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PRESENTACIÓ
Des del naixement de l’entitat, hem fet moltes activitats de sensibilització. Però poques han tingut tant d’impacte com el projecte ‘Enfortim Drets’: durant tot el curs, des de l’octubre del 2017 fins al juny del 2018, vam acompanyar tres-cents estudiants de sis centres
de cinc municipis i comarques diferents en l’anàlisi i el compromís sobre el fenomen del refugi. En la trobada de cloenda —amb fi de
festa inclosa—, hi va haver un esclat de reflexions, propostes, creacions i compromisos a favor de l’acollida de la població refugiada i
de la cerca activa de solucions preventives.
I, precisament, en el marc de la Campanya ‘Armes Sota Control’ vam continuar exigint solucions, reclamant la fi de la venda d’armes a
l’Aràbia Saudita. I, tot i que finalment els interessos econòmics van poder més, mai havíem aconseguit anar tan enllà en incidència i en
posar el govern contra les cordes. La consciència crítica sobre el comerç d’armes no para de créixer i la feina feta durant 30 anys n’és
responsable!
Sobre la salut democràtica, vam dedicar temps per a la reflexió amb unes jornades magnífiques. I també per a l’acció, promovent el
manifest ‘Drets i Llibertats’ davant les greus retallades de Drets Humans, aquí i arreu, a compte del creixement de l’extrema dreta,
l’augment del racisme, l’esclafament de la dissidència o la repressió als líders sobiranistes.
També amb el Foro Social Permanente, vam crear un intens i bonic espai d’encontre amb veus molt diverses sobre les opcions i oportunitats per a la pau al País Basc.
I maridant cultura de pau i cultura en general, cal destacar les propostes de cinefòrum sobre el desarmament nuclear o la
col·laboració amb diverses companyies de teatre en obres sobre el comerç d‘armes o el refugi. La cultura sempre ens alliberarà!
Jordi Armadans
Director
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Exposicions
Refugiats, per què?
El 2018 va ser el tercer any d’itinerància de l’exposició Refugiats, per què?, nascuda la tardor
del 2016 amb la finalitat de donar a conèixer la situació de les persones refugiades, promoure
la seva acollida i reivindicar el dret d’asil. També s’hi reflexiona sobre dues de les principals
causes que obliguen milions de persones a fugir de casa —l’armamentisme i la guerra—, i es
reclama la necessitar d’incidir-hi per evitar que hi hagi nous refugiats. Durant el 2018 la mostra
va realitzar trenta itineràncies en divuit localitats de tot Catalunya i una a Madrid.
Les poblacions catalanes que van acollir l’exposició van ser: Vilanova i la Geltrú (6), Martorelles, Badalona, Barcelona (7), Sitges (2), Cabrils, Santa Margarida i els Monjos, Piera, Llinars
del Vallès, La Garriga, Llavaneres, Malgrat de Mar, Manresa, Sant Pere de Ribes, Cornellà de
Llobregat, Mollet del Vallès, Lleida i El Prat de Llobregat.
D’altra banda, en algunes localitats es va fer una xerrada o debat de presentació de l’exposició
amb membres de FundiPau: a Martorelles, Cabrils, Santa Margarida i els Monjos i Llavaneres
amb la participació del president de FundiPau, Antoni Soler; a Llinars del Vallès i Manresa,
amb Jordi Armadans, director, i a Madrid amb Shahd Zaroor, refugiada siriana, i Lourdes Vergés, responsable de comunicació de FundiPau.
fundipau.org/refugiats
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Propostes didàctiques
Dia Escolar de la No-violència i la Pau
El DENIP se celebra cada 30 de gener per recordar l’aniversari de la mort de Gandhi i promoure el seu llegat entre els més joves a través d’activitats a les escoles i instituts. En l’edició
del 2018 FundiPau va proposar diverses iniciatives centrades en com abordar la discrepància,
connatural a la convivència, des del respecte mutu. La diversitat de parers no ha de ser motiu
de trencament de relacions, ni d’imposició, ni d’actituds violentes i la proposta oferia eines
als alumnes de primària, secundària i batxillerat per tal que la seva manera de relacionar-se i
d’interactuar amb els altres contribueixi a la construcció d’un món més just i acollidor.
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 2018 se’n van recollir 126 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 projecte Enfortim Drets!, iniciat el setembre del 2017 i en el qual van participar sis centres
educatius de secundària i batxillerat de tot Catalunya, es va desenvolupar i concloure durant el
2018 amb diverses accions i trobades.
Al llarg de tot el curs acadèmic 2017-2018, els estudiants van fer recerca, debats i altres
activitats al voltant de les principals causes del refugi i de la situació de les persones refugiades a partir de les xerrades i materials facilitats per FundiPau i ho van compartir a la web del
projecte.
Del 26 al 28 de febrer del 2018, una delegació formada per dos estudiants i un professors de
cada centre, va viatjar a Ginebra per conèixer de primera mà la tasca d’institucions internacionals que treballen amb els refugiats: l’Agència de l’ ONU pels Refugiats (ACNUR), l’Oficina
de les Nacions Unides, el museu de la Creu Roja, i WILPF (Lliga Internacional de Dones per
la Pau i la Llibertat). A la tornada, els joves van compartir la seva experiència i aprenentatges
amb els seus companys i companyes de classe per incloure’ls en el treball final del projecte.
Finalment, com a culminació de la feina, el dimecres 4 d’abril, els 250 alumnes que van participar en l’Enfortim Drets! es van trobar a l’alberg La Conreria, a Tiana, per compartir els resultats de la seva recerca i les conclusions a què van arribar sobre les causes de la crisi de refugiats. També es van presentar les peticions adreçades als governs i institucions internacionals. A
la tarda, la periodista del diari Ara, Cristina Mas i del cantant de Txarango, Alguer Miquel, van
compartir les seves experiències en camps de refugiats. La trobada va acabar amb una actuació
sorpresa de Txarango.
Centres participants en l’Enfortim Drets!: 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, totes dues d’ Olot.
fundipau.org/enfortimdrets
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Actes i jornades
70è aniversari de la mort de Gandhi
El 30 de gener del 2018 es van complir 70 anys de la mort del Mahatma Gandhi. Des de
FundiPau es va voler recordar la figura i el llegat de qui fou uns dels principals artífex de la
no-violència i la resistència pacífica fent una ofrena floral a la plaça dels Jardinets de Gandhi, al
Poblenou de Barcelona. En aquest espai s’hi erigeix una discreta estàtua del líder indi, obra del
Premi Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquivel.

