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PrESENTaC IÓ

A finals de desembre de 2011, quan enllestíem aquest tercer Informe 
anual d’activitats. Memòria ICIP 2011, féu quatre anys de l’aprova-
ció de la Llei 14/2007 pel Parlament de Catalunya, que creà l’Institut 
Català Internacional per la Pau (ICIP). La posada de funcionament, 
però, fou més lenta: calgué esperar fins al 17 de setembre de 2008 
per constituir la Junta, amb nou membres nomenats pel Parlament 
d’entre els vint proposats pel Consell Català de Foment de la Pau i 
tres designats lliurement pel Govern. I no fou fins al juliol del 2009 
que s’inaugurà la seu social de l’Institut, al número 658 de la Gran 
Via i, de fet, que començà l’inici de l’activitat visible de l’ICIP. Poc 
abans, s’havien aprovat i publicat al DOGC dos documents cabdals 
per a l’ICIP previstos a la Llei: el Pla Pluriennal 2009- 2012 i el Re-
glament Orgànic.

Aquest Informe del 2011, el tercer de la vida de l’ICIP, es publica 
doncs quan estem ja en el darrer any de vida del primer Pla Plurien-
nal i quan s’ha endegat el seu procés d’avaluació per tal d’elaborar-
ne un segon, a finals del 2012, que comprendrà els anys 2013-2016 
Formalment, l’Informe segueix, en la lletra i en l’esperit, els trets 
dels dos inicials. Primer, s’entén com un dret i un deure: serveix 
per retre comptes i facilitar que hom pugui fer balanç, institucional-
ment i socialment, i, també, per facilitar que hom pugui preservar 
de l’oblit el que s’ha fet. Segon, opta per maximitzar l’asèpsia, per 
estar-se de qualificar i de judicar, introduint distància i reforçant la 
presència directa de l’esdevingut mitjançant imatges i vincles. Al-
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trament dit, facilitant que es pugui judicar de primera mà, si algú ho 
vol, allò que es presenta. Això explica també el CD que acompanya 
l’Informe i que recull tot el text, una sèrie de documents de l’ICIP 
i, sobretot, totes les publicacions de l’any. I, en tercer i darrer lloc, 
el fil conductor de la Memòria, la seva estructura, és el mateix que 
vertebra tota la feina de l’ICIP: el seu Pla Pluriennal 2009-2012, 
que diferencia tres eixos finalistes o substantius (recerca, formació 
i difusió, construcció de pau i prevenció de conflictes) i tres d’ins-
trumentals, i les eines per aconseguir els substantius (internacio-
nalització i serveis a altres actors, recursos i organització). Aquest 
darrer apartat inclou també les dades de la memòria econòmica i 
auditoria.

El Pla Pluriennal es concreta, a més, en un Pla d’Actuacions que es-
pecifica, per eixos i objectius, les activitats previstes per a cada any 
amb l’objectiu d’acomplir progressivament el que s’ha previst asso-
lir a finals del 2012. Aquest Pla, elaborat per la Presidència i la Di-
recció amb el suport de tot l’equip humà, l’aprova la Junta el primer 
trimestre de cada any. Concretament, el Pla del 2011, acomplert al-
menys en un 75%, destacava algunes actuacions: a) consolidar els 
dos programes de recerca («Conflictes armats: dret i justícia»; «Se-
guretat humana, transformació de conflictes i investigació per a la 
pau») i afinar i consolidar el que ja s’estava fent (Working Papers, 
ajuts a la recerca i predoctorals, preparació d’observatoris...); b) dis-
posar d’un nou local, per a oficines, per permetre que la seu social 
sigui lloc de reunions, seminaris i exposicions, a més d’ubicació de 
la biblioteca i el centre de documentació (a principis de 2011 es va 
produir el trasllat de les oficines a l’Avinguda Diagonal 409, sisena 
planta); c) consolidar les col·leccions de llibres coeditats amb edi-
torials (se n’han preparat quatre, que publiquen almenys dos llibres 
l’any cadascuna), redefinir la línia d’edicions pròpies (col·leccions 
d’Informes i Documents i diverses publicacions fora de col·lecció), 
tot estudiant l’edició de llibres només en format electrònic; i d) in-
crementar la presència pública i el coneixement de l’ICIP, així com 
la presència i l’activitat de l’ICIP pel territori català. Els detalls, per 
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ser fidels al compromís de no judicar ni qualificar, es poden trobar 
justament a la memòria.

Només em falta destacar tres coses. Primer, la molta feina feta per 
tot l’equip de l’ICIP per ajustar la nostra activitat a la nova situació 
pressupostària derivada de la caiguda d’ingressos arran de la crisi 
econòmica i de les mesures que al respecte ha pres el Govern de la 
Generalitat durant l’any 2011. Tornar a xifres pressupostàries com 
les de la posada en funcionament de l’ICIP, quan encara no s’havi-
en contret obligacions pluriennals com les derivades dels ajuts pre-
doctorals, ha tensionat l’activitat de la institució. Ha calgut, a més, 
ajustar la despesa interna, renunciant a convocar alguna plaça apro-
vada i deixant la plantilla a hores d’ara en una xifra inferior a la de 
començament de 2011. En tot cas, tot i ser difícil era quelcom que 
calia fer, sí o sí. 

En segon lloc, assenyalar que el 2011 s’han iniciat diversos canvis 
estructurals que es veuran reflectits durant el 2012. N’hi haurà prou 
en esmentar-ne tres. El primer, vinculat a la renovació de la Jun-
ta: s’ha produït una primera modificació en canviar els tres mem-
bres designats pel Govern; i resta pendent, malgrat la insistència de 
l’ICIP, la renovació parcial de membres elegits pel Parlament pre-
vista per la Llei a la meitat del mandat, amb un any de retard per la 
paràlisi del Consell Català de Foment de la Pau, tot i que es preveu 
que es resolgui a mitjans de 2012. El segon canvi, derivat de l’apro-
vació de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, implica reduir 
el nombre de membres de la Junta de 12 a 10 (7 nomenats pel Par-
lament, amb una clàusula que estableix que la primera renovació 
parcial, pendent, només afectarà 3 membres) i de 14 a 10 els mem-
bres del Consell Assessor. I, en tercer lloc, el fet que ja estem en la 
fase final de vigència del Pla Pluriennal, que conclou el 2012, el que 
posa l’èmfasi en l’avaluació i la preparació del següent.



Per acabar, només em resta recordar que la feina que presentem, 
encara pendent de consolidació i de ben segur millorable, s’inspi-
ra totalment en el mandat que donà el Parlament de Catalunya a la 
Junta de Govern mitjançant la Llei de creació i la designació de nou 
dels seus membres. Una feina que no hauria estat possible sense la 
voluntat i la tasca de tots els membres de la Junta, de l’equip humà 
de l’ICIP, amb la directora en un lloc molt destacat, i de moltes per-
sones que —al Parlament, a les administracions, al departament de 
Governació i de Relacions Institucionals, a la societat civil i a les uni-
versitats— ens han donat molts cops de mà. Gràcies a totes elles.

Rafael Grasa
President de l’ICIP

(rgrasa.icip@gencat.cat)
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L ’ IC IP  2011 D ’uN COP D ’uLL

La INST I TuC IÓ

Creació:
Parlament de Catalunya, desembre del 2007, mitjançant Llei 
Seu social: 
Gran Via 658, 08010, Barcelona
Trasllat seu oficines:
Febrer 2011. Trasllat de les oficines de Via Laietana 69 a Avinguda 
Diagonal 409, 6a planta, 08008, Barcelona
Junta de Govern: 
12 membres (9 membres nomenats pel Parlament de Catalunya  
i 3 pel Govern)
President: 
Rafael Grasa
Directora: 
Tica Font
Equip humà: 
14 persones
Pressupost definitiu 2011: 
2.018.919,18 euros1

Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Pla Plurien-
nal 2009-2012 (juliol 2008), Reglament orgànic de l’ICIP (DOGC, 
1/07/2009); Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per 
agilitar l’activitat administrativa.

1.  Inclou modificacions i romanent de l’any 2010. El pressupost aprovat per l’exercici 
era de 1.618.000,00 euros.
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aCT Iv I TaTS 2011

1 .  rECErCa

Nombre d’ajuts per a estudis predoctorals concedits: 12 ajuts re- ■

novats i 4 de nova adjudicació, per un import de 314.000 euros
Nombre d’ajuts per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau  ■

concedits: 9 ajuts per un import de 80.000 euros
Nombre de Working Papers publicats: 8 ■

Nombre de Policy Papers publicats: 4 ■

Nombre de Dossiers Bibliogràfics publicats: 3 ■

Nombre de seminaris de recerca realitzats: 2 ■

Nombre de llibres catalogats: 2.239  ■

Nombre de revistes disponibles on-line: 155 ■

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

Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives totals: 23 ■ 2

Nombre de persones que hi han assistit: al voltant de 1.300 ■

Nombre de llibres coeditats: 9 ■

Nombre d’actes pel territori català (excepte Barcelona): 5 ■

Nombre de publicacions ICIP (Informes, Documents, altres): 4 ■

Nombre de butlletins i de revistes  ■ Per la Pau /Peace in Pro-
gress publicades: 9 butlletins i 5 edicions de la revista

2.  Comptabilitzades les activitats organitzades per l’ICIP, prescidint dels actes de ser-
vei altres actors i de la participació de l’Institut en activitats alienes.
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3 .  CONSTruCC IÓ DE Pau I  PrEvENC IÓ 
DE CONFL ICTES 

Nombre de seminaris, jornades, activitats sobre construcció  ■

de pau:
– A Catalunya: 2
– Fora de Catalunya: 5

4 .  SErvE IS  a aLTrES ENT I TaTS 
I  OrGaNITZaC IÓ INTErNa DuraNT EL 2011

Nombre de convenis signats: 8 ■

Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions ■ : 10
Participació en iniciatives a nivell internacional: 7 ■

Nombre de places convocades: El 2011 s’han cobert dues  ■

places aprovades per la Junta de Govern durant el 2010; una 
plaça coberta per vacant dotada pressupostàriament i una 
substitució per baixa de maternitat.
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aCT Iv I TaT  INST I TuC IONaL

L’activitat institucional de l’ICIP està marcada per la celebració de 
dos actes commemoratius anuals, amb motiu de la Diada de la No-
violència, el 30 de gener, i el Dia Internacional de la Pau, el 21 de 
setembre, i per la compareixença anual davant del Parlament. 

