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PrESENTaC IÓ

A mitjans de l’any 2017 l’ICIP ha culminat el procés de reflexió es-
tratègica, iniciat per la Junta de Govern amb l’objectiu de focalitzar 
l’activitat institucional, de manera que aquesta tingui un major im-
pacte i ens permeti consolidar una aportació rellevant en el terreny 
de la construcció de pau i l’articulació de la convivència. 

Ha estat un procés de reflexió obert i participatiu en el qual hem 
revisat el Pla Pluriennal 2015-2018, i que ha donat com a resultat 
l’aprovació del document “Focus de treball per a l’ICIP del 2022”. 
Aquest document estableix un marc general d’actuació per als pro-
pers anys i fixa, en concret, la continuïtat o la posada en marxa de 
quatre grans programes transversals, que han d’incloure la recerca, 
la transferència de coneixement, la formació i la difusió pública, la 
generació d’opinió i el suport a accions de pau concretes: 1) Cons-
trucció de pau i articulació de la convivència després de la violèn-
cia; 2) Violències fora dels contextos bèl·lics; 3) Pau i seguretat en 
les polítiques públiques; 4) Empreses, conflictes i drets humans. 

Quatre programes transversals que han començat a caminar aquest 
2017, tot i que de manera encara embrionària, i que centraran l’acti-
vitat de l’ICIP els propers cursos. I ho faran des d’una mirada pròpia 
cap als temes d’interès de la institució, sempre partint d’una visió 
de pau positiva: la noviolència i la seguretat humana, les iniciatives 
de la societat civil, l’apoderament de les víctimes, l’enfocament de 
gènere i l’atenció a les minories i la diversitat.
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Al mateix temps, estem convençuts de la necessitat de bastir aliances 
i sinèrgies amb altres actors, especialment internacionals, que ens 
permetin situar l’ICIP d’una manera clara entre els centres de pau de 
referència en les seves temàtiques. Un compromís que hem comen-
çat a desenvolupar aquest 2017 amb intercanvis amb diverses ins-
titucions internacionals, com el SIPRI i el Flemish Peace Institute, i 
que queda reflectit en la memòria d’activitats que teniu a les mans. 

D’aquesta manera, un any més la memòria que presentem ret comp-
tes de la feina feta durant l’últim any i vol facilitar que tant les admi-
nistracions com el món acadèmic i la societat civil – els tres grans 
actors als quals es dirigeix l’ICIP – en puguin fer balanç. Aquesta 
memòria desglossa les activitats dutes a terme en els diferents pro-
grames, projectes i serveis, en tots els àmbits: la recerca, la difusió 
i transferència de coneixement, la internacionalització, els serveis 
a altres actors, la construcció de pau sobre el terreny; i incorpora, 
com és habitual, una memòria econòmica de relació de despeses i 
ingressos. 

La memòria resumeix 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, dels membres de la Junta de Govern i de moltes 
persones que —al Parlament, a les administracions, a les entitats 
de pau i a les universitats— ens han donat un cop de mà. 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: 
14 persones
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Pressupost definitiu 2017: 
1.332.585,38 euros

Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Reglament 
orgànic de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009); Llei 11/2011 de reestructura-
ció del sector públic per agilitar l’activitat administrativa; Pla Pluri-
ennal 2015-2018; Focus de treball per a l’ICIP del 2022.

aCT IV I TaTS

 ■ Seminaris, jornades, tertúlies i activitats formatives totals: 27
 ■ Nombre de persones que hi han assistit: 1.470
 ■ Actes pel territori català (excepte Barcelona): 17
 ■ Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions: 16
 ■ Iniciatives a nivell internacional: 4
 ■ Nombre d’ajuts convocats: s’ha aprovat la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau 
(R-ICIP) per a l’exercici 2017-2018, per un import global de 
60.000 euros; i una convocatòria de subvencions a entitats per 
a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció 
de la pau, per un import global de 60.000 euros.

PuBL ICaC IONS

 ■ Llibres coeditats: 7
 ■ Revistes Per la Pau publicades: 3
 ■ ICIP e-butlletins publicats: 11
 ■ Publicacions de recerca publicades: 1
 ■ Llibres catalogats: 348
 ■ Revistes disponibles on-line: 1.200
 ■ Fons total de la biblioteca: 7.850 volums
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OrGaNITZaC IÓ INTErNa

 ■ Nombre de convenis signats: 4 
 ■ Nombre de places convocades: 1 plaça d’administració i gestió 
econòmica per cobrir una baixa
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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.

Actualment, la Junta de Govern de l’ICIP la conformen els següents 
membres:

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

MEMBrES DES IGNaTS PEL GOVErN :

Carme Garcia i Suàrez, 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.

aCOrDS DE La JuNTa DE GOVErN

Durant l’any 2017, la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit dotze 
vegades en plenari i s’han celebrat dues sessions de la Comissió de 
Recerca. De la seva activitat, destaquen els següents punts:

Primer, s’aprova el document “Focus de treball per a l’ICIP del 
2022”, que tanca el procés de focalització temàtica obert per la ins-
titució i estableix la posada en funcionament de quatre programes 
d’actuació transversals: “Construcció de pau i articulació de la con-
vivència després de la violència”; “Violències fora dels contextos 
bèl·lics”; “Pau i seguretat en les polítiques públiques”; “Empreses, 
conflictes i drets humans”. 

Segon, s’aprova un model de conveni per cedir les exposicions pro-
duïdes per l’ICIP a ajuntaments i altres entitats públiques.

Tercer, s’aprova un protocol amb el Departament de Cultura per col-
laborar amb la Biblioteca Carles Rahola de Girona.

Quart, s’aproven les bases i la convocatòria del Premi ICIP Cons-
tructors de Pau 2017.



Cinquè, s’aprova un conveni amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris (AGAUR) per promocionar el Premi ICIP Alfons Banda 
dins la convocatòria de Premis de Recerca Jove de la Generalitat 
de Catalunya

Sisè, s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les subven-
cions a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre 
domiciliades a Catalunya per a projectes de participació en xarxes i 
de recerca en promoció de la pau.

Setè, s’aproven les bases de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP).

Vuitè, s’aprova un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a 
portar a terme el projecte “Estratègies de memòria, veritat i recon-
ciliació de les dones colombianes a l’exterior”.

Novè, s’aproven les bases i la convocatòria de la segona edició del 
Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau.

Desè, s’aprova un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya.

Onzè, s’aprova un conveni amb el Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a la tramitació de les cotitzacions socials.

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. 
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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 
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’objectiu de mostrar la diversitat de visions i expectatives que es 
projecten 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’ex-
periència 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 públi-
cament el Premi ICIP Constructors de Pau 2017, atorgat a l’activista 
Arcadi Oliveres per la seva incansable dedicació i compromís amb 
la promoció de la pau, la justícia social, els drets humans i el desar-
mament, des d’una perspectiva universal.

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.

http://www.capsulesdepau.com
http://www.capsulesdepau.com
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El guardó el concedeix la Junta de Govern de l’ICIP i consisteix en 
un reconeixement públic, una escultura creada pel Premi Nobel de 
la Pau, artista i activista Adolfo Pérez Esquivel, anomenada Porta 
del Sol, i una dotació econòmica de 4.000 euros. El premi es fa pú-
blic coincidint amb el Dia Internacional de la Pau i el seu lliurament 
té lloc en una cerimònia institucional al Parlament de Catalunya.

El 2017, la Junta de Govern, reunida el 19 de setembre, va decidir 
atorgar el Premi ICIP Constructors de Pau 2017 a l’activista Arcadi 
Oliveres per la seva incansable dedicació i compromís amb la pro-
moció de la pau, la justícia social, els drets humans i el desarma-
ment, des d’una perspectiva universal. 

Anteriorment, el 7 de febrer, va tenir lloc al Parlament de Catalu-
nya l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2016, 
atorgat a l’organització no governamental Brigades Internacionals 
de Pau per la seva trajectòria d’acompanyament i protecció de de-
fensors dels drets humans amenaçats.

Lliurament del Premi ICIP 2016 a Brigades Internacionals de Pau
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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 
el 25 de maig a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya per 
presentar la Memòria d’Activitats 2016 i els reptes de futur de la 
institució. 

