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PrESENTaC IÓ

Un cop més, editem l’Informe Anual d’Activitats. Memòria ICIP 
2014, el sisè des la creació de l’Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP). Cal recordar al respecte que, tot i que en acabar l’any 
2014 féu set anys de l’aprovació de la Llei 14/2007 de creació de 
l’ICIP pel Parlament de Catalunya, la posada en funcionament de 
l’Institut fou més lenta. Concretament, fins el 17 de setembre de 
2008 no es constituí la Junta de Govern, amb nou membres no-
menats pel Parlament d’entre els vint proposats pel Consell Català 
de Foment de la Pau i tres designats lliurement pel Govern. Tam-
bé s’aprovaren aleshores, i es publicaren al DOGC, dos documents 
cabdals per a l’ICIP previstos a la Llei: el Pla Pluriennal 2009-2012 
i el Reglament Orgànic. I no fou fins el juliol del 2009 que s’inaugu-
rà la seu social de l’Institut, a Gran Via 658 i, de fet, que començà 
l’activitat visible. Acabat, però, el 2014 la seu social i, concretament 
la Biblioteca, s’ha traslladat al carrer Tapineria 10, al mateix edifici 
on l’Institut té les oficines de treball. La raó és doble: per un cantó, 
la Generalitat ha decidit limitar al màxim els lloguers externs per 
a institucions i administracions; a més, l’any 2014 acabava el con-
tracte de lloguer de la seu social a Gran Via. Per tot plegat, ara, i a 
l’espera d’una ubicació definitiva en els propers anys, totes les de-
pendències de l’ICIP són a la nova seu social, Tapineria 10.

D’altra banda, el 2014 s’ha prorrogat un any més el Pla Pluriennal ja 
esgotat (2009-2012) i, alhora, s’ha endegat el procés intern i parti-
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cipatiu per aprovar-ne el nou (2015-2018) durant el primer trimes-
tre de 2015. Serà també l’any 2015 quan el Parlament haurà de fer 
la segona fase de renovació de la Junta de Govern: cinc membres, 
quatre de regulars i un per defunció. Un cop fet aquest pas s’hau-
ran renovat tots els membres que designa el Parlament, ja que la 
primera fase de renovació ja es va fer l’any 2013. 

En ser el sisè Informe, aquesta presentació serà breu. Em limita-
ré a senyalar que, formalment, l’Informe segueix, en la lletra i en 
l’esperit, els trets dels inicials. Primer, s’entén un dret i un deu-
re: serveix per retre comptes i facilitar que hom pugui fer balanç, 
institucionalment i socialment, i també per facilitar que hom pu-
gui preservar de l’oblit el que s’ha fet. Segon, opta per maximitzar 
l’asèpsia, per estar-se de qualificar i de judicar. Altrament dit, faci-
lita que es pugui judicar de primera mà, si algú ho vol, allò que es 
presenta. I, en tercer i darrer lloc, el fil conductor de la Memòria, 
la seva estructura, és el mateix que vertebra tota la feina de l’ICIP: 
el seu Pla Pluriennal, que diferencia tres eixos finalistes o substan-
tius (recerca; formació i difusió; construcció de pau i prevenció de 
conflictes) i tres d’instrumentals, les eines per aconseguir els subs-
tantius (internacionalització i serveis a altres actors, recursos i or-
ganització). Aquest darrer apartat inclou també les dades d’execució 
del pressupost.
 
Voldria, per acabar, destacar la molta feina feta per tot l’equip de 
l’ICIP per ajustar la nostra activitat a la situació pressupostària de-
rivada de la caiguda d’ingressos, provocada per la crisi, i les diverses 
mesures que al respecte ha pres el Govern de la Generalitat durant 
els anys 2011, 2012,  2013 i 2014.  I, també,  que la feina que pre-
sentem, de ben segur millorable, s’inspira totalment en el mandat 
que donà el Parlament de Catalunya a la Junta de Govern mitjan-
çant la Llei de creació i la designació de part dels seus membres. 
Una feina que no hauria estat possible sense la voluntat i la tasca 
de tots els membres de la Junta, de l’equip humà de l’ICIP, amb la 
directora en un lloc molt destacat, i de moltes persones que —al 
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Parlament, a les administracions, al departament de Governació i 
Relacions Institucionals, a la societat civil i a les universitats— ens 
han donat molts cops de mà. Gràcies a totes elles. 

Rafael Grasa
President de l’ICIP

(rgrasa.icip@gencat.cat)
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L ’ IC IP  D ’uN COP D ’uLL

La INST I TuC IÓ

Creació:
Parlament de Catalunya, desembre del 2007, mitjançant Llei 

Seu social: 
Gran Via 658, 08010, Barcelona

Seu oficines:
Tapineria 10, 08002, Barcelona

Junta de Govern: 
La Junta de Govern de l’ICIP, d’acord amb l’establert per l’article 6 
de la llei 14/2007, modificada per la llei 11/2011 de reestructuració 
del sector públic, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel Par-
lament i 3 designats pel Govern.

President: 
Rafael Grasa

Directora: 
Tica Font
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Equip humà: 
12 persones

Pressupost definitiu 2014: 
1.286.270,20 euros

Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Pla Plurien-
nal 2009-2012 (prorrogat fins l’any 2014), Reglament orgànic de 
l’ICIP (DOGC, 1/07/2009);  Llei 11/2011 de reestructuració del sec-
tor públic per agilitar l’activitat administrativa.

aCT IV I TaTS 2014

1 .  rECErCa

Nombre d’ajuts convocats: el 2104 s’ha aprovat una convoca- ■

tòria d’ajuts a la recerca per l’exercici 2015 per un import total 
de 40.000 euros. 
Nombre de Working Papers publicats: 7 ■

Nombre de Policy Papers publicats: 1 ■

Nombre de llibres de la col·lecció ICIP Research publicats: 2 ■

Nombre de Documents i Informes publicats: 2 ■

Nombre de seminaris de recerca realitzats: 2 ■

Nombre de llibres catalogats: 865 ■

Nombre de revistes disponibles on-line: 155 ■

2 .  FOrMaCIÓ ,  D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC I
a DE CONE IXEMENTS

Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives totals: 25 ■

Nombre de persones que hi han assistit: al voltant de 1.500 ■

Nombre de llibres coeditats: 6 ■
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Nombre d’ICIP e-butlletins publicats: 11 ■

Nombre de revistes  ■ Per la Pau /Peace in Progress publicades: 3

3 .  CONSTruCC IÓ DE Pau I  PrEVENC IÓ 
DE CONFL ICTES

Nombre d’activitats sobre construcció de pau sobre el terreny:  ■

8 

4 .  SErVE IS  a aLTrES ENT I TaTS 
I  OrGaNITZaC IÓ INTErNa DuraNT EL 2014

Nombre de convenis signats: 4 ■

Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions: 15 ■

Participació en iniciatives a nivell internacional: 2 ■

Nombre de places convocades: el 2014 s’ha obert la convoca- ■

tòria per a cobrir la plaça de tècnic/a especialista en premsa i 
comunicació durant una baixa per maternitat
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aCT IV I TaT  INST I TuC IONaL

1 .  La JuNTa DE GOVErN

La Junta de Govern de l’ICIP, d’acord amb l’establert per l’article 6 
de la llei 14/2007, modificada per la llei 11/2011 de reestructuració 
del sector públic, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel Par-
lament i 3 designats pel Govern.

MEMBrES DES IGNaTS PEL GOVErN :

Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desenvo-
lupament de la Generalitat de Catalunya (fins febrer de 2014).

Eulàlia Pascual i Lagunas, expresidenta de la Federació Catala-
na d’ONG pels Drets Humans.

Miquel Puig i Roig, director general de Relacions Institucionals 
i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya.

MEMBrES ESCOLL I TS  PEL ParLaMENT : 

Rafael Grasa i Hernández, professor de Relacions Internacio-
nals de la UAB. Actua com a president de la Junta, per elecció unà-
nime dels seus membres.

Àngels Mataró i Pau, directora de l’Associació de Nacions Uni-
des a Espanya (ANUE).
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Magda Oranich i Solagran, advocada i periodista.

Antoni Pigrau i Solé, catedràtic de Dret Internacional Públic, 
Universitat Rovira i Virgili (URV). Actua com a vicepresident de 
l’ICIP per elecció unànime dels seus membres en la reunió celebra-
da el 3 de novembre.

Mònica Sabata i Fernández, psicòloga.

Els membres de la Junta de Govern escollits pel Parlament són ac-
tualment 5 en comptes de 7. Alfons Banda i Tarradellas va morir 
el 30 de gener de 2014 i Josep Maria Terricabras i Nogueras va ser 
elegit diputat del Parlament Europeu a les darreres eleccions, fet 
que -d’acord amb l’apartat cinquè de l’article 7 de la llei 14/2007 
de creació de l’ICIP- és incompatible amb la condició de membre 
de la Junta.  

L’actual Junta de Govern està constituïda, doncs, per un total de 8 
membres. Resta pendent, a més, una renovació parcial de la meitat 
dels membres escollits pel Parlament que afectarà Rafael Grasa, Àn-
gels Mataró, Mònica Sabata i Josep Maria Terricabras i que hauria 
de produir-se durant l’any 2015.

aCOrDS DE La JuNTa DE GOVErN

Durant l’any 2014, la Junta de Govern de l’ICIP es va reunir vuit ve-
gades en plenari i es va celebrar una sessió de la Comissió de Recer-
ca. De la seva activitat, destaquen els següents punts:

Primer, es va acordar convocar nous ajuts per a treballs de recerca 
(R-ICIP) l’any 2014.

Segon, es va acordar convocar una beca de formació.
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Tercer, es va adjudicar el Premi ICIP Constructors de Pau 2014 a 
l’organització Women’s International League for Peace and Free-
dom (WILPF).

Quart, es va nomenar Antoni Pigrau i Solé vicepresident de l’ICIP.

Cinquè, es va aprovar la formalització de convenis de col·laboració 
amb la National University of Ireland, la Escuela Superior de Guer-
ra de Colòmbia i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-
cerca.