Jornada
Construint la pau. Reptes i oportunitats per al País Basc després de la fi d’ETA
El dimecres 13 de juny, l’Ajuntament de Barcelona, el Foro Social Permanente i FundiPau van
organitzar aquesta jornada per analitzar quina és la situació a Euskadi després de la fi d’ETA,
quins són els principals reptes que ha d’afrontar la societat basca i quines oportunitats ofereix
la nova conjuntura per consolidar la convivència i la pau.
Hi van intervenir el periodista i director del Diari 16, Gorka Landaburu; l’assessor de la Unitat
d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, la professora d’història de la
UB i filla d’Ernest Lluch, Rosa Lluch, la portaveu d’Egiari Zor i filla de Josu Muguruza, Ane
Muguruza, i el president de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, José
Vargas, l’advocada i analista política, Gemma Calvet, la Coordinadora d’Amnistia Catalunya,
Adriana Ribas, l’advocat i polític Iñigo Iruín, i el promotor de SARE i exconseller de justícia del
Govern basc, Joseba Azkarraga, així com representants dels diferents partits polítics.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Jornada Les armes letals autònomes
El 4 d’octubre, a la Facultat de Dret de la UAB, a Bellaterra, es va celebrar aquesta jornada per
presentar la campanya Stop Killer Robots – Aturem els Robots Assassins. Durant l’acte també
es va presentar el llibre Inteligencia Artificial y Armas Letales Autónomas. Un nuevo reto para
Naciones Unidas, de la Dra. Roser Martinez Quirante i el Dr. Joaquín Rodríguez Álvarez. La
campanya vol prevenir els risc que suposa el desenvolupament de les armes letals autònomes,
especialment en contextos de guerra. L’acte el van organitzar FundiPau i el Centre Delàs amb la
col·laboració de l’ ICRAC (Comitè internacional per al Control de les Armes Robòtiques).