Entre les activitats vinculades al funcionament institucional de 
l’ICIP, el 2011 també ha destacat la creació del Premi ICIP Cons-
tructors de Pau, que tindrà caràcter anual. El I Premi ICIP s’atorgà 
a finals d’any i es lliurarà a principis del 2012. Addicionalment, el 
2011 s’ha concedit un Premi ICIP Extraordinari al Parlament de Ca-
talunya, en ser el màxim representant de la sobirania popular, del 
llegat de les institucions catalanes de pau i resolució de conflictes 
com a Pau i Treva i el Consolat del Mar.

1 .  La JuNTa DE GOvErN

La Junta de Govern de l’ICIP està actualment integrada per dotze 
membres, nou escollits pel Parlament i tres nomenats pel Govern. 
Els tres membres designats per l’executiu s’han renovat el juliol del 
2011. A més, està en marxa el procediment de renovació parcial dels 
membres designats pel Parlament, amb força retard per la falta d’ac-
tivitat del Consell Català de Foment de la Pau.
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Cal destacar també que la Llei 11/2011 de reestructuració del sec-
tor públic per agilitar l’activitat administrativa ha canviat diversos 
aspectes de la Llei 14/2007 de l’ICIP, reduint el nombre de mem-
bres de la Junta de Govern de 12 a 10 (7 designats pel Parlament i 
3 pel Govern). 

MEMBrES ESCOLL I TS  PEL ParLaMENT

Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau.

Anna Bastida, professora del Departament de Didàctica de les Ci-
ències Socials de la Universitat de Barcelona (UB).3

Vicenç Fisas, director de l’Escola de Cultura de Pau, Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals de la UAB. 
Actua com a president de la Junta, per elecció unànime dels seus 
membres.

Àngels Mataró, directora de l’Associació de Nacions Unides a Es-
panya (ANUE).

Arcadi Oliveres, professor del Departament d’Economia Aplica-
da de la UAB.

Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional Públic, Universi-
tat Rovira i Virgili (URV).

Mònica Sabata, psicòloga.

3.  Anna Bastida ha dimitit com a membre de la Junta de Govern per motius personals, 
per la qual cosa la Junta de Govern té 11 membres a l’espera que s’efectuï la perti-
nent renovació per part del Parlament de Catalunya.
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Josep Maria Terricabras, catedràtic del Departament de Filoso-
fia i Filologia i director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani, Universitat de Girona (UdG).

MEMBrES DES IGNaTS PEL GOvErN

Joan Auladell i Fontseca, director general de Relacions Institu-
cionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya.

Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya.

Eulàlia Pascual i Lagunas, presidenta de la Federació Catalana 
d’ONG pels Drets Humans.

Durant el 2011 la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit nou vegades 
en plenari i quatre cops la Comissió de Recerca. De la seva activitat, 
destaquen els següents punts: 

Primer, els debats sobre els membres del futur Consell Assessor In-
ternacional de l’ICIP, tot i que van quedar aturats quan el Govern 
va manifestar la voluntat d’introduir canvis a través de la Llei de re-
estructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa. 
Finalment aquesta Llei ha reduït el nombre de membres del Consell 
Assessor de 14 a 10. 

Segon, la revisió de les bases i la nova convocatòria d’ajuts predocto-
rals i de recerca en l’àmbit de la pau, que es fa mitjançant l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

Tercer, la creació del Premi ICIP Constructors de Pau de caràcter 
anual i, posteriorment, l’adjudicació de la primera edició.
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Quart, l’aprovació de la formalització de diversos convenis de col-
laboració amb altres entitats (per exemple amb la Biblioteca de Ca-
talunya per donar difusió digital a revistes catalanes antigues i/o 
descatalogades que formen part de la memòria històrica i del pen-
sament i l’acció per al pau a Catalunya). 

Cinquè, la renovació del conveni amb el programa Latituds de Te-
levisió de Catalunya amb l’objectiu de promoure la difusió de pro-
jectes de drets humans, construcció de pau, cooperació i desenvo-
lupament.

Pel què fa al funcionament ordinari de la institució, destaca l’apro-
vació de la memòria econòmica i de la liquidació del pressupost de 
2011, així com l’aprovació de l’auditoria independent dels comptes 
anuals i les bases d’execució del pressupost per al 2012 i un esbor-
rany del Pla d’Activitats 2012.

També ha estat objecte d’estudi de la Junta de Govern l’informe de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya de fiscalització del Pro-
grama 131, Participació ciutadana i qualitat democràtica, corres-
ponent a l’exercici del 2009, del qual formava part l’ICIP. Després 
de rebre el projecte d’informe signat per la síndica Emma Balseiro 
Carreras (21 de juliol), l’ICIP va presentar al·legacions en el termi-
ni concedit (15 de setembre), les quals es van tractar en una reunió 
entre la directora de l’ICIP i la síndica. La Junta de Govern va de-
batre les al·legacions i va agrair la feina feta per la sindicatura, que 
permetrà millorar i esmenar processos i actuacions. Els dos docu-
ments –l’informe i les al·legacions– figuren en el CD que acompa-
nya la memòria.

al·legacions

 informe de la 

Sindicatura de

Comptes sobre

exercici 2009

(PDF) 

Informe

Sindicatura

 de Comptes

exercici 2009 

(PDF) 
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2 .  COMParEIXENÇa aL 
ParLaMENT DE CaTaLuNYa

En compliment de la Llei 14/2007 de creació de l’ICIP, el president 
de la institució, Rafael Grasa, va comparèixer l’1 de juliol a la comis-
sió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya per pre-
sentar l’Informe Anual d’Activitats - Memòria ICIP 2010 i detallar 
els projectes futurs de l’ICIP.

3 .  COMMEMOraCIÓ 
DELS D IES INST I TuC IONaLS

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

Per segon any consecutiu, l’ICIP va commemorar amb un acte pú-
blic el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, que se celebra el 30 de 
gener. El 2011 ho va fer a Olot, a la Garrotxa, seguint la voluntat ex-
pressada a la línia estratègica 13 del Pla Pluriennal d’estendre l’ac-
tivitat arreu del territori català. 

L’acte de commemoració, coorganitzat amb l’Ajuntament d’Olot, es 
va centrar en el paper de les dones en la construcció de la pau al Prò-
xim Orient i va constar de dues activitats: la presentació i exhibició 
de l’exposició Paraules descalces. Dones fent Pau, del fotògraf Dani 
Lagartofernández i produïda per l’ICIP; i l’estrena del documental 
Om Mohammad. La mare d’en Mohammad, realitzat pel mateix fo-
tògraf, amb producció també de l’Institut. En l’acte va participar el 
fill de la protagonista de l’audiovisual, Mohammad Rujailah, l’autor 
del treball i la tècnica de l’ICIP Elena Grau.

Compareixença 

del president 

de l’ICIP al 

Parlament

(PDF)
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D Ia  INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE

L’ICIP va commemorar el Dia Internacional de la Pau amb un acte 
públic a la seva seu social en què el president de l’ICIP va llegir la 
Declaració Institucional anual. Sota el títol ‘Institucions de Pau’, la 
Declaració va reivindicar les institucions de pau i l’escolta i el dià-
leg com a condició indispensable per a la resolució de conflictes, i 
va esmentar els següents compromisos de futur: reforçar el treball 
relacionat amb dues institucions de llarga tradició a Catalunya, Pau 
i Treva i el Consolat del Mar, articular bona part de les activitats en-
torn l’anàlisi del Programa de Pau de Boutros Boutros-Ghali, que el 
2012 compleix 20 anys, i fer un seguiment de processos en marxa, 
com les revoltes al món àrab, la reconstrucció a la Costa d’Ivori o el 
Tractat de Comerç d’Armes. 

L’acte va comptar amb les intervencions de la presidenta del Parla-
ment de Catalunya, Núria de Gispert, la vicepresidenta del Govern 
de la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucio-
nals, Joana Ortega, i els artistes Josep Asunción i Gemma Guasch, 
que van presentar el projecte d’art visual ESCOLTA. L’acte va reunir 
representants d’entitats i de la societat civil. 

Lectura de la Declaració 
Institucional en motiu de 

la commemoració del Dia 
Internacional de la Pau

Declaració

Institucional

21 de setembre

(PDF) 
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4 .  PrEMI  IC IP  CONSTruCTOrS 
DE Pau 

Amb l’objectiu de guardonar i reconèixer públicament a persones, 
col·lectius o entitats que han treballat i han contribuït d’una mane-
ra destacada i dilatada a promoure i fomentar la pau, la Junta de 
Govern de l’ICIP ha aprovat el 2011 la creació del Premi ICIP Cons-
tructors de Pau.

El guardó té caràcter anual i consisteix en una distinció honorífica, 
un reconeixement públic i una escultura creada pel Premi Nobel de 
la Pau, activista i artista Adolfo Pérez Esquivel, anomenada Porta 
del Sol. La convocatòria per a la primera edició del Premi ICIP Cons-
tructors de Pau va estar oberta del 15 de setembre a l’1 de novembre 
de 2011. El 20 de desembre, la Junta de Govern va acordar concedir 
el Premi ICIP Constructors de Pau 2011 al col·lectiu d’objectors i in-
submisos al servei militar obligatori, simbolitzats en Pepe Beunza, 
primer objector de l’Estat espanyol per raons ideològiques. El guar-
dó reconeix el col·lectiu “en representar una lluita llarga i diversa 

Lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 
Extraordinari a la presidenta del Parlament,  

Núria de Gispert
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contra el servei militar obligatori, que contribuí a l’aprofundiment 
de la democràcia i a difondre els valors de la cultura de la pau i, amb 
el rebuig a l’ús de les armes, l’objecció de consciència, la desobedi-
ència civil i la resolució noviolenta dels conflictes”. El Premi ICIP 
Constructors de Pau 2011 es lliurarà a principis de 2012. 

