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PRESENTACIÓ
Tots els anys són intensos. Però difícilment podem trobar un any tan intens, que ens hagi marcat i marqui tant les nostres vides com el
2017.
Mai podrem oblidar els atemptats a Barcelona i Cambrils. Vam patir, directament, la cara de la intolerància i la violència. La resposta
de la ciutadania, però, lluny de caure en la revenja i la islamofòbia, va ser serena i ferma.
Atemptats com aquests, ens han de fer (re)pensar on som i què fem. Res justifica la barbàrie. Però per lluitar contra la barbàrie cal
conèixer com es produeix i com s’expandeix. I si volem un món diferent, més segur, just i en pau, cal canviar polítiques i prioritats. Això
és, en bona part, el que vam fer amb la jornada És possible una altra política de seguretat comptant amb especialistes d’arreu del món.
La situació política a Catalunya també ha estat font de preocupació. A les decisions de setembre i octubre, s’hi ha succeït una dinàmica
repressiva que ha significat la pèrdua de llibertat dels Jordis i de membres del Govern i el Parlament. Més enllà d’opcions i opinions
polítiques, a FundiPau sempre hem defensat quatre idees: l’acceptació de l’existència d’un conflicte polític i la necessitat d’una resposta
democràtica al mateix; la preservació de la convivència i la tolerància entre diferents; el respecte als drets humans individuals i col·lectius
i la plena legitimitat de la protesta i la mobilització no-violentes.
En un any de creixement de l’extrema dreta i el racisme arreu del món, FundiPau hem col·laborat activament a fer créixer una
consciència solidària i d’acollida amb la població refugiada. Hem participat activament en la mobilització Casa vostra, Casa nostra, hem
dut l’exposició Refugiats, per què? a 32 ciutats i hem iniciat un projecte impressionat amb 300 estudiants, l’Enfortim Drets!
I una gran doble notícia final: després de molta feina (participació en la campanya internacional ICAN, manifest comunitat científica,
resolucions al Congrés, etc.) la consecució del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears referma la capacitat de la societat civil de
canviar la realitat. I la concessió del Premi Nobel de la Pau, un merescut reconeixement que volem fer a totes i tots vosaltres. Sense el
vostre escalf, suport i participació activa, no hauríem rebut aquest Premi.
Gràcies!

Jordi Armadans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions
Refugiats, per què?
Durant el 2017, l’exposició itinerant Refugiats, per què? nascuda la tardor del 2016, va visitar
trenta-dues localitats de tot Catalunya i també va viatjar a Madrid. Amb la mostra es vol reivindicar el dret d’asil, fomentar l’acollida i generar actituds solidàries envers els refugiats, alhora
que es reclama que cal incidir sobre les causes que aboquen milions de persones a fugir de casa
seva, principalment la proliferació d’armes i la guerra.
Les poblacions que van acollir l’exposició el 2017 van ser: Badalona, Barcelona, Cardedeu,
Lloret de Mar, Girona, Sant Adrià del Besòs, Pallejà, Viladecans, Terrassa, Caldes d’Estrac,
Vic, Premià de Mar, Vilafranca del Penedès, Sant Hilari Sacalm, Anglès, Figueres, Montcada i
Reixac, Gavà, Manresa, Granollers, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat
del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Pere de Riudebitlles, Canovelles, Santpedor, Vilanova i
la Geltrú, les Roquetes, Cubelles, La Garriga i Madrid.
En moltes d’aquestes localitats també es va fer una xerrada de presentació o una taula rodona
sobre el contingut de l’exposició, amb membres de FundiPau. Aquest va ser el cas de Badalona,
Cardedeu, Lloret de Mar, Sant Adrià de Besòs, Girona, Lleida, Pallejà, Viladecans, Vilafranca
del Penedès i Madrid.
fundipau.org/refugiats
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Propostes didàctiques
Refugiats, per què?
Un dels principals objectius de l’exposició Refugiats, per què? és arribar a la població més jove
per tal que conegui la situació de les persones refugiades i reflexioni sobre les possibles vies de
solució d’aquesta crisi. Així, per tal de facilitar l’accés als continguts de l’exposició a les escoles
i instituts, el 2017 es va elaborar i incloure la proposta didàctica Refugiats, per què? a la web
de l’exposició.

