
In
fo

rm
e 

an
ua

l 
d’

ac
tI

vI
ta

ts
 · 

m
em

Òr
Ia

 Ic
IP

 2
01

6

Informe anual d’actIvItats
memÒrIa IcIP 2016

LA PAU NOMÉS POT DURAR ALLÍ ON ELS DRETS
HUMANS SÓN RESPECTATS I ALLÍ ON ELS
INDIVIDUS I LES NACIONS SÓN LLIURES.

Dalai Lama

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

ICIP@GENCAT.CAT
WWW.ICIP.CAT


Informe anual d’actIvItats
memÒrIa IcIP 2016



Tapineria 10, 3ra planta · 08002 Barcelona (Spain)
T. +34 93 554 42 70
icip@gencat.cat
www.icip.cat

Grafisme
Esteva&Estêvão
Impressió
Ciriano Serveis Gràfics

D.L.:  B 6902-2017

© 2017 Institut Català Internacional per la Pau
Tots els drets reservats



ICIP · Memòria 2016 3

SuMar I

PrESENTaCIÓ 5

L’ICIP D’uN COP D’uLL 9
La INSTITuCIÓ 9
aCTIVITaTS 2016 10

aCTIVITaT INSTITuCIONaL 13
1. La JuNTa DE GOVErN 13
2. COMMEMOraCIÓ DELS DIES INSTITuCIONaLS 15
3. PrEMI ICIP CONSTruCTOrS DE Pau  16
4. COMParEIXENÇa DaVaNT EL ParLaMENT DE CaTaLuNYa 17

MEMÒrIa D’aCTIVITaTS EN FuNCIÓ DELS EIXOS 
DEL PLa PLurIENNaL 19

EIX 1 (FINaLISTa): rECErCa 19
1. PrOGraMES D’aCTuaCIÓ 19
2. PuBLICaCIONS DE rECErCa 21
3. BIBLIOTECa I CENTrE DE DOCuMENTaCIÓ 23
4. BEQuES I aJuTS 25

EIX 2 (FINaLISTa): FOrMaCIÓ, DIFuSIÓ I TraNSFErÈNCIa 
DE CONEIXEMENT 27

1. SEMINarIS I JOrNaDES 27
2. DEBaTS, TErTÚLIES, CurSOS I TauLES rODONES 29
3. GruP DE LECTura I rEFLEXIÓ 35
4. I CONCurS ICIP DE HIP-HOP PEr La Pau 35
5. PuBLICaCIONS PErIÒDIQuES 36
6. EXPOSICIONS I PrODuCCIÓ DE MaTErIaLS auDIOVISuaLS 37
7. COL·LECCIONS DE LLIBrES 40
8. DIFuSIÓ EXTErNa. EL WEB I LES XarXES SOCIaLS 42



EIX 3 (FINaLISTa): CONSTruCCIÓ DE Pau I PrEVENCIÓ
DE CONFLICTES 43

aCTIVITaTS DE CONSTruCCIÓ DE Pau a COLÒMBIa 43

EIX 4 (INSTruMENTaL): INTErNaCIONaLITZaCIÓ I SErVEIS
a aLTrES aCTOrS 45

1. aCTIVITaTS D’INTErNaCIONaLITZaCIÓ 45
2. SErVEIS a aLTrES aCTOrS 46

EIX 5 I 6 (INSTruMENTaLS): rECurSOS I OrGaNITZaCIÓ 51
1. rECurSOS 51
2. OrGaNITZaCIÓ 51

aNNEX I: rELaCIÓ DE PuBLICaCIONS 53

aNNEX II: L’ICIP aLS MITJaNS DE COMuNICaCIÓ 59

aNNEX III: EXECuCIÓ DEL PrESSuPOST 61



ICIP · Memòria 2016 5

PrESENTaC IÓ

Una de les mesures amb què podem palesar la salut d’una institució 
és la seva capacitat de renovació i d’encarar canvis sense renunciar 
a l’essencial,  però també sense pors infundades. I en aquest sentit 
podem dir que l’any 2016 s’ha demostrat que l’ICIP (Institut Cata-
là Internacional per la Pau) gaudeix de bona salut: hi ha hagut una 
renovació profunda de membres de la Junta de Govern (vuit dels 
deu membres han iniciat enguany el seu mandat), i s’ha obert un 
procés de reflexió estratègica per encarar el futur, buscant respon-
dre els nous reptes de la conjuntura actual en els àmbits nacional i 
internacional.

D’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 14/2007 de creació 
de l’ICIP, s’han renovat cinc dels set membres de la Junta elegits pel 
Parlament de Catalunya i  els tres membres designats pel Govern, 
a proposta del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència. En aquest procés de renovació he estat elegit pre-
sident pels meus companys i companyes, en substitució de Rafael 
Grasa, un càrrec que assumeixo amb molta responsabilitat, energia 
i entusiasme.

Vuit anys després de la constitució de la primera Junta de Govern 
(el setembre de 2008) s’ha encetat, doncs, una nova etapa per con-
solidar la institució des del nou equip de govern, que de forma 
col·legiada ha assolit tres consensos importants: la necessitat de fo-
calitzar l’acció de l’ICIP perquè aquesta tingui un major impacte, la 
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potenciació de la dimensió internacional de l’Institut en un marc de 
relació i col·laboració amb altres centres similars, i la inclusió ex-
plícita de la creació d’opinió com un dels pilars de treball, tal com 
s’assenyala per llei.

Des d’aquest consens hem obert un període de reflexió, obert i par-
ticipatiu, que inclou una revisió a mig camí del Pla Pluriennal 2015-
2018. Volem fer un esforç per dotar l’ICIP d’una veu pròpia, que 
generi opinió i ajudi a fer pedagogia sobre els temes que ens ocupen, 
relacionats amb la cultura de pau i els drets humans, aprofitant al 
màxim el cabal de pensament, reflexió, investigació, publicacions i 
xarxa ben construïts fins ara. 

Ben segur que ha arribat l’hora d’apostar també per la construcció 
d’aliances i sinèrgies amb actors locals i internacionals, i cal fer-ho 
a través de diversos mecanismes - recerca aplicada, difusió i trans-
ferència de coneixements, formació -, i mitjançant un ampli ventall 
d’accions i activitats -publicacions, actes públics, ajuts a la recerca, 
beques formatives i producció de recursos-. I volem fer-ho treballant 
des d’una “mirada” específica que prioritzi la noviolència, la segure-
tat humana, la participació de la societat civil, l’apoderament de les 
víctimes, la perspectiva de gènere i la diversitat. 

La memòria d’activitats que ara presentem vol retre comptes de la 
feina feta al llarg de l’any 2016 i facilitar que tant les administraci-
ons, com el món acadèmic i la societat civil – els tres grans actors als 
quals ens dirigim – en puguin fer balanç. Aquesta memòria manté 
l’esperit dels informes anuals anteriors i s’estructura en els tres ei-
xos de treball que fixa el Pla Pluriennal 2015-2018: tres eixos fina-
listes o substantius (recerca; formació i difusió; construcció de pau 
i prevenció de conflictes) i tres d’instrumentals (internacionalització 
i serveis a altres actors, recursos i organització).

Una feina de la qual ens sentim orgullosos i que no hauria estat 
possible sense la dedicació i l’esforç de tot l’equip humà de l’ICIP,  
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encapçalat per la directora, i de moltes persones que —al Parlament, 
a les administracions, a la societat civil i a les universitats— ens han 
donat un cop de mà. Menció especial es mereixen, en aquest mo-
ment de canvi, l’anterior president i totes les persones que han for-
mat part de les Juntes de Govern anteriors i han fet possible que ara 
es puguin prendre opcions de futur. Gràcies a totes elles. 

Xavier Masllorens
President de l’ICIP
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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 oficines:
Tapineria 10, 3ra planta, 08002, Barcelona

Biblioteca:
Tapineria 10, 1ra planta, 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: 
Xavier Masllorens

Directora: 
Tica Font

Equip humà: 
13 persones
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Pressupost definitiu 2016: 
1.155.269,40 euros

Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Pla Plurien-
nal 2015-2018, Reglament orgànic de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009);  
Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per agilitar l’activi-
tat administrativa.

aCT IV I TaTS 2016

1 .  rECErCa

 ■ Nombre d’ajuts convocats: s’ha acordat la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau per 
un import global de 40.000 euros i una convocatòria de sub-
vencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca 
en promoció de la pau, per un import global de 40.000 euros.

 ■ Nombre de publicacions: 7
 ■ Nombre de llibres catalogats: 264
 ■ Nombre de revistes disponibles on-line: 1.200

2 .  FOrMaCIÓ ,  D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia 
DE CONE IXEMENT

 ■ Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives totals: 26
 ■ Nombre de persones que hi han assistit: 2.000
 ■ Nombre de llibres coeditats: 7
 ■ Nombre d’actes pel territori català (excepte Barcelona): 11
 ■ Nombre d’ICIP e-butlletins publicats: 11
 ■ Nombre de revistes Per la Pau /Peace in Progress publicades: 4
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3 .  CONSTruCC IÓ DE Pau I  PrEVENC IÓ 
DE CONFL ICTES

 ■ Nombre d’activitats sobre construcció de pau sobre el terreny 
(Colòmbia): 4 

4 .  SErVE IS  a aLTrES ENT I TaTS 
I  OrGaNITZaC IÓ INTErNa DuraNT EL 2016

 ■ Nombre de convenis signats: 9
 ■ Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions: 15
 ■ Participació en iniciatives a nivell internacional: 4
 ■ Nombre de places convocades: 2 (plaça de tècnic en recerca de 
pau per cobrir una excedència i plaça de responsable de gestió 
econòmica, financera i recursos humans, de nova creació)
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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 reestructura-
ció del sector públic, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel 
Parlament de Catalunya i 3 designats pel Govern de la Generalitat.