Sisè, es va acordar prorrogar el conveni de col·laboració amb la Cam-
bra de Comerç de Bogotà fins a l’any 2015.

2 .  COMMEMOraCIÓ DELS D IES
INST I TuC IONaLS

L’activitat institucional de l’ICIP ve marcada per dues dates signifi-
catives del calendari. El 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència 
i la Pau, i el 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau. 

DIa ESCOLar DE La NOV IOLÈNC Ia 
I  La Pau ,  30  DE GENEr

L’ICIP va celebrar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau amb 
alumnes i professors del Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  de Bar-
celona. Un grup de nens i nenes, acompanyats de docents del centre, 
es van adreçar a la seu de l’ICIP per presentar un recull de dibuixos 
amb desitjos de pau i per conversar amb la directora, Tica Font. 
El mateix dia l’ICIP va ser present a l’acte d’homenatge a Mahatma 
Gandhi als Jardins Gandhi de Barcelona, organitzat per la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i la Cooperació al 
Desenvolupament.
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D Ia  INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE

Com és habitual, l’ICIP va fer pública una declaració institucional 
per commemorar el Dia Internacional de la Pau. El text, amb el tí-
tol Construir pau implica resoldre de forma positiva els conflictes, 
destaca que per resoldre pacíficament els conflictes cal aprendre a 
analitzar-los i a acceptar-los, cal comptar amb instruments, institu-
cions i valors que ho permetin, així com amb valors i principis que 
ens obliguin moralment a buscar solucions acceptables. 

3 .  PrEMI  IC IP  CONSTruCTOrS 
DE Pau 

El Premi ICIP Constructors de Pau es convoca anualment amb l’ob-
jectiu de guardonar i reconèixer públicament a persones, col·lectius 
o entitats que han treballat i han contribuït d’una manera destacada 
i dilatada a promoure i fomentar la pau. 

Lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2013 a Jovan Divjak 
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La primavera del 2014 es va obrir la convocatòria de la quarta edi-
ció del premi i la Junta de Govern de l’ICIP, reunida el 23 de se-
tembre per analitzar les candidatures rebudes, va resoldre atorgar 
el Premi ICIP Constructors de Pau 2014 a l’organització Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF) “per la tra-
jectòria de cent anys en el treball de dones per la pau, el compromís 
amb el desarmament, la defensa dels drets humans i la persistència 
per tal d’aconseguir el reconeixement del paper de les dones en la 
construcció de pau”. 

Anteriorment, el 17 de març, es va celebrar al Parlament de Catalu-
nya la cerimònia de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 
2013, atorgat a l’exgeneral bosnià d’origen serbi Jovan Divjak. 

4 .  COMParEIXENÇa DaVaNT 
EL ParLaMENT DE CaTaLuNYa

En compliment de la Llei 14/2007  de creació de l’Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP), el president de la institució, Rafael 
Grasa, va comparèixer el 12 de desembre a la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya  per 
presentar l’Informe Anual d’Activitats - Memòria ICIP 2013. 

El president de l’ICIP va exposar les principals línies d’actuació de 
l’ICIP del darrer any i va presentar els reptes de futur de la insti-
tució. Rafael Grasa va rebre la felicitació dels portaveus de tots els 
grups parlamentaris presents a la comissió per la tasca que desen-
volupa l’ICIP.
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MEMÒrIa D ’aCT IV I TaTS 
EN FuNC IÓ DELS E IXOS 
DEL PLa PLurIENNaL

EIX 1  (F INaL ISTa) :  rECErCa

L’Eix 1 del Pla Pluriennal de l’ICIP estableix la construcció d’una lí-
nia sòlida de recerca, una finalitat que es porta a terme a través de 
diverses actuacions: el desenvolupament de programes de recerca, 
la concessió d’ajuts, la publicació de treballs d’investigació o el man-
teniment de la biblioteca. 

1 .  PrOGraMES DE rECErCa

L’ICIP disposa de dos programes de recerca, els quals s’han ampliat 
i consolidat al llarg del 2014. 

PrOGraMa DE rECErCa : 
‘ CONFL ICTES arMaTS :  DrET  I  JuST íC Ia ’

En el marc d’aquest programa, dirigit pel catedràtic de la Universi-
tat Rovira i Virgili i vicepresident de l’ICIP, Antoni Pigrau, el 2014 
s’ha organitzat el seminari ‘L’arma de moda: impacte dels drones en 
el Dret Internacional i les Relacions Internacionals contemporàni-
es’, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Les ponències 
del seminari han quedat recollides en el llibre Drones: ¿el arma de 
moda?, publicat dins la col·lecció ICIP Research.
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Com a part d’aquest programa també s’ha organitzat la tercera edi-
ció del seminari ‘Empreses en Contextos de Conflicte’, a Londres, 
i la XVII edició del Seminari de Dret Internacional Humanitari de 
Tarragona, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i la 
Creu Roja Tarragona.

PrOGraMa DE rECErCa :  ‘ SEGurETaT
HuMaNa ,  TraNSFOrMaCIÓ DE CONFL ICTES
I  INVEST IGaC IÓ PEr La Pau ’ 

En el marc d’aquest segon programa, dirigit pel professor de Rela-
cions Internacionals i president de l’ICIP, Rafael Grasa, el 2014 s’ha 
organitzat el seminari internacional ‘Escenaris postconflicte a Co-
lòmbia. Agenda, oportunitats i full de ruta’, del qual s’ha publicat la 
corresponent relatoria. També s’han organitzat dos seminaris relaci-
onats amb el projecte de recerca ‘Sobiranies imaginades’ liderat pel 
Peace Research Institute Oslo (PRIO) i en el qual participa l’ICIP. 
Així, d’una banda, el mes d’abril va tenir lloc a Barcelona el seminari 
‘Sobiranies imaginades en construcció: comparacions i anàlisi entre 
Euskadi i Catalunya’; d’altra banda, el mes de maig es va celebrar 
a Bilbao el seminari ‘La nació basca en un procés de globalització’, 
organitzat conjuntament amb la Universitat del País Basc.

Fruit del projecte de recerca ‘Sobiranies imaginades’, l’ICIP ha ela-
borat l’article La construcció d’un estat multinacional a l’Espanya 
contemporània, des de la transició fins a la recentralització i les 
noves sobiranies imaginades: La crònica d’una mort anunciada?, 
el qual es publicarà en una revista acadèmica.

Un segon projecte de recerca en el qual ha participat l’ICIP és el 
microsite del Grup d’Investigació sobre Àsia Central, elaborat con-
juntament amb la Universitat de Barcelona i la Casa Àsia. El pro-
jecte, iniciat l’any 2010, ha estat possible gràcies als ajuts de recerca 
R-ICIP 2010 i 2011. Concretament, el microsite s’ha portat a ter-
me arran de les investigacions La Cooperació Regional d’Àsia Cen-
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tral i les amenaces de seguretat derivades dels reptes ambientals 
i energètics i Àsia Central: una nova cartografia de les relacions 
energètiques i un nou espai per la constitució de marcs de gover-
nança energètica-ambiental respectivament.

Finalment, com a part del programa ‘Seguretat humana, transfor-
mació de conflictes i investigació per la pau’, el 2014 també s’ha 
continuat treballant en la publicació de la sèrie ICIP Policy Papers 
i s’han portat a terme diverses activitats relacionades amb la cons-
trucció de pau a Colòmbia (vegeu l’Eix 3).

2 .  WOrKING PaPErS

Al llarg del 2014 s’ha ampliat la col·lecció ICIP Working Papers amb 
la publicació de xx títols més. Aquesta col·lecció té l’objectiu de crear 
un fòrum de debat i discussió sobre temes relacionats amb la pau, 
els conflictes i la seguretat. Els textos, revisats per un consell edito-
rial, es publiquen en català, castellà o anglès. 

2014/1. Do democracies spend less on the military? Spain as a 
long-term case study (1876-2009), per Oriol Sabaté Domingo (en 
anglès)

2014/2. Los programas de reparaciones y los colectivos más vul-
nerables: Ashánikas de Selva Central del Perú, per Luis Garcia Vi-
llameriel (en castellà)

2014/3. El “Alien Tort Claims Act” de 1789: su contribución en la 
protección de los derechos humanos y reparación para las vícti-
mas, per Maria Chiara Marullo (en castellà)

2014/4. Disembedding Terrorists: Identifying New Factors and 
Models for Disengagement Research, per Diego Muro i Sandra Levi 
(en anglès)
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2014/5. El “nus caucasià”: un nou cicle de violència, per Sergey 
Sukhankin (en català i anglès)

2014/6. Spanish Provincial Reconstruction Team (PRT) in Badghis 
(Afghanistan), 2005 – 2013, per Carme Roure Pujol (en anglès)

2014/7. The EU Regional Security Complex between 2001 and 2011 
in relation to the threat from Islamic terrorism and weapons of 
mass destruction, per Alessandro Demurtas (en anglès)

3 .  IC IP  rESEarCH

Aquesta col·lecció, creada el 2013, recull els resultats de les activi-
tats relacionades amb la recerca per la pau i la noviolència organit-
zades per l’ICIP. Les publicacions s’adrecen a un públic de l’àmbit 
acadèmic i a treballadors de pau, amb l’objectiu de fomentar la re-
flexió i la formació. Els textos es publiquen en català, castellà, an-
glès o francès. 