Dia Escolar de la Noviolència i la Pau
El 30 de gener, aniversari de la mort de Gandhi, se celebra el Dia Escolar de la Noviolència i
la Pau i cada any FundiPau prepara una proposta didàctica que fa arribar a escoles i instituts
per treballar la jornada a l’aula. Atès l’agreujament de la crisi que patien milions de persones
refugiades, el 2017 es van proposar diverses activitats i iniciatives sobre aquest tema adreçades
als alumnes de primària, secundària i batxillerat.
D’altra banda, FundiPau va activar un any més el Mapa DENIP, una eina col·laborativa creada
el 2012 que permet localitzar i visualitzar les activitats que les escoles i les entitats hagin dut
a terme durant la jornada. En l’edició del 2017 se’n van recollir una vuitantena que ja formen
part de l’arxiu històric d’activitats on es poden agafar idees per a altres edicions de la jornada.
fundipau.org/denip
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Projectes
Enfortim Drets!
El setembre del 2017 es va iniciar el projecte Enfortim Drets! que implicava més de 300 alumnes de sis centres educatius de secundària i batxillerat de tot Catalunya: l’Escola Joan Pelegrí,
de Barcelona; l’Escola Sant Jaume – Les heures, de Lleida; l’Institut Escola Lloret de Mar;
l’Institut Pius Font i Quer, de Manresa; i l’Escola Pia i l’Institut Montsacopa d’Olot.
Al llarg del curs els estudiants van haver de fer recerca, debats i altres activitats al voltant de
les principals causes del refugi i de la situació de les persones refugiades. El projecte també
preveia que durant el 2018 una delegació d’estudiants viatgés a Ginebra per conèixer les institucions internacionals que treballen amb els refugiats i que organitzessin activitats per compartir
la seva tasca i conclusions amb la comunitat educativa dels seus centres o amb el municipi. Com
a culminació de la feina, també de cara al 2018, es va programar un acte conjunt amb els estudiants de totes les escoles i instituts participants.
Durant la tardor i hivern del 2017, FundiPau va fer les xerrades de presentació del projecte a
cadascun dels centres, els va explicar el funcionament de la web que havien d’anar omplint de
continguts a mesura que avançaven en la seva feina i els va lliurar la documentació de treball
per començar la recerca.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes i jornades
Jornada És possible una altra política de seguretat?
El 27 de juny FundiPau va organitzar aquesta jornada per plantejar qüestions com el paper
dels estats per garantir la seguretat, la pau i els drets humans; les possibles vies per combatre
i evitar el terrorisme i les polítiques que calen per prevenir els conflictes armats i facilitar la
mediació, entre d’altres.
Hi van intervenir Celia McKeon, de The Ammerdown Group i coautora de l’informe ‘Rethinking
security’; Robert Parker, director de Política i Comunicació de Saferworld; Beatriz Perales, responsable de Campanyes i Investigació de la secció espanyola d’Amnistia Internacional; Eduard
Soler, investigador sènior i coordinador del projecte MENARA del CIDOB, i Sergio Maydeu,
analista especialitzat en conflictes armats, violència i desenvolupament.
Es poden veure els vídeos de la jornada a:
fundipau.org/jornada-es-possible-una-altra-politica-de-seguretat

Dia de la dona
El 3 de març, FundiPau va participar en el Sopar solidari del Dia de la Dona organitzat per
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, dedicat a les dones refugiades. La responsable de
comunicació de l’entitat, Lourdes Vegés va parlar sobre la situació de les dones refugiades i de
les víctimes dels conflictes armats.
El 8 de març FundiPau es va sumar a l’aturada convocada per reivindicar la tasca i el paper
que juguen les dones en el treball per la construcció de la pau, el diàleg i la reconciliació.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Llibres de pau
El 8 de setembre, FundiPau va organitzar l’acte La pau en paraules en el marc de la 35a
Setmana del Llibre en Català, a Barcelona. El certamen va dedicar el seu Espai Solidari a la
cultura de pau. Durant la vetllada, diversos convidats van llegir textos i fragments de llibres entorn de la pau i la seva construcció. Hi van participar el filòsof Xavier Antich, l’actriu Sílvia Bel,
la directora de la Institució de les Lletres Catalanes Laura Borràs i el president de FundiPau,
Antoni Soler.
A més a més, als estands de la Mostra s’hi podien trobar llibres de tota mena que versaven
sobre la pau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en conferències i taules rodones
Durant el 2017 diversos membres de FundiPau van participar en més d’una trentena de conferències, debats, taules rodones i altres actes relacionats amb la cultura de pau, la seguretat,
l’armamentisme, els conflictes i la crisi de refugiats. En detallem alguns:

Conferències i xerrades
15 de febrer. La situació de les persones refugiades, a càrrec de la directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Estel·la Pareja i el director de FundiPau, Jordi Armadans, al mercat
Els Encants, de Barcelona.
3 d’abril. Les noves fronteres del segle XXI, conferència inaugural de les XXXI Jornades Lacetània de Manresa, a càrrec de Jordi Armadans.
5 d’abril. Les armes no eduquen, les armes maten, a càrrec del president de FundiPau, Antoni
Soler, a la Sala Paulo Freire de Lleida.
14 de maig. Presentació de l’espectacle Murs, de la companyia de teatre Frec a Frec, sobre les
barreres que aixequen les persones entre elles, a càrrec d’Antoni Soler, a l’Avenç Centre Cultural
d’Esplugues de Llobregat.
17 de maig. Col· loqui Què en sabem de la crisi migratòria i de la condició de refugiat?, amb
Jordi Armadans als Lluïsos de Gràcia de Barcelona.
5 d’octubre. Promovem la cultura per la pau: conflictes i desarmament, amb Jordi Armadans a
la Biblioteca pare Ignasi Casanovas de Santpedor.
13 de desembre. La responsabilitat de la societat civil i dels científics pel desarmament, a càrrec
de Jordi Armadans, a l’Ateneu Barcelonès.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Taules rodones i debats
23 de febrer. Taula rodona de presentació del llibre Construir un estat segur i en pau. Com
enfocar la seguretat i la defensa en un nou estat d’Europa al Palau Robert de Barcelona. L’acte
va comptar amb la participació del Conseller d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, Raül
Romeva, el president de l’ICIP, Xavier Masllorens i el membre del Seminari Estat de Pau, Martí
Olivella. Hi van assistir diversos membres de FundiPau.
28 de febrer. Causes i perspectiva de gènere del fenomen del refugi, debat a càrrec d’Antoni
Soler i Carme Suñé, president i vicepresidenta de FundiPau, en el marc de la inauguració de
l’exposició ‘Refugiats, per què?’, a L’Escorxador de Vilafranca del Penedès.
14 de març. Parlem de pau, i no sabem com fer-ho, debat amb Jordi Armadans, director de FundiPau, Jaume Botey, professor d’història de la UAB, i Cristina Mas, periodista, al Casal de Barri
Pou de la Figuera de Barcelona.
6 d’abril. Antimilitarisme i pau a Catalunya, taula rodona amb Jordi Armadans, Pepe Beúnza,
pioner de l’objecció de consciència a l’Estat espanyol, David Fernández, activista i periodista,
i Dolors Sabater, activista antimilitarista i alcaldessa de Badalona, als Lluïsos de Gràcia de
Barcelona.
25 de maig. El futur de les persones refugiades, amb Jordi Armadans, Agustí Comas, president
del Consell Comarcal del Bages i Jordi Virgili del Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya, al Casino Borràs de Castellbell i el Vilar.
8 de juny. El model de cooperació, pau i solidaritat a la República catalana, taula rodona moderada per Adriana Delgado, amb Jordi Armadans, Pepa Martínez, directora de LaFede.cat, Isidre
Pineda, membre de la Junta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Lluís Puigdemont, president del Consell de Cooperació de la Generalitat, i Núria Salamé, presidenta de la
Federació ACAPS, a la Seu Nacional d’Esquerra Republicana, a Barcelona.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
3 de juliol. Exèrcit sí o no? Quin model de seguretat volem per a Catalunya?, debat al Col·legi
de Periodistes de Catalunya a Barcelona, amb David Bajona, analista del Centre d’Estudis
d’Opinió i coautor de Política de defensa i Estat propi, i Antoni Soler, president de FundiPau
i coautor de Construir un estat segur i en pau.
4 de juliol. Exèrcit versus seguretat i defensa, debat amb Jordi Armadans, David Bajona, analista del Centre d’Estudis d’Opinió i coautor de Política de Defensa i Estat Propi i Eduard Peris,
membre del grup Constituïm. Moderat per Marta Roqueta, periodista i analista de gènere. Acte
organitzat en el marc del cicle L’endemà del sí, a l’Ateneu Barcelonès.
6 de juliol. Catalunya ha de tenir exèrcit? Debat amb Jordi Armadans de FundiPau i Toni Florido coautor de Política de Defensa i Estat Propi, als Jardins de la Mercè de Girona.
19 de desembre. Refugiados, ¿Por qué? Taula rodona amb Antoni Soler, Nuria Díaz coordinadora d’incidència i participació social de CEAR i Virginia Barroso, portaveu de refugi i migracions
d’Amnistia Internacional. Presentada i moderada per Juan Luís Sánchez, sotsdirector de
Eldiario.es, al Centro Centro Cibeles de Madrid.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Altres activitats
Cine fòrum
20 de juny. Dins el Cicle Cinema i Solidaritat sobre conflictes oblidats, al Cinema Truffaut de
Girona, FundiPau i Justícia i Pau van presentar la pel·lícula Lamerica.