El 2016 s’ha portat a terme la segona fase de renovació de la Junta 
de Govern per part del Parlament, pendent des de 2014. La cambra 
ha elegit cinc nous membres - Cécile Barbeito, Carme Colomina, Vi-
cent Martínez Guzmán, Xavier Masllorens i Oscar Mateos-, en subs-
titució d’Alfons Banda, Rafael Grasa, Àngels Mataró, Mònica Sabata 
i Josep Maria Terricabras. 

Paral·lelament, també el 2016, el govern de la Generalitat ha desig-
nat tres nous membres de la Junta de l’ICIP - Carme Garcia, David 
Minoves i Manel Vila-, en substitució de Marta Macias, Eulàlia Pas-
cual i Miquel Puig.

Posteriorment a aquesta renovació, la Junta de Govern de l’ICIP, re-
unida el 8 de juliol, ha elegit Xavier Masllorens com a nou president 
de la institució, en substitució de Rafael Grasa. El 13 de desembre la 
Junta de Govern va elegir Vicent Martínez Guzmán com a vicepre-
sident, en substitució d’Antoni Pigrau. 

Actualment, doncs, la Junta de Govern de l’ICIP la conformen els 
següents membres:
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MEMBrES DES IGNaTS PEL GOVErN :

Carme Garcia i Suárez, directora general de Relacions Instituci-
onals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya.

David Minoves i Llucià, president del Ciemen.

Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvo-
lupament de la Generalitat de Catalunya.

MEMBrES ESCOLL I TS  PEL ParLaMENT : 

Cécile Barbeito i Thonon, investigadora de l’Escola de Cultura 
de Pau – Universitat Autònoma de Barcelona.

Carme Colomina i Saló, periodista i investigadora del CIDOB.

Vicent Martínez i Guzmán, doctor en Filosofia. Actua com a vi-
cepresident de la Junta de Govern. 

Xavier Masllorens i Escubós, psicòleg i educador. Actua com a 
president de la Junta de Govern.

Oscar Mateos i Martin, professor de la Universitat Ramon Llull.

Magda Oranich i Solagran, advocada i periodista.

Antoni Pigrau i Solé, catedràtic de Dret Internacional Públic, 
Universitat Rovira i Virgili. 

aCOrDS DE La JuNTa DE GOVErN

Durant l’any 2016, la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit nou ve-
gades en plenari i s’han celebrat tres sessions de la Comissió de Re-
cerca. De la seva activitat, destaquen els següents punts:
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Primer, s’ha autoritzat la signatura d’un model de conveni per a la 
cessió de les exposicions de l’ICIP Paraules Descalces. Dones fent 
Pau, #efecteGEZI. El poder transformador de l’art i Living on the 
edge. Això ha fet possible signar convenis amb els Ajuntaments de 
Gavà, Teià, Olesa de Montserrat, Terrassa, el Vendrell, Montcada i 
Reixac, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, i la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 

Segon, s’ha acordat convocar el I Concurs ICIP de Hip-hop per la 
Pau. 

Tercer, s’ha acordat convocar una nova edició del Premi ICIP Cons-
tructors de Pau 2017.

Quart, s’ha acordat convocar ajuts per a treballs de recerca (R-ICIP 
2017-2018), i ajuts per a projectes de participació en xarxes i de re-
cerca en promoció de la pau (2017-2018). També es preveu la con-
vocatòria d’una nova beca de formació (2017-2018).

Cinquè, s’ha acordat concedir el Premi ICIP Constructors de Pau 
2016 a l’ONG Brigades Internacionals de Pau.

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

Coincidint amb el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, l’ICIP va 
publicar dotze noves Càpsules de Pau. Es tracta de dotze reflexions 
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sobre què és la pau, editades en vídeo i publicades al web www.cap-
sulesdepau.com creat per l’ICIP i el Col·lectiu Contrast, amb la col-
laboració de Digital Dosis. D’entre les dotze noves càpsules, hi ha 
activistes i investigadors de Corea del Sud, Bahrain, Sud-àfrica, Kè-
nia o Mèxic, i destaquen també les reflexions del compositor i actor 
Carles Santos i l’actor Pau Miró.

El projecte Càpsules de Pau va néixer el setembre de 2014 amb l’ob-
jectiu de mostrar la diversitat de visions i expectatives que es pro-
jecten sobre la paraula Pau. Persones d’arreu del món responen a la 
pregunta: Què és per a tu la pau? posant-la en relació amb l’experi-
ència viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís contra 
la guerra i amb la construcció de la pau.

DIa INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE

Per celebrar el Dia Internacional de la Pau l’ICIP va anunciar pú-
blicament el Premi ICIP Constructors de Pau 2016, atorgat a l’or-
ganització no governamental Brigades Internacionals de Pau per la 
seva trajectòria d’acompanyament i protecció de persones, grups i 
comunitats defensors dels drets humans amenaçats. 

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 persones, col·lectius o 
entitats que han treballat i han contribuït d’una manera destacada 
i dilatada a promoure i fomentar la pau. 

La Junta de Govern de l’ICIP, reunida el 15 de setembre de 2016, 
va decidir atorgar el Premi ICIP Constructors de Pau a l’organit-
zació no governamental Brigades Internacionals de Pau (PBI) per 

http://www.capsulesdepau.com
http://www.capsulesdepau.com
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la seva trajectòria, sostinguda en el temps, de protecció dels de-
fensors dels drets humans que treballen en àrees de repressió i 
conflicte.

Les Brigades Internacionals de Pau van ser creades l’any 1981 per 
un grup d’activistes inspirats en les tàctiques noviolentes de Gand-
hi, amb el convenciment que l’acompanyament internacional podia 
dissuadir atacs contra la població civil en zones de conflicte. Al llarg 
dels ja 35 anys de recorregut, l’organització ha desenvolupat activi-
tats de suport als defensors dels drets humans, entre les quals, pro-
tecció i acompanyament, formació en matèria de seguretat, tallers 
d’incidència política o de reconstrucció del teixit social.

Anteriorment, el 12 d’abril, es va celebrar al Parlament de Catalu-
nya l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2015, 
atorgat al pare caputxí Joan Botam, impulsor de nombroses inicia-
tives en favor de la pau i l’ecumenisme i un clar defensor de la reli-
gió com a font de pau i diàleg.

Acte de lliurament del Premi ICIP 2015 al pare caputxí Joan Botam
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4 .  COMParEIXENÇa DaVaNT 
EL ParLaMENT DE CaTaLuNYa

En compliment de la llei 14/2007 de creació de l’Institut Català In-
ternacional per la Pau, el president de la institució va comparèixer a 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència del Parlament de Catalunya per presentar la Memò-
ria d’Activitats 2015. 

Atès que el 2016 es va produir un relleu a la presidència de l’ICIP, 
l’actual president, Xavier Masllorens, va comparèixer acompanyat 
de l’anterior president, Rafael Grasa, en el càrrec durant l’exercici 
2015 i, per tant, màxim responsable de l’activitat desenvolupada per 
l’ICIP durant aquell any. 

Durant la compareixença l’actual president de l’ICIP va fixar els rep-
tes de futur de la institució. La tasca de l’ICIP va rebre la felicitació 
i agraïment dels diferents portaveus dels grups parlamentaris pre-
sents a la comissió. 
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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

El funcionament de dos programes d’actuació, la publicació peri-
òdica de treballs d’investigació, la concessió de beques i ajuts i el 
manteniment d’un centre de documentació públic són les principals 
línies de treball de l’ICIP que contribueixen a fomentar la recerca, 
tal com s’estableix a l’eix 1 del Pla Pluriennal 2015-2018. 

1 .  PrOGraMES D ’aCTuaC IÓ

Des de la seva creació, l’ICIP disposa de dos programes d’actuació, 
que combinen activitats de recerca, de formació, de transferència 
de coneixements i en alguns casos d’actuació sobre el terreny. L’any 
2016 s’han desenvolupat amb les següents activitats: 

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

En el marc d’aquest programa, dirigit pel catedràtic de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, Antoni Pigrau, el 2016 s’ha celebrat la segona 
trobada anual de la Xarxa Internacional de Recerca sobre Empre-
ses, Conflictes i Drets Humans (BCHR Network) a Ginebra (Suïssa) 
coincidint amb el Fòrum sobre Empreses i Drets Humans de Naci-
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ons Unides. La reunió ha comptat amb la participació de membres 
d’ONG, centres d’investigació i universitats a nivell internacional. 

Com  a part d’aquest programa d’actuació, l’ICIP també ha partici-
pat, un any més, en l’organització del Seminari de Dret Internacio-
nal Humanitari de Tarragona, en col·laboració amb la Universitat 
Rovira i Virgili i la Creu Roja Tarragona. En la seva XIX edició, cele-
brada els dies 1 i 2 de desembre, el seminari va estar centrat en “La 
Guerra Civil espanyola a la llum del Dret Internacional Humanitari”. 

