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PRESENTACIÓ
El 2016 ha estat, com sol ser habitual, un any ple de llums i ombres.
Una de les ombres més fosques ha estat un aniversari lamentable: els cinc anys de l’inici del
conflicte a Síria. Des de FundiPau hem volgut insistir en la necessitat de recordar la situació
dels milers de persones que han hagut de fugir de casa o que s’han quedat al país arriscant la
vida, i la necessitat d’actuar per posar fi a la guerra. Hem organitzat actes i taules rodones i
hem participat en diverses iniciatives de la societat civil en suport a la població siriana.
Així mateix, el 2016 ha vist néixer l’exposició itinerant Refugiats, per què?, amb la qual volem
acostar la ciutadania a la realitat de les persones que fugen de casa, insistir en la necessitat
d’acollir-les i en la urgència d’actuar sobre les causes que s’amaguen rere aquesta crisi
humanitària. L’exposició es va inaugurar el setembre a Santa Coloma de Gramenet i el nostre
objectiu és que pugui arribar al màxim nombre possible de localitats.
Aquest any hem celebrat la I Jornada Alfons Banda, que es va concretar en l’acte ‘Tres
campanyes per al control i l’abolició de les armes’. Aquesta iniciativa vol contribuir al debat
al voltant de la promoció de la cultura de pau, la noviolència i el desarmament, en record de
qui fou el fundador i president de FundiPau. També hem recollit el llegat de l’Alfons en l’Espai
Alfons Banda a la nostra web, que inclou un recull de la seva obra a l’abast de tothom.
En l’àmbit del desarmament, el 2016 ha representat un pas endavant molt important pel que fa
a l’abolició de les armes nuclears: les Nacions Unides han donat llum verda a les negociacions
per debatre un tractat de prohibició. Com a entitat que sempre hem estat agents actius en les
diverses campanyes pel desarmament, estarem ben atents a aprofitar al màxim el procés que
s’obre per a poder arribar a l’eliminació total de les armes nuclears.
Jordi Armadans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions i tallers
Tallers d’Educació per la Pau
El 2016 FundiPau va realitzar un total d’11 tallers Trencaclosques per la pau en sis escoles de
Barcelona i d’Esplugues de Llobregat que van aplegar un total de 275 infants i una dotzena de
professors. L’activitat, adreçada a l’alumnat de primària, té per objectiu promoure la resolució
pacífica i dialogada dels conflictes, aprendre a escoltar i apreciar la diferència i a prescindir de
les actituds violentes i excloents.
fundipau.org/tallers

Exposició Refugiats, per què?
A la tardor de l’any 2016 va néixer l’exposició Refugiats, per què?, una mostra itinerant que a
més de reivindicar el dret d’asil, fomentar l’acollida i generar actituds solidàries envers els refugiats, evidencia que també cal treballar sobre les causes que aboquen milions de persones a fugir
de casa seva, principalment la guerra i la violència. Perquè ningú no vol ser refugiat.
Des del setembre fins al desembre, l’exposició va visitar Santa Coloma de Gramenet, Vallirana,
Esplugues de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Torrelles de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Lleida, Olot, Barcelona, Manresa, la Facultat de
Dret de la UAB, Terrassa i Caldes d’Estrac.
En moltes d’aquestes localitats, a més, es va fer un acte de presentació de la mostra a càrrec
de membres de FundiPau. Destaquem l’acte de llançament de l’exposició a Santa Coloma de
Gramanet amb la participació de l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlón, la presidenta del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Meritxell Budó i el director de FundiPau, Jordi
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Armadans. També les presentacions que es van fer a la Universitat Autònoma de Barcelona, a
Vilanova i la Geltrú en el marc de la 10a Setmana Garraf per la Pau i a l’Espai Jove Fontana en
el marc de la XXIII Setmana Cultural de Gràcia, amb la participació de Shahd Zaroor, refugiada siriana a Barcelona, Gemma Pinyol, investigadora en migració i diversitat i la presentació de
la periodista Ariadna Oltra.