Actes, manifestacions i xarxes de suport a les persones refugiades
El 2017 va ser un any intens pel que fa a l’activitat ciutadana per reclamar l’acollida de les
persones refugiades. FundiPau es va sumar i va participar activament en moltes d’aquestes
iniciatives. En destaquem les principals:
11 de febrer. Concert organitzat per la plataforma Casa Nostra Casa Vostra al Palau Sant
Jordi. El director de FundiPau, Jordi Armadans, va ser l’encarregat d’intervenir en nom de les
entitats socials.
18 de febrer. Manifestació organitzada per Casa Nostra Casa Vostra a Barcelona sota el lema
Volem acollir! Una nombrosa delegació de FundiPau va participar en la concentració a més de
col·laborar en la seva convocatòria i adherir-se al manifest.
2 de març. Neix la coordinadora Obrim Fronteres en defensa de les persones que fugen de les
guerres, la pobresa i les catàstrofes i del seu dret a obtenir refugi. La iniciativa neix de la mà de
la plataforma Girona Acull, el Grup de Suport Stop Mare Mortum Blanes, la Plataforma per la
Pau Lloret, FundiPau, la campanya Casa nostra, Casa Vostra i una desena més d’organitzacions
catalanes. El seu objectiu principal és sensibilitzar la població sobre la gravetat de les situacions
que viuen les persones que fugen de casa i de la necessitat de defensar els seus drets i d’acollirles amb dignitat.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
10 de maig. Es presenta a Madrid la campanya Veniu ja! amb l’objectiu de pressionar l’Estat
espanyol perquè compleixi el seu compromís d’acollir 17.387 persones refugiades. FundiPau s’hi
va adherir. L’acció incloïa un compte enrere dels dies que faltaven fins el 26 de setembre (data
límit del compromís assumit per l’Estat davant la Comissió Europea) juntament amb el nombre
de persones que encara faltaven per acollir per tal d’arribar a l’objectiu marcat. veniuja.org

Premis
Lliurament de la Menció d’honor Frederic Roda a Alfons Banda
6 de juliol. Coincidint amb la inauguració del curs de la Universitat Internacional de la Pau a
Sant Cugat del Vallès, es va fer el lliurament de la Menció d’Honor Frederic Roda a Alfons Banda i Tarradellas, fundador i president de la Fundació per la Pau (avui FundiPau) entre el 1983 i
el 2011. Hi van assistir la família de l’Alfons i una delegació de FundiPau encapçalada pel seu
president, Antoni Soler i la vicepresidenta, Carme Suñé.
Aquesta menció es va crear en el marc del Memorial Joan XXIII per la pau, atorgat per la
Universitat Internacional de la Pau (Unipau) i l’Institut Seix de Polemologia. El guardó destaca “persones que ja no hi són, però que creiem que mereixen ser recordades”.
La Menció a Alfons Banda és la primera que s’ha atorgat.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
XII Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
30 de novembre. Acte de lliurament del Memorial Joan Gomis. El jurat va guardonar en la categoria d’obres periodístiques, el reportatge La tregua de los zapatos, del periodista Pablo López
Orosa, i en la modalitat de trajectòria periodística a la reconeguda periodista Rosa Maria Calaf.
El Premi Memorial Joan Gomis reconeix obres i trajectòries periodístiques que posin en valor la
lluita contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, i que promoguin la justícia, la pau i
els drets humans.
El convoquen Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, la Facultat de Comunicació
Blanquerna - Universitat Ramon Llull, la Fundación Cultura de Paz, Mans Unides, les revistes
El Ciervo i Foc Nou, i familiars de Joan Gomis.