PrOGraMa :  ‘ CONSTruCC IÓ DE Pau 
ESTraTÈG ICa ,  SEGurETaT  HuMaNa 
I  TraNSFOrMaCIÓ DE CONFL ICTES ’ 

En el marc d’aquest programa, dirigit pel professor de Relacions 
Internacionals Rafael Grasa, el 2016 ha tingut lloc el seminari “L’ús 
d’eines de construcció de pau per a la violència directa”, organit-
zat per l’ICIP i la Friedrich Ebert Stiftung. El seminari s’ha celebrat 
els dies 21 i 22 de setembre a Barcelona i ha abordat diferents ca-
sos d’Amèrica Llatina, com ara Mèxic, Amèrica Central o Colòmbia. 

També emmarcat en aquest programa, el 2016 ha finalitzat el pro-
jecte “Sobiranies imaginades”, coordinat i finançat pel PRIO. Aquest 
projecte es va iniciar l’any 2013 amb l’objectiu d’analitzar la per-
cepció de la sobirania en diferents contextos sociopolítics, concre-
tament en tres casos diferenciats: el País Basc, Xipre i el nord-est 
de l’Índia.  Durant aquest any s’ha publicat el llibre Basque Nation-
hood: Towards a Democratic Scenario, Ibarra Güell, Pedro & Ås-
hild Kolås, eds, (2016). Properament es publicarà també el resultat 
final del projecte. 

Així mateix, dins d’aquest programa s’han desenvolupat al llarg de 
l’any nombroses activitats a Colòmbia (vegeu l’Eix 3 de Construcció 
de Pau i Prevenció de Conflictes).
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2 .  PuBL ICaC IONS DE rECErCa

Amb l’objectiu de fomentar l’anàlisi i la recerca de temes relacionats 
amb els conflictes, la seguretat humana i la pau, l’ICIP disposa dife-
rents publicacions: Working Papers, Policy Papers, ICIP Research, 
Documents, Informes i Resultats de Recerca.

WOrkING PaPErS

El 2016 s’han publicat tres nous títols de la col·lecció ICIP Working 
Papers, que 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 editorial, es publiquen en format digital en 
català, castellà o anglès. 

2016/1. Application of an Analytical Framework for Armed Con-
flicts: A comparative analysis of the cases of Burundi and the Cen-
tral African Republic, per Ignasi Torrent (en anglès)

2016/2. The role of children in Disarmament, Demobilisation and 
Reintegration. An opportunity of inclusion as peacebuilders, per 
Angela Marcela Olarte (en anglès)

2016/3. No-militarització: països sense exèrcits. Criteris d’identifi-
cació i primers resultats, per Christophe Barbey (en català)

POL ICY PaPErS

Aquesta col·lecció pretén proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de 
qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el 
camp de la pau i de la seguretat, amb recomanacions per a millo-
rar-ne l’acció. Els textos d’aquesta col·lecció es publiquen en format 
digital en català, castellà i anglès, simultàniament. El 2016 s’han 
publicat els títols: 
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2016/1. L’agenda internacional de dones, pau i seguretat: balanç 
dels primers 15 anys i propostes d’acció per a Catalunya, per Ma-
ria Fanlo, Elena Grau i Sabina Puig

2016/2. Resolució 2250 del Consell de Seguretat de l’ONU: Joven-
tut, Pau i Seguretat, per Romeral Ortiz

DOCuMENTS I  INFOrMES

Com a part de la seva política de difusió de les activitats l’ICIP dis-
posa de la col·lecció Documents, que recull la relatoria de les jorna-
des i seminaris que s’organitzen. Dins d’aquesta col·lecció, el 2016 
s’ha publicat el següent document: 

2016/14. Dones, Pau i Seguretat: 15 anys de la resolució 1325 de 
les Nacions Unides. Relatoria de la jornada celebrada el novembre 
de 2015 a Barcelona

2016/15. Camins hostils: d’un Orient Mitjà en guerra a les portes 
tancades d’Europa. Recull de ponències de la jornada celebrada 
l’octubre de 2016 a Barcelona

Pel què fa a la col·lecció Informes, aquesta recull recerques ja con-
closes o estudis encarregats per la pròpia institució. El 2016 s’ha 
publicat: 

2016/12. Dones, Pau i Seguretat: 15 anys de la Resolució 1325 de 
les Nacions Unides. Estudi de Maria Villellas

A banda, l’ICIP també disposa de la col·lecció ICIP Research, que 
recull els resultats de les activitats relacionades amb la recerca per 
la pau i la noviolència organitzades per l’Institut; i la col·lecció Re-
sultats de Recerca, amb la qual es donen a conèixer els resultats dels 
ajuts de recerca atorgats per l’ICIP. 
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3 .  B IBL IOTECa I  CENTrE DE DOCuMENTaC IÓ

La Biblioteca de l’ICIP respon al compromís d’establir i mantenir 
una biblioteca, presencial i digital, que permeti i afavoreixi la recer-
ca i la transferència de coneixements. Des de la seva creació, s’ha 
convertit en la biblioteca de referència en temes de cultura de pau, 
seguretat i conflictes. Els seus àmbits específics abasten des de la 
noviolència, la construcció de pau, la transformació de conflictes, 
les ciències polítiques, les relacions internacionals, el desarmament, 
el terrorisme, la cooperació i el desenvolupament, i els moviments 
socials noviolents.
 
La biblioteca, a banda de la seva activitat diària de servei d’infor-
mació i consulta, durant el 2016 ha estat la seu de diversos actes, 
com conferències, clubs de lectura i sessions de formació. També 
va acollir, els dies 5 i 6 de juliol,  el Conflict Sensitivity Community 
Hub, un grup internacional integrat per experts, ONG i centres de 
recerca dedicats al foment de la pau i a la cooperació pel desenvo-
lupament entre els quals hi ha l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Oxfam, Peace Nexus, World Vision Internatio-
nal o SwissPeace. 

La biblioteca està oberta al públic en general, disposa d’una sala de 
consulta i el seu principal servei és el de préstec. És membre de la 
Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalu-
nya (XBEG) i des del 2016, membre associat del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). Per tant, enguany s’ha procedit 
al bolcatge de tots els registres catalogràfics al Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats de Catalunya (CCUC). El CCUC és un catàleg amb 
més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de do-
cuments físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del 
CSUC i d’altres biblioteques associades. 

Des de febrer de 2016 doncs, tots els registres de la biblioteca de 
l’ICIP poden ser consultats a través d’aquest catàleg col·lectiu d’àm-
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bit nacional. Aquest fet ha donat molt més visibilitat al fons de la 
biblioteca i l’ha enfocada al públic universitari, una tipologia de pú-
blic adient per la naturalesa dels seus continguts. 

Aquesta nova vinculació ha proporcionat un augment de préstecs 
interbibliotecaris ja que és un dels elements que més es potenci-
en en la integració. També es recalca la voluntat col·laborativa ja 
que el CCUC, com a eina de catalogació cooperativa, ha permès la 
unificació de pautes, la catalogació per còpia i la major visibilitat 
dels fons.

Durant l’any 2016 es van catalogar 264 exemplars nous i s’han ad-
quirit 450 monografies més que es procediran a entrar al catàleg a 
inicis de 2017. Es van deixar en préstec 396 documents i es van pro-
cedir a fer 446 renovacions. En total, la biblioteca disposa de 7.500 
volums, la majoria llibres, però també materials audiovisuals. Tam-
bé durant el 2016 s’ha anat incorporant al catàleg la important do-
nació de FundiPau.

A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca ha continuat 
oferint als seus usuaris l’accés a diverses bases de dades de les edito-
rials Sage i Taylor & Francis, que buiden centenars de publicacions 
especialitzades de l’àmbit. Dins aquesta base de dades, l’ICIP ha dis-
posat d’un servei de consulta d’exemplars de l’any en curs i retros-
pectius a més de 1.200 revistes electròniques, amb especial èmfasi 
a les especialitzades en pau i conflictes. Per tal de completar el ven-
tall d’accessos a publicacions en línia, la biblioteca compta també 
amb la subscripció a revistes en paper. Per fomentar l’ús d’aquestes 
bases de dades, s’edita un dossier bibliogràfic organitzat per grans 
àrees en què es llisten els articles especialitzats més recents que es 
poden trobar a text complet.

Durant el 2016 s’han realitzat visites guiades a la biblioteca per tal 
de donar a conèixer el fons a les comunitats interessades. Entre les 
visites destaca la d’estudiants de l’International Relations Abroad 
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program ofert per IBEI-Universitat Pompeu Fabra, i estudiants del 
màster de Periodisme Polític de la Universitat Pompeu Fabra.

rECuPEraC IÓ DE La MEMÒrIa 
DEL MOV IMENT PEr La Pau

Per altra banda, i tal i com preveu el Pla Pluriennal en la seva línia es-
tratègica 5 de l’eix de recerca: “Consolidar el treball de salvaguarda 
dels fons documentals del moviment per la pau a Catalunya”, s’ha con-
tinuat la línia d’enregistrament d’entrevistes orals amb protagonistes 
de l’acció col·lectiva per la pau a Catalunya. Enguany s’han portat a 
terme la gravació de sis entrevistes als activistes Lluís Fenollosa i Jor-
di Maluquer, el pare caputxí Joan Botam, el professor Jaume Botey, el 
sacerdot i escriptor Josep Dalmau i l’impulsor del grup Amics de L’Ar-
ca i pioner dels principis de la noviolència a Catalunya, Fèlix Saltor. 