Jornada Democràcia: crisi? Cansament? Regressió?
El 19 de desembre, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, FundiPau va organitzar una
jornada per parlar sobre l’estat actual de la democràcia i les llibertats. Es van analitzar els
lideratges polítics autoritaris, les amenaces a la llibertat d’expressió, el discurs de la por davant
la immigració, el creixement de l’extrema dreta i la xenofòbia i la criminalització i repressió de
la discrepància, entre d’altres temes.
Hi van participar l’arquitecta i activista en moviments socials, Itziar González, el filòsof i
periodista Josep Ramoneda, la codirectora de Público i presidenta Plataforma en Defensa de la
Libertad de Información, Virginia Pérez Alonso, el professor de Dret Internacional Públic de la
UB i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, la investigadora en
migracions i refugi, i directora de política migratòria i diversitat a Instrategies, Gemma PinyolJiménez i l’analista en conflictes armats i desenvolupament, i investigador associat al CIDOB
Sergio Maydeu-Olivares.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Participació en conferències i taules rodones
Durant el 2018 diversos membres de FundiPau van participar en més d’una trentena de conferències, xerrades, 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
30 de gener. El Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, xerrada de Jordi Armadans,
director de FundiPau, a la sala d’actes de l’Hotel Entitats de Girona.
23 de març. La cultura de pau davant la cultura de la violència, conferència d’Antoni Soler,
president de FundiPau, a Cervera
19 d’abril. El proceso de aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares,
ponència de Jordi Armadans en el marc del XX curs Derecho Internacional Humanitario de la
Creu Roja, a Madrid.
14 de maig. Transformant la realitat, cap a una cultura de pau xerrada de Jordi Armadans a la
sala de conferències de l’Escola Industrial de Terrassa.
24 d’octubre. Activisme, drets, democràcia i pau, conferència de Jordi Armadans a l’Institut El
Calamot, a Gavà.
11 de novembre. La Pau. Com reaccionar amb serenor i pau davant dels conflictes actuals, conferència de Jordi Armadans al Castell de Paborde a La Selva del Camp
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Taules rodones i debats
7 de febrer. No-violència: convicció o estratègia, taula rodona a la casa de la Cultura de Girona
amb Antoni Soler, president de FundiPau i Xavi Sais d’En Peu de Pau, moderat per Jaume Pera
de Justícia i Pau Girona.
3 de maig. La defensa no-violenta dels drets civils i polítics, taula rodona a l’Auditori de la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de Barcelona, amb Antoni Soler,
president de FundiPau, Albert Caramés, de l’Institut Internacional per a l’Acció No-violenta,
Joan Tardà Fernàndez, alumne de la FCRI, i Eva Comas, membre de la Taula per la Democràcia
de la FCRI. La professora de la FCRI Montserrat Arbós va moderar l’acte.
6 de juny. La fi d’ETA, Euskadi en pau? taula rodona a Mataró amb la participació de Paul
Ríos, excoordinador de Lokarri, Jordi Armadans, director de FundiPau i Robert Manrique,
Assessor de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme, víctima d’Hipercor. La
moderadora va ser Noe Ayguasenosa, diplomada en Cultura de Pau i membre de la Fundació
Nous Horitzons de Mataró. L’acte el va organitzar la Fundació Nous Horitzons de Mataró.
21 d’octubre. Crisi d’hospitalitat: la situació dels refugiats a Europa, taula rodona en el marc
de la Biennal de pensament. Ciutat Oberta, organitzada pel Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona amb la participació de Blanca Garcés i Nour Salameh del CIDOB, Ricardo Gatti,
d’Open Arms, i Jordi Armadans, de FundiPau, moderada pel periodista Xavi Rusiñol.
10 de desembre. Sabem educar per la no-violència?, diàleg amb Jordi Armadans de FundiPau
i la formadora Eva Bach a Manresa, en el marc dels actes organitzats per commemorar el Dia
Internacional dels Drets Humans.
12 de desembre. Cooperar a l’ombra de la “triple C”, cooperació, conflicte i contradicció’,
taula rodona al Col·legi de Metges de Barcelona, amb la participació del Dr. Fernando Parreño,
vicepresident de Metges Sense Fronteres Espanya, el fundador i director de la revista ONGC
i diputat al Parlament de Catalunya, Francesc de Dalmases, la Dra. Marta Trayner, metgessa i
cooperant, i Jordi Armadans director de FundiPau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Altres activitats
2 de desembre. Participació en les activitats de la Jornada Solidària de l’escola L’Arenal de
Llevant del Poblenou de Barcelona que aquest any es va destinar a la tasca per la pau i el desarmament de FundiPau.