Propostes pel DENIP
Per commemorar el 30 de gener, del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, FundiPau va enviar a escoles i instituts la proposta educativa Fugint de la guerra. Els refugiats. D’ on i per què
fugen els milers de persones que en els darrers mesos arriben a les fronteres d’Europa? Com els
acollim? Com és la vida a l’exili?
D’altra banda, per cinquè any consecutiu, FundiPau va activar el Mapa DENIP, una eina
col·laborativa que permet acollir, visualitzar i localitzar les activitats que les escoles i les
entitats hagin dut 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 2016 es van recollir fins a 88
activitats
fundipau.org/denip
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes i jornades
I Jornada Alfons Banda
El 26 de maig es va organitzar la I Jornada Alfons Banda, en record de qui fou fundador i president de FundiPau – Fundació per la Pau des del 1983 fins el 2011. L’acte es va concretar en
la taula rodona Tres campanyes per al control i l’abolició de les armes i va tenir lloc a la Sala
d’actes de l’ Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. La Jornada va oferir l’oportunitat de
conèixer de primera mà els avenços i els esculls amb què es trobaven les tres principals campanyes de desarmament i control d’armes en les quals FundiPau participa activament. Vam
comptar amb la presència dels seus màxims representants a nivell internacional: Allison Pytlak,
responsable d’incidència política d’Armes sota Control (Control Arms), Beatrice Fihn, directora
de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) i Thomas Nash,
membre de la junta directiva d’Aturem els Robots Assassins (Stop Killer Robots).
El president de FundiPau Xavier Masllorens va presentar l’acte que va moderar el periodista i
membre del patronat de l’entitat, Rafael Vilasanjuan.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en conferències i taules rodones
Durant el 2016, diversos membres i col·laboradors de FundiPau van participar en conferències, xerrades, taules rodones, debats i cursos en diferents indrets de tot Catalunya. En detallem
alguns:

Conferències i xerrades
15 de febrer. Seguretat, protecció, manipulació emocional. Hiroshima, 70 anys en el record, a
càrrec de Jordi Armadans, director de FundiPau. En el marc del V curs Filosofia per la Pau que
la Lliga dels Drets dels Pobles organitza a Santa Coloma de Gramenet.
12 de juliol. En el marc del XXXI Curs d’Estiu de la Universitat Internacional de la Pau sobre
les Conseqüències dels conflictes Armats impartit a Sant Cugat del Vallès, Jordi Armadans va
parlar de L’impacte dels armaments.
13 de juliol. Quan hi ha una pau no justa, tenim refugiats a càrrec de Jordi Armadans a Vilafranca del Penedès, organitzada per Suport Tibet
6 d’octubre. La pau i la seva cultura a càrrec de Jordi Armadans. Al Pati Llimona, en el marc
del cicle de conferències per la commemoració del 50è aniversari de la mort d’Hilari Salvadó i
Castell, organitzades per Òmnium Cultural i Tot Història Associació Cultural.
17 d’octubre. Quin model de seguretat, defensa i pau vol Europa? a càrrec de Jordi Armadans.
En el marc del cicle Els murs a l’Europa del segle XXI, organitzat per la Lliga dels Drets dels
Pobles a Sabadell.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Taules rodones i debats
12 d’abril. Diferents perspectives per entendre el conflicte a Síria organitzada per BCN Acció
Intercultural, amb Jordi Armadans a l’Espai Avinyó.
1 de juny. Refugiats, benvinguts a Europa? al Casal de Barri Pou de la Figuera de Barcelona.
Hi van participar Bru Aguiló de Fotomovimiento, Jordi Armadans de FundiPau i Andrés Gracia
Berrio del Centre per a la Defensa dels Drets Humans.
10 de juny. Podem ser sobirans en un món globalitzat? Organitzat per l’Espai Constituent de
l’Eixample Esquerre i Sant Antoni. Hi van participar Iolanda Fresnillo de l’Observatori del Deute per la Globalització, Jordi Armadans i Fernando Daniel Saz de la Campanya Catalana No al
TTIP. A l’Espai Germanetes de Barcelona.
30 de juny. Refugiats: el nostre repte solidari amb Jordi Armadans a Viladecans. Organitzada
per Veïns solidaris de Viladecans.
20 d’octubre. Refugiats de Grècia, el fang d’Europa amb Arcadi Oliveres, activista per a la justícia social i la pau; Raül Montoro, membre d’Acció Solidària i Logística; Jordi Armadans i Laia
Laborda i Núria Domènech, voluntàries a Vasilika (Grècia). Organitzat per les associacions
Persovuses i ASCVP de Martorell.
5 de novembre. El moviment per la pau, ahir i avui en el marc del Fòrum de Lluites Compartides i organitzada per Omnium Cultural. Va tenir lloc a la UB. Hi van participar Jordi Armadans,
Francesc Tubau, Joan Rigol, i Txell Bragulat.
25 de novembre. La necessària diplomàcia d’aquest segle XXl a l’Institut d’Estudis Catalans.
Organitzat per FOCIR amb la participació de Jordi Armadans, Arturo Sarukhan, ex-ambaixador
mexicà als Estats Units, i Carme Colomina.
25 de novembre. L’estructura de seguretat i defensa de l’Estat català amb Antoni Soler, president de FundiPau. Organitzat per l’Associació Cultural Vibrant al Centre Cívic Can Felipa del
Poblenou.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Cursos
Del 24 de maig al 15 juny. FundiPau va impartir el Curs d’estiu Promoure la pau en un món en
guerra a Olot, coorganitzat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Hi van participar Antoni
Soler, Pamela Urrutia, Xavier Masllorens i Jordi Armadans.