Masllorens va informar del procés de focalització temàtica i organit-
zativa iniciat per la Junta de Govern, que va culminar el mes de juny 
amb l’establiment de quatre programes d’actuació. Durant la seva 
intervenció, el president de l’ICIP va demanar més recursos econò-
mics i humans per a la institució – els quals no han augmentat en 
els darrers quatre anys- per poder tenir una contribució internaci-
onal substantiva, i va informar del projecte de disposar d’un centre 
obert al públic (la Casa de la Pau) que sigui un símbol de la contri-
bució de Barcelona i de Catalunya a la cultura de pau.

Els portaveus dels diferents grups parlamentaris van felicitar l’ICIP 
per l’ambició i la tasca que porta a terme en la construcció i difusió 
de la pau.
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MEMÒrIa D ’aCT IV I TaTS 

PrOGraMES D ’aCTuaC IÓ

La Junta de Govern de l’ICIP ha aprovat el 2017 el document “Fo-
cus de treball per a l’ICIP del 2022” que marca les línies d’actuació 
marc per als propers quatre anys amb una voluntat clara de focalit-
zació temàtica. El document és resultat d’un procés de reflexió am-
pli, que ha comptat amb les aportacions de diferents actors: grups 
parlamentaris, experts i entitats del moviment per la pau a Catalu-
nya, l’equip operatiu de l’ICIP i institucions internacionals dedica-
des al foment i la construcció de la pau. 

Aquest document fixa l’establiment de quatre programes d’actuació 
transversals, basats en la construcció de la pau i l’articulació de la 
convivència, amb una mirada pròpia des de la noviolència i la segu-
retat humana, la participació de la societat civil i l’apoderament de 
les víctimes, des d’una perspectiva de gènere i amb especial atenció 
a les minories i a la diversitat. 
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1 .  PrOGraMa :  “CONSTruCC IÓ DE Pau 
I  arT ICuLaC IÓ DE La CONV IVèNC Ia
DESPréS DE La V IOLèNC Ia ”

L’objectiu d’aquest programa és abordar les experiències, eines i 
oportunitats de construcció de pau en societats que, després d’un 
període de desmesurada i sistemàtica violència, afronten un escenari 
incert de transició. El programa se centrarà en l’estudi dels proces-
sos i experiències de reconciliació i de reconstrucció del teixit soci-
al, els processos de transició política, econòmica i social des d’una 
perspectiva de pau, les eines en l’àmbit de la justícia transicional, les 
polítiques públiques i iniciatives socials de foment de la convivèn-
cia i la memòria, o l’anàlisi dels drets i necessitats de les víctimes. 

2 .  PrOGraMa :  “V IOLèNC IES fOra 
DE CONTEXTOS BèL · L ICS ”

L’objectiu d’aquest programa és entendre les causes,  dinàmiques i 
impactes d’aquelles violències - directes, estructurals o culturals - 
que tenen lloc en situacions que no són considerades com a conflicte 
armat en el sentit més clàssic de l’expressió i que tanmateix poden 
arribar a ser tant o més mortíferes. Es prestarà una especial atenció 
a les estratègies i iniciatives socials de resistència, resiliència, trans-
formació de conflictes i construcció de pau que intenten donar res-
posta a aquestes realitats. El programa també farà un seguiment de 
les polítiques públiques dutes a terme per fer front a aquestes vi-
olències en diferents països. Com a primers casos d’estudi es trac-
tarà el Brasil, Colòmbia, el Triangle Nord (El Salvador, Hondures i 
Guatemala) i Mèxic.
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3 .  PrOGraMa :  “Pau I  SEGurETaT 
EN LES POL í T IquES PúBL IquES”

L’objectiu d’aquest programa és analitzar la noció de seguretat sobre 
la qual se sustenten les polítiques públiques actuals i analitzar la crei-
xent securitització d’algunes polítiques concretes: polítiques exteri-
ors, control de les migracions, cooperació per al desenvolupament, 
intervencions humanitàries o control de les poblacions. En aquest 
context, el programa vol aprofundir en els plans d’actuació dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible, l’anàlisi crítica de les polí-
tiques públiques de seguretat actuals, dels instruments de seguretat 
i defensa i del seu impacte sobre els drets humans i les llibertats. 

4 .  PrOGraMa :  “EMPrESES ,  CONfL ICTES 
I  DrETS huMaNS”

L’objectiu d’aquest programa –un àmbit en el qual l’ICIP ja treba-
lla des de fa anys- és analitzar el paper de les empreses en la ges-
tació, finançament i manteniment dels conflictes armats i, alhora, 
analitzar el potencial de les empreses en la resolució de conflictes. 
El programa preveu potenciar la xarxa internacional BCHR (Busi-
ness, Conflicts and Human Rights), liderada per l’ICIP, desenvolu-
par una recerca pròpia en aquest àmbit i promoure la coordinació 
entre els diferents actors i iniciatives de Catalunya que aborden la 
relació entre les empreses i els drets humans. 

aCT IV I TaTS

L’ICIP organitza periòdicament activitats de difusió com ara semi-
naris internacionals, jornades, cicles de debats, tertúlies o taules ro-
dones amb l’objectiu de difondre el coneixement vinculat a la cultura 
de la pau i la noviolència entre la ciutadania, el món acadèmic i les 
administracions. Així mateix, l’ICIP també fomenta la difusió de la 
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cultura de la pau a partir de la publicació de llibres, l’organització 
de cicles de cinema, la producció d’exposicions i materials audiovi-
suals i la convocatòria de beques i ajuts.

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

‘EMPrESES I  DrETS huMaNS : 
COMParaNT EXPEr IèNC IES ’  (fEBrEr)

L’ICIP va organitzar, juntament amb la Direcció General de Coope-
ració al Desenvolupament, un seminari per analitzar els principals 
problemes que afronta el binomi Empresa i Drets Humans i conèixer 
les diverses respostes polítiques, jurídiques i legals que s’han dut a 
terme a diferents estats per tal de garantir que les empreses actuïn 
amb ple respecte pels drets de les persones i del medi ambient. Les 
jornades van tenir lloc els dies 16 i 17 de febrer al Parlament de Ca-
talunya i van comptar amb la participació d’una vintena de ponents 
a nivell internacional, membres d’entitats, organitzacions i institu-
cions públiques. El seminari també va dedicar una sessió específi-
ca a analitzar el procés que s’està duent a terme a Catalunya a favor 
de supervisar les accions de les empreses catalanes a l’exterior i im-
plementar mesures que garanteixin el respecte pels drets humans.

‘ CONSTruIr La Pau DESPréS 
DE La V IOLèNC Ia ’  (MarÇ)

L’ICIP va celebrar els dies 20 i 21 de març al Palau Centelles de 
Barcelona, aquest seminari amb l’objectiu de reflexionar sobre els 
aspectes que marquen les societats que viuen un període de postcon-
flicte i analitzar els mecanismes per afrontar aquests escenaris, com 
la justícia transicional i les experiències de memòria, convivència i 
reconciliació. El seminari va reunir una desena d’experts de l’àmbit 
internacional, alguns dels quals provinents de països que han estat 
marcats per la violència, com Colòmbia i el País Basc. La conferència 



20 ICIP · Memòria 2017

inaugural va anar a càrrec del professor Oliver Richmond, membre 
de l’Humanitarian and Conflict Response Institute, que va reflexi-
onar sobre el concepte de pau liberal, els límits que afronta avui en 
dia i els reptes de la construcció de la pau en un món globalitzat.

V IOLèNC Ia (ES)  a L ’aMèrICa LLaT INa ; 
CauSES ,  CONSEqüèNCIES I  OPOrTuNITaTS
DE CONSTruCC IÓ DE Pau ’  (MaIG )

Amb aquest seminari l’ICIP va centrar l’objecte d’estudi en les noves 
formes de violència directa, cultural i estructural que tenen lloc en 
entorns urbans amb una gran manca d’oportunitats i enormes desi-
gualtats socials. La jornada, celebrada el 30 de maig al Centre d’Art 
Contemporani Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet, va reu-
nir diversos experts internacionals per analitzar casos concrets de 
l’Amèrica Llatina, regió en què aquestes dinàmiques hi són presents; 
entendre els efectes i causes de fons d’aquest tipus de violència, i 
reflexionar sobre les estratègies i iniciatives socials de resistència, 
resiliència, transformació de conflictes i construcció de pau que in-
tenten donar-hi resposta.