El 2014 s’han publicat els següents títols: 

Building a regional framework in Central Asia between coo- ■

peration and conflict, ICIP Research 02 (en anglès) 

Conditions pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire ■ , 
ICIP Research 03 (en francès)

El arma de moda: impacto del uso de drones en las relacio- ■

nes Internacionales y el derecho internacional contemporá-
neo, ICIP Research 04 (en castellà)
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4 .  POL ICY PaPErS

La col·lecció ICIP Policy Papers pretén proporcionar un fòrum per 
a l’anàlisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques pú-
bliques en el camp de la pau i de la seguretat, amb recomanacions 
per a millorar-ne l’acció. La col·lecció forma part del programa de 
recerca ‘Seguretat humana, transformació de conflictes i investiga-
ció per la pau’. Els textos es publiquen simultàniament en català, 
castellà i anglès. El 2014 s’ha publicat el títol: 

2014/1. El dret a viure en un context de drets humans, pau i de-
senvolupament. Un debat al Consell de Drets Humans, per Christi-
an Guillermet Fernández i David Fernández Puyana (aquest treball 
s’ha publicat també en francès, a banda de les llengües pròpies de 
la col·lecció)

5 .  DOCuMENTS I  INFOrMES

L’ICIP, dins l’àrea de recerca, ha publicat les relatories dels següents 
seminaris:

2014/11. Companies in Conflict Situations. Relatoria del seminari 
internacional organitzat per l’ICIP el gener de 2013 a Barcelona

2014/12. Escenarios postconflicto en Colombia. Agenda, oportuni-
dades y hoja de ruta. Relatoria del seminari internacional organit-
zat per l’ICIP el maig de 2014 a Barcelona

En el marc del treball de l’ICIP relacionat amb el procés de pau a 
Colòmbia, el 2014 també s’ha publicat el treball Guía para la cons-
trucción de la paz. Qué es y qué supone la construcción de la paz, de 
Rafael Grasa i Óscar Mateos. La publicació s’ha fet en col·laboració 
amb la Cambra de Comerç de Bogotà fruit del conveni vigent entre 
les dues institucions. 
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6 .  rESuLTaTS DE rECErCa

Aquesta col·lecció té per objectiu donar a conèixer els resultats dels 
ajuts de recerca atorgats per l’ICIP mitjançant l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur). El 2014 s’ha publicat el 
següent treball: 
2014/05. La construcció de la pau i l’educació per a la ciutadania i 
els drets humans, per M. Carme Boqué (coordinadora)

7 .  B IBL IOTECa I  CENTrE DE DOCuMENTaCIÓ

La línia estratègica 3 de l’Eix de Recerca recull el compromís d’es-
tablir i mantenir una biblioteca, presencial i digital, que permeti i 
afavoreixi la recerca i la transferència de coneixements. 
 
La biblioteca de l’ICIP ha especialitzat el seu fons en temes de cons-
trucció de pau i noviolència, tot procurant ser exhaustius en l’adqui-
sició de monografies que tractin sobre aquest àmbit. A més, el seu 
abast temàtic abasta els conflictes armats, el dret i legislació interna-
cional, la ciència política, les relacions internacionals, la seguretat, 
el desarmament, el terrorisme, la cooperació pel desenvolupament 
i els moviments socials.
 
La biblioteca està oberta al públic en general, disposa d’una sala 
de consulta i el seu principal servei és el de préstec. Totes les obres 
disponibles a l’ICIP es poden consultar al Catàleg de la Xarxa de Bi-
blioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (XBEG), 
de la qual forma part. Enguany s’ha procedit a la migració cap a un 
nou programa de gestió de la biblioteca, Millennium, que ha per-
mès una major agilitat i facilitat de treball tant en la part de catalo-
gació dels materials com en la part de circulació –préstecs, usuaris, 
reserves, etc.–.
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Durant l’any 2014 es van catalogar 865 exemplars nous i es van 
deixar en préstec 235 documents. En total, la biblioteca disposa de 
6.4760 volums, la majoria llibres, però també materials audiovisu-
als.
 
A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca va posar a 
disposició dels seus usuaris l’accés a diverses base de dades de Sage 
i Taylor & Francis, que buiden centenars de publicacions especia-
litzades de l’àmbit.  Dins aquesta base de dades, l’ICIP ha disposat 
d’un servei de consulta d’exemplars de l’any en curs i retrospectius 
de 155 revistes electròniques especialitzades en pau i conflictes. Per 
tal de completar el ventall d’accessos a publicacions en línia, la bi-
blioteca compta també amb la subscripció a revistes en paper.
 
Les publicacions de l’ICIP són buidades i catalogades als reposi-
toris de documents Recercat (Repositori de Recerca de Catalunya 
http://www.recercat.cat/) i SSRN (Social Science Research Network 
http://www.ssrn.com/). En aquest últim repositori, d’abast mundi-
al, els documents de l’ICIP han rebut més de 8.000 visites. 
 
Enguany s’han establert llaços amb el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona per tal de concretar futures col·laboracions. En particular, 
s’ha procedit a la donació de les publicacions de l’ICIP a la bibliote-
ca pública del Poble Sec, Francesc Boix, que té un fons especialitzat 
en cultura de pau.

8 .  OBSErVaTOr IS 

D’acord amb la línia estratègica 4 de l’Eix de Recerca del Pla Plurien-
nal, l’ICIP té en funcionament diferents observatoris especialitzats, 
al seu web, per fer seguiment i avaluació d’aspectes significatius del 
foment de la pau. 

http://www.recercat.cat/
http://www.ssrn.com/
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L’observatori del cicle armamentista espanyol conté informació re-
lacionada amb els pressupostos, les inversions, les exportacions i la 
despesa en R+D en temes de defensa, així com de les forces armades 
i les operacions militars de l’estat espanyol a l’exterior. L’objectiu de 
la recopilació de dades és poder-ne analitzar l’evolució dels darrers 
anys i extreure conclusions sobre els efectes que tenen les armes en 
el desenvolupament humà dels països. 

L’observatori del moviment per la pau conté informació sobre les 
organitzacions, entitats i institucions del moviment per la pau cata-
là, espanyol i internacional. D’aquesta manera, l’observatori permet 
consultar les dades dels principals actors del moviment per la pau, 
les accions i campanyes que duen a terme, les principals publicaci-
ons del sector i les oportunitats de formació, reglada i no reglada, 
en temes de pau i resolució de conflictes.

9 .  SEMINarIS  DE rECErCa

Els seminaris de recerca són sessions de debat a partir d’investiga-
cions en curs finançades per l’ICIP, a través dels ajuts F-ICIP i RI-
ICIP. Són espais de discussió informals amb l’autor o autors dels 
treballs, sempre des d’una òptica constructiva. Els objectius són re-
collir suggeriments i fer xarxa entre persones que estiguin investi-
gant temes similars des de diferents institucions. 

Al llarg del 2014 s’han portat a terme dues sessions dels seminaris 
de recerca, els mesos de maig i setembre. Quatre doctorands amb 
ajuts F-ICIP van exposar l’estat dels seus treballs d’investigació. Es 
tracta de Laia Montoliu, Lina Maria González, Alessandro Demur-
tas i Lesley-Ann Daniels.
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10 .  aJuTS a La rECErCa

L’any 2014, la Junta de Govern de l’ICIP ha aprovat la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau 
per l’exercici 2015, per un import global de 40.000 euros. Per a ra-
ons de constricció pressupostària, no s’han obert noves convocatò-
ries d’ajuts predoctorals. 

Així mateix, l’ICIP ha convocat el 2014 la primera edició del progra-
ma de beques de formació pràctica en l’àmbit del foment de la pau 
dirigit a completar la formació dels joves mitjançant la realització 
de pràctiques a l’entitat durant el curs 2014-2015.
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E IX  2  (F INaL ISTa) :  FOrMaCIÓ ,
D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia DE
CONEIXEMENT

Per tal de difondre el coneixement vinculat a l’anàlisi de conflictes, 
l’educació, la cultura de la pau, la noviolència i la construcció de la 
pau en general, l’ICIP organitza periòdicament seminaris i jornades, 
cicles de debats, tertúlies i taules rodones, la publicació de llibres i la 
producció d’exposicions i materials audiovisuals. Al llarg del 2014, 
l’ICIP ha portat a terme les següents activitats: 

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

‘SOBIraNIES IMaGINaDES EN CONSTruCCIÓ ’
(aBrIL I  MaIG)

L’ICIP participa des de l’any 2013 en el projecte de recerca ‘Sobiranies 
imaginades’, liderat pel Peace Research Institute Oslo (PRIO), que té 
per objectiu entendre com els diversos actors en els conflictes contem-
poranis perceben i articulen els conceptes de sobirania, autogovern i 
autonomia. És en el marc d’aquest projecte que l’ICIP i el PRIO van 
organitzar, el 28 d’abril, el seminari ‘Sobiranies imaginades en cons-
trucció: comparacions i anàlisi entre Euskadi i Catalunya’. Aquest va 
ser un espai de debat sobre el present i el futur dels processos socials 
i polítics de construcció de consciència i de demanda de sobirania a 
Espanya, concretament els casos de Catalunya i del País Basc.

Posteriorment, els dies 28, 29 i 30 de maig, es va celebrar a Bilbao 
un segon seminari en relació amb aquesta qüestió, amb el títol ‘La 
nació basca en un món en procés de globalització’. En aquest cas, el 
seminari va comptar també amb el suport de la Universitat del País 
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Basc. L’ICIP va presentar-hi l’article d’investigació: ‘La construcció 
d’un estat multinacional a l’Espanya contemporània, des de la trans-
ició fins a la recentralització i les noves sobiranies imaginades: La 
crònica d’una mort anunciada?’.

‘ ESCENarIS  POSTCONFL ICTE a COLÒMBIa ’ 
(MaIG )

En un moment clau per a la construcció de la pau a Colòmbia, l’ICIP 
va organitzar els dies 5, 6 i 7 de maig a Barcelona el seminari ‘Esce-
naris postconflicte a Colòmbia. Agenda, oportunitats i full de ruta’, 
que va reunir una trentena d’actors plurals colombians, experts in-
ternacionals i representants de la societat civil catalana.  El semi-
nari va comptar amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona. Els resultats dels debats es van presentar en un acte pú-
blic al Palau de la Generalitat. 

Sessió de treball del seminari ‘Escenaris postconflicte a Colòmbia’
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‘ L ’ arMa DE MODa ’  (MaIG )

En col·laboració amb l’Escola de Postgrau de la Universitat de Bar-
celona, l’ICIP va organitzar els dies 15 i 16 de maig el seminari “L’ar-
ma de moda: impacte dels drones en el Dret Internacional i en les 
Relacions Internacionals contemporànies”. Els seminari va reunir 
experts en ciència política, dret i relacions internacionals, entre els 
quals els professors Josep Baqués, Antoni Pigrau, Jaume Saura o 
Pere Vilanova.