Aquest projecte de memòria oral , que es va iniciar el 2015 amb una 
entrevista al primer objector de consciència per raons ideològiques 
de l’Estat, Pepe Beunza, es porta a terme amb la col·laboració de la 
productora Metromuster. Les entrevistes són realitzades per Xavier 
Garí, especialista en la història política i social sobre el Moviment 
per la Pau a Catalunya, i al llarg del 2017 s’editaran en vídeo perquè 
quedin a disposició dels investigadors i historiadors. 

4 .  BEQuES I  aJuTS

L’any 2016 la Junta de Govern de l’ICIP ha acordat la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau 
per l’exercici 2016 -2017 per un import global de 40.000 euros. Per 
a raons de constricció pressupostària, no s’han obert noves convo-
catòries d’ajuts predoctorals. 

Així mateix, l’ICIP ha obert una nova convocatòria de subvencions a 
entitats, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre domiciliades 
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a Catalunya per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau, per un import global de 40.000 euros.

Addicionalment, el 2016 s’ha convocat la tercera 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 2016-2017. En aquesta edició, 
la convocatòria ha estat centrada en l’especialitat de comunicació i 
adreçada, per tant, a llicenciats o graduats en Ciències de la Comu-
nicació, Periodisme, Comunicació audiovisual i Disseny. 
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E IX  2  (F INaL ISTa) :  FOrMaCIÓ ,
D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia 
DE CONE IXEMENT

Amb l’objectiu de difondre la cultura de la pau i la noviolència entre 
la ciutadania, el món acadèmic i les administracions, l’ICIP organit-
za periòdicament activitats públiques, entre les quals seminaris in-
ternacionals, jornades, debats, taules rodones, cursos de formació, 
exposicions, grups de lectura i cicles de cinema.

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

30 aNYS DEL rEFErÈNDuM SOBrE L ’OTaN 
(MarÇ)

Coincidint amb la celebració dels 30 anys del referèndum sobre la 
permanència d’Espanya a l’OTAN, l’ICIP va organitzar una jornada 
de reflexió l’11 de març a l’aula magna de la Universitat de Barcelo-
na. L’acte va constar de la taula rodona ‘Tot recordant la campanya 
del referèndum del 1986’, amb Enric Prat i Antoni Pigrau, activistes 
de la campanya; i el debat posterior ‘El paper de l’OTAN en l’actuali-
tat’, amb les intervencions de Julio Rodríguez, excap de l’Estat Ma-
jor de la Defensa; José Luis Gordillo, investigador del Centre Delàs; 
i Rafael Grasa, president de l’ICIP. 

‘ L ’ÚS  D ’E INES DE CONSTruCC IÓ DE Pau 
PEr a La V IOLÈNCIa D IrECTa ’  (SETEMBrE)

Seminari organitzat per l’ICIP i la Friedrich Ebert Stiftung per a ex-
plorar l’ús d’eines de construcció de pau per a formes de violència 
directa, no exclusivament política, com la delinqüència transnaci-
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onal i el narcotràfic. El seminari, dirigit pel professor Rafael Grasa, 
va tenir lloc els dies 21 i 22 de setembre a Barcelona i va abordar 
diferents casos d’Amèrica Llatina, com ara Mèxic, Amèrica Central 
o Colòmbia. L’acte s’emmarca en la línia de treball impulsada per 
l’ICIP, en col·laboració amb la Friedrich Ebert Stiftung, sobre els 
reptes de seguretat que afronten diversos països llatinoamericans, 
a nivell regional i nacional.

‘ ELS  JOVES EN La CONSTruCC IÓ DE Pau ’ 
(OCTuBrE)

En el marc de la iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, 
que cada any porta a Catalunya destacats activistes dels drets hu-
mans d’arreu del món, l’ICIP va organitzar aquesta jornada amb 
l’objectiu de donar visibilitat al protagonisme i a la veu pròpia que 
manifesten els joves a l’hora de liderar projectes de promoció i con-
solidació de pau. La jornada va tenir lloc l’1 d’octubre a Casa Amèri-
ca Catalunya i va comptar amb les intervencions de Romeral Ortiz, 
representant de UNOY-United Network of Young Peacebuilders; 
Victor Ochen, fundador de l’African Youth Initiative Network (AYI-
NET); Essam Daod, fundador de Humanity Crew; Jeihhco, promo-
tor d’accions a favor de la convivència i la noviolència a Medellín 
(Colòmbia) a través del hip-hop; i Elisabet Puigdollers, del Servei 
Civil Internacional/Ravalució.

‘ CaMINS HOST ILS ’  (OCTuBrE)

Jornada de debat sobre la crisi dels refugiats organitzada per l’ICIP 
i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universi-
tat de Barcelona, el 17 d’octubre a Barcelona. La jornada va comptar 
amb les ponències dels professors Ignacio Álvarez-Ossorio, Antoni 
Segura i Pere Vilanova, i les experiències d’entitats com Acció Soli-
dària i Logística i la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat.
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‘ EMPrESES ,  CONFL ICTES I  DrETS HuMaNS ’ 
(NOVEMBrE)

L’ICIP va celebrar a Ginebra (Suïssa) la segona trobada anual de la 
Xarxa Internacional de Recerca sobre Empreses, Conflictes i Drets 
Humans (BCHR Network) a Ginebra, Suïssa, coincidint amb el Fò-
rum sobre Empreses i Drets Humans de Nacions Unides. El semi-
nari va comptar amb la participació d’ONG, centres d’investigació 
i universitats a nivell internacional que conformen la xarxa, i va 
abordar estudis de cas de Palestina, l’Iraq i Colòmbia, així com les 
externalitats negatives dels impactes mediambientals de les em-
preses. 

La iniciativa de crear una xarxa de recerca d’aquestes característi-
ques va sorgir la tardor del 2011, quan l’ICIP va organitzar a Barce-
lona un primer seminari internacional sobre empreses i conflictes 
armats amb la intenció de posar en comú les diverses agendes so-
bre aquesta temàtica. El seminari va tenir continuïtat, amb edici-
ons posteriors, el 2013 a Barcelona, el 2014 a Londres i el 2015 a 
Ginebra.

X IX  SEMINarI  DE DrET INTErNaC IONaL 
HuMaNITar I  (DESEMBrE)

Juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Creu Roja Tar-
ragona, l’ICIP va organitzar un any més el Seminari de Dret In-
ternacional Humanitari. En la seva XIX edició, celebrada els dies 
1 i 2 de desembre a Tarragona, el seminari va estar centrat en “La 
Guerra Civil espanyola a la llum del Dret Internacional Humani-
tari”. 
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2 .  DEBaTS ,  TErTÚL IES ,  CurSOS 
I  TauLES rODONES

C ICLE ‘ Pau a COLÒMBIa ’ 

El 2016 ha estat un any transcendental per a Colòmbia, amb la sig-
natura dels Acords de Pau entre el govern i la guerrilla de les FARC 
després de més de 50 anys de conflicte armat, i l’inici de negociaci-
ons també amb la guerrilla de l’ELN. Amb la voluntat de seguir de 
prop aquest procés de pau, al llarg de l’any l’ICIP i Casa Amèrica 
Catalunya han organitzat el cicle Pau a Colòmbia, que ha comptat 
amb nombroses activitats: 

EL PrOCéS DE Pau ENTrE EL GOVErN 
I  LES FarC (MarÇ)
Conferència a càrrec del professor Rafael Grasa sobre la nego-
ciació dels Acords de Pau i els reptes de la seva implementació.

Pau ,  JuST íC Ia  I  DrETS HuMaNS (MarÇ)
Diàleg entre Mark Freeman, expert en drets humans, i David Bon-
dia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

LES PErSPECT IVES DEL POSTaCOrD 
EN CLau COMParaDa (MarÇ)
Conferència a càrrec de l’escriptor i politòleg colombià Dario Vi-
llamizar.

EXPEr IÈNC IES DE rE INTEGraC IÓ (aBr IL )
La directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, Adriana 
Valderrama, va presentar el projecte “Mujeres Gestoras de Paz” 
basat en experiències de reintegració a Colòmbia. L’acte, celebrat 
al Col·legi de Periodistes de Catalunya, va comptar amb la par-
ticipació de dues excombatents de la guerrilla de les FARC  i del 
grup paramilitar AUC, Leydi Marisa Montoya i Gloria Castañe-
da, respectivament.
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EL PaPEr DELS INTEL · LECTuaLS 
EN La COLÒMBIa aCTuaL (JuNY)
Diàleg entre l’escriptor Sergio Álvarez i l’economista Luis Jorge 
Garay sobre el paper que exerceixen els intel·lectuals en la nego-
ciació dels Acords de Pau.

NO GuaNYar La GuErra ,  NO PErDrE 
La Pau (JuL IOL )
Conferència a càrrec de l’escriptor Héctor Abad Faciolince sobre 
els reptes que encara Colòmbia després de les negociacions de pau.