Altres activitats
El Peace Boat a Barcelona
25 de setembre. Amb motiu de l’escala que va fer a Barcelona el vaixell japonès Peace Boat i
coincidint amb les festes de la Mercè, FundiPau va acollir una delegació d’Hibakusha (supervivents d’Hiroshima i Nagasaki) que van ser rebuts pel director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Manel Vila, i representants de la direcció de l’Àrea
de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb aquests viatges, supervivents de les armes nuclears llançades a Hiroshima i Nagasaki el
1945 volen compartir la seva experiència per posar de manifest la necessitat de prohibir aquestes armes de destrucció massiva.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Concentracions
19 de novembre. Manifestació #Es pot fer ara. Per uns pressupostos socials, a Plaça Urquinaona. Organitzada per diverses entitats socials per reclamar uns comptes públics que abordin
l’emergència social i la precarietat laboral.
20 de novembre. Acte unitari Justícia pels crims del franquisme a la presó Model organitzat per
Omnium Cultural i altres entitats.

Participació en cicles de cinema
30 de maig. Dins el Cicle Cinema i Solidaritat sobre conflictes oblidats, que organitza
l’Ajuntament de Girona, la Coordinadora d’ONG Solidàries i el Cinema Truffaut de Girona,
FundiPau i Justicia i Pau van presentar la pel·lícula Mandarinas que reflexiona sobre l’amistat i
el sense sentit de la guerra.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Premis
Menció d’honor Frederic Roda per a Alfons Banda
7 de novembre. En el marc del Memorial Joan XXIII per la pau, la Universitat Internacional
per la Pau (Unipau) i l’Institut Seix de Polemologia van crear la Menció d’honor Frederic Roda
adreçat a destacar persones que ja no hi són, però que mereixen ser recordades. La primera
Menció s’atorgà a Alfons Banda i Tarradellas, “fundador i president de la Fundació per la Pau
fins poc abans de morir, el gener del 2014. Va fer palès la seva capacitat com a educador, divulgador i activista per la pau“, en va destacar el jurat.

XI premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
1 de desembre. Acte de lliurament del Memorial Joan Gomis. a la Facultat de Comunicació
Blanquerna de Barcelona. En l’onzena edició del premi, en l’apartat d’obres periodístiques, el
jurat del Memorial va guardonar la periodista Sílvia Melero, pel reportatge La vida (invisible)
bajo el plástico sobre la precarietat en què viuen els immigrants que treballen en els hivernacles
d’Almeria; i el programa Solidaris de Catalunya Ràdio en la modalitat de trajectòria periodística.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació i publicacions
Butlletins
Durant el 2016 es van publicar els números 111, 112 i 113 del butlletí de FundiPau. Entre els
temes tractats destaquen el suport a les persones refugiats, els 5 anys de la guerra de Síria,
els canvis a la presidència de FundiPau —Antoni Soler agafa el relleu a Xavier Masllorens—,
el seguiment de les vendes espanyoles d’armes i la campanya Casa Nostra,Casa Vostra. També
les entrevistes a Ahmed Galaï, membre del comitè i director de la Lliga tunisiana pels drets
humans, al nou president de FundiPau, Antoni Soler, a la periodista colombiana i membre activa
en les negociacions de pau del seu país, Soraya Bayuelo.
fundipau.org/butlletins

Xarxes socials
A 31 de desembre de 2016, FundiPau comptava amb 5.800 seguidors al Facebook, 5.517 al
Twitter i havia rebut 8.600 visualitzacions al seu canal Youtube

El Correu per la Pau
L’any 2016 es van enviar un total d’11 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 desembre de 2016 el nombre de subscriptors va arribar als
6.882. fundipau.org/el-correu-per-la-pau
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Plana web
Durant el 2016, la plana web de FundiPau va rebre 20.316 visites, i es van consultar 54.096
planes, segons les estadístiques de Google Analytics.
www.fundipau.org

Espai Alfons Banda, a la web
La principal novetat de l’any 2016 a la web de FundiPau va ser la inauguració d’aquesta secció
que reuneix el llegat, el pensament i les paraules del fundador i president de l’entitat perquè
estiguin a l’abast de tothom.
fundipau.org/alfonsbanda