‘ Pau MéS ENLLÀ DE La SEGurETaT 
a LES POL í T IquES PúBL IquES ’  (JuNY)

El dimecres 14 de juny l’ICIP va celebrar aquest seminari, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, per tal d’analitzar qui-
na és la noció de seguretat sobre la que se sustenten les polítiques 
actuals, examinar-ne algunes i plantejar alternatives per canviar de 
manera substancial aquelles que tinguin mancances en perspectiva 
de pau. L’acte, celebrat al Museu de Badalona, va comptar amb la 
intervenció de David Chandler, catedràtic de Relacions Internaci-
onals a la Universitat de Westminster i director del Centre for the 
Study of Democracy, encarregat de la conferència inaugural, i les 
ponències d’altres experts internacionals com Raymond Taras, es-
criptor i acadèmic de la Tulane University; Virginia Álvarez, inves-
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tigadora d’Amnistia Internacional, o Christophe Barbey, jurista i 
activista per la pau.

‘ La  SEGurETaT  aL SEGLE XX I : 
DE L ’ÀMBIT  GLOBaL aL LOCaL ’  (OCTuBrE)

El Palau Centelles de Barcelona va acollir els dies 9 i 10 d’octubre 
aquest seminari amb l’objectiu de fer una aproximació als debats 
en termes de seguretat sorgits des del final de la Guerra Freda fins 
a l’actualitat i reflexionar sobre quines polítiques públiques caldria 
impulsar a Catalunya en aquesta matèria. Les jornades van constar 
de cinc sessions amb ponències dedicades a les estratègies de segu-
retat nacionals per fer front a les amenaces transnacionals, als límits 
i potencialitats de la seguretat humana, als efectes del canvi climàtic 
en la seguretat nacional, a la legitimitat securitària de la Unió Euro-
pea i als reptes de la seguretat en el món local.

2 .  DEBaTS ,  TErTúL IES ,  CurSOS 
I  TauLES rODONES

TrOBaDa DE TrEBaLL aMB DEfENSOrS I 
DEfENSOrES DELS DrETS huMaNS (fEBrEr)

Coincidint amb el lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 
2016 a l’organització Brigades Internacionals de Pau, l’ICIP va orga-
nitzar un acte amb entitats catalanes que treballen amb defensors i 
defensores dels drets humans per conèixer a fons les seves experièn-
cies i les dificultats amb què es troben. La trobada va comptar amb 
la participació de membres d’Amnistia Internacional, la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat, Novact, International Action for Pe-
ace, Ciutats defensores dels drets humans i l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. També hi van intervenir la repre-
sentant internacional de PBI a Espanya, Montserrat García, i Nineth 
Montenegro, històrica defensora dels drets humans guatemalenca.
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PrOJECC IÓ DE ‘ ThE TruE COST ’ 
(fEBrEr) 

En el marc del seminari Empreses i Drets Humans: comparant ex-
periències , organitzat per l’ICIP i la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament, el 16 de febrer es va projectar el documental 
The True Cost als cinemes Maldà de Barcelona. El film reflexiona 
sobre l’impacte humà i ambiental del consumisme i la moda ràpida 
en diversos països en vies de desenvolupament.

PrESENTaC IÓ DE ‘ CONSTruIr uN ESTaT 
SEGur I  EN Pau ’  (fEBrEr)

El llibre Construir un estat segur i en pau. Com enfocar la segu-
retat i la defensa en un nou estat d’Europa és una contribució al 
diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats obra del Se-
minari Estat de Pau, publicat per l’ICIP dins la col·lecció “Eines de 
pau, seguretat i justícia”. L’obra ofereix arguments perquè els estats 
abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin 
la defensa armada com a pilar de la seguretat.

La presentació del llibre va tenir lloc el 23 de febrer al Palau Robert 
de Barcelona i va comptar amb la participació del conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; 
el president de l’ICIP, Xavier Masllorens, i un dels membres del Se-
minari Estat de Pau, Martí Olivella.

C ICLE DE C INEMa SOBrE COLÒMBIa 
(MarÇ – DESEMBrE)

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 
un nou cicle de cinema sobre drets humans i pau a Colòmbia. Dins 
el cicle es van projectar els documentals i pel·lícules La guerra que 
estamos viviendo, Carta a una sombra, To End a War i El silencio 
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de los fusiles. Les projeccions van tenir lloc als Cinemes Girona de 
Barcelona i van anar acompanyades d’un col·loqui relacionat amb 
la temàtica tractada.

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE 
‘EL  T IEMPO DE aYOTZ INaPa ’  (MarÇ)

L’ICIP i la Taula per Mèxic van organitzar el 9 de març la presenta-
ció del llibre El tiempo de Ayotzinapa, escrit per Carlos Martín Be-
ristain. L’acte va comptar amb la participació de l’autor i membre 
del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independiente (GIEI), en-
carregat d’investigar el cas de la desaparició de 43 estudiants l’any 
2014 a l’estat mexicà de Guerrero. En la presentació també van in-
tervenir Tica Font, directora de l’ICIP, i Arturo Landeros, represen-
tant de la Taula per Mèxic. 

‘ ELS  rEPTES DE La IMPLEMENTaC IÓ 
DELS aCOrDS I  La CONSTruCC IÓ DE Pau 
a COLÒMBIa aBaNS DE LES ELECC IONS 
DE 2018 ’  (MarÇ)

Tertúlia amb Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals a 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per posar sobre la tau-
la els reptes de la implementació dels acords de pau a Colòmbia de 
cara a la celebració del proper plebiscit al país sud-americà. L’acte, 
celebrat el 13 de març va ser presentat i moderat per Xavier Masllo-
rens, president de l’ICIP.  

TErTúL Ia SOBrE La INSTÀNC Ia DE La 
VEr I TaT  I  La D IGN I TaT  a TuNíS Ia  (MaIG )

L’ICIP va organitzar el 8 de maig una tertúlia amb el periodista i 
politòleg Ricard González sobre la Instància de la Veritat i la Digni-
tat a Tunísia, la primera comissió de la veritat posada en marxa als 
països de la Primavera Àrab. A la xerrada, González va exposar els 
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seus apunts sobre com s’està duent a terme el procés de reconcili-
ació, de justícia i de compensació a les víctimes de la dictadura de 
Ben Ali sis anys després de la Revolució i en ple procés de transició 
democràtica. 

PrESENTaC IÓ DE L ’ INfOrME SOBrE 
L ’EDuCaC IÓ PEr La Pau EN ELS LL IBrES 
DE TEXT  (JuNY)

Enguany l’ICIP ha presentat el segon informe de l’Observatori de 
Llibres de Text, una anàlisi elaborada conjuntament amb l’Escola 
de Cultura de Pau de la UAB per diagnosticar el grau d’incorporació 
dels criteris de l’educació per la pau i orientar els actors educatius 
per a un ús crític dels llibres de text. L’edició del 2017 s’ha centrat 
en set llibres de text de Geografia i Història del 3r curs d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO).

La presentació de l’informe va tenir lloc l’1 de juny a l’Espai Jove la 
Fontana de Barcelona i va anar a càrrec de Xavier Masllorens, pre-
sident de l’ICIP, i Cécile Barbeito, coordinadora general de l’informe 
i investigadora de l’Escola de Cultura de Pau. 

TErTúL Ia SOBrE LES CONVErSES DE Pau 
aMB L ’ELN a COLÒMBIa (JuNY)

L’ICIP i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia van organitzar la tertúlia ‘Una mirada a la pau que es construeix 
a Colòmbia. Reptes i avenços de les converses de pau amb l’ELN’ 
amb Luís Eduardo Celis Méndez, assessor de la Red de Programas 
de Desarrollo y Paz RedProdepaz. Luís Celis va reflexionar sobre la 
seva experiència en diverses reunions del procés de pau entre el go-
vern colombià i l’ELN com a membre d’organitzacions socials i va 
analitzar el avenços que hi ha hagut en les negociacions i els reptes 
que s’han d’abordar per assolir la pau completa al país.
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PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ La GEST IÓN 
DE LaS Cr IS IS  SOC IOPOL í T ICaS ’  (JuNY)

El 22 de juny va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la 
presentació del llibre La gestión de las crisis sociopolíticas. ¿Pre-
vención y/o cambio estructural?, escrit per Vicenç Fisas, analista 
de conflictes i processos de pau, i publicat dins la col·lecció “Paz y 
Seguridad” (ICIP i Edicions Bellaterra). L’acte va comptar amb la 
participació de l’autor i de Xavier Masllorens, president de l’ICIP, i 
dels periodistes especialitzats en informació internacional Isabel Galí 
(TV3), Mònica Bernabé (Diari ARA) i Antonio Baquero (El Periódico). 