ESTrENa DEL DOCuMENTaL ‘ CarTa 
a uNa SOMBra ’  (JuL IOL )
Documental basat en el llibre El olvido que seremos que retrata 
la vida d’Héctor Abad Gómez, professor i defensor dels drets hu-
mans colombià, pare de l’escriptor Héctor Abad Faciolince, as-
sassinat a Medellín. 

PrOJECC IÓ DE ‘ La T IErra Y La SOMBra ’
(OCTuBrE)
Pel·lícula dirigida pel cineasta colombià César Augusto Acevedo sobre 
els desplaçaments forçosos. Va presentar la sessió Luz Nelly Palaci-
os, membre de Colòmbia en Pau, als Cinemes Girona de Barcelona.

rEPrESENTaC IÓ DE ‘ La MEMOrIa 
DE LaS OLLaS ’  (OCTuBrE)
La companyia colombiana La mosca negra va presentar aquesta 
obra de teatre sobre l’ocupació violenta de la terra al Centre Cívic 
Parc Sandaru de Barcelona.

C ICLE DE C INEMa SOBrE COLÒMBIa 
(FEBrEr – MaIG)

L’àrea de Formació i Difusió de l’ICIP, en col·laboració amb la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, va organitzar 
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un nou cicle de cinema sobre drets humans i pau a Colòmbia. Dins 
el cicle es van projectar els documentals i pel·lícules Sabogal, El río 
que se robaron, Buenaventura, lugar de Mas-Acres, Qué pasó con 
Buenaventura i Mujeres al frente, la ley de las más nobles. Les pro-
jeccions van tenir lloc als Cinemes Méliès de Barcelona i van anar se-
guides d’un col·loqui posterior relacionat amb la temàtica tractada.

“ La rELaC IÓ SEGurETaT/Pau 
I  DESENVOLuPaMENT a ParT Ir  DELS ODS”
(MaIG )

Curs organitzat per l’ICIP en el marc del programa “Construcció de 
pau estratègica, seguretat humana i transformació de conflictes”, im-
partit pel professor Rafael Grasa. El curs va tenir lloc a la Biblioteca 
de l’ICIP els dies 17 i 19 de maig i va estar dirigit principalment a per-
sonal tècnic dels departaments de la Generalitat; de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament; del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible; d’ajuntaments i ens locals, així com a 
membres de LaFede.cat i de coordinadores territorials; de la comu-
nitat academico-pràctica de desenvolupament, pau i medi ambient; 
de l’Associació Catalana d’Universitats, i professorat universitari.

“ESTraTÈG IES DE Cura EN L ’aTENC IÓ 
I  rELaC IÓ aMB LES V íCT IMES DEL 
CONFL ICTE ”  (MaIG )

Curs organitzat per l’ICIP i l’organització Conciliation Resources en 
el marc del projecte “Comissió de Veritat, Memòria i y Reconciliació 
de les Dones Colombianes a l’Exterior” (CVMR). El curs va tenir lloc 
el dia 21 de maig i va ser impartit pel doctor Javier Charry, psicòleg 
expert en l’atenció a refugiats i immigrants i la doctora Helga Flam-
termesky, psicòloga Social i coordinadora del projecte. 
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“GuErra CONTra EL TErrOrISME
I  PETrOL I ”  (JuNY)

Cercle de reflexió i debat a càrrec del professor José Luis Gordillo, 
que va tenir lloc els dies 2 i 14 de juny a la Biblioteca de l’ICIP. Les 
dues sessions es van dedicar a explicar la relació entre la guerra con-
tra el terrorisme i l’objectiu de la seguretat energètica, i les conse-
qüències del declivi de la producció mundial del petroli. 

“ELS rEPTES DEL POSTaCOrD a 
COLÒMBIa ”  (JuNY)

Coincidint amb les negociacions de pau a Colòmbia, l’ICIP va or-
ganitzar els dies 6 i 7 de juny aquest curs de formació impartit pels 
professors Luis Jorge Garay i Rafael Grasa. El curs va examinar els 
principals reptes de desenvolupament, implementació i refrendació 
social i institucional dels acords de pau entre el govern colombià i 
la guerrilla de les FARC. 

“Pau I  rEL IG IÓ ”  (JuNY)

Diàleg entre el pare caputxí Joan Botam, Premi ICIP Constructors 
de Pau 2015, i l’activista polític David Fernández, conduït per la pe-
riodista Mireia Prats. L’acte, organitzat per l’ICIP i la Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos de la Generalitat, va tenir lloc el 15 de juny 
a la seu de Cristianisme i Justícia. El diàleg, seguit per un centenar 
d’assistents, es va emmarcar en el cinquantè aniversari de la Caput-
xinada i coincidint amb el lliurament del Premi ICIP, el mes d’abril 
al Parlament de Catalunya.  

aCTES DE CELEBraC IÓ DELS aCOrDS 
DE Pau a COLÒMBIa (SETEMBrE)

L’ICIP, juntament amb altres institucions i entitats catalanes que 
han treballat per la consecució de la pau a Colòmbia, van organit-
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zar el mes de setembre diversos actes de celebració dels Acords de 
Pau signats entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC. Els 
actes van comptar amb la participació d’una delegació colombiana 
formada per Henry Acosta, intermediari de les negociacions de pau, 
i Lucía González, assessora de l’Alt Comissionat per la Pau de Co-
lòmbia. La delegació va ser rebuda per la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell; el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institu-
cionals i Transparència, Raül Romeva; i l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau. Paral·lelament va tenir lloc una taula rodona a la Casa 
del Mar de Barcelona, un festival de música i dansa al Moll de la 
Fusta amb participació d’artistes colombians i una flashmob als Jar-
dinets de Gràcia.

Acte de celebració dels Acords de Pau a Colòmbia al Parlament  
de Catalunya

PEL ·L íCuLa I  DEBaT SOBrE 
BuENaVENTura ,  COLÒMBIa (OCTuBrE)

Dins la programació del Festival de Cinema Colombià de Barcelona 
Diàspora, l’ICIP i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia van organitzar la projecció de la pel·lícula Manos sucías 
sobre la situació que es viu al port de Buenaventura, a Colòmbia. 
Posteriorment va tenir lloc una taula rodona amb el periodista Ja-
vier Sulé, la diputada Gabriela Serra i la representant de l’ONG Da-
gua Olga Levinia Grueso. 
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“Pa íS  BaSC :  C INC aNYS SENSE 
La V IOLÈNC Ia D ’ETa ”  (NOVEMBrE)

Cicle de diàlegs sobre la situació política i social al País Basc coinci-
dint amb el cinquè aniversari de l’anunci de cessament de l’activi-
tat armada per part d’ETA. El cicle, organitzat amb la col·laboració 
de la productora audiovisual Clack, va tenir lloc els dies 8, 15 i 22 
de novembre al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Va comptar 
amb la participació de Xabier Etxebarria, Maider Martiarena, Sa-
bino Ormazábal, Juan María Uriarte, Martxelo Otamendi i Gorka 
Landaburu. 

3 .  GruP DE LECTura I  rEFLEX IÓ

El Grup de Lectura i Reflexió va néixer el 2012 amb l’objectiu de fo-
mentar la lectura i el coneixement d’autors que han estat referents 
del pensament i la pràctica de la noviolència i promoure el debat al 
voltant de la filosofia i l’acció noviolenta. Durant el 2016 s’han orga-
nitzat dues edicions del Grup de Lectura, coordinades pel professor 
Vicent Martínez Guzmán i relacionades amb obres clàssiques sobre 
la cultura de pau publicades dins la col·lecció “Clàssics de la pau i la 
noviolència” (ICIP i Angle Editorial).

La primera edició del Grup es va realitzar a la Biblioteca Carles Ra-
hola de Girona, entre els mesos  de gener i abril, i va tractar les obres 
Abaixeu les armes!, de Bertha von Suttner;  Mahatma Gandhi, de 
Romain Rolland; i Tres guinees, de Virginia Woolf. 

La segona edició del Grup de Lectura, realitzada a la Biblioteca de 
l’ICIP, es va centrar en els llibres L’autogovern de l’Índia, de Ma-
hatma Gandhi, i El crit de la consciència, de Martin Luther King. 
Aquest cicle va tenir una primera sessió el mes de novembre i tindrà 
continuïtat el gener de 2017.
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4 .  I  CONCurS ICIP DE HIP-HOP PEr La Pau

Amb l’objectiu de promoure els valors de la cultura de pau i la no-
violència entre els joves, l’ICIP ha celebrat el 2016 la primera edició 
del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau, que es resoldrà a principis 
de 2017. El concurs s’ha adreçat a estudiants d’educació secundària 
obligatòria, formació professional o batxillerat de Catalunya, i nois 
i noies d’entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, cul-
turals, cíviques o d’acció socioeducativa de Catalunya. S’han presen-
tat un total de 24 vídeos i la iniciativa ha comptat amb el suport del 
Departament d’Ensenyament i de la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya.