Així mateix, la Junta de Govern de l’ICIP també va acordar conce-
dir una edició extraordinària del Premi ICIP Constructors de Pau al 
Parlament de Catalunya en representar i simbolitzar la continuïtat 
i el llegat de dues institucions creades pel poble de Catalunya per 
fer de l’ideal de pau una realitat: Pau i Treva i el Consolat de Mar. 
El president de l’ICIP, Rafael Grasa, va lliurar el premi a la presi-
denta del Parlament, Núria de Gispert, en el transcurs de l’acte de 
commemoració de 40è aniversari del discurs de Pau Casals davant 
l’Assemblea de les Nacions Unides, que va tenir lloc el 24 d’octubre 
al Palau del Parlament. 

Ratificació de

l’acord sobre

 Concessió del

 Premi ICIP al

 Parlament de

 Catalunya

(PDF) 

acord de

concessió

del Premi

ICIP 2011 a

objectors i 

insubmisos

(PDF) 
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MEMÒrIa D ’aCT Iv I TaTS 
EN FuNC IÓ DELS E IXOS 
DEL PLa PLurIENNaL

EIX 1  (F INaL ISTa) :  rECErCa

L’Eix 1 del Pla Pluriennal estableix la construcció d’una línia sòli-
da de recerca que inclou l’organització de programes de recerca, la 
concessió d’ajuts, la publicació de treballs d’investigació o el man-
teniment de la biblioteca per afavorir la transferència de coneixe-
ments. 

1 .  PrOGraMES DE rECErCa

Al llarg del 2011 l’ICIP ha ampliat i consolidat els dos programes de 
recerca que té en marxa, d’acord amb la línia estratègica 1 del Pla 
Pluriennal. 

PrOGraMa DE rECErCa 1 : 
‘ CONFL ICTES arMaTS :  DrET  I  JuST íC Ia ’

En el marc d’aquest programa, coordinat per Antoni Pigrau, catedrà-
tic de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Junta de Govern, 
el 2011 s’han organitzat els seminaris ‘Empreses en contextos de 
conflicte’ i ‘Reptes i qüestions d’actualitat del dret interna-
cional humanitari’. També s’ha preparat el seminari ‘El futur de 
la Cort Penal Internacional’, que se celebrarà el gener de 2012, 
i s’està treballant en el seguiment de la pràctica internacional sobre 
la repressió dels crims de guerra.

Seminari

Empreses 

en Contextos

de Conflicte:

1. Concept

Paper (PDF)

2. Programa

(PDF) 

Programa

Seminari Dret

Internacional

Humanitari

(PDF)
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PrOGraMa DE rECErCa 2 :
‘ SEGurETaT  HuMaNa ,  TraNSFOrMaCIÓ DE
CONFL ICTES I  INvEST IGaC IÓ PEr a La Pau ’ 

Aquest segon programa, coordinat per Rafael Grasa, professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i president de l’ICIP, ha comptat 
el 2011 amb el seminari internacional ‘Polarització i conflictes a 
l’Amèrica Llatina. Reptes per la transformació de conflic-
tes i la seguretat humana’. D’aquest seminari s’ha publicat una 
relatoria i el 2012 es publicarà un llibre amb les versions definitives 
dels treballs presentats.

En el marc d’aquest programa de recerca, també s’ha posat en marxa 
la publicació de la sèrie Policy Papers i l’ICIP Dossier Bibliogràfic.

2 .  WOrKING PaPErS

Durant l’any 2011 l’àrea de recerca de l’ICIP ha ampliat la col·lecció 
de Working Papers amb la publicació de 8 títols més. Els treballs 
d’investigació s’han revisat i publicat amb l’ajut d’un Consell Edito-
rial i de diverses persones que han actuat com a lectors. Cada docu-
ment s’ha publicat en paper en l’idioma de la versió original i tots 
s’han traduït a una o a dues llengües més. Aquesta és la relació dels 
títols publicats durant el 2011: 

2011/1. La lucha contra la impunidad de los crímenes internacio-
nales en España: de la persecución a Pinochet a la inculpación del 
juez Garzón, per Claudia Jiménez Cortés (en castellà i anglès).

2011/2. Nuevas tendencias en la construcción de la paz. Otra for-
ma de innovación social, per Gorka Espiau i Pol Ríos (en castellà 
i anglès).

Seminari 

Polarització

 i Conflictes

 a l’amèrica

 Llatina:

1. Concept

Paper (PDF)

2. Programa

(PDF) 

Working Papers

(PDF) 
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2011/3. Cultural relativism in the Universal Periodic Review of 
the Human Rights Council, per Roger Lloret Blackburn (en anglès 
i català).

2011/4. El Foro Social Mundial y los movimientos antisistémicos, 
per Jordi Calvo (en castellà i anglès).

2011/5. Una anàlisi comparativa de la despesa militar espanyola 
en el molt llarg termini (1850-2009), per Alfonso Herranz, Oriol 
Sabaté i Gregori Galofré-Vilà (en català i anglès).

2011/6. Mechanisms of Neo-colonialism. Current French and Bri-
tish influence in Cameroon and Ghana, per Diana Haag (en anglès 
i català).

2011/7. Segregation and the onset of civil war, per Lesley-Ann Da-
niels (en anglès i català).

2011/8. New developments of peace research: the impact of recent 
campaigns on disarmament and human security, per Javier Alcal-
de i Rafael Grasa (en anglès, català i castellà).

3 .  POL ICY PaPErS

L’ICIP ha inaugurat el 2011 una nova sèrie de publicacions, els Poli-
cy Papers, que té com a objectiu proporcionar un fòrum per a l’anà-
lisi de qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques 
en el camp de la pau i de la seguretat, amb recomanacions per a mi-
llorar-ne l’acció. 

Els Policy Papers es publiquen en format electrònic en català, caste-
llà i anglès, i es poden consultar a l’apartat de ‘Publicacions’ del web 
del l’ICIP. Aquesta és la relació de títols publicats durant el 2011: 

Policy Papers

(PDF) 
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2011/1. La prevenció de conflictes de la Unió Europea deu anys des-
prés de Göteborg. A l’avantguarda o a la deriva?, per Julia Schü-
nemann.

2011/2. Estratègies per redimensionar la relació entre la UE i la 
CPI després de Kampala, per Claudia Jiménez Cortés, Montserrat 
Pi Llorens i Esther Zapater Duque.

2011/3. Com fer més efectiva l’exigència de responsabilitat penal 
dels funcionaris i experts de les Nacions Unides en missió?, per Xa-
vier Pons Rafols. 

2011/4. Construir la pau i el desenvolupament a la Costa d’Ivori: 
decisions nacionals, responsabilitats i deures compartits, per Albert 
Caramés i Rafael Grasa (publicat també en francès).

4 .  DOCuMENTS I  INFOrMES

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

2011/5. Pau, Conflictes i Seguretat a l’Àfrica (en català). Relato-
ria del seminari internacional organitzat per l’ICIP el novembre de 
2010. 

2011/6. La Pau en Moviment. Protestes, polítiques, impactes. Les 
experiències del moviment per la pau a Itàlia i Espanya (en català 
i castellà). Relatoria del seminari internacional organitzat per l’ICIP 
l’octubre de 2010. 

2011/7. Polarización y conflictos en América Latina (en castellà, 
versió en paper i en català i anglès, versió electrònica). Relatoria del 
seminari organitzat per l’ICIP el maig de 2011.

Documents

i Informes

(PDF) 
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En el capítol de Documents i Informes durant el 2011 també s’han 
publicat els següents treballs: 

2011/3. Justicia en épocas de transición. Conceptos, Modelos, De-
bates, Experiencias, per Farid Samir Benavides (en castellà, versió 
electrònica).

2011/4. La Unión Europea y la Conferencia de Revisión de la Cor-
te Penal Internacional, per Claudia Jiménez Cortés, Monterrat Pi 
Llorens i Esther Zapater Duque (en castellà).

5 .  B IBL IOTECa I  CENTrE DE DOCuMENTaC IÓ

La línia estratègica 3 de l’Eix de Recerca recull el compromís d’esta-
blir i mantenir una biblioteca, presencial i digital, que permeti i afa-
voreixi la recerca i la transferència de coneixements. La biblioteca 
de l’ICIP conté un fons centrat en temes de relacions internacionals, 
pau, seguretat i transformació de conflictes. La biblioteca ha obert 
a tot el públic en general, disposa d’una sala de consulta i, enguany, 
ja ha endegat el servei de préstec per a investigadors acreditats vin-
culats a universitats i centres de recerca. 

Totes les obres disponibles a l’ICIP es poden consultar en el Catà-
leg de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya (XBEG), de la qual forma part. Actualment hi ha aproxi-
madament 4.000 llibres i documents entrats al catàleg. Durant el 
2011 s’han catalogat 2.239 exemplars.

A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca ha desenvo-
lupat nous serveis per posar a disposició dels seus usuaris. Per una 
banda, es dóna accés a les bases de dades Political Science Comple-
te i International Security & Counter-Terrorism Reference Center, 
que buiden centenars de publicacions especialitzades de l’àmbit. Per 
una altra, s’ha contractat un servei de consulta de números de l’any 
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en curs i retrospectius de 155 revistes electròniques especialitzades 
en temes de pau i conflictes. Per tal de completar el ventall d’acces-
sos a publicacions en línia, la biblioteca compta amb la subscripció 
a revistes en paper. 

Al mateix temps, totes les publicacions de l’ICIP són buidades i cata-
logades als repositoris de documents Recercat (http://www.recercat.
cat/) i Social Science Research Network (http://www.ssrn.com/).

Durant el 2011, la biblioteca ha estat oberta al públic de dilluns a di-
jous de 09:00 a 19:00 i divendres de 09:00 a 15:00 hores.