C ICLE DE DEBaTS SOBrE EL MODEL DE 
SEGurETaT  a CaTaLuNYa (JuNY – JuL IOL ) 

Amb l’objectiu de reflexionar sobre si cal que un nou estat dispo-
si d’exèrcit propi i quines alternatives hi ha a la seguretat armada, 
l’ICIP va organitzar el cicle de diàlegs ‘Exèrcit sí o no? Quin model 
de seguretat volem per a Catalunya’. En els debat van participar au-
tors de dos llibres col·lectius publicats recentment en què es recu-
llen les dues postures. Per una banda van intervenir Martí Olivella 
i Antoni Soler, coautors de Construir un estat segur i en pau. Com 
enfocar la seguretat i la defensa en un nou estat d’Europa; i per 
l’altra, David Bajona, coautor de Política de defensa i Estat propi. 

El cicle de debats es va organitzar en col·laboració amb la Coordina-
dora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i la Coordinado-
ra d’ONG Solidàries de Girona. Les tres sessions van tenir lloc el 28 
de juny a Lleida, el 3 de juliol a Barcelona i el 5 de juliol a Figueres.

PrOJECTE “CuErPOS GraMaT ICaLES” 
(SETEMBrE-OCTuBrE)

En el marc del projecte “Estratègies de Memòria, Veritat i Recon-
ciliació de dones colombianes a l’exterior”, desenvolupat per l’ICIP 
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amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el 2017 va arribar a 
la capital catalana la iniciativa “Cuerpos Gramaticales”, ideada pel 
col·lectiu Agroarte de la Comuna 13 de Medellín (Colòmbia) amb 
l’objectiu de reunir víctimes del conflicte colombià en un exercici 
de memòria i diàleg. 

“Cuerpos Gramaticales” és un procés participatiu de reflexió sobre 
la memòria col·lectiva que va comptar amb diverses formacions prè-
vies i una acció performativa final. El projecte es va presentar pú-
blicament a Barcelona el dia 11 de maig en un acte al Convent de 
Sant Agustí que va comptar amb la participació de Wilmar Botina, 
integrant de la Comuna 13 de Medellín; Helga Flamtermesky, coor-
dinadora de la Comissió de la Veritat, Memòria i Reconciliació de 
les Dones de la Diàspora Colombiana”; i María Nancy Valencia, re-
presentant de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Mi-
gradas en España.

Les formacions artístiques prèvies de “Cuerpos Gramaticales” van 
tenir lloc durant els mesos de setembre i octubre al Centre Cívic 
Barceloneta, amb quatre tallers de dansa, teatre, literatura i arpille-
res. Posteriorment, el dissabte 21 d’octubre es va celebrar al Parc de 
l’Estació del Nord de Barcelona l’acció final del projecte, consistent 
en una sembra col·lectiva en què les participants van compartir un 
espai per afavorir la reconciliació.

El projecte “Cuerpos Gramaticales” ha quedat recollit a l’exposició 
fotografia i al documental La sembra de la vida. Cuerpos Grama-
ticales Barcelona, produït per Antonio Amador Camargo i Ingrid 
Guyon.
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Perfomance final de “Cuerpos Gramaticales” a Barcelona

‘ ELECC IONS :  r ISCOS I  OPOrTuNITaTS DES 
D ’uNa PErSPECT IVa DE Pau ’  (NOVEMBrE)

L’ICIP va organitzar el dimecres 29 de novembre una jornada de 
reflexió i debat al voltant dels processos electorals i el seu paper 
en l’àmbit de la prevenció de conflictes. L’anàlisi es va abordar des 
de dos vessants; d’una banda, les eleccions com a expressió de la 
transformació del conflicte polític per mitjà d’eines pacífiques, i per 
l’altra, com a esdeveniments en què el risc de violència física pot 
augmentar considerablement. 

La jornada es va dividir en dues sessions: “Les eleccions com a me-
canismes de prevenció de conflictes”, amb una anàlisi de bones 
pràctiques a càrrec de Mar Aguilera, professora de Dret Constitu-
cional de la UB i experta en observació electoral, i la taula rodona 
“El rol dels mitjans de comunicació en períodes electorals: xarxes 
socials, fake news i influència electoral” amb Sònia Herrera, comu-
nicadora audiovisual, investigadora i docent a la UAB; Joan Vila, 
periodista de Crític i professor de la UAB; i Josep Casulleras, cap 
de redacció de VilaWeb.
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“MèX IC :  PEr IOD ISME SOTa aMENaÇa” 
(DESEMBrE)

L’ICIP va rebre a Barcelona el periodista mexicà Martín Durán Ro-
mero, amenaçat al seu país i acollit temporalment a la capital ca-
talana gràcies a un programa refugi de la Taula per Mèxic. Martín 
Durán va exposar la crueltat de la violència que es viu a Mèxic i que 
afecta l’exercici de la llibertat d’expressió. El 2017, dotze periodistes 
van ser assassinats al país centreamericà. L’acte va tenir lloc el 19 de 
desembre a la Biblioteca de l’ICIP i va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 

3 .  CONCurS IC IP  DE h IP-hOP PEr La Pau

Amb l’objectiu de promoure els valors de la cultura de pau i la novi-
olència entre els joves, l’ICIP ha celebrat el 2017 la segona edició del 
Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau amb el suport del Departament 
d’Ensenyament i de la Direcció General de Joventut de la Generali-
tat de Catalunya. El concurs, que es resoldrà el 2018, s’adreça en la 
Modalitat 1 a estudiants d’educació secundària obligatòria, formació 
professional o batxillerat de Catalunya, i en la Modalitat 2 a nois i 
noies d’entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, cul-
turals, cíviques o d’acció socioeducativa de Catalunya. 
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El dia 30 de gener de 2017, coincidint amb el Dia Escola de la No-
violència i la Pau (DENIP), es va fer públic el veredicte de la pri-
mer edició del Concurs. El videoclip “Stop wars”, creat per un grup 
d’alumnes d’entre 15 i 18 anys de l’Institut Lauro de les Franque-
ses del Vallès per denunciar l’immobilisme davant de les injustíci-
es i fer una crida a passar a l’acció, va guanyar en la Modalitat 1. En 
la Modalitat 2 va guanyar el videoclip “No la maltrates”, d’un grup 
de joves d’entre 19 i 23 anys vinculats a l’organització Fedelatina. 
En aquest cas, el vídeo denuncia la violència masclista i reivindica 
l’apoderament de les dones. 

Així mateix, el jurat del concurs va atorgar una menció especial a 
les obres “Todos somos iguales”, d’alumnes del centre Manyanet 
Molins de Rei, i “Lluita contínua”, de l’Institut Lluís de Peguera de 
Manresa (Modalitat 1); i “Rap contra la discriminació”, del Centre 
Juvenil Martí Codolar de Barcelona, i “Salt és my city”, de la Fàbri-
ca Jove de Salt (Modalitat 2).

El dia 13 de febrer va tenir lloc l’acte de lliurament de premis a la 
biblioteca de l’ICIP amb la participació de Xavier Masllorens, pre-
sident de l’ICIP, Cesc Poch, director de l’Agència Catalana de Jo-
ventut, i els guardonats, amb l’excepció de la Fàbrica Jove de Salt.

4 .  PrEMI  IC IP  aLfONS BaNDa

L’ICIP ha convocat el 2017 la primera edició del Premi ICIP Alfons 
Banda, dins dels Premis a la Recerca Jove que atorga l’Agència Ges-
tió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb l’objectiu de fo-
mentar l’esperit científic del jovent. 

El Premi ICIP Alfons Banda s’ha creat amb la voluntat de reconèi-
xer els treballs de l’alumnat de segon cicle d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i d’educació postobligatòria (Batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior) que promoguin l’anàlisi i l’ob-
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tenció de resultats en el camp teòric de la construcció d’una cultura 
de pau o l’aplicació pràctica de la gestió no violenta dels conflictes. 
El guardó es resoldrà el 2018 i els dos millors treballs seran guar-
donats amb 750 euros cadascun.

La sol·licitud per optar al premi l’han de fer els centres d’ensenya-
ment. Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el 
sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit de recerca en 
qualsevol dels àmbits del coneixement, i s’han d’haver elaborat du-
rant el curs acadèmic 2016-2017.

5 . CIuTaTS DEfENSOrES DELS DrETS huMaNS

Des de l’any 2013 l’ICIP organitza el projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalunya i la col·laboració de diferents 
municipis catalans. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer la 
tasca dels activistes pels drets humans d’arreu del món a través del 
seu propi testimoni i conscienciar la ciutadania sobre la importàn-
cia de la defensa dels drets humans i del suport internacional a les 
seves lluites i sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets hu-
mans en la nostra tasca quotidiana.