5 .  PuBL ICaC IONS PEr IÒD IQuES

rEVISTa ‘PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS’ 

L’ICIP publica trimestralment la revista digital Per la Pau / Peace 
in Progress en català, castellà i anglès. Cada número de la revista 
tracta un tema monogràfic en profunditat amb l’objectiu d’ aportar 
anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre idees, particular-
ment fomentades a l’entorn de l’ICIP. La revista compta amb 697 
subscriptors en català; 367 en castellà; i 191 en anglès. 

El 2016 s’han publicat els següents números: 

 ■ Ciutats bombardejades, número 26, febrer 2016, coordinat 
per Tica Font
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 ■ L’esport com a constructor de pau, número 27, maig 2016, 
coordinat per Pablo Aguiar i Maria Fanlo

 ■ El País Basc: cinc anys sense violència armada, número 28, 
setembre 2016, coordinat per Elena Grau

 ■ Refugees Welcome, número 29, novembre 2016, coordinat 
per Sabina Puig

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 publica-
cions i les activitats que organitza l’Institut. Té 1.831 subscriptors.

Durant l’any 2016 s’han publicat els següents números:

 ■ e-Butlletí  número 68 (gener de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 69(febrer de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 70 (març de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 71 (abril de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 72 (maig de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 73 (juny de 2016)
 ■ e-Butlletí número 74 (juliol de 2016)
 ■ e-Butlletí número 75 (setembre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 76 (octubre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 77 (novembre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 78 (desembre de 2016)

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

Des de la seva creació, l’ICIP ha produït diferents exposicions i ma-
terials audiovisuals, centrats en la temàtica de la cultura de pau, la 
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noviolència i l’anàlisi de conflictes, que estan a disposició de les en-
titats, organitzacions i administracions que estiguin interessats a 
fer-ne difusió.

EXPOS IC IÓ  ‘#EFECTEGEZ I ’

L’exposició fotogràfica #efecteGEZI. El poder transformador de 
l’art és un projecte d’Oriana Eliçabe, produït per l’ICIP, sobre les 
protestes pacífiques que van tenir lloc al parc Gezi d’Istanbul, a Tur-
quia, el maig de 2013. Persones d’origen, cultura, formes de viure i 
pensament dispars van aparcar les seves diferències i van unir forces 
per protestar de forma noviolenta contra la construcció d’un centre 
comercial en un espai verd de la ciutat. 

Va néixer així l’efecte Gezi. La construcció d’una simbologia carre-
gada d’humor i creativitat. L’art com a resposta a la repressió. Els 
anomenats memes com a mecanisme de difusió cultural i social en 
forma de dibuixos, fotos o multimèdia, que es van transmetre d’un 
individu a un altre a través de les xarxes socials i amb graffitis. 

La mostra, inaugurada el 2015, s’ha pogut veure l’any 2016 a l’Avin-
guda Ramon Folch de Girona i a la plaça del Coneixement de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.  

EXPOS IC IÓ  ‘ L IV ING ON THE EDGE ’

L’exposició Living on the edge. Conflicte i reconciliació en ciutats 
dividides d’Europa ha estat creada pel periodista Angelo Attanasio 
i el fotoperiodista Marco Ansaloni, i produïda per l’ICIP. Mostra les 
històries de conflicte i reconciliació en quatre ciutats d’Europa on els 
conflictes ètnics i religiosos han deixat una profunda empremta en 
les societats actuals, que han quedat dividides en dues parts gaire-
bé aïllades. Es tracta de Nicòsia (Xipre), Belfast (Irlanda del Nord), 
Mitrovica (Kosovo) i Mostar (Bòsnia i Hercegovina). 
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Aquesta exposició, inaugurada el 2015,  s’ha pogut veure l’any 2016 a 
diferents municipis de Catalunya: Gavà (Baix Llobregat), Teià (Ma-
resme), el Vendrell (Baix Penedès), Olesa de Montserrat i Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat).
 

EXPOS IC IÓ  ‘ ParauLES DESCaLCES . 
DONES FENT Pau ’

L’exposició Paraules descalces. Dones fent Pau, creada pel fotògraf 
Dani Lagartofernández i produïda per l’ICIP, recull retrats de tret-
ze dones que treballen activament per l’assoliment de la pau al Prò-
xim Orient. Són dones israelianes i palestines que dediquen la seva 
vida i els seus esforços a aconseguir la fi del conflicte i el respecte 
dels drets humans. 

Aquesta mostra, produïda el 2010, ha recorregut els últims anys di-
ferents poblacions catalanes. El 2016 s’ha pogut veure a  Terrassa i 
a Montcada i Reixach (Vallès Occidental) i també a Cunit (Baix Pe-
nedès).

PrOJECTE ‘ CàPSuLES DE Pau ’

El projecte Càpsules de Pau és una coproducció de l’ICIP i el col-
lectiu Contrast, amb la col·laboració de Digital Dosis, que vol mos-
trar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la 
paraula Pau. Persones d’arreu del món -investigadors, activistes i 
persones que han viscut de prop un conflicte- responen a la pre-
gunta: Què és per a tu la pau? posant-la en relació amb l’experièn-
cia viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís contra la 
guerra i amb la construcció de la pau. Les reflexions, editades en ví-
deo amb subtítols en català, castellà i anglès, s’han recopilat al web 
www.capsulesdepau.com 

El projecte va néixer el 2014, amb la publicació de 52 càpsules, i s’ha 
anat ampliant amb l’edició de nous vídeos fins a arribar al centenar. 

http://www.capsulesdepau.com
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El web també conté un mapa que agrupa les visions de pau per paï-
sos i un seguit de propostes educatives que tenen per objectiu fomen-
tar competències personals que facilitin l’anàlisi de les violències i 
les oportunitats de la pau així com la pràctica de transformació cre-
ativa dels conflictes. Les propostes didàctiques s’adrecen a l’àmbit 
formal i no formal de l’educació per facilitar un treball més integral 
que avanci en la inclusió de la cultura de pau en el projecte educatiu.

7 .  COL · LECC IONS DE LL IBrES

L’ICIP disposa de quatre col·leccions de llibres, editats en col-
laboració amb diferents editorials, que tenen l’objectiu de difondre 
la cultura de pau entre un públic ampli, tal com marca la línia estra-
tègica 8 del Pla Pluriennal. Les quatre col·leccions compten ja amb 
un total de 50 llibres. 

Al llarg del 2016 s’han publicat els següents títols: 

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

Col·lecció coeditada amb Angle Editorial. Els últims títols publi-
cats són:

 ■ El crit de la consciència, de Martin Luther King
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‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

Col·lecció coeditada amb Líniazero edicions. Es publica en suport 
digital d’accés lliure, en versió PDF i ePub, El 2016 s’ha publicat:

 ■ Trenta preguntes sobre l’OTAN. 30 anys després del referèn-
dum, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

 ■ Construir un estat segur i en pau, de Seminari Estat de Pau
 ■ El antigolpe, de Gonzalo Arias

‘ PaZ  Y  SEGurIDaD ’

Col·lecció coeditada amb Edicions Bellaterra. El 2016 s’ha publicat:

 ■ La naturaleza de los conflictos intratables. Resolución de 
conflictos en el s. XXI, de Christopher Mitchell

 ■ Entender la noviolencia: contornos y contextos, de Maia Car-
ter Hallward i Julie M., Norman (eds.)

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

Col·lecció coeditada amb Pagès Editors. El 2016 s’ha publicat: 

 ■ Educació per la pau: com arribem a estimar i a odiar la guer-
ra, de Nel Noddings

Paral·lelament a les col·leccions pròpies, l’any 2016 l’ICIP ha inici-
at una col·laboració amb la col·lecció “Narratives” d’Angle Editorial 
amb l’objectiu de publicar en català narrativa referent per al pen-
sament per la pau. El primer títol fruit d’aquesta col·laboració és: 

 ■ Johnny va agafar el fusell, de Dalton Trumbo
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8 .  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 sobre l’Institut i està 
permanentment actualitzat en català, castellà i anglès. Al web s’hi 
recullen les activitats, notícies i publicacions de l’ICIP, i disposa 
d’espais propis dedicats als programes d’actuació, als recursos edu-
catius, al treball de construcció de pau i a la biblioteca. 

FaCEBOOk ,  TWITTEr I  aLTrES XarXES 
SOC IaLS

Les xarxes socials s’han consolidat com un canal prioritari per a 
la difusió de les activitats de l’ICIP i un fòrum debat i d’intercan-
vi d’opinions amb la ciutadania. Les xarxes més actives són Face-
book (http://facebook.com/institutcatalainternacionalperlapau), 
on l’ICIP té més de 5.000 amics, i Twitter (http://twitter.com/ICI-
Peace), que compta amb més de 4.200 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’, de les exposicions i dels 
principals actes organitzats per l’Institut).  