COL ·LaBOraC IÓ aMB La B IBL IOTECa 
DE CaTaLuNYa

La recerca de la memòria històrica i del pensament i l’acció paci-
fista a Catalunya constitueix un objectiu cabdal per l’ICIP i és per 
això que la línia estratègica 5 del Pla Pluriennal estableix la creació 
d’un fons documental de fonts escrites i orals del moviment per la 
pau a Catalunya. En aquest sentit, per tal de procedir a la preserva-
ció de les aportacions del moviment per la pau català, l’ICIP, en col-
laboració amb la Biblioteca de Catalunya, ha iniciat la digitalització 
de revistes editades per entitats i associacions vinculades a aquest 
moviment. La digitalització permetrà la difusió d’aquests fons poc 
coneguts i bastant difícils de localitzar atès el seu caràcter especi-
al, sovint allunyat de les cadenes editorials habituals, i la dispersió 
d’aquests fons en el territori català. Per aquest motiu, s’ha selecci-
onat un llistat de les revistes més significatives de l’època per tal de 
localitzar-ne les col·leccions complertes, digitalitzar-les i fer-les de 
consulta pública i àgil a través d’Internet. Per tal de fer-ne difusió, 
i entroncant amb el projecte, la Biblioteca de Catalunya impulsa el 
projecte de digitalització del patrimoni hemerogràfic català, que rep 
el nom d’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) i des d’on se-
ran consultables els fons digitalitzats.

http://www.recercat.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.ssrn.com/
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D’altra banda, durant el 2011 s’han catalogat i fet públics al Banc 
Iconogràfic de la Generalitat (BIG) 94 documents. Al BIG s’hi ha pu-
blicat i descrit una selecció de fotografies, vídeos i àudios dels actes 
celebrats i organitzats per l’ICIP.

MéS PrESÈNC Ia D IG I TaL

Per tal de potenciar la presència de la institució al web social i, a 
la vegada, comptar amb un gestor d’enllaços potent, s’ha creat un 
compte de Delicious en què s’hi llisten organismes, institucions, 
fundacions que tracten temes d’interès per l’ICIP. Un cop finalitzat 
aquest projecte se li donarà sortida mitjançant el web de la biblio-
teca. Durant aquest any s’han incorporat a Delicious més de 600 
enllaços.

Amb finalitat arxivística, s’ha obert una base de dades per tal de re-
copilar tot el que l’ICIP edita en amb el seu segell i conservar-ne, 
així, un fons històric. En acabar l’any ja s’han introduït 143 regis-
tres.

La biblioteca de l’ICIP
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I C IP  DOSS IEr B IBL IOGrÀF IC

Dins del programa de recerca “Seguretat humana, transformació de 
conflictes i investigació per la pau”, l’ICIP ha iniciat el 2011 la publi-
cació de l’ICIP Dossier Bibliogràfic, un recull dels articles més re-
llevants sobre pau i seguretat publicats a les revistes que estan dis-
ponibles a la biblioteca. Els articles es distribueixen en 8 categories 
(seguretat humana, transformació i resolució de conflictes, construc-
ció de pau i operacions de pau, investigació per la pau, educació per 
la pau i cultura de pau, justícia en transicions i justícia penal, drets 
humans i seguretat privada) i cada dossier inclou una secció espe-
cífica sobre un tema d’actualitat.

L’ICIP Dossier Bibliogràfic es publica en format electrònic quatre 
vegades l’any, en català, castellà i anglès. Aquests són els números 
publicats el 2011: 

ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 1 (primavera) ■

ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 2 (estiu) ■

ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 3 (tardor) ■

6 .  OBSErvaTOr IS  I  DOSS IErS TEMÀT ICS

Els Observatoris ICIP, derivats de la línia estratègica 4 de l’Eix de 
Recerca del Pla Pluriennal, contribueixen al seguiment, avaluació i 
reflexió d’alguns aspectes significatius del foment de la pau. Prete-
nen estimular les accions orientades al canvi social mitjançant l’ela-
boració de bones informacions i anàlisis per a la societat, els inves-
tigadors i les administracions. 

Durant l’any 2011 s’ha treballat en la posada en marxa de quatre 
observatoris:

ICIP Dossier

Bibliogràfic

(PDF) 
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OBSErvaTOr I  DELS LL IBrES DE TEXT
D ’ENSENYaMENT OBL IGaTOr I

L’objectiu final és analitzar críticament el tractament dels llibres de 
text d’història i ciències socials de les diferents formes de violència, 
conflictes i dels processos de pau, amb una metodologia comparada 
i exàmens regulars per, després, proposar eventuals canvis. Durant 
el 2011, les tasques s’han centrat en preparar la recerca, precisant 
la metodologia, definint els conceptes claus, la pauta d’anàlisi i els 
indicadors que s’empraran. A més, s’han analitzat els llibres de text 
de socials corresponents al nivell de 4t d’ESO, per tal d’extreure’n 
conclusions i elaborar un informe final durant el primer semestre 
del 2012.

OBSErvaTOr I  DEL C ICLE arMaMENT íST IC
ESPaNYOL

S’han establert els criteris per la selecció del documents que han de 
formar part d’aquest observatori, dividits en diferents àrees: pres-
supostos de defensa, l’R+D militar, principals inversions militars, 
exportacions de material de defensa, principals indústries d’arma-
ment, forces armades, política de defensa i tractats internacionals. 

OBSErvaTOr I  DEL MOv IMENT PEr La Pau

S’ha elaborat el projecte del què ha de ser l’observatori, tot identifi-
cant els elements dels quals caldrà fer seguiment (entitats, campa-
nyes, estudis, agendes, etc.) i s’han establert els criteris per selec-
cionar la informació. En paral·lel, s’ha dissenyat l’arquitectura de 
l’espai web que contindrà la informació i s’han identificat els seus 
usuaris potencials. Durant el 2012 l’observatori estarà operatiu.
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OBSErvaTOr I  DE L ’aCT Iv I TaT  DE LES
NaC IONS uNIDES EN TEMES DE Pau 
I  SEGurETaT

Aquest observatori fa un seguiment de l’activitat anual de les Nacions 
Unides en temes de pau i seguretat. Conté un resum de tota la docu-
mentació generada pels òrgans de l’ONU en matèria de seguretat, pau 
i resolució de conflictes, en particular l’Assemblea General, el Consell 
de Seguretat i el Consell de Drets Humans. La informació està basa-
da en informes periòdics que es poden consultar al web de l’ICIP, en 
català i castellà. Actualment l’observatori disposa de la documentació 
relativa al 2010 i al primer semestre del 2011. A principis del 2012 es-
tarà disponible la informació relativa al segon semestre del 2011.

DOSS IErS TEMÀT ICS

El 2011 l’ICIP ha obert un apartat virtual de ‘Dossiers temàtics’ per 
a recopilar informació sobre temes d’interès de l’Institut. 

El primer dossier en funcionament fa referència al Tractat sobre el 
Comerç d’Armes (TCA), que és previst que se signi a les Nacions Uni-
des l’estiu del 2012. Aquest dossier vol ser un fòrum d’informació i de-
bat sobre el TCA i inclou notícies de premsa nacional i internacional, 
material acadèmic rellevant, ja sigui en format de monografies o d’ar-
ticles en revistes especialitzades, i una agenda d’activitats. L’espai web 
està pensat per ser interactiu i per això el compte Twitter de l’ICIP ha 
obert una secció específica sobre el Tractat de Comerç d’Armes.

7 .  SEMINarIS  DE rECErCa

Durant l’any 2011, l’ICIP ha organitzat dos seminaris de recerca en 
què els investigadors han debatut amb un grup reduït de persones 
documents que estaven en curs d’elaboració o acabats de publicar, 
per tal de recollir suggeriments i conclusions.
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SEMINarI  DE rECErCa aMB JOrDI  CaLvO
(JuNY)

Jordi Calvo va presentar el treball El Fòrum Social Mundial i els 
moviments antisistèmics, basat en la seva tesi doctoral. L’autor és 
doctor en pau, conflictes i desenvolupament, economista i investi-
gador sobre moviments socials i cultura de pau.

SEMINarI  DE rECErCa aMB raFaEL GraSa
(OCTuBrE)

Rafael Grasa va presentar el treball Canvi i continuïtat al sistema i 
a la societat internacional: els impactes de la crisi econòmica i fi-
nancera. 

8 .  aJuTS PrEDOCTOraLS I  a La
INvEST IGaCIÓ

Per tercer any consecutiu, l’ICIP ha obert durant el 2011 dues con-
vocatòries d’ajuts a la recerca: una convocatòria d’ajuts per a la for-
mació d’investigadors novells (predoctorals) i una altra per la con-
cessió d’ajuts per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau. Totes 
dues estan gestionades a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca (AGAUR). Amb un import de 394.000 euros, 
la concessió d’aquests ajuts s’emmarca en el Pla de Recerca i Inno-
vació de Catalunya i en el Pla Pluriennal de l’ICIP.

D’acord amb les resolucions que es van fer públiques al desem-
bre, l’ICIP ha concedit setze ajuts (dotze de renovació, ja conce-
dits els anys 2009 i 2010, i quatre de nous) corresponents a la pri-
mera convocatòria (investigadors novells), amb un import total de 
314.000 euros; i nou ajuts a projectes de recerca sobre la pau de 
cinc universitats catalanes i centres de recerca, per un import total 
de 80.000 euros.
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aJuTS DEST INaTS a uNIvErS I TaTS
I  CENTrES DE rECErCa PEr a La
CONTraCTaC IÓ DE PErSONaL 
INvEST IGaDOr NOvELL (F I - IC IP  2011) : 

1. El fracàs de l’opció no nacionalista a Bòsnia i Hercegovina 
(1990-1992). Sol·licitant: Alfredo Sasso. Director: Dr. Francis-
co Veiga.

2. Pacifisme i antimilitarisme. Moviments socials al tardofran-
quisme i la democràcia. Sol·licitant: Carlos Ángel García Or-
dás. Director: Dr. Martí Marin.