Concerts i festes
21 de setembre. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, FundiPau va voler celebrar
l’aprovació a les Nacions Unides del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. Ho va
fer amb una festa a l’Inusual Project Centro Cultural de Barcelona amb el DJ Pepinho.
24 de novembre. 7è Concert per la pau i el desarmament amb la participació de The Sey
Sisters que van presentar l’espectacle Let Freedom Ring. L’acte, que es va fer a la Basílica de
Santa Maria del Pi de Barcelona, es va iniciar amb la intervenció del president de FundiPau,
Antoni Soler, que va explicar el sentit del concert i va agrair al públic la seva presència i a les
germanes Sey la seva participació. Els beneficis de l’acte es van destinar a la tasca per la pau i
el desarmament de FundiPau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació i Publicacions
Butlletins
Durant el 2017 es va publicar el Butlletí 114. Entre els temes destacats hi havia el Sí de les
Nacions Unides a iniciar el procés per avançar cap a la prohibició de les armes nuclears, la
valoració de la victòria de Donald Trump als Estats Units, i la presentació de la campanya Casa
Nostra, Casa Vostra.

Xarxes socials
A 31 de desembre de 2017 FundiPau comptava amb 5.989 seguidors al Facebook, 7.034 al
Twitter i havia rebut 9.727 visualitzacions al canal de Youtube

El correu per la pau
Durant l’any 2017 es van enviar un total de setze edicions d’El Correu per la pau. Aquesta publicació electrònica de FundiPau informa regularment de les activitats, publicacions, campanyes
i posicionaments emesos per l’entitat. El mes de desembre, el nombre de subscriptors va arribar
als 6.918.
Es poden consultar tots a fundipau.org/el-correu-per-la-pau
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Plana web FundiPau
Durant el 2017 la plana web de FundiPau va rebre 26.609 visites i es van consultar 63.211
planes segons les estadístiques de Google Analytics.
fundipau.org

Abolim les armes nuclears
És una plana on s’hi pot trobar informació sobre la situació de les armes nuclears, la necessitat
de prohibir-les, les activitats de FundiPau i l’evolució i els avenços de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) de la qual FundiPau és membre.
Durant el 2017 s’hi van destacar temes com les negociacions i l’aprovació final del Tractat sobre
la Prohibició de les Armes Nuclears, les accions dutes a terme per FundiPau a Catalunya i a
l’Estat, l’obertura del Tractat a la signatura dels països i el Premi Nobel de la Pau atorgat a
ICAN.
fundipau.org/nuclears

Refugiats, per què?
Plana web creada com a eina de difusió i de suport a l’exposició del mateix nom. Inclou tota
la informació relacionada amb la mostra (presentació, continguts, on es pot veure, etc.) a més
d’una proposta didàctica adreçada a mestres, professors i educadors per poder treballar-ne els
continguts a l’aula.
fundipau.org/refugiats
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Espai Alfons Banda
Secció dins la plana web de FundiPau que reuneix el llegat, el pensament i les paraules del
fundador i president de l’entitat fins el 2011, Alfons Banda i Tarradellas (1944 – 2014) perquè
estiguin a l’abast de tothom.
fundipau.org/alfonsbanda

Planeta Pau
Aquest portal de blocs de temàtica de pau va recopilar durant l’any 2017 més d’un miler
d’articles de diferents autors i col·lectius que en formen part. El portal inclou blocs en català,
castellà i anglès. El seu objectiu és afavorir l’intercanvi d’idees, visions i perspectives sobre
temes relacionats amb els conflictes, desarmament, la no violència i la construcció de la pau.
fundipau.org/blocs

Presència als mitjans de comunicació
L’any 2017 es van comptabilitzar 388 impactes en mitjans de comunicació, premsa escrita,
ràdio, televisió i internet. La majora d’aparicions es van produir en mitjans en línia. Pel que fa
als principals continguts generats per FundiPau que recullen els mitjans, destaquen el procés
d’aprovació del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i el Premi Nobel de la Pau a
ICAN, la campanya Armes Sota Control, que denuncia la venda d’armes espanyoles a països en
conflicte o que violen els drets humans, i les activitats relacionades amb la crisi de les persones
refugiades.

