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Treballem perquè
cada vegada hi hagi més
persones compromeses en
la construcció d’un món
sense violència i en pau.

PREPAREM
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LA PAU

Signatura del titular del compte / llibreta
Envia aquesta butlleta a: FundiPau, Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl 2a - 08018 Barcelona
* Caixa d’Enginyers ES08 3025 0017 4114 0002 8427

Control
IBAN

> Compte / llibreta

> Banc / Caixa

Domiciliació bancària

de ___ €

de 50 €

Entitat

Oficina

> Titular del compte o llibreta

Per taló adjunt

Número compte

de __ €

de 20 €
Amb un donatiu mensual

de __ €
Amb ingrés a compte*

> Correu electrònic

> Població
> Codi postal

Per domiciliació bancària
(omplir dates a sota)
Amb un donatiu puntual de 100 €

Però queda molt a fer. T’hi impliques?

> Telèfon

Aprovació del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (2017)
Aprovació del Tractat sobre Comerç d'Armes (2013)
Prohibició de les Bombes de dispersió (2008)
Llei espanyola de Comerç d’Armes (2007)
Llei de Foment de la pau (2003)
Prohibició de les Mines antipersones (1997)

> Adreça

I avancem

> Nom i cognoms

Promovem la cultura de pau i la noviolència amb activitats de sensibilització i educació per la pau
Treballem per una societat més justa i solidària, on no arreli la violència
Impulsem noves formes de prevenció, intervenció i transformació de conflictes:
- Fem campanyes de desarmament
- Reclamem una seguretat basada en els drets humans
- Treballem per una resolució pacífica dels conflictes

Sí, vull col·laborar amb FundiPau

•
•
•

> NIF

Davant d’això, actuem

Amb un donatiu trimestral de 60 €

68,5 milions de persones viuen desplaçades o refugiades
500 mil persones moren cada any per violència armada
La despesa militar és d'1,7 bilions de dòlars anuals i hi ha 35 conflictes armats actius
Creixen les vulneracions dels drets humans i els atacs a les llibertats fonamentals
Hi ha més governs amb discursos racistes i insolidaris

> Data

Per domiciliació bancària
(omplir dates a sota)

Avui al món