Col·loquis post-funció d`obres de teatre
6 d’abril. Casa, acció teatral inspirada en l’exposició de FundiPau Refugiats, per què?, al Teatre
Principal de Vilanova i la Geltrú, i col·loqui posterior amb la participació de Shahd Zaroor,
refugiada siriana, Jordi Armadans, director de FundiPau, i Salva Cuéllar i Montse Obrador, de
l’Aula d’Activitats Teatrals Tracart.
25 de maig. El pes del plom, obra de teatre de la companyia La Virgueria a la Sala Beckett de
Barcelona i col·loqui posterior sobre el comerç d’armes amb la participació de Jordi Armadans,
de FundiPau i Tica Font, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
27 d’octubre. El pes del plom, representació a Lloret de Mar i posterior debat amb Jordi Armadans sobre la indústria i el comerç d’armes.
1 de desembre. Mili KK, representada dins el Temporada Alta de Girona per Verbatim i dirigida per Jumon Erra i Marc Angelet. Obra sobre el moviment que va aconseguir abolir la mili a
l’Estat espanyol. Jordi Armadans, de FundiPau va participa en el col·loqui post-funció juntament amb Josep Maria Moragriega, un dels primers insubmisos jutjats a l’estat espanyol i
columnista d’El País
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Cine fòrums
Teléfono rojo Volamos hacia Moscú, d’Stanley Kubrick.
Durant el debat es va presentar la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears, el tractat de prohibició aconseguit el 2017 i el premi Nobel de la Pau concedit a la
campanya.
22 d’abril. Al castell de Pallejà. Amb la vicepresidenta de FundiPau, Carme Suné, i els
col·laboradors de l’entitat, Francesc Gusi i Jaume Alloza.
29 de juny. A l’Ateneu de Cultura Popular Can Batllori de Viladecans. Amb la vicepresidenta de
FundiPau Carme suñé i el col·laborador Francesc Gusi

Cuando el viento sopla de Jimmy T. Murakami.
21 d’octubre. Al Cine fòrum de Lloret de Mar. Amb la vicepresidenta de FundiPau, Carme Suñé.
L’acte va servir per commemorar el primer aniversari de l’atorgament del Premi Nobel de la
Pau 2017 a la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears.

Pluja negra, de Shôhei Imamura
26 d’octubre. A les cotxeres de Sants de Barcelona. Després de la projecció de la pel·lícula hi va
haver un debat sobre armament nuclear amb la participació de la Carme Suñé, vicepresidenta
de Fundipau i Francesc Gusi, col·laborador de l’entitat.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Premis
XIII Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis
15 de novembre. Acte de lliurament del Memorial Joan Gomis. La trajectòria de la Revista 21 i
el reportatge Cómo salir de la cárcel cuando es tu casa, de Lucas Font i Julia Fernández, sobre
nens a les presons del Nepal, en la categoria d’obres periodístiques, van ser els guardonats de
l’edició dell 2018.
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 i formen part del jurat, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, la Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull, la Fundación Cultura de Paz, Mans
Unides, i les revistes El Ciervo i Foc Nou. Com a novetat, el 2018 es van sumar a la convocatòria el portal Catalunya Religió, LaFede.cat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Comunicació i publicacions
Xarxes socials
A 31 de desembre de 2018 FundiPau comptava amb 5.976 seguidors al Facebook, 8.277 al
Twitter i havia rebut 6.545 visualitzacions al canal de Youtube.