3. Governance transfer in post-conflict peace-building. Sol-
licitant: Lesley-Ann Daniels. Director: Dr. Jacint Jordana.

4. El paramilitarismo en las regiones de Colombia y la forma-
ción desigual del Estado. El caso de las subregiones de los 
Montes de María y del Sur de la Guajira y Norte del Cesar. 
Sol·licitant: Lina María González Correa. Director: Dr. David 
Bondia.

(Suplent). Les preses de Sendero Luminoso. La part femenina en 
la resolució d’un conflicte. Investigador principal: Caterina Canye-
lles Gamundi.

(Suplent). Proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
de niños usados y vinculados a los grupos armados. Estudio com-
parativo de los casos de Colombia y de Sierra Leona. Investigador 
principal: Martha Isabel Hurtado Granada.

aJuTS PEr a PrOJECTES DE rECErCa EN
L ’ÀMBIT  DE La Pau (r- IC IP  2011)

1. La criminalitat transnacional organitzada en els conflictes 
armats contemporanis. Investigador principal: Caterina Gar-
cia Segura.
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2. Les revoltes àrabs. De la violència unilateral a la guerra: 
Participació i impacte de l’islam polític. Investigador princi-
pal: Ferran Izquierdo Brichs.

3. Àsia central: Una nova cartografia de les relacions energè-
tiques i un nou espai per la constitució de marcs de gover-
nança energètica ambiental. Investigador principal: Aurèlia 
Mañé Estrada.

4. El conflicte de la Casamance i el paper que prenen els medi-
adors en els processos de pau alhora d’establir un diàleg en-
tre la societat joola i l’estat senegalès. Investigador principal: 
Ferran Iniesta Vernet.

5. La incorporació dels drets econòmics, socials i culturals en 
els processos i mecanismes de justícia transicional. Investiga-
dor principal: Jordi Bonet Pérez.

6. Conviure després de la violència: l’afrontament de la recon-
ciliació a Euskadi. Investigador principal: Alvaro Rodriguez 
Carballeira.

7. Situació a Catalunya de la formació permanent del professo-
rat per l’educació per la pau. Anàlisis de les competències del 
formador/a de formador/es del professorat per a la previsió 
i resolució de conflictes en l’àmbit escolar. Investigador prin-
cipal: María Teresa Colén Riau.

8. Technologies of rebellion and violence during civil war. In-
vestigador principal: Laia Balcells Ventura.

9. Agitar la guerra per construir la pau: La gestió del context 
postbèl·lic i la pau interessada en l’antiguitat. Investigador 
principal: Antoni Ñaco Del Hoyo.

Els documents oficials de resolució dels ajuts es poden consultar al 
web de l’ICIP.
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E IX  2  (F INaL ISTa) :  FOrMaCIÓ ,
D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia DE
CONEIXEMENT

L’Eix 2 del Pla Pluriennal, dedicat a la formació i difusió, inclou la 
celebració de seminaris i jornades, cicles de debats, tertúlies i tau-
les rodones, la producció d’exposicions i materials audiovisuals, i 
la publicació de revistes i llibres vinculats amb els temes priorita-
ris de l’ICIP.

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

SEMINarI  INTErNaC IONaL ‘ POLar ITZaC IÓ 
I  CONFL ICTES a L ’aMÈrICa LLaT INa .
rEPTES PEr La TraNSFOrMaCIÓ DE
CONFL ICTES I  La SEGurETaT  HuMaNa ’

Seminari internacional ‘Polarització i conflictes  
a l’Amèrica Llatina’
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Celebrat els dies 5 i 6 de maig a Barcelona, aquest seminari va reu-
nir una vintena d’experts, la majoria llatinoamericans, amb l’objec-
tiu d’iniciar un debat sobre diferents qüestions rellevants per a la 
seguretat humana a l’Amèrica Llatina. Els ponents van analitzar les 
causes i les conseqüències de la polarització política i social a l’Amè-
rica Llatina, l’efervescència dels nous conflictes i les noves formes 
de mobilització ciutadana. El seminari va estar codirigit per Salva-
dor Martí, professor de la Universitat de Salamanca, i Rafael Grasa, 
president de l’ICIP. Posteriorment l’ICIP va publicar-ne la relatoria, 
on es resumeix el contingut de les diferents ponències i les conclu-
sions finals i el 2012 es publicarà un llibre amb les versions defini-
tives dels treballs presentats. 

SEMINarI  INTErNaC IONaL ‘EMPrESES 
EN CONTEXTOS DE CONFL ICTE ’

Seminari internacional ‘Empreses en contextos de conflicte’

Seminari 

Polarització

 i Conflictes

 a l’amèrica

 Llatina:

1. Concept

Paper (PDF)

2. Programa

(PDF) 
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Aquest seminari va tenir lloc els dies 20 i 21 d’octubre a Barcelona 
i va aplegar quaranta experts internacionals de diferents perspec-
tives, tant de l’àmbit acadèmic com d’organitzacions. Van partici-
par-hi especialistes en dret penal internacional, empreses privades 
de seguretat militar, comerç d’armes o explotació de recursos na-
turals, per reflexionar sobre el rol que juga el sector privat en situ-
acions de conflicte. Aquest seminari va estar codirigit per Antoni 
Pigrau, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Prandi, 
investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, i Bruce Broomhall, professor de la Universitat 
de Quebec, Montreal. 

I I  JOrNaDES DEL MOv IMENT DE La Pau 
a CaTaLuNYa

Organitzades per la Federació Catalana d’ONG per la Pau i l’ICIP, 
les jornades van tenir lloc els dies 18 i 19 de novembre i van ser un 
espai de debat entre les diferents entitats del Moviment de la Pau 
centrat en tres eixos: els reptes del Moviment, l’educació en el lleu-
re i en els joves i la comunicació per la pau. 

SEMINarI  ‘rEPTES I  QüEST IONS 
D ’aCTuaL I TaT  DEL DrET INTErNaC IONaL 
HuMaNITar I ’

La Universitat Rovira i Virgili, la Creu Roja i l’ICIP van coorganit-
zar aquest seminari, que va tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre 
a Tarragona. El seminari va reunir investigadors i docents del dret 
internacional públic i de les relacions internacionals per debatre 
sobre les transformacions que està patint la societat internacional 
contemporània.

Seminari

Empreses 

en Contextos

de Conflicte:

1. Concept

Paper (PDF)

2. Programa

(PDF) 

Programa

Seminari Dret

Internacional

Humanitari

(PDF)
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2 .  TErTÚL IES

Al llarg del 2011, l’ICIP ha organitzat sis tertúlies per tal de debatre 
sobre qüestions de l’actualitat i d’interès de l’Institut. Es tracta d’es-
pais de debat, amb un o més convidats experts en la matèria, i amb 
la participació d’entre trenta i quaranta persones. 

TErTÚL Ia SOBrE L ’ÚS DELS MErCENarIS
aMB JOSé Lu IS  GÓMEZ DEL PraDO (MarÇ)

El president del Grup de Treball de Nacions Unides sobre la utilit-
zació de mercenaris va abordar el paper dels nous proveïdors de l’ús 
físic de la força el segle XXI, especialment les empreses privades de 
seguretat militar.

C ICLE ‘EL  F INaL DE La v IOLÈNC Ia : 
uN rEPTE aL Pa íS  BaSC ’  (MaIG I  JuNY)

Cicle per analitzar el present i el futur del conflictes basc que ha 
comptat amb tres tertúlies: ‘Escenaris per la Pau’, amb el catedràtic 
de Ciència Política Pedro Ibarra; ‘La reconstrucció del teixit social’, 
amb el metge i psicòleg Carlos Martín Beristain; i ‘Bildu i la política 
al País Basc’, amb l’advocada Gemma Calvet i el catedràtic de Cièn-
cia Política Joan Botella. 

TErTÚL Ia ‘NEPaL :  CaP a uN S ISTEMa DE
JuST íC Ia  TraNS IC IONaL ’  (OCTuBrE)

Carlos Fernández Torne, responsable de justícia transicional a l’Ofi-
cina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Hu-
mans al Nepal, va conversar sobre el conflicte del Nepal i la possibi-
litat d’aplicar un sistema de justícia transicional al país.
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TErTÚL Ia SOBrE La COSTa D ’ I vOr I
(DESEMBrE)

La construcció de la pau a la Costa d’Ivori és un dels temes d’interès 
de l’ICIP i per això l’Institut va organitzar una tertúlia amb Albert 
Caramés, tècnic de desarmament de la missió de manteniment de la 
pau de l’ONU al país africà (ONUCI). La xerrada va tenir lloc quan 
es complia un any de les eleccions presidencials que van desenca-
denar una greu crisi al país.

3 .  DEBaTS ,  PrESENTaC IONS 
I  TauLES rODONES

Més enllà de les tertúlies, l’ICIP ha organitzat al llarg del 2011 nom-
brosos actes per generar debat i propiciar la reflexió sobre temes 
d’actualitat, així com per donar visibilitat a la tasca i als materials 
produïts per l’Institut.

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE DE D ISCurSOS
DE Pau CaSaLS a SaNT CuGaT (FEBrEr)

El llibre Pau Casals, escrits i discursos: pau, pau i sempre pau!, co-
editat per l’ICIP i Angle Editorial, es va presentar a Sant Cugat en 
un acte que va comptar amb el president de l’ICIP, Rafael Grasa, el 
president de la Universitat Internacional de la Pau i membre de la 
Junta de Govern de l’ICIP, Arcadi Oliveres, i l’editor del llibre Josep 
M. Figueres, entre d’altres. 

DEBaT SOBrE LES rEvOLTES 
aL MÓN ÀraB (aBr IL )

Coincidint amb l’anomenada Primavera Àrab, l’ICIP, el CIDOB i 
l’IEMed van organitzar conjuntament un debat per reflexionar so-
bre els causes dels moviments populars succeïts a Tunísia, Egipte, 
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Iemen, Líbia o Bahrein i les conseqüències pel futur de la regió. El 
debat va comptar amb activistes, acadèmics i periodistes.

aCTE SOBrE EL Tr IBuNaL ruSSELL (aBr IL )

L’ICIP i la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor van organit-
zar la xerrada ‘Tribunal Russell sobre Palestina: Barcelona, Londres, 
Johannesburg’ per analitzar les conclusions de les primeres sessions 
del tribunal. L’acte va comptar amb la participació d’un dels mem-
bres del tribunal, el jutge José Antonio Martín Pallin.