Web Abolim les armes nuclears
En aquesta plana es va oferir informació actualitzada sobre la situació actual 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 actiu.
fundipau.org/nuclears

Planeta Pau
El portal recull 36 blocs de persones i col·lectius centrats en la temàtica de la pau i durant el
2016 va recopilar un miler d’articles nous. Planeta Pau 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, el desarmament, la noviolència i la construcció de la pau. fundipau.org/blocs
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Presència als mitjans de comunicació
El 2016 es van comptabilitzar un total de 274 impactes en mitjans de comunicació, en premsa
escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals. La presència més nombrosa es va produir en els mitjans
en línia. Pel que fa al contingut de les informacions aparegudes, els temes amb més cobertura
van ser els relacionats amb el conflicte de Síria, la crisi de refugiats i el seguiment de la venda
d’armes espanyoles.

Anuari Sipri 2016
FundiPau va traduir al català —per onzè 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 2016 de l’informe constatava una lleugera davallada en les vendes de les grans
empreses d’armes i de serveis militars dels Estats Units mentre creixien les de l’Europa
Occidental i Rússia respecte l’any anterior. Pel que fa a les transferències d’armes per països, els
de l’Àsia i l’Orient mitjà van liderar el creixement de les exportacions mentre els Estats Units i
Rússia es mantenien com a majors exportadors. La despesa militar mundial, va reprendre el seu
creixement.
L’Stokholm International Peace Research Institut 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.
fundipau.org/anuari-sipri
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears
Durant el 2016, la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears va fer passos
de gegant, tant en l’àmbit de la mobilització ciutadana com en el de la pressió política per
avançar cap al seu objectiu. Des de FundiPau vam participar activament en la campanya des
de casa nostra, seguint i difonent els avenços internacionals, buscant la implicació de la societat
civil catalana i espanyola i pressionant els partits, les institucions i els governs per tal que donessin suport al procés.
Destaquem les fites més rellevants del 2016:
Del 22 al 26 de febrer es va celebrar a la seu de les Nacions Unides de Ginebra la primera
reunió del Grup de Treball Obert per debatre sobre el desarmament nuclear i com avançar cap
a la seva eliminació. Aquesta iniciativa, oberta a tots els Estats membres i als representats de
la societat civil, la va establir el 7 de desembre de 2015 l’Assemblea General de les Nacions
Unides amb el suport de 138 països.
Les següents reunions del grup es van fer del 3 al 13 de maig, on ja va quedar palès un ampli
suport a un tractat de prohibició i del 16 al 19 d’agost, on es va concloure amb la ferma recomanació d’iniciar negociacions per un tractat.
El 27 d’octubre, els governs reunits a la seu de les Nacions Unides de Nova York van votar SÍ
a iniciar negociacions multilaterals sobre desarmament nuclear. Dos mesos després, el 23 de desembre, l’Assemblea General va reafirmar la votació d’octubre aprovant una resolució històrica
per iniciar negociacions el 2017 per un Tractat que prohibeixi les armes nuclears.
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CAMPANYES I DESARMAMENT
Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola sobre comerç
d’armes
La campanya Armes Sota Control, de la qual FundiPau formem part juntament amb Amnistia
Internacional, Greenpeace i Oxam Intermón, vetlla perquè les exportacions espanyoles d’armes
es facin en compliment de la llei espanyola d’armes aprovada el 2007 i del Tractat sobre Comerç
d’Armes que el govern de l’Estat va ratificar el 2014. De les accions de 2016 destaquem:
El 25 de gener, els directors de les quatre organitzacions de la campanya van enviar una carta
oberta a l’empresa Navantia i al president del Govern central en funcions, Mariano Rajoy, on
manifestaven la seva oposició a la signatura d’un contracte entre la naviliera i l’Aràbia Saudita
per a la construcció de cinc fragates. Les ONG denunciaven que el país violava el Dret Internacional.
El 19 de maig, la campanya feia públic l’informe ¿Licencias para matar? en el qual demanava
un embargament d’armes a les parts implicades en el conflicte del Iemen i més control i transparència en la pròxima legislatura i denunciaven els riscos clars que suposaven les exportacions
d’armes a la coalició saudita.

