
Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau durant el 2014 va ser possible gràcies a la col·laboració i suport
de 450 socis i donants i de 3.506 simpatitzants.

Comitè Internacional
Oscar Arias, Hilarión Capucci, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza, Thomas Nash, Arcadi Oliveres, Adolfo Pérez Esquivel, Rebecca Peters i Cora Weis.

Patronat
Xavier Masllorens (president), Carme Suñé (vicepresidenta), Francesc Gusi (secretari),
Gabriela Serra (tresorera), Montserrat Arbós, Maria Carme Bernat, Albert Caramés,
Teresa Dalmau, Enric Masllorens, Antoni Sansalvadó, Antoni Soler, Rafael Vilasanjuan
(vocals).

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