TauLa rODONa SOBrE EL CONFL ICTE 
a La COSTa D ’ I vOr I  (aBr IL )

Amb l’objectiu d’analitzar la crisi política desencadenada al país afri-
cà després de les últimes eleccions presidencials, l’ICIP va organit-
zar la taula rodona ‘Cap a on va la Costa d’Ivori’, amb la participa-
ció Albert Caramés, tècnic de desarmament de la missió de mante-
niment de la pau de Nacions Unides a la Costa d’Ivori (ONUCI) i 
col·laborador de l’ICIP; Gemma Parellada, periodista independent 
corresponsal a la zona; Isabel Higuera, coordinadora de coopera-

Debat sobre les 
revoltes al món àrab 

a la seu de l’ICIP, 
coorganitzat amb el 

Cidob i l’IEMed
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ció internacional de la Fundació Akwaba; i Rafael Grasa, president 
de l’ICIP. 

COL ·LOQuI  SOBrE La IL · LEGaL I TZaC IÓ 
DE SOrTu I  B ILDu (MaIG)

Arran de les sentències del Tribunal Suprem sobre la il·legalització 
de les formacions abertzales Sortu i Bildu, l’ICIP i la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona van organitzar un col·loqui amb la 
participació de juristes, advocats i professors de dret. 

TauLa rODONa SOBrE ELS POBLES
IND íGENES a COLÒMBIa (JuNY)

‘Pobles indígenes a Colòmbia: saviesa en la resistència i processos 
d’organització’ és el títol de la xerrada que va tenir lloc a la seu de 
l’ICIP, coorganitzada amb a Fundació Solidaritat UB, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, l’Observatorio PIC i el Col·lectiu Ma-
loka.

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ TrES Gu INEES ’
(SETEMBrE)

L’ICIP va presentar l’edició en català de Tres guinees, de Virginia 
Woolf, en un acte a la llibreria Pròleg de Barcelona. La presentació 
va anar a càrrec de Maria Villellas, investigadora de l’Escola de Cul-
tura de Pau de la UAB; Elena Grau, tècnica de l’ICIP; i Mar Valldeo-
riola, d’Angle Editorial. El llibre forma part de la col·lecció ‘Clàssics 
de la Pau i de la Noviolència’.

DEBaT SOBrE La rETaLLaDa DE La
DESPESa MIL I Tar (OCTuBrE)

En col·laboració amb la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Co-
marques Gironines, l’ICIP va organitzar l’acte ‘Retallem la despesa 
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militar! Es casos d’Espanya, Amèrica del Sud i Àfrica’ a Girona. El 
debat va comptar amb les intervencions de Lexys Rendón, activis-
ta per la pau i els drets humans i membre del col·lectiu El Liberta-
rio de Venezuela; i Rob Thomson, membre i fundador de Ceasefire 
Campaign, de Sud-Àfrica.

PrOJECC IÓ DEL DOCuMENTaL ‘ PLuJa SECa ’ ,
DE GOrKa ESP Iau ,  aLS C INEMES vErDI
(DESEMBrE)

Poc després de l’anunci d’ETA d’abandonament de la lluita armada, 
l’ICIP va promoure la projecció del documental Pluja seca. Media-
dors internacionals al País Basc al Cinemes Verdi Park de Barce-
lona. L’acte va comptar amb la participació del director del docu-
mental, Gorka Espiau, i amb el professor i membre del Grup Inter-
nacional de Contacte, Pierre Hazan. Tots dos van conversar amb els 
assistents sobre l’actual escenari al País Basc.

4 .  E INES D ’aNÀL IS I

Per tal de desplegar la línia estratègica 7, de l’Eix de Formació i Di-
fusió del Pla Pluriennal, l’ICIP organitza periòdicament les anome-
nades Eines d’anàlisi. Són sessions destinades a tractar un tema mo-
nogràfic, en profunditat, per facilitar informació i elements de debat 
a persones interessades i a sectors professionals concrets, especial-
ment periodistes. Al llarg del 2011 s’han fet dues sessions d’aquest 
tipus al Col·legi de Periodistes de Catalunya:

‘ FÒruM SOC IaL MuNDIaL :  I  DESPréS DE
DaKar QuÈ? ’  (MarÇ)

 
Sessió sobre el paper del Fòrum Social Mundial en un context de cri-
si i retrocés dels drets socials. Esther Vivas (Revolta Global), Ricard 
Vilaregut (CIEMEN), Eulàlia Reguant (Justícia i Pau), Tica Font 
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(directora de l’ICIP) i Luis Blanco (IAC) van opinar sobre les pers-
pectives de Dakar 2011. La sessió va ser introduïda per Jordi Calvo, 
investigador sobre moviments socials i cultura de pau, i moderada 
per Rafael Grasa, president de l’ICIP. Tots els participants van as-
sistir a les activitats del Fòrum Social Mundial celebrat a Dakar, al 
Senegal.

‘ CaP a uN TraCTaT  MuNDIaL DE COMErÇ
D ’arMES .  ESTaT  DE LES NEGOC IaC IONS? ’
(NOvEMBrE)

Sessió organitzada conjuntament amb la Fundació per la Pau, a càr-
rec de Xavier Alcalde, investigador de l’ICIP, i Jordi Armadans, di-
rector de la Fundació per la Pau. Els dos ponents van participar a la 
Tercera Comissió Preparatòria del Tractat de Comerç d’Armes ce-
lebrada el juliol a les Nacions Unides, a Nova York.

Debat sobre el Tractat 
de Comerç d’Armes al 
Col·legi de Periodistes de 
Catalunya
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5 .  PuBL ICaC IONS PEr IÒD IQuES

rEv ISTa ‘ PEr La Pau /  PEaCE IN
PrOGrESS ’

El 2011 s’han publicat cinc números de la revista electrònica Per la 
Pau/Peace in Progress. La revista s’articula entorn d’un tema mo-
nogràfic, amb articles i una entrevista, i proporciona recursos elec-
trònics i recomanacions per a afavorir el debat i la reflexió. Es pu-
blica en català (té 1.304 subscriptors), en castellà (100 subscriptors) 
i anglès (237 subscriptors).

Número 7 – març 2011:  ■ La noviolència (coordinada per Pablo 
Aguiar)
Número 8 – juny 2011:  ■ Comunicació i conflictes armats (co-
ordinada per Pablo Aguiar, Cèlia Cernadas i Xavier Alcalde)
Número 9 – juliol 2011:  ■ Empreses militars i de seguretat pri-
vada (coordinada per Tica Font)
Número 10 – setembre 2011:  ■ Deu anys de l’11-S (coordinada 
per Eugènia Riera i Léonie Van Tongeren)
Número 11- desembre 2011.  ■ La Costa d’Ivori: un any després 
(coordinada per Pablo Aguiar i Albert Caramés). Número pu-
blicat també en francès, de manera extraordinària.

I C IP  E-BuTLLET INS

Els butlletins electrònics s’envien de forma mensual i recullen les no-
tícies més rellevants referides a l’ICIP, incloent-hi les publicacions, 
així com les activitats que organitza l’Institut. Té 875 subscriptors.

Durant l’any 2011 s’han publicat 9 números de l’e-Butlletí:

e-Butlletí número 16 (març de 2011) ■

e-Butlletí número 17 (abril de 2011) ■

e-Butlletí número 18 (maig de 2011) ■

revista per la

Pau / Peace in

Progress

(PDF) 
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e-Butlletí número 19 (juny de 2011) ■

e-Butlletí número 20 (juliol de 2011) ■

e-Butlletí número 21 (setembre de 2011) ■

e-Butlletí número 22 (octubre de 2011) ■

e-Butlletí número 23 (novembre de 2011) ■

e-Butlletí número 24 (desembre de 2011) ■

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

EL NOu WEB DE L ’ I C IP

El nou web de l’ICIP (http://www.icip.cat) va esdevenir plenament 
operatiu el març de 2011. El web ofereix la informació corporativa 
de l’Institut i disposa d’un canal de notícies i d’agenda d’activitats 
permanentment actualitzat en els tres idiomes de treball de l’ICIP: 
català, castellà i anglès. També recull la informació de les diferents 
publicacions, permet penjar material audiovisual i disposa d’un cer-
cador per accedir a la biblioteca i al centre de documentació. 

FaCEBOOK ,  TWITTEr I  aLTrES XarXES
SOC IaLS

L’ICIP ha ampliat progressivament la presència a les xarxes socials 
i participa activament a Facebook i a Twitter. Les dues eines s’han 
convertit en un fòrum de debat i d’intercanvi d’opinions i en un mit-
jà de difusió de les publicacions i les activitats de l’Institut. Si l’any 
passat l’ICIP va arribar als 5.000 amics a Facebook, el 2011 s’han 
sobrepassat els 1.000 seguidors a Twitter. A més, l’Institut segueix 
actiu en d’altres xarxes, com el canal corporatiu de Youtube o Deli-
cious, eines que es potenciaran el 2012.

http://www.facebook.com/icip.perlapau
http://twitter.com/ICIPeace

http://www.icip.cat/
http://www.facebook.com/icip.perlapau
http://twitter.com/ICIPeace
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D’altra banda, el Bloc de l’ICIP també es manté actiu com a fòrum de 
debat i reflexió, essent una de les pàgines més visitades del web.

7 .  EXPOS IC IONS I  PrODuCC IÓ DE
MaTEr IaLS auDIOv ISuaLS

L’àrea de Formació i Difusió ha impulsat diverses produccions al 
llarg del 2011 i ha donat continuïtat a les produccions creades els 
anys anteriors, potenciant sobretot el seu recorregut arreu del ter-
ritori. Totes les exposicions i els materials audiovisuals produïts per 
l’ICIP estan a disposició de les entitats, organitzacions i administra-
cions que ho sol·licitin per a fer-ne difusió.