17

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Anuari SIPRI 2017
FundiPau va traduir al català —per dotzè any—, i al castellà —per cinquè any— el resum de
l’anuari sobre armament, desarmament i seguretat internacional que publica l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
L’edició 2017 de l’anuari constatava l’augment de les transferències mundials d’armes que entre 2012 i 2016 van assolir el volum més alt de cap altre període de cinc anys des de la fi de la
guerra freda. També comprovava com la despesa militar mundial va arribar als 1,686 bilions de
dòlars el 2016, i com els països amb armament nuclear perfeccionaven els seus arsenals.
L’Stokholm International Peace Research Institut és un dels més antics i prestigiosos centres de
recerca per la pau del món i cada any, des del 1969, publica el seu anuari.
fundipau.org/anuari-sipri
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Internacional per a l’abolició de les armes nuclears
Durant el 2017, el procés per a la prohibició de les armes nuclears, impulsat per la Campanya
Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) va fer passos de gegant, tant en
l’àmbit de la mobilització ciutadana com en el de l’actuació política per avançar cap al seu
objectiu. A Catalunya i a l’Estat, FundiPau, membre d’ICAN, també va estar molt activa.

Procés internacional
Del 27 al 31de març. Té lloc a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, la primera ronda de les
negociacions per un tractat que prohibeixi les armes nuclears. Va ser una conferència molt rellevant perquè era la primera que debatia sobre la possibilitat d’aconseguir un tractat internacional legalment vinculant per a la prohibició d’aquest armament. Va ser possible perquè l’octubre
de l’any anterior, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar tirar endavant aquestes
negociacions amb el suport de més de 120 països.
Del 15 de juny al 7 de juliol. Té lloc, també a Ginebra, la segona ronda de negociacions pel tractat de prohibició. Malgrat que els estats nuclears i la major part de membres de l’OTAN no van
participar en aquestes conferències, la gran majoria dels 140 països assistents, amb el suport de
les organitzacions de la societat civil, van donar suport al tractat.
7 de juliol. S’aprova el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN). Una fita
històrica i un primer pas imprescindible per avançar cap a la seva eliminació total.
20 de setembre. El Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears s’obre a la signatura dels
països a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Cinquanta països el van signar en la mateixa
cerimònia d’obertura i sis més ho van fer fins a finals del 2017. D’altra banda, tres països el van
ratificar el mateix any.
El TPAN és fruit d’un procés que ha tornat a centrar l’atenció mundial en el risc que suposen
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les armes nuclears, que podrien aniquilar ciutats senceres de centenars de milers de persones,
provocar ferides gravíssimes als supervivents i contaminar territoris durant generacions.
6 d’octubre. El Comitè Nobel concedeix el Premi Nobel de la Pau a la Campanya Internacional
per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) en reconeixement a la seva tasca de sensibilització sobre les terribles conseqüències humanitàries de qualsevol ús d’armes nuclears i pels seus
esforços per assolir un tractat de prohibició.
10 de desembre. Té lloc a Oslo l’acte de lliurament del Premi Nobel de la Pau 2017 a ICAN.
Diversos representants de FundiPau van participar en els actes organitzats al voltant de la cerimònia. El president i la vicepresidenta de l’entitat, Antoni Soler i Carme Suñé, i el director, Jordi Armadans, van formar part de la delegació que va viatjar a Oslo.