‘ EMPrESES EN CONTEXTOS DE CONFL ICTE ’
(NOVEMBrE)

L’ICIP va organitzar els dies 6 i 7 de novembre una tercera edició del 
seminari internacional ‘Empreses en Contextos de Conflicte’, que va 
tenir lloc a la seu d’Amnistia Internacional de Londres.  Aquesta ter-
cera trobada va donar continuïtat als seminaris que es van celebrar 
a Barcelona els anys 2011 i 2013 amb l’objectiu d’avançar en la cre-
ació d’una xarxa de recerca internacional sobre empreses, conflictes 
i drets humans que treballi en les causes, les dinàmiques i les conse-
qüències de les intervencions de les empreses en conflictes armats. 
En el seminari van participar acadèmics i representants d’ONG amb 
experiència en aquest camp de treball. 

JOrNaDa SOBrE EDuCaC IÓ PEr La Pau
(NOVEMBrE)

Amb l’objectiu d’analitzar les necessitats i els reptes del sector de 
l’educació per la pau a casa nostra, l’ICIP va organitzar el 15 de no-
vembre a Barcelona una jornada de treball amb professionals de 
l’educació. La jornada va permetre posar en comú la feina que s’està 
fent a Catalunya en aquest àmbit, establir connexions entre diferents 
entitats i organitzacions i estudiar de quina manera pot contribuir 
l’ICIP  a donar resposta a les necessitats del sector.
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XV I I  SEMINarI  DrET  INTErNaC IONaL
HuMaNITar I  (NOVEMBrE)

Un any més, l’ICIP va organitzar aquest seminari a Tarragona en col-
laboració amb la Universitat Rovira i Virgili  i la Creu Roja Tarrago-
na. En aquesta dissetena edició, que va tenir lloc els dies 27 i 28 de 
novembre, el seminari va estar centrat en els processos de justícia 
transicional i les desaparicions forçades. 

2 .  DEBaTS ,  TErTÚL IES ,  PrESENTaC IONS 
I  TauLES rODONES

L’ICIP organitza al llarg de l’any diverses activitats obertes al públic 
amb l’objectiu de fomentar el debat i la reflexió sobre els temes de 
treball de l’Institut i donar visibilitat a la tasca i materials propis. El 
2014 van tenir lloc els següents actes públics: 

‘ Cr IS I  I  rE INVENC IÓ DELS MITJaNS
D ’ INFOrMaCIÓ (GENEr)

L’ICIP va convidar el director general del diari Público, Marià de 
Delàs, per debatre sobre els canvis en el model de premsa tradicio-
nal i els reptes de la comunicació per la pau. 

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ LLu íS
COMPaNYS :  CONTra La GuErra ’  (FEBrEr)

L’ICIP va organitzar un acte públic per presentar aquest llibre de 
la col·lecció ‘Clàssics de la pau i la noviolència’, coeditat amb Angle 
Editorial. La presentació va tenir lloc al Palau Robert de Barcelo-
na i va anar a càrrec de l’editor del llibre, Josep M. Figueres; l’autor 
del pròleg, Antoni Segura; el secretari general del departament de 
Governació i Relacions Institucionals, Lluís Bertran; i el president 
de l’ICIP, Rafael Grasa. 
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‘ rES IST INT  EL MIL I Tar ISME a COLÒMBIa ’
(FEBrEr)

Dos objectors colombians i membres de l’organització Acción Co-
lectiva de Objetores y Objetoras de Consciencia de Colòmbia, Julián 
Ovalle i Diego Carreño, van explicar la seva experiència com a ob-
jectors en una tertúlia a la seu de l’ICIP. 

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ LOS OJOS 
DEL OTrO ’  (FEBrEr)

L’ICIP va organitzar la presentació pública a Barcelona del llibre ‘Los 
ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros 
de ETA’, que recull les experiències de catorze trobades entre perso-
nes que han patit la violència d’ETA i exmembres de l’organització. 
L’acte va comptar amb la presència d’Ester Pascual, coordinadora 
del llibre; Eduardo Santos, mediador; Maixabel Lasa, víctima d’ETA; 
i Txema Urquijo, assessor de la Direcció de Víctimes del Terrorisme 
del Govern basc.

COL ·LOQuI  aMB JOVaN D IVJaK (MarÇ)

Coincidint amb la visita a Barcelona de l’exgeneral Jovan Divjak, 
Premi ICIP Constructors de Pau 2013, l’ICIP va celebrar un col·loqui 
amb el guardonat a l’Ajuntament de Barcelona. L’acte, organitzat 
conjuntament amb la Fundació Districte 11 – City to City i l’Ajunta-
ment de Barcelona, va ser moderat pel periodista Eduard Sanjuán. 

PrESENTaC IÓ DE L ’ INFOrME SOBrE 
L ’EXTErMIN I  DEL POBLE aWà (MarÇ)

En el marc de la línia de treball de l’ICIP sobre el conflicte colom-
bià, va tenir lloc aquest acte, coorganitzat amb l’Observatorio por 
la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia 
(ADPI), amb l’objectiu de difondre les greus violacions dels drets 
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humans que pateix la població indígena Awá de Colòmbia, víctima 
de massacres, assassinats i desplaçaments forçosos. 

PrOJECC IÓ DE ‘KáSuuMaaY :  uNa 
EXPEr IÈNC Ia DE Pau a CaSaMaNCE ’
(MarÇ)

Aquest documental, coproduït per l’ICIP gràcies a un ajut de recerca 
RI-ICIP, narra la singularitat del reialme d’Oussouye, un territori de 
Casamance, al sud del Senegal, que viu al marge de la violència que 
afecta la regió. El treball, dirigit per Xavier Puigserver, es va presen-
tar públicament als Cinemes Méliès de Barcelona.

‘MEMÒrIa I  ESCENarIS  DE FuTur
a COLÒMBIa ’  (MaIG )

Jornada coorganitzada amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia en la qual es va presentar l’informe ¡Basta ya! 
Colombia: memorias de guerra y dignidad, a càrrec de Gonzalo 
Sánchez Gómez i Martha Nubia Bello, investigadors del Centro Na-
cional de Memoria Histórica de Colòmbia.

‘ EL  FuTur DEL PrOCéS DE Pau 
a COLÒMBIa DESPréS DE LES ELECC IONS ’
(JuNY)

L’ICIP i el CIDOB van organitzar aquesta sessió per analitzar els re-
sultats de les eleccions presidencials a Colòmbia i les conseqüències 
dels comicis sobre el procés de pau al país llatinoamericà. Van par-
ticipar en el diàleg Farid Samir Benavides Vanegas, professor de la 
Universitat dels Andes i Rafael Grasa, president de l’ICIP. Va mode-
rar la sessió Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB.
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TauLa rODONa SOBrE rWaNDa (JuNY)

Coincidint amb el vintè aniversari del genocidi de Rwanda, i amb 
els actes de violència extrema contra la població civil de la Repúbli-
ca Centreafricana, l’ICIP i Metges Sense Fronteres (MSF) van pro-
gramar la taula rodona ‘Rwanda fa 20 anys. RCA avui: la resposta a 
situacions de violència extrema contra civils’. L’acte va tenir lloc a 
Barcelona i va comptar amb la participació de José Antonio Bastos, 
president de MSF; Itziar Ruiz-Giménez, professora de Relacions In-
ternacionals i coordinadora del Grup d’Estudis Africans de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid; i Bru Rovira, periodista. 

‘ rEPÚBL ICa CENTrEaFr ICaNa :  rEPTES
PENDENTS PEr a TEMES PErS ISTENTS ’
(JuNY)

Tertúlia amb Albert Caramés, col·laborador de l’ICIP i tècnic d’afers 
humanitaris a Metges Sense Fronteres, sobre els reptes en matèria 
de pau a la República Centreafricana, un territori marcat per les si-
tuacions de violència extrema contra la població civil.

TauLa rODONa :  ‘ L I TEraTura I  GuErra .
F ICC IONar L ’HOrrOr ’  (SETEMBrE)

En el marc de la Setmana del Llibre en Català, els grups editorials 
Angle, L’Avenç i Raig Verd van organitzar aquesta taula rodona en la 
qual l’ICIP va presentar el llibre Abaixeu les armes!, de Bertha von 
Suttner, de la col·lecció ‘Clàssics de la pau i la noviolència’. 

aCTE EN rECOrD a L ’aLFONS BaNDa
(SETEMBrE)

L’ICIP i FundiPau van organitzar un emotiu acte de record a l’Alfons 
Banda, qui va ser vicepresident de l’Institut, al Paranimf de la Uni-
versitat de Barcelona. En l’acte van prendre la paraula el president 
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de l’ICIP, Rafael Grasa; el director de FundiPau, Xavier Masllorens 
i el president de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Za-
ragoza. La periodista Rita Marzoa va llegir fragments sobre pau es-
crits per l’Alfons i la Coral Primavera per la Pau va cantar diverses 
peces dedicades a la pau.

TauLa rODONa :  ‘ LES aMENaCES 
DE L ’ESTaT  ISLàMIC ’  (OCTuBrE)

L’ICIP va reunir tres experts en el món àrab per debatre sobre el 
sorgiment del grup Estat Islàmic a Síria i a l’Iraq i les amenaces que 
representa a la regió i a nivell internacional. En la taula rodona van 
participar Pius Alibek, filòsof iraquià establert a Catalunya; David 
Meseguer, periodiosta; i Dolors Bramon, professora d’Estudis Àrabs 
i Islàmics a la Universitat de Barcelona. L’acte va tenir lloc al Col-
legi de Periodistes de Catalunya.