PrOJECTE ESCOLTa

Al llarg del 2011, els artistes Josep Asunción i Gemma Guasch 
(Asunción+Guasch) han desenvolupat el projecte d’art públic ES-
COLTA, una iniciativa que gira entorn del procés de l’escolta com 
a condició per a la pau i que ha agrupat diverses accions. D’una 
banda, els artistes van organitzar quatre ‘performances’ a la seu de 
l’ICIP –i sessions en d’altres espais– en les quals s’emplaçava els 

Moment d’una 
‘performance’ del 
projecte ESCOLTA 
a la seu de l’ICIP
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assistents a escoltar el propi cor i el d’un acompanyant mitjançant 
un estetoscopi. De cada experiència se n’han fet fotografies, que 
s’han exhibit a la sala expositiva de l’ICIP. 

D’altra banda, també es va portar a terme l’acció Correspondències 
mitjançant la qual es van posar en contacte diferents persones amb 
l’objectiu que s’intercanviessin opinions respecte a l’escolta. Final-
ment, s’ha editat l’obra de videoart Esborrar-se de mots, inspirada 
en un poema de Víctor Sunyol. 

El conjunt d’accions del projecte ESCOLTA, agrupades en un catà-
leg, es van presentar a la seu de l’ICIP en l’acte de commemoració 
del Dia Internacional de la Pau, el 21 de setembre. 

EXPOS IC IÓ  ‘ ParauLES DESCaLCES . 
DONES FENT Pau ’

Aquesta mostra fotogràfica, produïda per l’ICIP el 2010, s’ha pogut 
veure el 2011 en diversos municipis catalans, en el marc d’iniciatives 
culturals en favor de la pau en les quals ha col·laborat l’Institut. L’ex-
posició ha estat present a Olot, a Barcelona, a Granollers, a Santa Co-
loma de Gramenet, a Sant Boi de Llobregat i a Prats de Lluçanès. 

L’exposició ‘Paraules 
descalces. Dones 
fent Pau’ davant de 
l’Ajuntament d’Olot

Projecte

ESCOLTa 

1. Pòster 

2. Tríptic

3. Catàleg

(PDF)
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EXPOS IC IÓ  IraQuIaNS

Aquesta exposició de fotografies sobre la vida quotidiana a l’Iraq 
s’ha pogut veure la tardor del 2011 als municipis de Torrelavit i Sant 
Quintí de Mediona, a l’Alt Penedès, dins el projecte Edupau de sen-
sibilització i educació per la pau.

EXPOS IC IÓ  ‘ SrEBrENICa ,  MEMÒrIa D ’uN
GENOC ID I ’  I  DOCuMENTaL ‘ SrEBrENICa , 
15  aNYS DESPréS ’

L’exposició Srebrenica, memòria d’un genocidi, del fotògraf Alfons 
Rodríguez, produïda per l’ICIP, la Fundació Pau i Solidaritat de Co-
missions Obreres i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Bar-
celona ha recorregut al llarg de l’any diverses poblacions de la de-
marcació de Barcelona, entre les quals Esplugues de Llobregat, Cer-
danyola del Vallès i Santa Coloma de Gramenet. 

En paral·lel a la mostra, les mateixes institucions han produït el do-
cumental Srebrenica, 15 anys després, dirigit per Montse Pallarès. 
El vídeo vol ser una crida al record de la massacre comesa el 1995 
a Srebrenica, a Bòsnia i Hercegovina i fa un recorregut pel passat, 
present i futur de la ciutat a través d’entrevistes a membres de les 
associacions ‘Dones de Srebrenica’, víctimes de la matança, i ‘Do-
nes de Negre’, de Sèrbia. El documental es va presentar en un acte 
públic el mes de maig i es va emetre al programa Taller del Canal 
33 els dies 8 i 9 de juny.

DOCuMENTaL ‘OM MOHaMMaD . 
La MarE D ’EN MOHaMMaD ’

Aquest reportatge, que narra la vida quotidiana d’una dona de Gaza, 
s’ha començat a exhibir el 2011. S’ha pogut veure, per exemple, en 
poblacions com Granollers o Prats de Lluçanès i ha competit en tres 
festivals: al Festival de Curtmetratges de Temàtica Social (FICBE) 
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de Berriozar, a Navarra; al Festival Internacional de Cinema Soli-
dari KO & Digital de Sant Sadurní d’Anoia; i al XV Festival de Curt-
metratges de Vitoria-Gasteiz, al País Basc.

CONvENI  DE PrODuCC IÓ aMB EL 
PrOGraMa ‘ LaT I TuDS ’ ,  DEL CaNaL 33

Aquest conveni amb Televisió de Catalunya, iniciat el 2010, s’ha 
mantingut vigent el 2011. Durant aquest any l’ICIP ha finançat la re-
alització de cinc reportatges, que s’han emès al programa Latituds 
entre el maig i el juliol, en diferents franges horàries. Es tracta dels 
següents documentals: 

Euskadi pacifista ■  
Frenant l’armamentisme  ■

El descontrol del comerç d’armes ■

Costa Rica, millor sense exèrcit ■

Activisme pacifista ■

 
Segons xifres facilitades per TV3, els cinc reportatges van tenir una 
audiència conjunta de 264.000 espectadors.

Tres d’aquests documentals (Euskadi pacifista, Frenant l’armamen-
tisme i El descontrol del comerç d’armes) s’han difós també per Ca-
nal Blau, el canal públic de la televisió del Garraf, coincidint amb la 
celebració de la Setmana Garraf per la Pau el mes d’octubre.

Tots els materials audiovisuals i exposicions en els quals participa 
l’ICIP s’han aplegat en el Catàleg de Materials ICIP, disponible al 
web de l’Institut. 

Catàleg de

 materials 

ICIP (PDF)
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8 .  COL · LECC IONS DE LL IBrES

Amb la voluntat de difondre la cultura de pau i fomentar la sensi-
bilització de la ciutadania, tal com marca la línia estratègica 8 del 
Pla Pluriennal, durant l’any l’ICIP ha ampliat substancialment les 
quatre col·leccions de llibres que té en marxa. S’han publicat un to-
tal 9 llibres, de manera que les col·leccions disposen d’un fons de 
16 títols.

COL ·LECCIÓ 1 .  ‘CLÀSSICS DE La Pau I  DE
La NOvIOLÈNCIa ’

Coeditada amb Angle Editorial i dirigida per Alfons Banda. Els tí-
tols publicats el 2011 són:

  ■ Tres guinees, de Virginia Woolf

Sobre la violència ■ , de Hannah Arendt

COL ·LECCIÓ 2 .  ‘E INES DE Pau,  SEGurETaT
I  JuST íC Ia ’

Coeditada amb Editorial Icaria i dirigida per Elena Grau, Rafael 
Grasa i Tica Font. Els títols publicats el 2011 són:

Justícia restauradora. Principis i pràctiques,  ■ de Howard Zehr

Prendre partit 1. Guia per a equips de pau i projectes d’acom- ■

panyament, d’Elizabeth F. Boardman

Prendre partit 2. Com participar en equips de construcció de  ■

pau, d’Elizabeth F. Boardman
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COL · LECC IÓ 3 .  ‘ PaZ Y  SEGurIDaD ’

Coeditada amb Edicions Bellaterra i dirigida per Rafael Grasa. Els 
títols publicats el 2011 són:

Transformar las sociedades después de la violencia política.  ■

Verdad, reconciliación y salud mental, de Brandon Hamber

Resolución de conflictos. La prevención, gestión y transforma- ■

ción de conflictos letales, d’Oliver Ramsbotham, Tom Wood-
house i Hugh Miall

COL ·LECC IÓ 4 .  ‘NOv IOLÈNC Ia I  LLu I Ta
PEr La Pau ’

Coeditada amb Pagès Editors i dirigida per José Luis Gordillo i Ra-
fael Grasa. Els títols publicats el 2011 són:

Els anomenats pacifistes. La noviolència a l’estat espanyol,  ■

de John Paul Lederach 

La força de la gent. Resistència no armada i solidaritat glo- ■

bal, de Howard Clark (ed.)
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E IX  3  (F INaL ISTa) :  CONSTruCC IÓ 
DE Pau I  PrEvENC IÓ DE CONFL ICTES

Establir i realitzar missions sobre el terreny en zones de conflicte o 
en procés de consolidació i construcció de la pau és un dels objectius 
de l’Eix 3 del Pla Pluriennal. En aquest sentit, l’ICIP ha participat 
el 2011 en diferents seminaris de treball destinats a la prevenció de 
conflictes i la construcció de la pau a Colòmbia i a Mèxic. 

1 .  CuLTura DE Pau I  TraNSFOrMaCIÓ 
DE CONFL ICTES a MÈX IC

El president de l’ICIP va viatjar entre els mesos de maig i juny de 
2011 a Mèxic per participar com a expert en diferents jornades i se-
minaris relacionats amb la construcció de la pau al país. 

Concretament, a Ciutat de Mèxic, Rafael Grasa va prendre part en 
la jornada ‘Programes eficaços de protecció de promotors de drets 
humans i periodistes amenaçats’ organitzada per la Ford Founda-

Seminari sobre investigació per a la pau a la Universidad Nacional 
Autónoma de México
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tion. També va participar com a ponent al seminari ‘Viabilitat de la 
justícia en temps de transició i la creació de comissions de la veritat 
a Mèxic’, organitzat pel Colegio de México, va pronunciar la ponèn-
cia inaugural del seminari ‘Investigació per a la pau en el marc de 
l’educació en drets humans’, organitzat per la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), i es va reunir amb organitzacions de 
víctimes i amb responsables de la campanya per aturar les transfe-
rències d’armes des dels Estats Units.

Durant la mateixa estada, el president de l’ICIP va viatjar a Xalapa 
(Veracruz) per oferir una conferència sobre seguretat i desenvolupa-
ment humà, i a Zacatecas. Allà va participar en un seminari de tre-
ball amb ONG i acadèmics especialitzats en foment de la pau, segu-
retat humana i protecció dels drets humans i es va reunir amb l’ac-
tivista Javier Sicilia, creador de la ‘Marcha por la Paz’. El president 
de l’ICIP va establir contactes amb la UNAM, el Colegio de México, 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Instituto Matías Romero i les universitats de Ve-
racruz i Zacatecas.