Accions a Catalunya i a l’Estat
29 de març. Dotze destacats científics de l’Estat espanyol van signar del Manifest de científics
per a l’abolició de les armes nuclears, impulsat per FundiPau, on reclamaven al Govern central
que s’impliqués activament i favorable en el procés obert a les Nacions Unides per prohibir
aquestes armes de destrucció massiva. El van signar: Josep M. Antó, María Blasco, Jordi Bruix,
Montserat Calleja, Jordi Camí, Bonaventura Clotet, Avelino Corma, Pedro Miguel Echenique,
Manel Esteller, Óscar Fernández-Capetillo, Federico Mayor Zaragoza i José Luis Sanz García.
20 d’abril. En el marc de les accions de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears, FundiPau va llançar una ciberacció amb el vídeo Només calen 10 segons en català i
en castellà per reclamar al govern espanyol que s’impliqués activament en la prohibició de les
armes nuclears.
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8 de juny — Una setmana abans de l’inici de la segona tanda de negociacions, la Comissió
d’Acció Exterior i Cooperació del Parlament de Catalunya va aprovar una Resolució de suport a
la prohibició de les armes nuclears reclamant als estats, especialment a l’espanyol, que participessin en la conferència de Nacions Unides.
20 de juny — La comissió d’exteriors del Congrés dels Diputats, va aprovar una Proposició No
de Llei donant suport a la prohibició de les armes nuclears i demanant al govern espanyol que
s’impliqués en el procés de NNUU. La PNDL es va provar amb 21 vots a favor i 14 abstencions.
21 de setembre — FundiPau organitza la Festa per celebrar la prohibició de les armes nuclears
a l’Inusual Project Centro Cultural de Barcelona amb el DJ Pepinho coincidint amb el Dia
Internacional de la Pau i just l’endemà que el tractat s’obrís a la signatura dels estats a Nova
York.
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Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola
sobre comerç d’armes
12 de gener. Les ONG de la campanya Armes Sota Control ASC (Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón) van reiterar la seva oposició a la venda de cinc corbetes del
tipus Avante 2200 per a l’armada saudita que fabricaria l’empresa espanyola Navantia. Ho van
fer públic arran del viatge del Rei Felip VI a l’Aràbia Saudita.
22 de maig. La campanya Armes Sota Control va exigir que s’aturés la venda d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita i a l’Iraq. En el seu informe, elaborat a partir de les dades facilitades
pel mateix govern, denunciaven el risc de complicitat en la comissió de crims de dret internacional que reflectien determinades exportacions d’armes espanyoles el 2015 i el 2016. Aquestes
exportacions van superar els 3.924 milions d’euros el 2015 i els 4.362 milions d’euros el 2016.
15 de setembre. La campanya Armes Sota Control va exigir la fi del secretisme en la venda
d’armament espanyol a l’Aràbia Saudita i de la manca de control de l’ús de les armes exportades, pràctiques que van quedar patents en l’informe Armas sin control: Un oscuro negocio
Marca España. Els directors de les ONG van fer aquesta petició a bord del vaixell Esperanza de
Greenpeace al port de Bilbao des d’on, segons diversos informes, en l’últim any havien sortit
més de 300 contenidors amb explosius amb destinació a l’Aràbia Saudita que podrien ser usats
en el conflicte del Iemen.
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Participació en altres campanyes
15 de març. La Campanya Desmilitaritzem l’educació, amb motiu de la celebració del Saló de
l’Ensenyament a Barcelona, va protestar per l’augment de la presència de l’exèrcit espanyol en
el certamen.
Del 19 al 21 d’abril. Com a membre de l’’Asociación Española de Investigación para la Paz,
FundiPau va participar en el Fòrum Mundial Violencia en las ciudades organitzat a Madrid.
Del 18 al 28 d’ abril. La Campanya Internacional sobre Despesa Militar (GCOMS) organitzà
els Dies Mundials d’Acció sobre la Despesa Militar durant els quals es van dur a terme activitats
arreu del món per reclamar la reducció de la despesa militar i es va elaborar un Manifest.

Debat sobre seguretat i armes amb els Agents Rurals
El 23 de febrer representants de FundiPau es van reunir amb membres del sindicat CCOO dels
Agents Rurals. Els agents, commoguts per la mort dos companys a mans d’un caçador sense
llicència el mes de gener, tenien interès en compartir visions, anàlisis i inquietuds sobre la seguretat i el debat al voltant d’armar els agents rurals.
Des de FundiPau es va plantejar que cal treballar per una seguretat humana on s’incideixi en les
causes que provoquen la inseguretat. També es va recalcar que cal més rigor a l’hora d’atorgar
llicències d’armes a particulars i es van exposar els riscos associats a la manipulació d’armes
per part de la ciutadania en general i, en aquest cas, dels propis agents, com els accidents o els
robatoris.
La trobada es va realitzar en el context de les diferents converses que els Agents Rurals van
mantenir amb diversos actors per tal de millorar la seguretat de la ciutadania i de forma específica la dels Agents Rurals en la realització de la seva feina.
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17-A Atemptats a Barcelona i Cambrils
Els atemptats de Barcelona i Cambrils de l’any 2017ens van acarar directament amb els extrems a què pot arribar la intolerància i la violència. La resposta de la ciutadania, però, lluny de
caure en la revenja i la islamofòbia, va ser serena i ferma.
Des de FundiPau vam fer pública una declaració on rebutjàvem els atacs, insistíem en la importància de no caure en el parany d’alimentar el cercle de l’odi i en la necessitat de perseverar en
la tasca de treballar, des de tots els àmbits de la societat, per la convivència, el diàleg i la pau.
fundipau.org/atemptats-17a