Del 25 de setembre al 7 d’octubre de 2017 va tenir lloc la cinquena 
edició del projecte amb la visita dels activistes Wafae Charaf (Mar-
roc), Hatice Kamer (Turquia), Aliya Harir (Pakistan), Valdênia Pau-
lino (Brasil), Diana Avella (Colòmbia), Aisha Dabo (Senegal), Aisha 
Altubuly (Líbia) i Felipe Moreno (Catalunya). A més a més, els dies 
26 i 27 de setembre els van acompanyar dues figures del món mu-
nicipal europeu compromès amb la defensa dels drets humans: 
Marina Hanke, regidora a l’ajuntament de Viena, i Shams Asadi, 
Comissionada de Drets Humans i Cap de l’Oficina de Drets Humans 
de la ciutat de Viena.
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Els vuit activistes van participar en nombroses activitats com xerra-
des, col·loquis i trobades que es van organitzar a Barberà del Vallès, 
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Girona, Granollers, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat 
del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Sant Vicenç 
dels Horts, Terrassa i Viladecans. A més a més, van ser rebuts pel 
Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, el Fòrum de Síndics 
i Defensors locals de Catalunya i altres institucions. Com cada any, 
la cinquena edició també va incloure nombroses activitats de sen-
sibilització sobre el paper dels defensors en la promoció i protecció 
dels drets i les llibertats fonamentals i els perills als quals s’enfron-
ten en el desenvolupament de la seva tasca. 

En el marc d’aquest projecte l’ICIP, en coordinació amb Casa Amè-
rica Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, va or-
ganitzar una jornada interna de treball on les activistes van tenir 
l’oportunitat de conversar sobre els reptes i dificultats de ser dona 
defensora dels drets humans.

6 .  PrOJECTE “ESTraTèG IES DE MEMÒrIa ”

Al llarg de l’any 2017 l’ICIP, amb el suport de l’Ajuntament de Barce-
lona, ha liderat el projecte “Estratègies de Memòria, Veritat i Recon-
ciliació de Dones Colombianes a l’Exterior”. El projecte ha englobat 
diverses iniciatives amb l’objectiu de contribuir a la construcció de 
pau a Colòmbia, després de la signatura dels Acords de Pau l’any 
2016, i afavorir un escenari de reconciliació tot apoderant dones a 
través d’estratègies de treball de la memòria. 

En aquest projecte hi han participat activament tres col·lectius: La 
Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, 
la Comissió de la Veritat, Memòria i Reconciliació de les Dones de 
la Diàspora Colombiana (CVMR) i Agroarte.
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Entre les activitats que s’han portat a terme destaca la documenta-
ció de testimonis de dones colombianes a l’exterior i intercanvi de 
les experiències en entorns grupals, sessions de formació i de su-
port psicosocial i la realització d’una peça audiovisual sobre el pro-
cés de treball en l’àmbit de l’art i la memòria del grup La Colectiva. 
Les sessions de formació han estat les següents: “La reconstrucció 
de memòria en les víctimes: patrons psicològics de sanació”, a càr-
rec de Javier Charry, psicòleg expert en atenció a refugiats i immi-
grants (28 de setembre) i “Les Comissions de la Veritat en front els 
reptes de sanació psicosocial i apoderament de les dones”, a càrrec 
de Carlos Martin Beristain, metge expert en atenció a víctimes dels 
conflictes (29 de setembre). 

També en el marc d’aquest projecte l’ICIP ha portat a terme el pro-
jecte “Cuerpos Gramaticales”, una acció performativa ideada pel 
col·lectiu Agroarte de la Comuna 13 de Medellín (Colòmbia) amb 
l’objectiu de reunir víctimes del conflicte colombià en un exercici 
de memòria i diàleg (vegeu l’apartat 2 sobre Debats, Tertúlies, Cur-
sos i Taules rodones).

7 .  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 
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  ‘MÓN-TaNCa ’

Aquest 2017 l’ICIP ha ampliat el seu catàleg d’exposicions amb Món-
tanca, un projecte del Col·lectiu Enmedio al voltant dels murs i les 
fronteres. L’exposició explora maneres de subvertir la lògica de la 
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separació i l’estigmatització dels murs físics i mentals amb exem-
ples d’accions creatives i reivindicatives que s’estan duent a terme 
arreu del món.

El projecte consisteix en l’edició de sis diaris que es combinen entre 
si per compondre una mostra fotogràfica. Quan es despleguen les 
publicacions, per una banda es configuren sis fotografies de grans 
dimensions i per l’altra, un pòster amb exemples de les accions dutes 
a terme pels col·lectius d’art i activistes s de diversos països.

L’exposició es va inaugurar el mes de maig a la plaça de Catalunya de 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i posteriorment es va poder veu-
re a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Granollers (Vallès Ori-
ental), Esparreguera (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Occidental).

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. 
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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 2017 a Man-
resa (Bages) en el marc de la fira Manresa Solidària. 

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). 

Aquesta exposició, inaugurada el 2015, s’ha pogut veure l’any 2017 
a diferents municipis de Catalunya: Calafell (Baix Penedès), Begues 
(Baix Llobregat), Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i Torredembar-
ra (Tarragonès).

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. 
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Aquesta mostra, produïda el 2010, ha recorregut els últims anys 
diferents poblacions catalanes. El 2017 s’ha pogut veure a Cunit  
(Baix Penedès) i també a Sant Joan Despí i a Esplugues de Llobre-
gat (Baix Llobregat).

8 .  CÀPSuLES DE Pau

El projecte “Càpsules de Pau”, iniciat l’any 2014, ha continuat crei-
xent i l’any 2017 ha culminat amb la publicació de la Càpsula de Pau 
número 100, la qual sintetitza l’objectiu de la iniciativa. Aquest pro-
jecte s’emmarca en les línies de treball de l’ICIP en matèria de sensi-
bilització per la pau i té per objectiu mostrar la diversitat de visions i 
expectatives que es projecten 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’experiència viscuda en contextos de conflicte o amb 
el seu compromís contra la guerra i amb la construcció de la pau. 

Cada càpsula de pau és una breu reflexió d’un minut de durada edi-
tada en vídeo i subtitulada al català, el castellà i l’anglès. Els testimo-
nis es poden veure al web www.capsulesdepau.com creat per l’ICIP 
i el Col·lectiu Contrast, amb la col·laboració de Digital Dosis. Amb 
la darrera ampliació, el projecte compta amb un centenar de refle-
xions d’investigadors per la pau, activistes i persones que han viscut 
de prop un conflicte procedents de 37 països diferents.

El web també conté un seguit de propostes educatives que tenen 
per objectiu fomentar competències personals que facilitin l’anàli-
si 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 facilitar un 
treball més integral que avanci en la inclusió de la cultura de pau 
en el projecte educatiu.

http://www.capsulesdepau.com
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9 .  BEquES I  aJuTS

L’any 2017 la Junta de Govern de l’ICIP ha obert la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau 
(R-ICIP) per a l’exercici 2017-2018, per un import global de 60.000 
euros. Pel què fa a aquesta línia d’ajuts, el 2017 s’ha resolt la convo-
catòria R-ICIP 2016-2017. 

Així mateix, un any més l’ICIP ha obert una nova convocatòria de 
subvencions a entitats, fundacions i cooperatives sense ànim de lu-
cre domiciliades a Catalunya per a projectes de participació en xar-
xes i de recerca en promoció de la pau, per un import global de 
60.000 euros. També el 2017 s’han resolt les convocatòries d’aques-
ta línia de subvencions per al curs 2016-2017 i per al curs 2017-2018. 

Totes les resolucions es poden consultar a l’apartat de “Subvencions, 
beques i premis” del web de l’ICIP (www.icip.cat). 

10 .  INTErNaC IONaL I TZaC IÓ

L’ICIP manté des de l’any 2013 una línia de treball sobre construc-
ció de pau desenvolupada a Colòmbia, amb l’objectiu de consolidar 
el seguiment específic del procés de pau que viu el país llatinoame-
ricà. És per aquest motiu que l’Institut té vigents convenis de col-
laboració amb diferents institucions colombianes com són l’Alcaldia 
de Medellín, l’Escola Superior de Guerra i la Federació Colombiana 
de Municipis.