CurS ‘COLÒMBIa EN EL POSTCONFL ICTE ’
(OCTuBrE)

L’investigador i economista colombià Luis Jorge Garay va oferir 
aquest curs a la seu de l’ICIP per abordar els reptes que té pendents 
Colòmbia en el procés de pau. El curs es va desenvolupar en dues 
sessions i va comptar amb l’assistència de 30 persones. 

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘aBa IXEu 
LES arMES ! ’  (NOVEMBrE)

La llibreria Pròleg de Barcelona va acollir la presentació del llibre 
Abaixeu les armes!, de Bertha von Suttner, traduït al català per 
l’ICIP, dins la col·lecció ‘Clàssics de la pau i la noviolència’. La pre-
sentació va anar a càrrec d’Elena Grau i Marta López, de l’àrea de 
Formació  i Difusió de l’ICIP.
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‘MEMÒrIa I  C IuTaT :  rECOrDar PEr 
a NO rEPET Ir ’  (NOVEMBrE)

Aquest seminari va abordar l’exercici de la memòria com a instru-
ment per la convivència, la pau i la democràcia, i ho va fer a través 
de les experiències de les ciutats de Barcelona i de Medellín i Rosario 
de Colòmbia. Organitzat dins del Programa de Museus de la Càte-
dra Medellín-Barcelona, va comptar amb la col·laboració de l’ICIP, 
ja que l’Institut forma part del projecte de la Càtedra Medellín-Bar-
celona. El seminari va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona.

C ICLE DE C INEMa SOBrE COLÒMBIa
(NOVEMBrE I  DESEMBrE)

L’ICIP i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
van inaugurar el mes de novembre un Cicle de Cinema sobre Colòm-
bia als cinemes Méliès de Barcelona. El Cicle, que tindrà continuïtat 
fins al febrer de 2015, consta de la projecció de quatre documentals 
i una pel·lícula que tracten el conflicte colombià. El Cicle el va in-
augurar la projecció del documental ‘Colombia Invisible’, d’Unai 
Aranzadi, el 27 de novembre. Posteriorment, l’11 de desembre es va 
projectar la pel·lícula ‘Silencio en el paraíso’, de Colbert García.

3 .  GruP DE LECTura I  rEFLEX IÓ

L’àrea de Formació i Difusió va organitzar l’any 2014 dues edicions 
més del Grup de Lectura i Reflexió amb l’objectiu de fomentar la 
lectura i el coneixement d’autors que han estat referents del pensa-
ment i la pràctica de la noviolència i promoure el debat al voltant de 
la filosofia i l’acció noviolenta. 

Els mesos de maig i juny, el Grup de Lectura i Reflexió es va reunir 
al llarg de quatre sessions per analitzar el llibre La noviolència a 
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l’educació, de Jean-Marie Muller, editat en català per l’ICIP i Línia-
zero dins la col·lecció ‘Eines de pau, seguretat i justícia’. 

En segon lloc, els mesos de novembre i desembre, l’ICIP va organit-
zar una nova sessió del Grup, en aquest cas per abordar la lectura 
del llibre Gandhi avui. Noviolència per a una nova era política, de 
David Cortright, editat  per l’ICIP i Pagès editors dins la col·lecció 
‘Noviolència i lluita per la pau’. 

En tots dos casos, el Grup va estar coordinat per Vicent Martínez 
Guzmán, doctor en filosofia, director honorífic de la Càtedra UNES-
CO de Filosofia per la Pau i promotor de programes d’Estudis per la 
Pau i el Desenvolupament a diverses universitats.

4 .  PuBL ICaC IONS PEr IÒD IQuES

rEV ISTa PEr La Pau / 
PEaCE IN PrOGrESS 

La revista digital Per la Pau / Peace in Progress ha iniciat el 2014 
una nova etapa, amb un disseny renovat i nous continguts. Al llarg 
de l’any s’han publicat tres números més de la revista (en català, cas-
tellà i anglès), cadascun dels quals ha tractat un tema monogràfic en 
profunditat. La revista compta amb 718 subscriptors en català; 345 
en castellà; i 206 en anglès. 

Aquests són els números publicats el 2014: 

Número 19–febrer 2014: Drones: amenaça o avenç?, coordinat per 
Pablo Aguiar i Eugènia Riera

Número 20 – abril 2014: Colòmbia en el postconflicte violent: rep-
tes i escenaris per la construcció de pau, coordinat per Rafael Gra-
sa
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Número 21 – setembre 2014: Conflictes lingüístics, coordinat per 
Xavier Alcalde

I C IP  E-BuTLLET INS

Els butlletins electrònics s’envien de forma mensual i recullen les 
notícies més rellevants referides a l’ICIP, incloent-hi les publicacions 
i les activitats que organitza l’Institut. Té 1.349 subscriptors.

Durant l’any 2014 s’han publicat els següents números:

e-Butlletí  número 46 (gener de 2014) ■

e-Butlletí  número 47 (febrer de 2014) ■

e-Butlletí  número 48 (març de 2014) ■

e-Butlletí  número 49 (abril de 2014) ■

e-Butlletí  número 50 (maig de 2014) ■

e-Butlletí  número 51 (juny de 2014) ■

e-Butlletí número 52 (juliol de 2014) ■

e-Butlletí número 53 (setembre de 2014) ■

e-Butlletí número 54 (octubre de 2014) ■

e-Butlletí número 55 (novembre de 2014) ■

e-Butlletí número 56 (desembre de 2014) ■

5 .  EXPOS IC IONS I  PrODuCC IÓ 
DE MaTEr IaLS auDIOV ISuaLS

Amb l’objectiu de contribuir al treball de sensibilització a favor de la 
pau, l’àrea de Formació i Difusió de l’ICIP produeix periòdicament 
exposicions i materials audiovisuals, els quals estan a disposició de 
les entitats, organitzacions i administracions que estiguin interes-
sats a fer-ne difusió.
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PrOJECTE ‘ CàPSuLES DE Pau ’

El projecte Càpsules de Pau és una coproducció de l’Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP) i el Col·lectiu Contrast, amb la col-
laboració de Digital Dosis, que vol mostrar la diversitat de visions i 
expectatives que es projecten sobre la paraula Pau. 

52 persones d’arreu del món –investigadors, activistes i persones 
que han viscut de prop un conflicte- responen a la pregunta: Què és 
per a tu la pau? posant-la en relació amb l’experiència viscuda en 
països en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i amb 
la construcció de la pau. 

Les reflexions, editades en vídeo amb subtítols en català, castellà i 
anglès, s’han anat recopilant al llarg de tot un any i s’han publicat 
al web de l’ICIP. Així mateix,  el mes de setembre, coincidint amb la 
commemoració del Dia Internacional de la Pau, l’ICIP va inaugurar 
el web específic del projecte www.capsulesdepau.com. El web conté 
els materials audiovisuals i també un seguit de propostes educatives 
que tenen per objectiu fomentar competències personals que faci-
litin l’anàlisi de les violències i les oportunitats de la pau així com 
la pràctica de transformació creativa dels conflictes. Les propostes 
didàctiques s’adrecen a l’àmbit formal i no formal de l’educació per 

http://www.capsulesdepau.com
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facilitar un treball més integral que avanci en la inclusió de la cul-
tura de pau en el projecte educatiu.

El projecte Càpsules de Pau tindrà continuïtat l’any 2015 amb la pu-
blicació de noves reflexions sobre els significats de la pau.

‘ KáSuuMaaY :  uNa EXPEr IÈNC Ia DE Pau 
a CaSaMaNCE ’

Aquest documental, dirigit per Xavier Puigserver, narra la singula-
ritat del reialme d’Oussouye, un territori de Casamance, al sud del 
Senegal, que viu al marge de la violència que afecta la regió. 

El treball, coproduït per l’ICIP a través d’un ajut de recerca R-ICIP i 
el Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), es va presentar 
públicament als Cinemes Méliès de Barcelona el mes de març. Pos-
teriorment, es va presentar a Bordeus al 3e Rencontre des Études 
Africaines en France (juliol); al centre social La Casa Encendida de 
Madrid (octubre), al Festival Internacional de Cinema Documental 
de Guía de Isora, a les Illes Canàries (novembre) i al IV Saló Inter-
nacional del Llibre Africà de Santa Cruz de Tenerife (novembre).

EXPOS IC IÓ  ‘ CaMPaNYES .  COL · LECT IuS .
PErSONES .  30  aNYS DEL MOV IMENT 
PEr La Pau a CaTaLuNYa ’

Aquesta exposició, que reuneix cartells, fotografies i altres mate-
rials gràfics produïts a Catalunya entre el 1971 i el 2003, s’ha po-
gut visitar durant tot l’any 2014 a la seu social de l’ICIP. La mostra 
està organitzada en tres blocs temàtics: les accions a favor de l’ob-
jecció de consciència, la insubmissió, l’antimilitarisme i l’objecció 
fiscal; el desarmament i la fi dels blocs militars, la desnuclearitza-
ció i la no pertinença de l’estat espanyol a l’OTAN; i les massives 
mobilitzacions contra la Guerra del Golf (1991) i la invasió a l’Iraq 
(2003).
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EXPOS IC IÓ  ‘ L íB Ia ,  aNY ZErO ’

La mostra, del fotògraf Alfonso Moral, acosta al públic el conflicte 
viscut a Líbia durant la Primavera Àrab amb la mirada posada en 
la població civil. La mostra, inaugurada el 2012 ha recorregut des 
d’aleshores diferents punts del territori català. El 2014 s’ha pogut 
visitar al Centre Cultural La Farinera del Clot, a Barcelona. 

6 .  COL · LECC IONS DE LL IBrES

L’ICIP disposa de quatre col·leccions de llibres, en col·laboració amb 
editorials catalanes, que tenen l’objectiu de difondre la cultura de 
pau entre un públic ampli, tal com marca la línia estratègica 8 del 
Pla Pluriennal. Les quatre col·leccions compten amb un total de 35 
llibres. 