El Correu per la Pau
Durant l’any 2018 es van enviar un total de set edicions d’El Correu per la Pau. El butlletí
electrònic de FundiPau informa de les activitats, les campanyes, els posicionaments i les publicacions de l’entitat. El mes de desembre, el nombre de subscriptors va arribar als 6.960.
Es poden consultar tots a fundipau.org/el-correu-per-la-pau

Plana web FundiPau
Durant el 2018 la plana web de FundiPau va publicar tota la informació relacionada amb la
seva activitat: projectes, campanyes, posicionaments i publicacions. Va rebre 22.158 visites i es
van consultar 53.194 planes segons les estadístiques de Google Analytics.
fundipau.org
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Abolim les armes nuclears
Plana web on es pot trobar informació actualitzada sobre les accions i fites aconseguides per la
Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears —de la qual FundiPau és membre—, l’evolució en el suports al tractat de prohibició i la situació de les armes nuclears al món.
Durant el 2018 s’hi van destacar temes com la publicació per part de FundiPau d’un informe sobre la campanya i el tractat de prohibició, el 73è aniversari de les bombes d’Hiroshima
i Nagasaki, les noves incorporacions de països al tractat i l’elaboració del primer informe de
seguiment,entre d’altres.
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.). També
conté una proposta didàctica adreçada a mestres, professors, educadors, pares i públic en general per poder reflexionar sobre algunes de les causes del refugi —l’armamentisme i la guerra—,
com contribuir a eradicar-les i la necessitat d’acollir les persones refugiades.
fundipau.org/refugiats

Espai Alfons Banda
Aquesta secció, també d’accés directe des de la portada de la plana web de FundiPau, 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
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Planeta Pau
Portal de blocs de temàtica de pau que durant l’any 2018 va recopilar centenars d’articles
dels 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, el desarmament, la no-violència i la construcció de la pau.
fundipau.org/blocs

Memorial Berta Cáceres
Diverses associacions i plataformes que treballen en la defensa de la pau, els drets humans, la
cooperació i la solidaritat van demanar a l’Ajuntament de Barcelona que en el futur Parc de les
Glòries es dediqui un Memorial a Berta Cáceres i a totes les defensores i defensors i comunitats senceres que exposen les seves vides per defensar les sobiranies, els drets i els bens naturals
comuns. FundiPau, a la seva web promou aquesta campanya a través del blog Memorial Berta
Càceres.
memorialbertacaceresbarcelona.blog

Presència als mitjans de comunicació
L’any 2018 es van comptabilitzar 495 impactes en mitjans de comunicació: premsa escrita,
ràdio, televisió i mitjans digitals. La majora d’aparicions es van produir en línia. Pel que fa als
principals continguts generats per FundiPau que recullen els mitjans, destaquen les peticions de
la campanya Armes Sota Control d’aturar les vendes d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita, les
campanyes Enfortim Drets! i Demà pots se tu, i la jornada Construint la Pau al País Basc.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Resum de l’Anuari SIPRI 2018
FundiPau va traduir al català —per tretzè any—, i al castellà —per sisè any— el resum de
l’Anuari sobre Armament, Desarmament i Seguretat Internacional que publica l’Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI).
Les dades de l’anuari 2018 destacaven la continuïtat de la tendència a l’alça dels darrers anys
tant del volum de les transferències internacionals d’armes com de la despesa militar que es va
mantenir per damunt dels 1,7 bilions de dòlars. També ressaltava que els països amb armament
nuclear van continuar invertint en la seva modernització i “eficàcia” malgrat l’aprovació el
2017 del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, que entrarà en vigor quan l’hagin
ratificat 50 països.
L’Stockholm 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