Actua pel desarmament
El 9 de juliol FundiPau vam llançar la ciberacció Actua pel desarmament on demanàvem
el suport dels ciutadans per fer arribar un seguit de peticions a favor del control d’armes i
el desarmament tant al govern i institucions de Catalunya com de l’Estat espanyol. Entre les
peticions hi havia la de donar suport al procés per a l’abolició de les armes nuclears, complir
rigorosament els criteris de la llei d’armes i posicionar-se a favor de les normatives que
prohibeixin el desenvolupament dels robots assassins.
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CONFLICTES / SUPORT A ACTORS DE PAU
Conflicte de Síria
Durant el 2016, el conflicte de Síria va continuar actiu amb unes conseqüències devastadores
per a la població, tant per la mort de milers de persones com per la necessitar de fugir del país
de milers més. FundiPau va organitzar i participar activament en diversos actes de suport a la
població siriana i per reclamar la fi del conflicte. En destaquem alguns:
9 de març. Taula rodona Síria, 5 anys després, organitzada per FundiPau al Pati Llimona, amb
Lurdes Vidal, Pamela Urrutia i Jordi Armadans.
2 de juny. Cap on va Síria? Organitzat per la Plataforma Tadamon, de la qual FundiPau és
membre. Hi van participar Shahd Momoko Zaroor (jove siriana refugiada a Catalunya), Ignacio
Alvarez Ossorio (professor d’Estudis Àrabs a la Universitat d’Alacant) i Lurdes Vidal (Responsable de Món Àrab i Mediterrani de l’Iemed).A la sala d’actes del CIEMEN.
3 de novembre. No oblidem! Conflicte, drets humans, persones detingudes i desaparegudes a la
seu de la Fede.cat. Organitzada per la Plataforma Tadamon. Hi van participar Leila Nachawati, Dani Vilaró, i un ex-presoner sirià que viu a Catalunya.
4 de novembre. Siria, 5 anys després amb la participació de Jordi Armadans, Lourdes Vidal i
Pamela Urrutia a Olot. En el marc del programa “PROJECTEM LA PAU” i organitzada pel
Consell de cooperació de La Garrotxa.
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CONFLICTES: SUPORT A ACTORS DE PAU
Altres actes solidaris
19 de març. Manifestació #Prou Racisme
13 de març. Acte de solidaritat amb el poble sirià, a la Rambla del Raval
6 de maig. Alep en flames. Concentració a la Plaça Sant Jaume.
1 d’octubre. Acte de solidaritat amb Alep a la Plaça Sant Jaume
17 de novembre. Concentració Aturem la guerra a Siria a la Plaça Sant Jaume

La crisi de refugiats
El 2016 també ha estat un any tristament rellevant pel que fa al nombre de persones que s’han
vist forçades a marxar de casa seva, fugint de la guerra, de la fam o de la persecució. FundiPau
es va solidaritzar amb les persones refugiades en diferents actes de suport, defensant el seu dret
d’asil i recordant les causes que els obliguen a fugir.
27 de febrer. Marxa Exigim vies segures per als refugiats, davant Comissió Europea
19 de juny. Manifestació Obriu fronteres, volem acollir, a Barcelona
Novembre. Suport de FundiPau a la campanya Casa nostra, casa vostra per sumar esforços i
reclamar que es faci efectiva l’acollida de les persones refugiades.
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2016: 138.822 €

Ingressos
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Recursos propis
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administració
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donatius puntuals)
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39%
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45%
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Subvencions
administracions
públiques

Campanyes de
desarmament
i mobilització social

Activitats de
sensibilització i
educació per la pau
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COL·LABORACIONS
Suports institucionals
Durant el 2016 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, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona a través
del Programa Barcelona Solidària, així com les desenes de col·laboracions amb ajuntaments de
tot Catalunya.

Participació en xarxes, federacions i iniciatives
Durant l’any 2016, 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
a amb la iniciativa de suport al poble Sirià Tadamón, Stop Mare Mortum i la Campanya Casa
Nostra Casa Vostra, entre d’altres.
En aquesta línia de col·laboracions, el 3 d’octubre, Albert Caramés, membre del patronat de
FundiPau, es va incorporar a l’equip directiu de l’International Peace Bureau, entitat a la
qual FundiPau pertany des del 1983. L’IPB va néixer l’any 1891 amb l’objectiu d’aconseguir
un món sense guerres. Actualment treballa pel desarmament com a mitjà per assolir un
desenvolupament sostenible. El composen més de 300 organitzacions de 70 països, juntament
amb membres a títol individual. www.ipb.org

Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau durant el 2016 va ser possible gràcies a la col·laboració i suport de 450
socis i donants i de 3.506 simpatitzants.
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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 sortint), Antoni Soler (president entrant), Carme Suñé (vicepresidenta), Montserrat Arbós , Francesc Vilurbina (tresorer), Maria Carme Bernat, Albert Caramés,
Judit Carrera, Joana Galindo, Miquel Insausti, Enric Masllorens, Albert Marzà, Rafael Vilasanjuan (vocals).

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