1-O Situació política a Catalunya i procés sobiranista
Com a entitat promotora d’una cultura de pau, formada per moltes persones amb diferents
opcions ideològiques, no correspon a FundiPau definir el model polític concret de Catalunya,
però, davant la situació política viscuda el 2017 arran del procés sobiranista, l’entitat va fer
públics diversos posicionaments en defensa dels drets i les llibertats i es va implicar en diferents
iniciatives a favor de la democràcia, la convivència i el diàleg.
Igualment, va promoure una reflexió crítica sobre els models de seguretat en diversos espais de
debat creats al voltant d’una possible constitució d’un Estat català a més d’impulsar i acompanyar mobilitzacions populars per tal que fossin clarament no-violentes i pacífiques.
En tant que entitat defensora dels drets humans es va implicar en la denúncia de la repressió i
la limitació de drets i llibertats i exigint l’alliberament dels presos. En clau de pau va treballar
a favor d’opcions de diàleg que passessin pel reconeixement del conflicte i que cerquin solucions
polítiques en lloc de repressives.
Tot plegat en el marc de diversos espais compartits com Som defensores, la Taula per la Democràcia, En Peu de Pau i Estat de Pau.
fundipau.org/proces
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Conflicte de Síria
Durant el 2017, el conflicte de Síria va continuar actiu amb unes conseqüències devastadores,
tant per la mort de milers de persones, com per la continua fugida massiva d’altres milers. A
més, segons dades de l’UNICEF, va ser l’any més mortífer de la guerra per als infants. FundiPau es va sumar a diverses iniciatives i plataformes i va participar en l’organització d’actes de
suport a la població siriana.
19 de gener. Concentració Aturem la guerra a Síria a la plaça de Sant Jaume de Barcelona,
convocada per la Plataforma Aturem la Guerra per reclamar la fi del conflicte. Aquesta concentració es va organitzar un cop al mes des del novembre de 2016. Les següents trobades van ser
el 16 de febrer, el 16 de març i el 20 d’abril.
19 de març. Concentració en solidaritat amb els pobles de Síria sis anys després de l’inici
del conflicte. Es va convocar a la Rambla del Raval de Barcelona, organitzada per la xarxa
d’entitats Tadamon en suport de la població siriana i per reclamar el respecte dels drets humans
i el restabliment de la pau a Síria.

Altres conflictes
5, 12, 19 i 26 de maig. Cicle Maig Palestí. Els quatre divendres de maig, la campanya BDS va
convocar un cicle de xerrades, sopars i concerts a la Kasa de la Muntanya de Barcelona per
commemorar la Nakba.
20 juliol. Concentració de suport a les preses polítiques de la Hirak al Rif a la plaça Sant Jaume. L’acte es va convocar coincidint amb la manifestació del Moviment Popular del Rif (Marroc) a Alhucemas el mateix dia i la mateixa hora.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2017: 144.759 €
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COL·LABORACIONS
Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau el 2017 va ser possible gràcies a la col·laboració i suport de 423 socis i
donants i de 3.635 simpatitzants.

Suports institucionals
Durant el 2017 FundiPau va comptar amb el suport de diverses administracions i institucions
entre les qual cal destacar la col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; el Fons Català de Cooperació; l’Ajuntament de Barcelona; la Diputació de Barcelona; la Diputació de Girona; l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; el
Consell Comarcal del Garraf, desenes d’ajuntaments de tot Catalunya i també l’Ajuntament de
Madrid.

Participació en xarxes i federacions
Durant el 2017, FundiPau va col·laborar amb diverses entitats, xarxes, federacions i organitzacions tant en l’àmbit nacional com en el global. En l’internacional destaca la col·laboració amb
la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) i en l’àmbit nacional
amb la campanya Armes Sota Control, i les Plataformes Stop Mare Mortum, Tadamón, Casa
Nostra, Casa Vostra i Obrim Fronteres, entre d’altres.

Comitè internacional
Òscar Arias, John Paul Lederach, Fèlix Martí, Federico Mayor Zaragoza, Thomas Nash, Arcadi
Oliveres, Adolfo Pérez Esquivel, Rebecca Peters i Cora Weiss.
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Patronat
Antoni Soler (president), Carme Suñé (vicepresidenta), Montserrat Arbós (secretària), Francesc
Vilurbina (tresorer), Maria Carme Bernat, Albert Caramés, Joana Galindo, Miquel Insausti,
Oriol Jiménez, Enric Masllorens, Gemma Pinyol (vocals).

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

Membres de campanyes i grups de treball
Àngels Garcia, Francesc Gusi, Carme Portas, Alba Rivero, Lídia Rivero.

Memòria 2017
FundiPau
Direcció: Jordi Armadans
Coordinació i redacció: Lourdes Vergés i Carme Portas
Disseny i maquetació: Toni Viader
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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