Al llarg del 2014 s’han publicat els següents títols: 

‘ CLàSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOV IOLÈNC Ia ’

Coeditada amb Angle Editorial i dirigida per Alfons Banda (1944-
2014). L’últim títol publicat és: 

Abaixeu les armes! ■ , de Bertha von Suttner

L’ombra de la pau ■ . Alfons Banda

‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

Coeditada amb Líniazero edicions i codirigida per Tica Font, Rafael 
Grasa i Elena Grau. Aquesta col·lecció s’edita en suport digital d’ac-
cés lliure, en versió PDF i ePub, El 2014 s’ha publicat: 
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Manual per a campanyes noviolentes,  ■ de War Resisters’ In-
ternational

De la dictadura a la democràcia. Un marc conceptual per a  ■

l’alliberament, de Gene Sharp

‘ PaZ  Y  SEGurIDaD ’

Coeditada amb Edicions Bellaterra i dirigida per Rafael Grasa. El 
2014 s’ha publicat:  

Verdades silenciadas. La justicia transicional y el reto de las  ■

Comisiones de la Verdad, de Priscilla B. Hayner

‘ NOV IOLÈNC Ia I  LLu I Ta PEr La Pau ’ 

Coeditada amb Pagès Editors i dirigida per José Luis Gordillo i Ra-
fael Grasa. El 2014 s’ha publicat: 

Antimilitarisme. Dinàmiques polítiques i de gènere dels mo- ■

viments per la pau, de Cynthia Cockburn

7 .  D IFuS IÓ EXTErNa .  EL  WEB 
I  LES XarXES SOC IaLS

EL WEB DE L ’ I C IP

El web www.icip.cat reuneix tota la informació al voltant de l’Ins-
titut i està permanentment actualitzat en català, castellà i anglès. 
Al web s’hi recullen les activitats, notícies i publicacions de l’ICIP, 
disposa d’un espai amb la informació de les exposicions i materials 
audiovisuals propis i d’un cercador per accedir al fons bibliogràfic 
de la biblioteca. 

http://www.icip.cat
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El 2014, el web ha incorporat un canal nou dedicat a la Recerca i 
Transferència de Coneixements. Aquesta nova secció inclou la in-
formació dels diferents projectes d’investigació finançats per l’ICIP 
(a través de les convocatòries d’ajuts FI-ICIP i R-ICIP), els resultats 
dels tres observatoris que estan en marxa actualment (Observatori 
del Cicle Armamentista, Observatori dels Llibres de Text i Obser-
vatori del Moviment per la Pau), i l’activitat que es deriva dels pro-
grames de recerca.

FaCEBOOK ,  TWITTEr I  aLTrES XarXES
SOC IaLS

Les xarxes socials s’han convertit en un canal destacat de difusió de 
les novetats de l’ICIP i en un fòrum de debat i d’intercanvi d’opinions 
amb la ciutadania. Les xarxes més actives són Facebook (https://
www.facebook.com/institutcatalainternacionalperlapau), on l’ICIP 
té més de 5.000 amics, i Twitter (http://twitter.com/ICIPeace), que 
compta amb més de 2.700 seguidors. 

Paral·lelament, l’ICIP es manté actiu en altres xarxes socials, com 
el canal corporatiu de Youtube (on es poden visionar, per exemple, 
tots els vídeos del projecte ‘Càpsules de pau’). 

EL BLOC DE L ’ I C IP

El Bloc de l’ICIP (http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/icip/) és 
també un fòrum de debat i reflexió on es publiquen periòdicament 
articles d’opinió de dedicats als temes d’interès de l’Institut. 

https://www.facebook.com/institutcatalainternacionalperlapau
https://www.facebook.com/institutcatalainternacionalperlapau
http://twitter.com/ICIPeace)
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/icip/
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E IX  3  (F INaL ISTa) :  CONSTruCC IÓ 
DE Pau I  PrEVENC IÓ DE CONFL ICTES

El seguiment de processos i acords de pau i la realització de mis-
sions directes sobre el terreny en zones de conflicte és un dels ob-
jectius d’aquest eix de treball. En aquest apartat, l’any 2014 l’ICIP 
ha donat continuïtat a la tasca iniciada el 2013 i ha centrat la seva 
activitat a Colòmbia, seguint de prop les negociacions de pau esta-
blertes entre el govern i la guerrilla dels FARC després de dècades 
de conflicte armat.

aCT IV I TaTS DE CONSTruCC IÓ DE Pau 
a COLÒMBIa

L’ICIP ha establert vies de col·laboració amb diferents institucions 
colombianes amb l’objectiu de promoure la construcció de la pau al 
país llatinoamericà i donar servei als diversos actors de la societat 
colombiana (societat civil, acadèmics, empresaris, militars o agents 
territorials). 

En el marc del conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç 
de Bogotà, que té per objectiu estructurar propostes metodològiques 
per a la identificació d’expectatives i interessos del sector privat en 
un escenari de postconflicte, el president de l’ICIP, Rafael Grasa, ha 
participat al llarg de l’any en diferents activitats relacionades amb 
la construcció de la pau. Destaquen, el fòrum Verdad, Perdón y Re-
conciliación. Un camino para la paz en Colombia, la iniciativa Bu-
siness for Peace, i el IV Congreso de Responsabilidad Social de la 
Fundación el Nogal titulat Paz y Reconciliación en los Territorios. 
Fruit també de la col·laboració amb la Cambra de Comerç de Bogo-
tà s’ha publicat la Guía para la construcción de la paz. Qué es y qué 
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supone la construcción de la paz, de Rafael Grasa i Óscar Mateos, 
que es va presentar al IV Congreso de la Red Pacto Global Colombia 
Arquitectos de un mundo mejor.

En segon lloc, l’ICIP ha signat un conveni de cooperació acadèmica 
amb la Escuela Superior de Guerra, específicament amb el Centre 
d’investigació per la prevenció dels conflictes armats (CIPREC), 
un organisme creat arran del procés de pau que viu Colòmbia. 
Aquest acord contempla el suport a la formació dels estaments 
militars colombians en temes de pau i prevenció dels conflictes. 
En el marc d’aquest conveni, el president de l’ICIP va participar al 
seminari internacional El sector de la seguridad frente a los nu-
evos desafíos del contexto colombiano i al fòrum Retos de Segu-
ridad y Convivencia en la Construcción de Paz, a Bogotà. També 
va participar en diferents actes institucionals i de formació interna 
del cos de policia colombiana. En tots els casos s’ha posat l’accent 
en la formació de capacitats i en la formació relativa a processos 
de reforma del sector de la seguretat, desarmament, desmobilit-
zació i inserció. 

En tercer lloc, l’ICIP manté vigent un protocol de col·laboració amb 
l’Alcaldia de Medellín amb l’objectiu de promoure i fomentar projec-
tes de formació i d’investigació, publicacions científiques, conferèn-
cies i tallers, entre d’altres. Fruit d’aquest protocol, l’ICIP col·labora 
activament amb el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Així, 
l’Institut ha coorganitzat, per exemple, l’Agenda Acadèmica Voces 
de Paz – un cicle de conferències en el qual ha participat el presi-
dent de l’ICIP, Rafael Grasa- i ha donat suport a la jornada Medellín, 
lugares de memòria y conflicto. Aquests dos esdeveniments s’han 
dut a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Kreanta. 

Així mateix, al departament d’Antioquia i a la ciutat de Medellín, el 
president de l’ICIP ha donat suport a activitats de formació de ca-
pacitats de construcció de pau i transformació de conflictes, dins 
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el programa Preparémonos para la Paz, i ha col·laborat en la tas-
ca d’elaboració del pla postacord de pau de l’Alcaldia de Medellín. 
També ha donat suport a l’Agència de Cooperació i d’Inversions i ha 
col·laborat en diverses universitats públiques i privades (Universi-
dad Eafit, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Boliva-
riana, Instituto Tecnológico Municipal).

Per últim, una quarta via de col·laboració a Colòmbia és la que l’ICIP 
manté amb la Federació Colombiana de Municipis, que preveu el su-
port en activitats de caire formatiu sobre construcció de pau i trans-
formació de conflictes. 

Així mateix, al llarg de l’any el president de l’ICIP ha ofert xerrades 
i ponències a diferents universitats i institucions colombianes sobre 
els reptes postconflicte.

El president de l’ICIP, Rafael Grasa, en una sessió de l’Agenda 
Acadèmica “Voces de Paz”, a Medellín

D’altra banda, l’ICIP vol contribuir a la construcció de la pau a Co-
lòmbia donant servei a la societat civil. Fruit d’aquest compromís, 
des de l’any 2010 l’Institut participa al projecte de la Comisión de 
Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, impulsat per la Ruta 
Pacífica de las Mujeres Colombianas i que ha tingut com activitat 
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central la recollida de testimonis de dones referits a la violència con-
tra les dones, en especial la violència sexual. 

La tècnica Elena Grau ha treballat en la redacció de l’informe de la 
comissió i aquest 2014 ha participat en la fase de devolució dels re-
sultats del projecte a les dones que van donar el seu testimoni. El 
mes d’octubre Elena Grau va participar als tallers de devolució de 
l’informe a les regions del Chocó i Cundinamarca.
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E IX  4  ( INSTruMENTaL) :
INTErNaC IONaL I TZaC IÓ I  SErVE IS 
a aLTrES aCTOrS

L’ICIP manté contactes i col·laboracions regulars amb centres i ins-
titucions semblants, de Catalunya i de fora, per tal de donar-se a co-
nèixer i fomentar l’intercanvi d’idees i coneixements. Fruit d’aquests 
contactes, l’ICIP participa periòdicament en nombroses activitats de 
difusió i foment de la cultura de pau. 

1 .  aCT IV I TaTS D ’ INTErNaC IONaL I TZaC IÓ

Els contactes de l’ICIP amb centres internacionals s’han reforçat el 
2014 amb la signatura de diversos convenis de col·laboració, princi-
palment a Colòmbia. L’ICIP ha portat a terme activitats de construc-
ció de pau al país llatinoamericà i ha donat servei a diferents actors 
locals immersos en el procés de pau colombià, ja sigui a la societat 
civil, al món acadèmic i empresarial i als agents territorials (vegeu 
l’Eix 3 sobre construcció de pau i prevenció de conflictes). 