Notes de premsa del SIPRI
A banda de la traducció del resum de l’Anuari, FundiPau també s’encarregà de la traducció al
català i al castellà de les quatre notes de premsa que el SIPRI va fer públiques al llarg de l’any
sobre la venda d’armes per part de les principals empreses productores, les transferències internacionals d’armes, la despesa militar mundial, i la situació de les armes nuclears i les forces de
pau. Les podeu consultar a la sala de premsa de la web de FundiPau.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER LA PAU
Armes nuclears.
Campanya ICAN. Tractat de prohibició. Premi Nobel de la pau 2017
Aquesta publicació de FundiPau, elaborada a partir d’un opuscle d’ICAN, fa un repàs de la
situació i perill que representen les armes nuclears, de la trajectòria de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, de les seves actuacions, èxits i reptes pendents.
També inclou les aportacions de FundiPau a la campanya, les accions i activitats realitzades a
Catalunya i a l’Estat espanyol que van contribuir també a fer possible l’aprovació del Tractat
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears el 2017 i el reconeixement de la campanya amb el
Premi Nobel de la Pau.
Es va editar en català i castellà i es pot consultar a la web de FundiPau.
fundipau.org/informes
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Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears
Després de la frenètica i fructífera activitat de la Campanya Internacional per a l’Abolició de
les Armes Nuclears el 2017 —el mes de juliol s’aprovava el tractat de prohibició i el desembre
rebia el Premi Nobel de la Pau—, durant el 2018 es va mantenir un bon ritme de treball per
aconseguir el suport del màxim nombre possible de països al tractat per tal que pugui entrar en
vigor al més aviat possible.
6 de març. FundiPau presenta la publicació Armes nuclears. Campanya ICAN, tractat de prohibició i Premi Nobel de la Pau 2017.
7 de juliol. Les ONG d’ICAN recorden el primer aniversari de l’aprovació del Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears i urgeixen el estats a donar-li suport. En aquell moment,
l’havien signat 59 països i 11 l’havien ratificat. Perquè el text entri en vigor cal la ratificació de
50 països.
6 i 9 d’agost. Per commemorar el 73è aniversari de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki, la
supervivent Setsuko Thurlow va enviar el missatge en forma d’animació Si estimes el teu planeta
per demanar als estats que signessin i ratifiquessin el tractat i evitar que es repeteixi un atac
nuclear.
youtu.be/i9c6_qobMko
27 de setembre. Dia Internacional per a l’Eliminació Total de les Armes Nuclears. A la seu de
les Nacions Unides a Nova York, es va convocar una nova cerimònia de signatura d’alt nivell
del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears per animar els països que encara no ho
havien fet a què el firmessin i ratifiquessin. Amb aquesta cerimònia es va arribar a 69 països signants i 19 l’havien ratificat.
Podeu veure l’estat del Tractat en aquest enllaç a la web fundipau.org/nuclears.
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Campanya pel seguiment de l’aplicació de la Llei espanyola
sobre comerç d’armes
La campanya Armes Sota Control (ASC), formada per Amnistia Internacional, FundiPau,
Greenpeace i Oxfam Intermón, va estar molt activa el 2018. La seva principal reclamació al Govern espanyol va ser que aturés les vendes d’armes a l’Aràbia Saudita pel risc que s’utilitzessin
en el conflicte del Iemen per cometre crims contra els Drets Humans. Aquestes són les principals
accions que es van dur a terme:
11 d’abril. Amb motiu de la visita a l’Estat espanyol del príncep hereu saudita, Bin Salman,
ASC va demanar a la Casa Reial, al President Rajoy i als ministres d’Afers Exteriors i Cooperació i d’Economia i Competitivitat que no promoguessin la signatura del contracte de l’empresa
espanyola Navantia per construir cinc corbetes per a l’armada saudita. També els van reclamar
que posessin fi a les exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita.
25 de juny. ASC va presentar l’Informe Análisis de las exportaciones españolas de material de
defensa, de otro material y de productos y tecnologias de doble uso en 2017 on, entre altres
coses, demanava al recent constituït govern de Pedro Sánchez, que posés fi a la venda d’armes a
Israel i a l’Aràbia Saudita i al secretisme que envolta les exportacions d’armes.
4 de setembre. Representants de les ONG d’ASC, es van reunir a Madrid amb la Secretària
d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, a qui van demanar que Espanya aturés totes les vendes
d’armes a l’Aràbia Saudita a finals de setembre. Tot i valorar l’entrevista com a positiva, van
reiterar la necessitat d’avançar en mesures per aconseguir un major control i transparència del
comerç d’armes.
10 de setembre. Uns dies més tard de la reunió amb la Secretària d’Estat de Comerç i davant
el canvi d’opinió del govern de no aturar una venda d’armes a l’Aràbia Saudita a la qual s’havia
compromès, ASC va enviar una carta oberta al Govern central on li reclamaven que se sumés a
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la llista de països que, com Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Suècia, Noruega o Finlàndia, no
autoritzaven ni exportaven armes que es poguessin utilitzar en el conflicte del Iemen, tal com
reclamava l’ONU.
24 d’octubre. Representants d’ASC es van concentrar davant el Congrés dels Diputats coincidint amb la compareixença del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en relació amb la
venda d’armes a l’Aràbia Saudita. Li reclamaven que les aturés.
Podeu consultar totes les notes de premsa a la Sala de Premsa de la web de FundiPau.