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

Al llarg de l’any 2016 l’ICIP ha donat continuïtat a la tasca iniciada 
el 2013 a Colòmbia amb l’objectiu de contribuir a la construcció de 
la pau, fent un seguiment específic del procés de pau al país llatino-
americà i amb actuacions directes sobre el terreny. La tasca referent 
en aquest eix de treball s’ha centrat principalment a Colòmbia atès 
que el 2016 ha estat un any transcendental al país, amb la conse-
cució dels Acords de Pau entre el govern i la guerrilla de les FARC i 
l’inici de negociacions amb la guerrilla de l’ELN, després de més de 
cinquanta anys de conflicte. 

aCT IV I TaTS DE CONSTruCC IÓ DE Pau 
a COLÒMBIa

L’ICIP ha mantingut col·laboracions estables amb diferents insti-
tucions colombianes amb l’objectiu de donar servei a diversos ac-
tors: la societat civil, el món empresarial, acadèmic i militar, i les 
administracions locals. Aquestes col·laboracions es porten a terme 
amb la Cambra de Comerç de Bogotà, l’Alcaldia de Medellín, l’Es-
cola Superior de Guerra i la Federació Colombiana de Municipis, i 
l’activitat desenvolupada en aquest àmbit s’emmarca principalment 
en el programa d’actuació ‘Construcció de pau estratègica, seguretat 
humana i transformació de conflictes’, dirigit pel professor Rafael 
Grasa (veure Eix 1 sobre Recerca).

El 2016 l’ICIP ha tingut una col·laboració estreta amb el Museo Casa 
de la Memoria de Medellín. Les dues institucions han dut a terme  
un projecte d’intercanvi d’experiències en construcció de pau amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona. El projecte ha inclòs qua-



44 ICIP · Memòria 2016

tre trobades a les ciutats de Barcelona i Medellín en les quals s’han 
compartit diverses experiències rellevants de construcció de pau, 
entre actors de conflictes, víctimes i la societat civil. Entre aquestes 
cal destacar l’estada a Barcelona de dues excombatents colombianes 
participants del projecte “Mujeres Gestoras  de Paz” que van com-
partir les seves vivències de reconciliació i reintegració a les seves 
comunitats. També, l’estada a Medellín de representants de quatre 
experiències rellevants dutes  a terme al País Basc com és el cas de 
les tr0bades restauratives, els projectes de MemoriaLab o Bakeaz 
Blai i les experiències de construcció de pau i convivència amb jo-
ves liderades pel Consell de la Joventut del País Basc. L’intercanvi 
d’experiències ha comptat també amb la participació de membres de 
l’equip tècnic de l’ICIP i el Museo Casa de la Memoria de Medellín. 
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E IX  4  ( INSTruMENTaL) :
INTErNaC IONaL I TZaC IÓ I  SErVE IS 
a aLTrES aCTOrS

Impulsar els contactes i les col·laboracions regulars amb centres i 
institucions semblants, tant de Catalunya com de fora, és un dels 
objectius de l’ICIP. Per això l’Institut participa periòdicament en 
activitats de difusió  i foment de la cultura de pau i busca aliats per 
establir acords a mitjà i llarg termini. 

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

Més enllà de la línia de treball sobre construcció de pau desenvolupa-
da a Colòmbia (vegeu Eix 3), l’ICIP manté contacte amb institucions 
d’altres països amb l’objectiu de reforçar la seva presència exterior. 

Així, l’ICIP lidera la Xarxa Internacional de Recerca sobre Empreses, 
Conflictes i Drets Humans (BCHR Network), la primera d’aquestes 
característiques a nivell mundial, que reuneix membres d’universi-
tats de tot el món i ONG i centres d’investigació rellevants en l’àmbit 
dels conflictes armats i la promoció de la pau. La xarxa es va cons-
tituir formalment el 2015 i l’any 2016 va celebrar la segona trobada 
anual a Ginebra, a Suïssa, en el marc del seminari sobre empreses i 
drets humans organitzat amb la DCAF (Geneva Centre for the De-
mocratic Control of Armed Forces).

D’altra banda, el 2016 s’ha tancat el projecte de recerca ‘Sobiranies 
imaginades’, desenvolupat juntament amb el Peace Research Ins-
titute Oslo (PRIO) i l’OKD Institute of Social Change and Develop-
ment de l’Índia.

Com a activitat de caire internacional també ha destacat la participa-
ció de l’ICIP a la Preconferència Llatinoamericana de l’International 
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Peace Bureau, celebrada el mes de juny a Buenos Aires (Argentina) 
amb el títol “Parlem de Pau a Argentina. Junts canviant el rumb”. 
La directora de l’ICIP, Tica Font, va moderar una taula rodona so-
bre el crim organitzat a les societats democràtiques.

Reunió de la Xarxa Internacional de Recerca sobre Empreses,
Conflictes i Drets Humans a Ginebra

2 .  SErVE IS  a aLTrES aCTOrS

L’ICIP té com a funció assessorar el Parlament, el Govern, les ad-
ministracions públiques, les universitats i les entitats de la societat 
civil en la seva tasca de foment de la pau, tal com estableix la línia 
estratègica 15 del Pla Pluriennal. És per aquest motiu que els mem-
bres de l’equip de treball i de la Junta de Govern de l’ICIP mantenen 
contactes periòdics amb aquests actors i,  alhora, col·laboren amb 
activitats organitzades per altres institucions i entitats.

El llarg del 2016, l’ICIP ha participat en nombrosos actes relacionats 
amb la sensibilització i foment de la cultura de pau, entre els quals: 
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DEBaT SOBrE MODELS DE SEGurETaT 
a BaDaLONa (GENEr)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar a les jornades “Una 
Badalona amable, una ciutat segura” organitzada per l’Ajuntament 
de Badalona amb l’objectiu de reflexionar sobre els diferents models 
de seguretat que es poden aplicar a la ciutat.

COM FEr La Pau I  CONSTruIr BENESTar .
EL  CaS DE COLÒMBIa (GENEr)

El professor Rafael Grasa, expresident de l’ICIP, va participar al 
cicle ‘Trobades amb Compromís’, organitzat per la Fundació Obra 
Social La Caixa, amb aquesta conferència sobre el procés de pau a 
Colòmbia, que va partir del treball de l’ICIP al país llatinoamericà. 

DEBaT SOBrE La SEGurETaT  aL SEGLE XX I
(FEBrEr)

L’equip del “Orden Mundial en el siglo XXI”, un web dedicat a l’anà-
lisi de les relacions internacionals, va convidar l’aleshores president 
de l’ICIP, Rafael Grasa, a un debat sobre seguretat que va abordar 
les noves formes de violència directa i el terrorisme. 

‘ BÚNQuErS ,  PODEr I  LL IBErTaT ’  (FEBrEr)

L’ICIP va col·laborar en la celebració de la taula rodona “Búnquers, 
poder i llibertat”, organitzada per l’IEMed, amb motiu de la presen-
tació del llibre Búnkeres, del diplomàtic i escriptor Manuel Mon-
tobbio.
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JOrNaDES ‘ La GuErra COMENÇa aQuí? 
(MarÇ)

En el marc del festival “Stop War Festibala”, dins dels actes de ce-
lebració de Sant Sebastià 2016 Capital Europea de la Cultura, van 
tenir lloc les jornades de debat “La guerra comença aquí”, amb l’ob-
jectiu d’abordar els reptes actuals de l’antimilitarisme i les mane-
res de promoure una cultura de pau. L’ICIP va ser present a la taula 
rodona “És possible un altre model de seguretat i defensa”, amb la 
participació de la directora, Tica Font. 

‘ V IDES INaCaBaDES ’  (aBr IL )

L’ICIP va donar suport a la jornada “Vides inacabades” sobre les de-
saparicions forçades organitzada per la Lliga dels Drets dels Pobles. 
L’acte va tenir lloc al Pati Llimona de Barcelona i va comptar amb 
la participació de la colombiana Luz Marina Bernal, membre de les 
Mares de Soacha, Premi ICIP Constructors de Pau 2012. 

FÒruM INTErNaC IONaL SOBrE aCOLL IDa 
I  INTEGraC IÓ DE PErSONES rEFuGIaDES 
a La uE (MaIG)

El president de l’ICIP, Rafael Grasa, va participar en aquest fòrum 
organitzat pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Di-
plocat) a Barcelona. El fòrum va tractar els reptes que té la Unió 
Europea per gestionar els creixents fluxos migratoris i fer front a 
l’emergència humanitària. 

DEBaT SOBrE La Cr IS I  DE rEFuGIaTS 
(MaIG )

La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir la conferència “Refugiats. 
Conseqüències socials i humanitàries de les guerres” a l’Hotel d’En-
titats de Roda de Berà, al Tarragonès. 
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‘ aPL ICaNT La rESOLuC IÓ 1325 ’  (MaIG )

El seminari “Aplicant la resolució 1325. El lideratge de les dones, 
imprescindibles per aconseguir la pau”, organitzat per l’Ambaixa-
da de Suècia a Madrid i el Real Instituto Elcano, va comptar amb la 
participació de la tècnica de l’ICIP Maria Fanlo.

XXX I  CurS D ’EST Iu DE La uNIPau (JuL IOL )

Un any més l’ICIP va participar en l’edició del curs d’estiu de la Uni-
versitat Internacional de la Pau, celebrat a Sant Cugat del Vallès, i cen-
trat en les conseqüències dels conflictes armats. Els professors Vicent 
Martínez Guzmán, Antoni Pigrau i Oscar Mateos, membres de la Jun-
ta de Govern de l’ICIP, van oferir conferències en aquest curs d’estiu. 