Sobre el terreny, l’ICIP manté contactes amb col·lectius colombians 
que treballen en diferents àmbits de la construcció de la pau després 
de la signatura dels acords de pau l’any 2016. Per exemple, l’ICIP ha 
col·laborat el 2017 amb el col·lectiu Agroarte, un grup de hip-hop agra-
ri arrelat a la Comuna 13 de Medellín. Fruit d’aquesta col·laboració, 
l’ICIP ha portat a terme a Barcelona l’acció artística de memòria i re-

http://www.icip.cat
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conciliació “Cuerpos gramaticales”, en el marc del projecte “Estra-
tègies de Memòria, Veritat i Reconciliació de dones colombianes a 
l’exterior”, organitzat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

Més enllà de les accions a Colòmbia, la presència internacional de 
l’ICIP s’ha vehiculat un any més mitjançant la Xarxa Internacio-
nal de Recerca sobre Empreses, Conflictes i Drets Humans (BCHR 
Network). La xarxa, liderada per l’ICIP, reuneix membres d’uni-
versitats 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 
constituir formalment el 2015 i des d’aleshores celebra una trobada 
anual a Ginebra (Suïssa) en el marc del fòrum de les Nacions Unides 
sobre la relació entre empreses i els drets humans. El 2017 la troba-
da anual va tenir lloc el 30 de novembre i va reunir quaranta experts.

D’altra banda, en el marc del procés de focalització temàtica iniciat 
l’any 2016 i culminat el 2017 (vegeu l’apartat “Programes d’actua-
ció”), l’ICIP ha establert contacte amb dues institucions europees 
reconegudes internacionalment pel seu treball en el foment i la cul-
tura de la pau: el SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute), amb seu a Estocolm (Suècia) i el Flemish Peace Institute, 
amb seu a Brussel·les (Bèlgica). Un equip de l’ICIP, encapçalat pel 
president Xavier Masllorens, ha mantingut reunions amb els res-
ponsables d’aquestes dues institucions per tal de conèixer-ne el fun-
cionament intern i d’estudiar possibles vies de col·laboració. 

11 .  SErVE IS  a aLTrES aCTOrS

L’ICIP té com a funció assessorar el Parlament, el Govern, les admi-
nistracions públiques, les universitats i les entitats de la societat ci-
vil en la seva tasca de foment de la pau. És per aquest motiu que els 
membres de l’equip de treball i de la Junta de Govern de l’ICIP man-
tenen contactes periòdics amb aquests actors i, alhora, col·laboren 
amb activitats organitzades per altres institucions i entitats.
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El llarg del 2017, l’ICIP ha participat en nombrosos actes relacionats 
amb la sensibilització i foment de la cultura de pau, entre els quals: 

SEMINarI  ‘ L ’ ENfOrT IMENT DE La 
INDEPENDèNCIa DEL PODEr JuDIC IaL 
EN S I TuaC IONS DE JuST íC Ia 
TraNS IC IONaL ’  (fEBrEr)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar en la inauguració del 
seminari internacional organitzat per la Clínica de Lluita contra la 
Impunitat de la UB, i dirigit per la Dra. Elisenda Calvet Martínez, 
professora de Dret Internacional Públic. Aquest seminari se situa 
dins del marc d’execució del projecte “El fortalecimiento de la in-
dependencia del poder judicial en processos de justicia transicional 
como una garantía de no repetición de graves violaciones de de-
rechos humanos. Estudio de tres casos: España, Argentina y Guate-
mala”, beneficiari d’un dels ajuts de la convocatòria 2015-2016 per a 
treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) que impulsa l’ICIP.

‘ fÒruM MuNDIaL SOBrE LES V IOLèNC IES 
urBaNES I  EDuCaC IÓ PEr a La 
CONV IVèNC Ia I  La Pau ’  (aBr IL )

L’ICIP, com a membre de l’Associació Espanyola d’Investigació per 
la Pau (AIPAZ), va formar part del comitè organitzador del Fòrum 
i va participar de forma activa en el desenvolupament de les jorna-
des, que han servit de punt d’intercanvi i de coneixement entre ins-
titucions similars. La delegació de l’ICIP present al Fòrum va estar 
encapçalada pel president, Xavier Masllorens, i la directora, Tica 
Font. L’objectiu del Fòrum celebrat els dies 19, 20 i 21 d’abril era 
impulsar el debat i la reflexió sobre com eliminar la violència dels 
entorns urbans i aconseguir proposar una agenda de pau eficaç des 
dels governs locals.
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MOSTra DE C INEMa DOCuMENTaL 
“MEMÒrIa :  uNa aL IaDa PEr La Pau” 
(MaIG )

Els dies 16, 17 i 18 de maig va tenir lloc la primera edició de la mos-
tra de cinema documental ‘Memòria: Una aliada per la pau’, orga-
nitzada pel Govern de Catalunya i els Cinemes Texas de Barcelona 
amb la participació de l’ICIP. El fil conductor de la mostra va ser la 
memòria històrica, l’exili i la perspectiva de gènere a Catalunya, Co-
lòmbia, Guatemala i El Salvador. 

La mostra de cinema es va celebrar en paral·lel a la ‘Trobada inter-
nacional de memòria: Exili i gènere’ organitzada pel Centre Nacional 
de Memòria Històrica de Colòmbia amb finançament de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la participació de 
l’ICIP, el Memorial Democràtic, i l’Arxiu Nacional de Catalunya.

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ T IMOChENkO . 
EL  úLT IMO GuErrILLErO ’  (JuNY)

Casa Amèrica Catalunya va comptar amb la col·laboració de l’ICIP 
i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia per 
organitzar la presentació del llibre Timochenko. El último guerri-
llero, escrit pel periodista Jorge Rojas sobre els orígens del coman-
dant de les FARC.

XXX I 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 
Universitat Internacional de la Pau, celebrat a Sant Cugat del Va-
llès, del 6 al 12 de juliol. El curs es va centrar en l’ús del terror com 
a arma política, i més concretament en com ha esdevingut un dels 
principals instruments articuladors i perpetuadors dels conflictes. 
La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir la conferència “El lobby 
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de les empreses de seguretat i de defensa” en la sessió dedicada al 
negoci del terror. 

‘ VEr I TaT ,  MEMÒrIa I  rECONC IL IaC IÓ : 
aPOrTaC IONS DE LES DONES COLOMBIaNES 
EN La D IÀSPOra ’  (SETEMBrE)

El 29 de setembre la Comissió de Veritat, Memòria i Reconciliació 
de les Dones Colombianes a l’Exterior va presentar els primers re-
sultats de tres anys de treball enfocat a afavorir un escenari de re-
conciliació a Colòmbia, tot apoderant les dones que hi participen a 
través d’estratègies de treball de la memòria i de la construcció de 
pau. La Comissió compta amb el suport i col·laboració de l’ICIP, 
Conciliation Resources i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’acte va comptar amb les intervencions de Helga Flamtermesky, co-
ordinadora del projecte; Carlos Martin Beristain, doctor en psicolo-
gia i especialista en atenció a víctimes de conflictes armats; i Ingrid 
Guyon, fotògrafa i realitzadora. La presentació va anar a càrrec de 
Tica Font, directora de l’ICIP, i Maria Peix, representant de l’AMB. 

COL ·LOquI  INTErNaC IONaL waLTEr 
BENJaMIN 2017 (SETEMBrE-OCTuBrE)

Coincidint amb la commemoració del centenari de la Revolució 
d’Octubre, la Càtedra Walter Benjamin, memòria i exili (Universi-
tat de Girona) i el Museu Memorial de l’Exili van organitzar aquest 
col·loqui internacional, que va comptar amb la col·laboració de 
l’ICIP com a coorganitzador, entre altres institucions. El col·loqui 
va analitzar les transformacions de la figura de l’intel·lectual, des 
de l’impacte de la revolució soviètica fins a la complexitat del món 
globalitzat.



ICIP · Memòria 2017 41

CurS INTENS Iu DE JuST íC Ia  TraNS IC IONaL
I  PrOCESSOS DE Pau (OCTuBrE)

L’International Center for Transitional Justice (ICTJ) va organit-
zar ‘Negociar la pau i la justícia: un curs sobre el paper de la jus-
tícia transicional en els processos de pau’ amb la col·laboració de 
l’ICIP i el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona 
(CRIPB). En el curs intensiu es van tractar els fonaments de la jus-
tícia transicional i es van analitzar els reptes, les opcions i les impli-
cacions de les diferents aproximacions a la justícia en els processos 
de pau amb exemples pràctics recents o paradigmàtics.