Demà pots ser tu. Mañana puedes ser tú
Òmnium Cultural, juntament amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Associació Irídia,
NOVACT i FundiPau van impulsar aquesta campanya en defensa dels drets fonamentals, les
llibertats i la democràcia. Durant el 2018 es van fer presentacions i actes a diverses localitats
de Catalunya. En detallem tres:
19 d’abril. Acte de presentació de la campanya a Barcelona. Es va fer a l’espai Can Batlló i hi
van intervenir el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, representants de les entitats impulsores
i diferents persones represaliades per l’Estat espanyol per exercir la llibertat d’expressió i altres
drets fonamentals.
14 de juny. Està en perill la llibertat d’expressió?, debat de presentació de la campanya Demà
pots ser tu, a Girona, amb la participació del president de FundiPau, Antoni Soler, a la plaça
Pere Calders de la capital gironina.
27 de setembre - 16 d’octubre. Cicle d’activitats 1 d’octubre i més. Barcelona Ciutat de Drets
convocat al voltant de l’aniversari de l’1O a la presó Model, per l’ Ajuntament de Barcelona i els
membres de la campanya Demà pots ser tu.
demapotssertu.org
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Altres
2 de maig. Roda de premsa a Lafede.cat de la Campanya Global sobre Despesa Militar en el
marc dels Dies Globals d’Acció per a la Reducció de la Despesa Militar (GDAMS) i coincidint
amb la publicació de les dades del SIPRI sobre el tema. Es van analitzar les noves xifres que
indicaven un augment tant de la despesa militar global, com dels pressupostos de defensa de
l’Estat Espanyol.
9 de juliol. Presentació a Barcelona del Manifest Drets i Llibertats impulsat per LaFede.cat i
diverses entitats de pau entre les quals, FundiPau, en què es reclamava la derogació de la Llei
Mordassa i la reforma del Codi Penal. El manifest el poden signar tant persones com entitats:
dretsillibertats.org
16 d’octubre. Concentració Un any sense els Jordis a Barcelona, amb motiu del primer aniversari de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per reclamar la seva llibertat. L’acte el
va organitzar l’ Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, amb la participació de
l’Espai Democràcia i Convivència, de la qual FundiPau forma part.