COL ·LOQuI  INTErNaC IONaL WaLTEr 
BENJaMIN 2016 (SETEMBrE-OCTuBrE)

Coincidint amb els 80è aniversari de la Guerra Civil espanyola, 
la Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili (Universitat de Giro-
na) i el Museu Memorial de l’Exili van organitzar aquest col·loqui 
internacional, que va comptar amb la col·laboració de l’ICIP, entre 
d’altres institucions. El col·loqui va proposar un recorregut histò-
ric, politològic i cultural sobre els diversos conflictes armats que 
han tingut lloc des de la Gran Guerra fins a l’actualitat, tenint molt 
present la guerra del 36.
 

SEMINarI  SOBrE DONES I  COMErÇ 
D ’arMES (NOVEMBrE)

La responsable de Formació i Difusió de l’ICIP, Elena Grau, va par-
ticipar en aquest seminari organitzat per WILPF Espanya a Saragos-
sa, amb la conferència “El cos de les dones com a camp de batalla. 
El cas de Colòmbia”, juntament amb Carmen Magallón i Maribel 
Hernández.
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DEBaT SOBrE SEGurETaT  a L ’Or IENT 
MITJà (NOVEMBrE)

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz va convidar la 
directora de l’ICIP a la jornada “Orient Mitjà: al seguretat humana 
davant del repte militar”, celebrada a Saragossa. Tica Font va ofe-
rir una conferència sobre el creixent comerç d’armes a la zona del 
Pròxim Orient. 

JOrNaDES D ’a IPaZ (NOVEMBrE)

L’ICIP va participar un any més a les jornades anuals d’AIPAZ, que 
enguany van portar per títol “Memoria(s) para la convivencia y la 
construcción del futuro” i que van tenir lloc a Jerez de la Frontera, 
a Cadis. La directora de l’ICIP, Tica Font, va moderar una taula ro-
dona sobre el dret a la veritat, la justícia i la reparació. 

‘ aNT IM IL I Tar ISME I  MEMÒrIa H ISTÒr ICa ’ 
(NOVEMBrE)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir una conferència sobre la 
situació actual a Síria en les IV Jornades de Gernika Gogoratuz, al 
País Basc. 
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E IX  5  I  6  ( INSTruMENTaLS) : 
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 organització, estructura laboral interna i relació amb altres or-
ganismes.

1 .  rECurSOS

El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2016 (segons dades del tanca-
ment provisionals) ha estat de 1.155.269,40 euros, repartits d’acord 
amb els capítols següents: Capítol I (545.599,93 euros), Capítol 
II (485.341,42 euros), Capítol IV (109.328,05 euros) i Capítol VI 
(15.000 euros).

2 .  OrGaNITZaC IÓ

L’any 2016 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)
Elisabet Delgado i Solé (administració i gestió econòmica durant 
substitució per baixa de maternitat)
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)
Sandra Martínez i Domingo (tècnica en recerca de pau)
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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)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)

L’any 2016 l’ICIP ha comptat amb l’estudiant en pràctiques Sandra 
Martínez Domingo, de la Universitat Oberta de Catalunya, recepto-
ra d’una beca de formació pràctica en l’àmbit del foment de la pau 
i de la seguretat. 

Així mateix, al llarg de l’any l’ICIP també ha comptat amb els se-
güents estudiants en pràctiques, gràcies als convenis signats amb 
diferents centres universitaris:

Roser Fortuny i Valdivielso (Màster Oficial en Relacions Internaci-
onals, Seguretat i Desenvolupament, UAB)
Paula Cerveró i Campos (Màster Oficial en Relacions Internacionals, 
Seguretat i Desenvolupament, UAB)
Jordi León i Germán (Máster en Estudis Internacionals, Organitza-
cions Internacionals i Cooperació, UB)
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aNNEX I :  rELaC IÓ 
DE PuBL ICaC IONS

WOrkING PaPErS

2016/1. Application of an Analytical 
Framework for Armed Conflicts: A 
comparative analysis of the cases of 
Burundi and the Central African Republic, 
per Ignasi Torrent

Disponible en: 
Anglès

2016/2. The role of children in 
Disarmament, Demobilisation and 
Reintegration. An opportunity of inclusion 
as peacebuilders, per Angela Marcela Olarte 

Disponible en: 
Anglès

2016/3. No-militarització: països sense 
exèrcits. Criteris d’identificació i primers 
resultats, per Christophe Barbey

Disponible en: 
Català
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POL ICY PaPErS

2016/1. L’agenda internacional de dones, 
pau i seguretat: balanç dels primers 15 
anys i propostes d’acció per a Catalunya, 
per Maria Fanlo, Elena Grau i Sabina Puig

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

2016/2. Resolució 2250 del Consell de 
Seguretat de l’ONU: Joventut, Pau i 
Seguretat, per Romeral Ortiz

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

DOCuMENTS I  INFOrMES

2016/14. Dones, Pau i Seguretat: 15 
anys de la resolució 1325 de les Nacions 
Unides. Relatoria de la jornada celebrada el 
novembre de 2015 a Barcelona

Disponible en: 
Català
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2016/15. Camins hostils: d’un Orient Mitjà 
en guerra a les portes tancades d’Europa. 
Recull de ponències de la jornada celebrada  
l’octubre de 2016 a Barcelona

Disponible en: 
Català

2016/12. Dones, Pau i Seguretat: 15 anys 
de la Resolució 1325 de les Nacions Unides. 
Estudi de Maria Villellas

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

rEVISTa PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS

 ■ Número 26–febrer 2016: Ciutats bombardejades, coordinat 
per Tica Font

 ■ Número 27 – maig 2016: L’esport com a constructor de pau, 
coordinat per Pablo Aguiar i Maria Fanlo

 ■ Número 28 – setembre 2016: El País Basc: cinc anys sense 
violència armada, coordinat per Elena Grau 

 ■ Número 29- novembre 2016: Refugees Welcome, coordinat 
per Sabina Puig
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E-BuTLLET INS

 ■ e-Butlletí  número 68 (gener de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 69(febrer de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 70 (març de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 71 (abril de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 72 (maig de 2016)
 ■ e-Butlletí  número 73 (juny de 2016)
 ■ e-Butlletí número 74 (juliol de 2016)
 ■ e-Butlletí número 75 (setembre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 76 (octubre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 77 (novembre de 2016)
 ■ e-Butlletí número 78 (desembre de 2016)

COL ·LECC IONS DE LL IBrES

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

Martin Luther King. El crit de la 
consciència. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau – Angle Editorial, 
2016
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COL ·LECC IÓ ‘ E INES DE Pau , 
SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Trenta 
preguntes sobre l’OTAN. 30 anys després 
del referèndum. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau -  Líniazero, 2016

Seminari Estat de Pau. Construir un estat 
segur i en pau. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Líniazero, 2016

Gonzalo Arias. El antigolpe. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau - 
Líniazero, 2016
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COL · LECC IÓ ‘ PaZ Y  SEGurIDaD ’

Christopher Mitchell. La naturaleza de 
los conflictos intratables. Resolución de 
conflictos en el s. XXI. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau – Edicions 
Bellaterra 2016

Maia Carter Hallward i Julie N. Norman 
(eds.). Entender la noviolencia: contornos 
y contextos. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau – Edicions 
Bellaterra 2016

COL ·LECC IÓ ‘NOV IOLÈNC Ia
I  LLu I Ta PEr La Pau ’

Nel Noddings. Educació per la pau: com 
arribem a estimar i a odiar la guerra. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau – Pagès editors, 2016



ICIP · Memòria 2016 59

COL ·LECC IÓ “NarraT IVES ”

Dalton Trumbo. Johnny va agafar el fusell. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau – Angle Editorial, 2016
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS MITJaNS
DE COMuNICaC IÓ

L’ICIP ha mantingut el 2016 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 s’han difós 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 han publicat periòdica-
ment articles d’opinió a la premsa sobre els temes d’interès de l’ICIP.

Entre els mitjans que han informat sobre les activitats de l’ICIP o 
han entrevistat els seus membres i col·laboradors, destaquen, en-
tre d’altres: Televisió de Catalunya, BTV, La Xarxa, Catalunya Rà-
dio, RAC1, Ràdio Estel, Ràdio Nacional d’Espanya, Aragón Radio 
o Radio Euskadi; els diaris ARA, El Punt Avui, La Vanguardia, El 
Periódico de Catalunya, ABC o Público; o les agències de notícies 
EFE i Europa Press. 

Així mateix, l’ICIP manté una col·laboració regular, setmanal, a Rà-
dio Estel dedicada a la cultura de pau i la directora de l’ICIP escriu 
setmanalment al blog ‘Crónicas insumisas’ del diari Público.
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aNNEX I I I :  EXECuC IÓ 
DEL PrESSuPOST

Pressupost executat d’ingressos 2016 (euros)

Pressupost executat de despeses 2016 (euros)

Inversions reals
14.998,98

1%
Transferències corrents

17.368,77
2%

Despeses corrents 
de béns i serveis

453.570,93
44%

Remuneracions de personal
 533.865,86

52%

Taxes, venda de béns,
serveis i altres ingresos

2.729,51
0%

Ingressos 
patrimonials

29,13
0%

Transferències de capital
15.000,00

1%

Transferències corrents
 1.050.285,79

98%
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memÒrIa IcIP 2016

LA PAU NOMÉS POT DURAR ALLÍ ON ELS DRETS
HUMANS SÓN RESPECTATS I ALLÍ ON ELS
INDIVIDUS I LES NACIONS SÓN LLIURES.

Dalai Lama

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