I I I  SEMINarI  D ’ INVEST IGaC IÓ 
“EMPrESES I  DrETS huMaNS”  (OCTuBrE)

El Grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i el Grup d’estudi sobre el Dret Internacional 
Privat i els Drets Humans de la Universitat Jaume I van organitzar, 
amb el suport de l’ICIP, la tercera edició del seminari d’investiga-
ció “Empreses i drets humans”, celebrat a Tarragona els dies 19 i 
20 d’octubre. Les jornades van comptar amb diverses ponències 
per analitzar la relació de les empreses i els efectes de les seves ac-
tivitats amb el respecte dels drets humans i del medi ambient, en-
tre altres temes, tant des d’una perspectiva general com a partir de 
casos concrets. 

PrOJECC IÓ DE “EL  S ILENC IO DE LOS 
fuS ILES ”  (OCTuBrE)

L’ICIP va col·laborar un any més amb el Festival de Cinema Diàspo-
ra, juntament amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia. Fruit d’aquesta col·laboració, el 23 d’octubre es va pro-
jectar el documental El silencio de los fusiles als Cinemes Girona de 
Barcelona, que tracta sobre el procés de pau a Colòmbia. Després de 
la projecció es va celebrar la taula rodona “Un any després de l’acord 
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de pau a Colòmbia: avenços i reptes” amb la participació d’Hendrine 
Rotthier, representant de la xarxa europea OIDHACO, i d’Angélica 
Rincón, membre de DIPAZ.

‘ uN aNY DESPréS DE L ’aCOrD DE Pau 
a COLÒMBIa ’  (OCTuBrE)

La Biblioteca de l’ICIP va acollir el 24 d’octubre la presentació de 
l’informe sobre la implementació de l’acord de pau a Colòmbia, ela-
borat per la Xarxa europea per la pau i els drets humans a Colòm-
bia (OIDHACO) i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia. En l’acte van participar Tica Font, directora de l’ICIP, 
Hendrine Rotthier, representant d’OIDHACO i Angélica Rincón, 
membre de Dipaz.

DEBaT “huMaNISTES D ’aMèrICa :  ‘ VEr I TaT ’ ” 
(OCTuBrE)

El 31 d’octubre, Casa Amèrica Catalunya va organitzar amb la col-
laboració de l’ICIP el debat “Humanistes d’Amèrica: ‘Veritat’”, on 
Carlos Martin Beristain, especialista en atenció a víctimes de conflic-
tes armats, va exposar la seva experiència en escenaris de conflicte i 
vulneració de drets humans a l’Amèrica Llatina amb la paraula veri-
tat com a fil conductor. L’acte va comptar amb la presència de Tica 
Font, directora de l’ICIP.

‘ COLOMBIa :  COMPrOMISOS Para 
La CONSTruCC IÓN DE PaZ ’  (NOVEMBrE)

Madrid va acollir els dies 18 i 19 de novembre la trobada de volunta-
ris i activistes ‘Colombia: compromisos para la construcción de paz’. 
Durant la jornada del dissabte 18, Tica Font, directora de l’ICIP, va 
participar a la taula rodona “Avances en la construcción de la paz” 
juntament amb Francisco Rey, director de l’IECAH i Carlos Gimé-
nez Romero, director de Demospaz.
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CurS SOBrE PrOCESSOS DE DESarMaMENT ,
DESMOBIL ITZaCIÓ I  rEINTEGraCIÓ
D ’EXCOMBaTENTS (NOVEMBrE)

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona 
(CRIPB), en col·laboració l’ICIP i la Folke Bernadotte Academy de 
Suècia va organitzar aquest curs de formació centrat a proporcio-
nar una visió completa dels programes de Desarmament, Desmobi-
lització i Reintegració d’excombatents, mitjançant l’estudi de casos 
i exercicis pràctics. El curs va tenir lloc a Barcelona, del 20 de no-
vembre a l’1 de desembre. 

‘ T ErrOrISMO ,  SECurIT IZaC IÓN 
DEL MIEDO Y NEGOC IO ’  (NOVEMBrE)

Dins del programa ‘Martes por los derechos humanos’ organitzat 
per la Red Alternativa de Grupos de Burgos, el 28 de novembre es 
va dur a terme la ponència ‘Terrorismo, securitización del miedo y 
negocio’ a càrrec de Tica Font, directora de l’ICIP.
 

JOrNaDES ‘rEPTES PEr a La CONV IVèNC Ia 
I  La Pau a LES C IuTaTS ’  (DESEMBrE)

L’ICIP va participar en les jornades ‘Reptes per a la convivència i la 
pau a les ciutats’ organitzades per la xarxa AIPAZ (de la qual l’ICIP 
n’és membre) i Demospaz els dies 1 i 2 de desembre a Madrid. A més 
a més, Tica Font, directora de l’Institut, va moderar la sessió “Agen-
da per la pau i la convivència als municipis”. Les jornades van tenir 
la voluntat d’esdevenir un espai de reflexió i debat sobre les oportu-
nitats i els reptes que plantegen els entorns urbans per convertir-se 
en territoris de pau i defensa dels drets humans. Les jornades van 
prendre com a punt de partida les conclusions del Fòrum mundial 
sobre les violències urbanes i l’educació per la convivència i la pau 
celebrat el mes d’abril.
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PuBL ICaC IONS

1 .  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 58 llibres. 

Al llarg del 2017 s’han publicat els següents títols: 

‘ CLÀSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOV IOLèNC Ia ’

Col·lecció coeditada amb Angle Editorial. 

 ■ El cor pensant dels barracons. Cartes des d’Amsterdam i el 
camp de Westerbork, d’Etty Hillesum

 ■ Buscadors de la Veritat. Veus per la pau i la noviolència, Da-
vid Cortright (ed.)

‘ 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. 

 ■ Pau. Una molt breu introducció, d’Oliver P. Richmond
 ■ Lliguem caps: Feminisme i noviolència, del Grup d’Estudis 
sobre Feminisme i Noviolència 
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‘ PaZ  Y  SEGurIDaD ’

Col·lecció coeditada amb Edicions Bellaterra. 

 ■ La gestión de las crisis sociopolíticas. ¿Prevención y/o cam-
bio estructural?, de Vicenç Fisas

 ■ Los niños y la conflictividad global, de Kim Huynh, Bina 
D’Costa i Katrina Lee-Koo 

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

Col·lecció coeditada amb Pagès Editors. 

 ■ Introducció a la noviolència, de Ramin Jahanbegloo

2 .  rEV ISTa PEr La Pau 

La revista Per la Pau té la vocació de ser una eina per aportar anàli-
si, oferir reflexions i crear opinió al voltant de la cultura de pau i la 
transformació de conflictes. La revista es publica en format electrò-
nic en català, castellà i anglès i tracta un tema monogràfic en cada 
número. La revista compta amb 697 subscriptors en català; 367 en 
castellà; i 191 en anglès. 

El 2017 s’han publicat els següents números: 

 ■ Empreses i drets humans, número 30, febrer 2017, coordinat 
per Pablo Aguiar

 ■ Cercant la veritat, número 31, maig 2017, coordinat per Ma-
ria Fanlo i Sandra Martínez

 ■ Crear la pau, número 32, novembre 2017, coordinat per Ele-
na Grau
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3 .  PuBL ICaC IONS DE rECErCa

L’ICIP disposa de diferents col·leccions online que tenen per objec-
tiu fomentar l’anàlisi i la recerca de temes relacionats amb la cons-
trucció de la pau, els conflictes i la seguretat humana, entre d’altres. 
Es tracta de les col·leccions ICIP Working Papers, ICIP Policy Pa-
pers, ICIP Research, Documents, Informes i Resultats de Recerca. 

D’aquestes col·leccions, l’any 2017 s’ha publicat el següent treball: 
 

 ■ 2017/1. Èxits i reptes en el procés de pau al País Basc, per Pe-
dro Ibarra. ICIP Policy Paper publicat en català, castellà i an-
glès. 

BIBL 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 a Catalunya en temes de cul-
tura de pau, seguretat i conflictes. Els seus àmbits específics abas-
ten 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 no-violents.
 
La biblioteca, a banda de la seva activitat diària de servei d’infor-
mació i consulta, durant el 2017 ha estat la seu de diversos actes, 
com conferències, presentacions d’informes i sessions de formació. 

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 
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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). La biblioteca està integrada al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC), un catàleg 
amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions 
de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres 
del CSUC i d’altres biblioteques associades. 