Com a activitat d’internacionalització, destaca també el projecte de 
recerca ‘Sobiranies imaginades’ que l’ICIP porta a terme amb el Pe-
ace Research Institute Oslo (PRIO) i en el qual col·labora també 
l’OKD Institute of Social Change and Development de l’Índia (ve-
geu l’Eix 1 sobre recerca).

Per últim, amb l’objectiu de reforçar la col·laboració amb altres cen-
tres a nivell internacional, l’ICIP va organitzar el mes de novembre 
el seminari ‘Empreses en Contextos de Conflicte’ a Londres amb el 
suport de la secció d’Amnistia Internacional del Regne Unit. 
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2 .  SErVE IS  a aLTrES aCTOrS

L’ICIP assessora el Parlament, el Govern, les administracions públi-
ques i les entitats de la societat civil amb temes relacionats amb el 
foment de la pau, tal com marca la línia estratègica 15 del Pla Plu-
riennal. 

aSSESSOraMENT aL ParLaMENT 
I  OrGaNISMES PÚBL ICS

Al llarg del 2014, l’ICIP ha assessorat els grups polítics amb repre-
sentació al Parlament de Catalunya en diverses ocasions sobre qües-
tions d’actualitat internacional recollides en les resolucions que es 
debaten a la cambra, entre les quals les crisis a Síria i Iraq o les vi-
olacions de drets humans a Colòmbia. 

Així mateix, a proposta de la cambra catalana, el president de l’ICIP, 
Rafael Grasa, va comparèixer al mes de juny a la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per informar sobre l’actuació 
de l’ICIP en relació a la crisi a Síria, juntament amb representants 
d’altres entitats i institucions dedicades al foment de la pau. També 
a petició del Parlament, l’ICIP va elaborar l’informe ‘La crisi políti-
ca i social a Veneçuela el primer trimestre del 2014’. 

En el marc d’aquestes funcions, l’ICIP també ha donat servei a dife-
rents administracions públiques. Per exemple, el 2014 s’ha mantin-
gut la col·laboració amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. 
Després dels informes tècnics elaborats el 2013, a proposta d’aquest 
institut, sobre la situació política i social de Cambodja i Rwanda, el 
2014 l’ICIP ha elaborat un tercer informe sobre la situació econò-
mica, política i social dels Estats Units. 

Per altra banda, l’ICIP ha format part del grup assessor de la con-
fecció del Pla Director 2015-2018 de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament.
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rELaC IÓ aMB aLTrES ENT I TaTS 
I  INST I TuC IONS

Amb la voluntat de donar servei a altres actors, l’ICIP participa pe-
riòdicament en diferents activitats organitzades per altres entitats 
i institucions arreu del territori català, amb l’objectiu de marcar el 
debat i definir estratègies. Aquesta és la relació d’actes sobre cultura 
de pau en els quals ha col·laborat l’ICIP al llarg de 2014: 

‘ F I LOSOF ía Y  PraX IS  DE La PaZ ’  (FEBrEr)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar a la presentació 
d’aquest llibre, de la qual n’ha estat coautora, en un acte a Barcelo-
na organitzat per Icaria editorial, el Centre Delàs i Espai Contraban-
dos. També hi van participar el professor Vicent Martínez Guzmán i 
el coordinador del Centre Delàs i coautor del llibre, Pere Ortega.

JOrNaDES D ’aLCaLDES PEr La Pau 
(MarÇ)

El mes de març es va crear a Granollers la secció catalana d’Alcaldes 
per la Pau (Mayors for Peace). Es tracta de l’organització munici-
palista més gran del món, que agrupa prop de 6.000 ciutats de 158 
països i regions d’arreu del món, que tenen com a objectiu el treball 
en favor de la pau, el desarmament i especialment l’eliminació de 
les armes nuclear. La secció Alcaldes per la Pau va celebrar una jor-
nada en la qual la directora de l’ICIP, Tica Font, va participar com 
a conferenciant. 

XErraDa SOBrE DESPESa MIL I Tar 
(aBr IL )

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar a la campanya ‘Ca-
narias 2014: La guerra comienza aquí ¡Parémosla aquí!, a Las Pal-
mas de Gran Canaria amb la xerrada ‘El gasto militar y el complejo 
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industrial militar’. En el marc de la mateixa campanya,  la directora 
de l’ICIP també va participar al seminari ‘Infraestructuras y econo-
mía para la guerra’, que va congregar membres de diferents col-
lectius antimilitaristes.

XX I  TrOBaDa DE BarCELONa (MaIG)

L’ICIP va participar en aquesta nova edició de l’encontre internacio-
nal organitzat per FundiPau i Justícia i Pau amb el títol ‘1914-2014. 
Cent anys de guerra i pau’. La directora de l’ICIP, Tica Font, va ser 
present a la taula rodona ‘Ciutadania, moviments i construcció d’un 
món en pau’, mentre que l’investigador Xavier Alcalde va participar 
a la taula ‘Avenços i límits de la governança mundial en la preven-
ció de la guerra’. 

TauLa rODONa ‘DrETS HuMaNS 
I  VENEÇuELa ’  (MaIG )

El president de l’ICIP, Rafael Grasa, va participar en aquest acte 
organitzat per l’Alianza por la Libertad de Venezuela que va tenir 
lloc a Casa Amèrica Catalunya per abordar la situació dels drets hu-
mans a Veneçuela. 

V I I  SEMINarI  DEL CENTrE DELàS (JuNY)

L’ICIP va participar al seminari ‘Les intervencions militars espa-
nyoles en els conflictes armats’, organitzat pel Centre Delàs d’Es-
tudis per la Pau a Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la reflexió 
sobre temes relacionats amb el negoci de les armes, el militarisme, 
els conflictes armats i la construcció de pau. La directora de l’ICIP, 
Tica Font, va moderar la taula rodona ‘Els casos de l’Orient Pròxim. 
Els casos de Líban i Síria’. 
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X I I  JOrNaDES SOBrE COLÒMBIa (JuNY)

En el marc d’aquestes jornades de la Taula per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia, l’ICIP va presentar les conclusions del semi-
nari internacional celebrat a Barcelona el mes de maig amb el títol 
‘Escenaris postconflicte a Colòmbia. Agenda, oportunitats i full de 
ruta’. Les jornades, centrades en el procés de construcció de pau al 
país llatinoamericà van tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajunta-
ment de Barcelona. 

I I  JOrNaDES DE METODOLOGIa 
D ’ INVEST IGaC IÓ FEMIN ISTa (JuNY)

La tècnica de l’ICIP, Elena Grau, va presentar el llibre ‘La veritat 
sobre les dones. Víctimes del conflicte armat a Colòmbia’ –en el 
qual han col·laborat l’ICIP– en aquestes jornades celebrades a Sant 
Sebastià i organitzades per la Universitat del País Basc i l’Institut 
d’Estudis sobre el Desenvolupament i Cooperació Internacional He-
goa. 

‘ LES GuErrES ES CrEEN ,  ES PrEParEN ’
(JuL IOL )

La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir aquesta conferència a 
Figueres en el marc d’un cicle de xerrades sobre temes bèl·lics or-
ganitzades pel Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Soli-
daritat. Aquestes xerrades es van programar com a complement de 
l’exposició ‘(Silencis) Figueres sota les bombes’, que narra l’assetja-
ment de la ciutat empordanesa durant els últims mesos de la Guer-
ra Civil espanyola. 

XX IX  CurS D ’EST Iu DE La uNIPau (JuL IOL )

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar a la conferència inau-
gural del XXIX curs d’estiu de la Universitat Internacional de la Pau, 
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dedicat enguany a ‘La Mediterrània entre el nord i el sud, un mar de 
conflictes i d’esperances’ i celebrat a Sant Cugat del Vallès. 

FÒruM SOBrE La Pr IMEra GuErra
MuNDIaL (SETEMBrE)

Coincidint amb els cent anys de l’inici de la Gran Guerra, l’ICIP va 
col·laborar al fòrum internacional  ‘Centenari de la Primera Guerra 
Mundial: millores jurídico-institucionals de la comunitat interna-
cional’, organitzat per la Institución Fernando el Católico. El presi-
dent de l’ICIP, Rafael Grasa, va participar en una taula rodona sobre 
l’impacte de la guerra en l’imaginari d’una Europa unida. 

C IuTaTS PEr La Pau a La MEDITErràNIa
(SETEMBrE)

En el marc de la secció catalana d’Alcaldes per la Pau (Mayors for 
Peace) va tenir lloc a Granollers la Conferència de Ciutats per la Pau 
a la Mediterrània, que va congregar alcaldes i representants de di-
ferents països i xarxes que treballen per la pau per compartir idees 
sobre polítiques locals de promoció de la cultura de pau. La direc-
tora de l’ICIP va participar a la jornada com a moderadora d’una 
taula rodona sobre memòria històrica i compromís amb la cultura 
de pau.

PrOJECTE ‘ C IuTaTS CONSTruCTOrES 
DE Pau ’  (OCTuBrE)

L’ICIP va participar en diverses iniciatives organitzades dins del 
projecte ‘Ciutats constructores de pau’, a través del qual es va di-
fondre la tasca de sis activistes per la pau d’arreu del món: Diego 
Quiroga, Caddy Adzuba, Meir Margalit, Chema Caballero, Txema 
Urquijo i Issa Amro. La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar 
a les jornades ‘La pau: un dret humà en construcció’, celebrades a 
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Casa Amèrica Catalunya, i a una taula rodona amb els sis activistes 
a Santa Coloma de Gramenet, entre altres.

JOrNaDES D ’aNàL IS I  DE L ’arMaMENT ISME
I  EL MIL I Tar ISME (DESEMBrE)

L’ICIP va col·laborar en la celebració de les jornades anuals del Cen-
tre Delàs sobre la militarització de les relacions internacionals. El 
president de l’ICIP, Rafael Grasa, va participar a la taula rodona 
‘Anem cap a una remilitarització en les relacions internacionals?, i 
la directora de l’ICIP, Tica Font, va cloure l’acte.