Mundial de Futbol 2018
9 de juliol. Coincidint amb el Mundial de futbol 2018 de Rússia, FundiPau va fer una classificació dels estats participants segons la seva posició respecte els tractats de desarmament i
control d’armes més rellevants. Els guanyadors, per segona edició consecutiva —ja van guanyar
el 2014—, van ser Costa Rica i Mèxic, que havien signat i ratificat tots els tractats, fins i tot el
més recent, aprovat feia just un any, Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.
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Síria
El 2018 la guerra de Síria va continuar activa un any més, amb unes conseqüències nefastes per
a la població civil tant per la mort de milers de persones —més de 20.000— com per la fugida
d’altres milers. FundiPau es va sumar i va participar activament en l’organització de diversos
actes de denúncia de la situació i de suport a la població siriana.
15 de febrer. Síria avui: solidaritat i denúncia debat a Lafede.cat, a Barcelona, organitzat per la
Plataforma Tadamon de la qual FundiPau és membre Hi van participar Bayan Rehan, testimoni
des del setge de Goutha est, (via vídeo), Laila Nachawati, periodista, i Nour Salameh, investigadora del CIDOB.
23 de març. Síria, set anys després, taula rodona organitzada per Tadamon a Lafede.cat, per
recordar i analitzar la situació de Síria set anys després de l’inici del conflicte i continuar
exigint la llibertat per als sirians. Hi van participar Lurdes Vidal, cap de Món Àrab de l’Institut
Europeu de la Mediterrània, Mustafa Khalifa, escriptor sirià, i Joana Aziz, testimoni siriana.
18 de maig. El pacifismo ante la guerra de Siria, taula rodona al Centro Social Librería La
Pantera Rossa de Saragossa. El debat va tenir lloc en el marc de la presentació de l’Informe
sobre el movimiento no violento sirio. Hi van participar Mariluz Secilla Souto, editora de
l’informe, Jordi Armadans, de FundiPau, Pilar Laínez de WILPF España, i Carlos Pérez Barranco de Antimilitaristes – MOC
8 de desembre. Síria, estem amb vosaltres, concentració per reclamar justícia per a les persones
preses i desaparegudes a Síria. La mobilització, organitzada per Tadamon, es va fer a la Plaça
Sant Jaume de Barcelona
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Colòmbia
18 i 19 d’octubre. Colòmbia, les dones protagonistes dels acords de pau, XVI Jornades sobre
Colòmbia, organitzades per la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, de la
qual FundiPau és membre. Es van fer a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

Palestina
8 de febrer. Concentració a Barcelona per demanar la llibertat de l’activista palestina Ahed
Tamim i de tots els nois i noies menors d’edat empresonades injustament per Israel. L’acte el va
organitzar la Coalició Prou Complicitat amb Israel que aplega diverses entitats.
22 d’octubre. Drets humans a Palestina, estratègies de defensa global des del feminisme, la
no-violència i el boicot; espai de diàleg organitzat per la Coalició Prou Complicitat amb Israel,
a Lafede.cat. El debat va comptar amb la participació de Tahreer Jaber, activista i membre de
la Unió de Comitès de Col·lectius de Dones; Ismat Hikmat Shakhshir, activista i membre de la
Unió General de Dones Palestines; Munther Amira, coordinador general dels Comitès de Coordinació de Resistència Popular, i la moderació de Natalia Abu-Sharar, presidenta de la Comunitat
Palestina a Catalunya.
14 de novembre. Concentració de suport a Gaza per reclamar la fi a l’apartheid que pateix el
poble palestí. Es va convocar a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, organitzada per la Comunitat Palestina de Barcelona, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, i BDS.
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Altres activitats
10 de juliol. Som una Europa acollidora: Deixeu-nos ajudar! FundiPau va participar en aquesta
Iniciativa Ciutadana Europea que va impulsar la recollida de firmes per demanar una reforma
legislativa a la Unió Europa per defensar els drets de les persones refugiades. Es van recollir
més d’un milió de firmes.
21 de setembre. Dia Internacional de la Pau. Coincidint amb aquesta jornada, FundiPau va
difondre la declaració Superar les violències, generar condicions i espais de pau.
fundipau.org/declaracio-de-fundipau
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INFORME ECONÒMIC
Pressupost 2018: 152.028 €
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sensibilització i
educació per la pau

COL·LABORACIONS
Col·laboradors i donants
L’activitat de FundiPau el 2018 va ser possible gràcies a la col·laboració i suport de 420 socis i
donants i de 3.492 simpatitzants.

Suports institucionals
Durant el 2018 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, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal del Garraf, l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i AIPAZ.

Participació en xarxes i federacions
Durant el 2018, 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 les campanyes Armes Sota Control, Demà pots ser tu, i les Plataformes Tadamon i Prou
Complicitat amb Israel, entre d’altres.

Comitè internacional
Oscar 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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COL·LABORACIONS
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 (direcció), Sergi Serrano (administració), Lourdes Vergés (comunicació), Toni
Viader (web).

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

Memòria 2018
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