La presència al CCUC dels registres de la biblioteca de l’ICIP ha 
donat molt més visibilitat al fons de la biblioteca i l’ha enfocada al 
públic universitari, una tipologia de públic 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 potencien en la integració. 

Durant l’any 2016 es van catalogar 348 exemplars nous i s’han ad-
quirit 105 monografies més que es procediran a entrar al catàleg a 
inicis de 2018. Es van deixar en préstec 466 documents i s’han efec-
tuat 742 renovacions. En total, la biblioteca disposa de 7.850 vo-
lums, la majoria llibres, però també materials audiovisuals. 

A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca ha continuat 
oferint als seus usuaris l’accés a diverses base 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 ventall 
d’accessos a publicacions en línia, la biblioteca compta també amb 
la subscripció a revistes en paper. 

Durant el 2017 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 del màster de Periodisme Polític de 
la Universitat Pompeu Fabra.
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rECuPEraC IÓ DE La MEMÒrIa 
DEL MOV IMENT PEr La Pau

Per altra banda, tal com preveu la línia estratègica “Consolidar el 
treball de salvaguarda dels fons documentals del moviment per la 
pau a Catalunya”, s’ha continuat la línia d’enregistrament d’entre-
vistes orals amb protagonistes de l’acció col·lectiva per la pau a Ca-
talunya. El 2017 s’ha portat a terme la gravació de 9 entrevistes, que 
se sumen a les 7 ja realitzades anteriorment. S’ha entrevistat a Fèlix 
Martí, Jaume Rodri, Gabriela Serra, Arcadi Oliveres, Paquita Cone-
jero, Vicenç Fisas, Àngel Colom, Martí Olivella i Josep Maria Fisa.

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 2018 s’editaran en vídeo perquè 
quedin a disposició dels investigadors i historiadors.

DIfuS IÓ EXTErNa

1 .  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. 

http://www.icip.cat
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2 .  IC 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 publicaci-
ons i les activitats que organitza l’Institut. Té 1.954 subscriptors.

Durant l’any 2017 s’han publicat els següents números:

 ■ e-Butlletí número 79 (gener de 2017)
 ■ e-Butlletí número 80 (febrer de 2017)
 ■ e-Butlletí número 81 (març de 2017)
 ■ e-Butlletí número 82 (abril de 2017)
 ■ e-Butlletí número 83 (maig de 2017)
 ■ e-Butlletí número 84 (juny de 2017)
 ■ e-Butlletí número 85 (juliol de 2017)
 ■ e-Butlletí número 86 (setembre de 2017)
 ■ e-Butlletí número 87 (octubre de 2017)
 ■ e-Butlletí número 88 (novembre de 2017)
 ■ e-Butlletí número 89 (desembre de 2017)

3 .  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’intercanvi 
d’opinions amb la ciutadania. Les xarxes més actives són Facebook 
(http://facebook.com/institutcatalainterncionalperlapau), on l’ICIP 
té més de 5.000 amics, i Twitter (http://twitter.com/ICIPeace), que 
compta amb més de 5.200 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://twitter.com/ICIPeace)
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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 2017 (segons dades del tanca-
ment provisionals) ha estat de 1.332.585,38 euros, repartits d’acord 
amb els capítols següents: Capítol I de remuneracions de perso-
nal (590.197,38 euros), Capítol II de despeses corrents de béns i 
serveis (535.778,28 euros), Capítol IV de transferències corrents 
(191.609,72 euros) i Capítol VI d’inversions reals (15.000 euros).

2 .  OrGaNITZaC IÓ

L’any 2017 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per: 

Tica Font i Gregori (direcció executiva)
Pablo Aguiar i Molina (àrea de construcció i 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)
Ferran Heredia i Poveda (cap economicofinancer i recursos humans) 
Marta López i Carabí (administració)
Sandra Martínez i Domingo (tècnica en recerca de pau)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)
Jerónima Mulet i Cano (administració i gestió econòmica)
Cristina Pons i Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Sabina Puig i Cartes (tècnica en formació i difusió)
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Eugènia Riera i Casals (tècnica de premsa i comunicació)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)

L’any 2017 l’ICIP ha comptat amb l’estudiant en pràctiques Roser 
Fortuny i Valdivielso, receptora d’una beca de formació pràctica en 
l’àmbit del foment de la pau i la seguretat (especialitat comunicació). 

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:

Carlos Díaz i Bodoque, estudiant del Màster Universitari de Relaci-
ons Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Martín Madridejos i Muñoz, estudiant del Màster Universitari de 
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD), 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Michel Croce, estudiant de la Universitat d’Edimburg dins el pro-
jecte Diaphora, en el qual l’ICIP col·labora amb el Departament de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona. 
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aNNEX I :  rELaC IÓ 
DE PuBL ICaC IONS

COL ·LECC IONS DE LL IBrES

COL ·LECC IÓ ‘ CLÀSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOV IOLèNC Ia ’

Etty Hillesum. El cor pensant dels 
barracons. Cartes des d’Amsterdam  
i el camp de Westerbork. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau - Angle 
Editorial, 2017

David Cortright (ed.). Buscadors de la 
Veritat. Veus per la pau i la noviolència. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau - Angle Editorial, 2017 
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COL ·LECC IÓ ‘ E INES DE Pau , 
SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

Oliver P. Richmond. Pau. Una molt breu 
introducció. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Líniazero, 2017

Grup d’Estudi sobre Feminisme i 
Noviolència. Lliguem caps: feminisme  
i noviolència. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Líniazero, 2017

COL ·LECC IÓ ‘ PaZ Y  SEGurIDaD ’

Vicenç Fisas. La gestión de las crisis 
sociopolíticas. ¿Prevención y/o cambio 
estructural?. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Edicions 
Bellaterra, 2017
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Kim Huynh, Bina D’Costa i Katrina Lee-
Koo. Los niños y la conflictividad global. 
Barcelona: Institut Català Internacional  
per la Pau- Edicions Bellaterra, 2017

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

Ramin Jahanbegloo. Introducció a la 
noviolència. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Pagès editors, 
2017

POL ICY PaPErS

2017/1. Èxits i reptes en el procés de pau del 
País Basc, per Pedro Ibarra Güell

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès
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aLTrES PuBL ICaC IONS

Observatori de llibres de text. Anàlisi dels 
llibres de text de ciències socials des d’una 
perspectiva de pau. (Tercer d’ESO 2007, 
2015 i 2016)

Disponible en:
Català

rEV ISTa PEr La Pau / 
PEaCE IN PrOGrESS

Número 30 – febrer 2017: Empreses i drets humans,  
coordinat per Pablo Aguiar

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès
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Número 31 – maig 2017: Cercant la veritat,  
coordinat per Maria Fanlo i Sandra Martínez

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

Número 32 – novembre 2017: Crear la pau,  
coordinat per Elena Grau 

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS MITJaNS
DE COMuNICaC IÓ

L’ICIP ha mantingut el 2017 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 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, entre 
d’altres: Televisió de Catalunya, La Xarxa, Catalunya Ràdio, RAC1, 
Ràdio Estel, Ràdio Nacional d’Espanya o Radio Euskadi; els diaris 
ARA, El Punt Avui, La Vanguardia o Público; o les agències de no-
tícies EFE i Europa Press. 

Així mateix, la directora de l’ICIP, Tica Font, és col·laboradora ha-
bitual del programa “El mirador” de Ràdio Estel i escriu setmanal-
ment al blog “Crónicas insumisas” del diari Público.
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aNNEX I I I :  EXECuC IÓ 
DEL PrESSuPOST

Pressupost executat d’ingressos 2017 (euros)

Pressupost executat de despeses 2017 (euros)

Inversions reals
14.950,19

1,35%
Transferències corrents

54.076,04
4,88%

Despeses corrents 
de béns i serveis

460.443,42
41,52%

Remuneracions de personal
 579.466,99

52,25%

Taxes, venda de béns,
serveis i altres ingresos

6.774,37
0,61% Transferències de capital

15.000,00
1,35%

Transferències corrents
 1.088.260,95

98,04%
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LA VIOLÈNCIA ÉS LA POR
ALS IDEALS DELS ALTRES. Mahatma Gandhi

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU
INSTITUTO CATALÁN INTERNACIONAL PARA LA PAZ 
INTERNATIONAL CATALAN INSTITUTE FOR PEACE
TAPINERIA 10, 3A | 08002 BARCELONA | T. +34 93 554 42 70
ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT
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