DEBaT SOBrE DESPESa MIL I Tar
(DESEMBrE)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar al debat ‘Què fem 
amb les despeses militars?’ organitzat pel grup d’Izquierda Unida 
de Valladolid dins el cicle ‘Construint solucions, desarmant la so-
cietat’. 
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E IX  5  I  6 :  rECurSOS I  OrGaNITZaC IÓ

Aquests dos eixos permeten assegurar el funcionament de l’ICIP com 
a institució, tant pel que fa als recursos econòmics com a la seva orga-
nització, estructura laboral interna i relació amb altres organismes.

1 .  rECurSOS

El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2014 (segons dades del tan-
cament provisionals) ha estat de 1.286.270,20 euros, repartits 
d’acord amb els capítols següents: Capítol I (491.340 euros), Capí-
tol II (563.692,73 euros), Capítol IV (209.937,47 euros) i Capítol VI 
(21.300 euros).

2 .  OrGaNITZaC IÓ

L’any 2014 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per: 

Pablo Aguiar i Molina (àrea de construcció i recerca de pau)
Javier Alcalde i Villacampa (tècnic en recerca de pau)
Miquel Casas i Salinas (jurista)
Elena Grau i Biosca (coordinadora d’àrea de formació i difusió)
Maria Fanlo i Torrecilla (tècnica i assistent a la presidència)
Maria Fuentes i Díaz (secretària de direcció)
Marta López i Carabí (administració)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)
Cristina Pons i Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Sabina Puig i Cartes (tècnica en formació i difusió)
Eugènia Riera i Casals (tècnica de premsa i comunicació)
Món Sanromà i Moncunill (tècnic de premsa i comunicació durant 
substitució per baixa de maternitat)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)
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L’any 2014 l’ICIP ha obert una convocatòria de beques de forma-
ció pràctica en l’àmbit del foment de la pau i de la seguretat per al 
curs 2014-2015. La beca s’ha adjudicat a l’estudiant Anna Cervera 
i Cerdà. 

Així mateix, l’ICIP també ha comptat amb els següents estudiants 
en pràctiques, gràcies als convenis signats amb diferents centres 
universitaris:

Felipe Botero (estudiant en pràctiques)
Liam Cunningham (estudiant en pràctiques)
Judith Erill i Guixé (estudiant en pràctiques)
Diego Torres i Quiroga (estudiant en pràctiques)
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aNNEX I :  rELaC IÓ 
DE PuBL ICaC IONS

WOrKING PaPErS

2014/1. Do democracies spend less on the 
military? Spain as a long-term case study 
(1876-2009), per Oriol Sabaté Domingo

Disponible en: 
Anglès

2014/2. Los programas de reparaciones y 
los colectivos más vulnerables: Ashánikas 
de Selva Central del Perú, per Luis Garcia 
Villameriel

Disponible en: 
Castellà

2014/3. El “Alien Tort Claims Act” de 1789: 
su contribución en la protección de los 
derechos humanos y reparación para las 
víctimas, per Maria Chiara Marullo

Disponible en: 
Castellà
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2014/4. Disembedding Terrorists: 
Identifying New Factors and Models for 
Disengagement Research, per Diego Muro  
i Sandra Levi

Disponible en: 
Anglès

2014/5. El “nus caucasià”: un nou cicle  
de violència, per Sergey Sukhankin

Disponible en: 
Català i Anglès

2014/6. Spanish Provincial Reconstruction 
Team (PRT) in Badghis (Afghanistan), 
2005 – 2013, per Carme Roure Pujol

Disponible en: 
Anglès
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2014/7. The EU Regional Security Complex 
between 2001 and 2011 in relation to the 
threat from Islamic terrorism and weapons 
of mass destruction, per Alessandro 
Demurtas

Disponible en: 
Anglès

I C IP  rESEarCH

Building a regional framework in Central 
Asia between cooperation and conflicte, 
ICIP Research 2

Disponible en: 
Anglès

Conditions pour la consolidation de la paix 
en Côte d’Ivoire, ICIP Research 3

Disponible en: 
Francès
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El arma de moda: impacto del uso de 
drones en las relaciones Internacionales  
y el derecho internacional contemporáneo, 
ICIP Research 04

Disponible en: 
Castellà

POL ICY PaPErS

2014/1. El dret a viure en un context de 
drets humans, pau i desenvolupament. 
Un debat al Consell de Drets Humans, per 
Christian Guillermet Fernández i David 
Fernández Puyana

Disponible en: 
Català, castellà, anglès i francès

DOCuMENTS I  INFOrMES

2014/11. Companies in Conflict Situations. 
Relatoria del seminari internacional 
organitzat per l’ICIP el gener de 2013  
a Barcelona

Disponible en: 
Anglès
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2014/12. Escenarios postconflicto en 
Colombia. Agenda, oportunidades y hoja de 
ruta. Relatoria del seminari internacional 
organitzat per l’ICIP el maig de 2014 a 
Barcelona

Disponible en: 
Castellà

rESuLTaTS DE rECErCa

2014/05. La construcció de la pau 
i l’educació per a la ciutadania i els 
drets humans, per M. Carme Boqué 
(coordinadora)

Disponible en: 
Català

aLTrES PuBL ICaC IONS

Guía para trabajar en la construcción de la 
paz. Qué es y qué supone la construcción de 
la paz, per Rafael Grasa i Óscar Mateos

Disponible en: 
Castellà



ICIP · Memòria 2014 61

rEVISTa PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS

Número 19–febrer 2014:  ■ Drones: amenaça o avenç?, coordi-
nat per Pablo Aguiar i Eugènia Riera
Número 20 – abril 2014:  ■ Colòmbia en el postconflicte violent: 
reptes i escenaris per la construcció de pau, coordinat per Ra-
fael Grasa
Número 21 – setembre 2014:  ■ Conflictes lingüístics, coordinat 
per Xavier Alcalde

E-BuTLLET INS

e-Butlletí  número 46 (gener de 2014) ■

e-Butlletí  número 47 (febrer de 2014) ■

e-Butlletí  número 48 (març de 2014) ■

e-Butlletí  número 49 (abril de 2014) ■

e-Butlletí  número 50 (maig de 2014) ■

e-Butlletí  número 51 (juny de 2014) ■

e-Butlletí número 52 (juliol de 2014) ■

e-Butlletí número 53 (setembre de 2014) ■

e-Butlletí número 54 (octubre de 2014) ■

e-Butlletí número 55 (novembre de 2014) ■

e-Butlletí número 56 (desembre de 2014) ■
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COL · LECC IONS DE LL IBrES

COL ·LECC IÓ ‘ CLàSS ICS DEL a Pau 
I  La NOV IOLÈNC Ia ’

Bertha von Suttner. Abaixeu les armes!. 
Barcelona: Institut Català Internacional  
per la Pau – Angle Editorial, 2014

Alfons Banda. L’ombra de la pau. 
Barcelona: Institut Català Internacional  
per la Pau – Angle Editorial, 2014
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COL ·LECC IÓ ‘ E INES DE Pau , 
SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

War Resisters’ International. Manual per a 
campanyes noviolentes. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau -  Líniazero, 
2014

Gene Sharp. De la dictadura a la 
democràcia. Un marc conceptual per a 
l’alliberament. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Líniazero, 2014

COL ·LECC IÓ ‘ PaZ Y  SEGurIDaD ’

Priscilla B. Hayner. Verdades silenciadas. 
La justicia transicional y el reto de las 
Comisiones de la Verdad. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau – 
Edicions Bellaterra 2014
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COL · LECC IÓ ‘NOV IOLÈNC Ia
I  LLu I Ta PEr La Pau ’

Cynthia Cockburn. Antimilitarisme. 
Dinàmiques polítiques i de gènere dels 
moviments per la pau. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau – Pagès 
editors, 2014 
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS MITJaNS
DE COMuNICaC IÓ

L’ICIP va mantenir l’any 2014 una presència continuada als mitjans 
de comunicació, tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio, 
la televisió i a les publicacions digitals. Les activitats dutes a terme 
per l’Institut es van difondre als mitjans a través de notes de premsa 
i aquests en van fer seguiment a través de notícies o entrevistes. Al 
mateix temps, els responsables de l’Institut – principalment el pre-
sident i la directora- van publicar periòdicament articles d’opinió a 
la premsa sobre els temes d’interès de l’ICIP.

Entre els mitjans que van informar sobre les activitats de l’ICIP o 
van entrevistar els seus membres i col·laboradors, destaquen, entre 
d’altres: Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, 8TV i La Xar-
xa; Catalunya Ràdio, RAC1, Ràdio Nacional d’Espanya, Aragón Ra-
dio o Radio Euskadi; els diaris ARA, El Punt Avui, La Vanguardia, 
El Periódico de Catalunya, ABC o Público; o les agències de notícies 
ACN, EFE i Europa Press. 

Així mateix, el president de l’ICIP ha participat regularment com a 
tertulià al programa ‘L’Oracle’, de Catalunya Ràdio, mentre que la 
directora de l’ICIP escriu setmanalment al blog ‘Crónicas insumi-
sas’ del diari Público.
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aNNEX I I I :  EXECuC IÓ 
DEL PrESSuPOST

Pressupost executat d’ingressos 2014 (euros)

Pressupost executat de despeses 2014 (euros)

Inversions reals
 21.299,09

1,72%
Transferències corrents

209.936,34
16,99%

Despeses corrents 
de béns i serveis

 514.115,95
41,62%

Remuneracions de personal
 490.022,48

39,67%

Taxes, venda de béns,
serveis i altres ingresos

 32.410,06
2,58%

Ingressos 
patrimonials

17,28
0,00%

Transferències de capital
8.000,00 

0,64%

Transferències corrents
 1.214.400,00

96,78%
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SI NO ESTEM EN PAU AMB NOSALTRES MATEIXOS,
NO PODEM GUIAR A ALTRES
EN LA CERCA DE LA PAU.

Confuci

T.  +34 93 554 42 70 | ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT

ICIP@GENCAT.CAT
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