2 .  MISSIÓ DE vErIF ICaCIÓ SOBrE La 
SITuaCIÓ DELS DrETS HuMaNS a COLÒMBIa 

La directora de l’ICIP, Tica Font, va viatjar a Colòmbia, el mes de 
novembre, per participar en la Missió Internacional de Verificació 
sobre la Situació dels Defensors dels Drets Humans a Colòmbia, or-
ganitzada per la Campanya Nacional i Internacional pel Dret a De-
fensar els Drets Humans a Colòmbia.

La missió, integrada per legisladors i experts en drets humans inter-
nacionals, va recórrer vuit regions del país per entrevistar-se amb 
organitzacions locals, autoritats i defensors dels drets humans.  
A partir d’aquest treball sobre el terreny, la missió va constatar que 
les agressions contra dirigents socials, sindicalistes, advocats o peri-

Programa

 Justicia

 Transicional

en México

(PDF)
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odistes continuen amb total impunitat, incloent-hi assassinats, desa-
paricions forçoses i amenaces. Els experts internacionals també van 
constatar les deficiències en els sistemes de protecció dels defensors 
dels drets humans, les estigmatitzacions contra aquestes persones i 
el mal ús que es fa dels sistemes d’intel·ligència estatal. 

De tornada a Catalunya, la directora de l’ICIP va presentar les con-
clusions preliminars de la missió al Parlament de Catalunya. 

3 .  SEGuIMENT DEL CONFL ICTE IvOr IÀ

Partint del compromís de l’ICIP amb la construcció de la pau a la 
Costa d’Ivori, el col·laborador de l’Institut, Albert Caramés, va viat-
jar els mesos de gener i febrer a Nova York i a Brussel·les, respec-
tivament, per compartir amb altres experts els escenaris de la crisi 
postelectoral al país africà, especialment pel què fa a la reinserció 
i a la reforma del sector de la seguretat. A Nova York, Caramés es 
va reunir amb les delegacions permanents de la Unió Europea, la 
Costa d’Ivori i França a les Nacions Unides i amb diversos departa-
ments de les Nacions Unides (DDR, RSS, DPKO, Fons per la Con-

Lectura de les conclusions de la missió

Informe Missió

Drets Humans

a Colòmbia

(PDF)
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solidació de la Pau). A Brussel·les, el col·laborador de l’ICIP va es-
tablir contactes amb representants del Parlament Europeu i la Co-
missió Europea.

L’ICIP ha fet seguiment al llarg de 2011 del conflicte ivorià, com 
mostra la publicació del Policy Paper Construir la pau i el desenvo-
lupament a la Costa d’Ivori: decisions nacionals, responsabilitats i 
deures compartits, i l’edició del monogràfic de la revista Per la Pau 
/ Peace in Progress amb el títol La Costa d’Ivori: un any després.
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E IX  4  ( INSTruMENTaL) :
INTErNaC IONaL I TZaC IÓ I  SErvE IS 
a aLTrES aCTOrS

Amb l’objectiu d’establir contactes amb centres i institucions sem-
blants, donar-se a conèixer a l’exterior i fomentar l’intercanvi d’ide-
es i coneixements, l’ICIP ha participat el 2011 en diverses iniciatives 
de caire internacional. Així mateix, arreu del territori català l’ICIP 
ha col·laborat periòdicament en activitats organitzades per altres 
entitats i organitzacions amb l’objectiu de marcar el debat i definir 
estratègies. 

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

FÒruM SOCIaL MuNDIaL a DaKar (FEBrEr)

L’ICIP va ser present al Fòrum Social Mundial celebrat a Dakar, al 
Senegal. El president de l’Institut, Rafael Grasa, i la directora, Tica 
Font, van participar en un seminari sobre l’estratègia nord-ameri-
cana de lluita contra el terror i en reunions de la xarxa Campanyes 
per la Pau al Món. El Fòrum és un espai obert de trobada, reflexió, 
intercanvi d’anàlisi i de confluències en estratègies d’acció. Durant 
l’esdeveniment, l’ICIP va establir contactes de col·laboració amb la 
Universitat de Dakar i la Xarxa Africana de Ciències Socials, CO-
DESRIA.

SEMINarI  ‘DrETS HuMaNS I  CONSTruCC IÓ 
DE Pau aL Pa íS  BaSC ’  (MarÇ)

L’Associació Espanyola d’Investigació per a la Pau (AIPAZ) –de la 
qual és membre l’ICIP– i el Fòrum d’Associacions en Educació en 
Drets Humans i per la Pau del País Basc van organitzar aquest se-
minari de treball sobre l’agenda de pau del segle XXI. Per part de 
l’ICIP, hi va ser present la directora, Tica Font. 
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XX I  JOrNaDES INTErNaC IONaLS DE
CuLTura I  Pau DE GErNIKa (aBr IL )

Organitzades per la Fundació Gernika Gogotatuz, amb el títol ‘Jus-
tícia (im)perfecta i construcció de pau’, les jornades van comptar 
amb la participació del president de l’ICIP, Rafael Grasa. Els debats 
van coincidir amb la commemoració del 74è aniversari del bombar-
deig de Gernika.

CONFErÈNC Ia INTErNaC IONaL DE MuSEuS
PEr La Pau (MaIG)

L’ICIP va ser present en aquesta trobada internacional sobre el rol 
que juguen els museus en la transformació cap a una cultura de pau 
i noviolència, que va tenir lloc a Barcelona. La tècnica de l’ICIP, Ele-
na Grau, va compartir taula amb representants d’altres institucions 
de pau catalanes.

CONFErÈNC Ia F INaL SOBrE EL PrOJECTE
SaNDEra a BruSSEL·LES (MaIG)

La investigadora de l’ICIP, Léonie van Tongeren, va participar amb 
experts en seguretat, defensa i ciència europeus en la reunió final 
del projecte de recerca SANDERA, que té com a objectiu promoure 
la investigació en qüestions emergents relacionades amb la ciència 
i la tecnologia. El president de l’ICIP havia participat prèviament al 
projecte com a expert.

TrOBaDa D ISC IPL INar SOBrE POBLES
IND íGENES a DEuSTO (MaIG) 

L’ICIP va col·laborar en la organització d’aquesta trobada que va re-
unir experts de diferents disciplines, ja sigui ciència política, socio-
logia, antropologia, dret o educació. 
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TErCEra COMISS IÓ PrEParaTÒr Ia DEL
TraCTaT  DE COMErÇ D ’arMES a NaC IONS
uNIDES (JuL IOL )

El Tractat Mundial de Comerç d’Armes és un dels àmbits d’interès de 
l’ICIP i per això l’investigador Xavier Alcalde va participar a la Terce-
ra Comissió Preparatòria del Tractat celebrada a la seu de les Nacions 
Unides, a Nova York. La reunió va aplegar representants dels estats 
representats a l’ONU i més de 140 organitzacions de la societat civil. 

SEMINarI  SOBrE rECErCa I  C IÈNC IES
SOC IaLS a BELFaST  (NOvEMBrE)

El suport a la recerca sobre ciències socials que reben diferents regi-
ons perifèriques d’Europa va ser la discussió central d’aquest semi-
nari celebrat a Irlanda del Nord en el qual va participar la investiga-
dora de l’ICIP, Léonie van Tongeren. El seminari va ser una iniciativa 
d’ARK Project (Access, Research, Knowledge), un projecte de la Que-
ens University i Ulster University) que proporciona accés electrònic 
a tot el material d’arxiu del conflicte nord-irlandès.

Participants del seminari sobre recerca i ciències socials  
de Belfast
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2 .  SErvE IS  a aLTrES aCTOrS

C ICLE ‘DEBaTS DE La MEDITErrÀNIa ’
(FEBrEr I  JuNY)

L’IEMed, en col·laboració amb l’ICIP, va organitzar aquest cicle de 
debats per analitzar la relació en religió i conflictes armats. La pri-
mera sessió va portar per títol ‘Conflictes a la Mediterrània: quin 
paper per al factor religiós?’ i va comptar amb la participació de 
la investigadora Léonie van Tongeren. La segona sessió, amb el tí-
tol ‘Conflictes a la Mediterrània: l’islamisme en temps de revoltes 
àrabs’, va comptar amb la participació del president de l’ICIP, Ra-
fael Grasa. Aquest cicle es va desenvolupar a partir d’un ajut de 
l’ICIP per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau, dins el programa  
R-ICIP 2009.

SETMaNa PEr La Pau I  La NOv IOLÈNC Ia
DE LLOrET (FEBrEr)

L’investigador de l’ICIP, Xavier Alcalde, va pronunciar la conferèn-
cia ‘Els infants i els conflictes armats’ en el marc de la Setmana per 
la Pau i la Noviolència de Lloret de Mar.

PrESENTaC IÓ DEL DOCuMENTaL
‘SrEBrENICa ,  15  aNYS DESPréS ’  (MaIG )

L’ICIP va col·laborar en l’acte públic de presentació del documen-
tal sobre els 15 anys de la matança de Srebrenica, organitzat per la 
Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres de Catalunya i la 
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. L’audiovisual ha 
estat coproduït per l’ICIP i vol ser una crida al record de la massacre 
comesa el 1995 a la ciutat de Srebrenica, a Bòsnia i Hercegovina.
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PrESENTaC IÓ DE L ’ INFOrME uNESCO 
SOBrE EDuCaC IÓ (MaIG )

L’ICIP va oferir la sala d’actes de la seva seu social per a la presenta-
ció de l’informe de la UNESCO ‘Seguiment de l’Educació per a Tot-
hom en el Món 2011. Una crisi encoberta: conflictes armats i edu-
cació’, publicat en català pel Centre UNESCO de Catalunya (Unes-
cocat). 

ParT IC IPaC IÓ a La SETMaNa uNESCOCaT
2011 (JuNY)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va formar part de la taula rodo-
na ‘Educació i resolució de conflictes: el cas de Gaza’ en el marc de 
la Setmana ‘Construïm ponts, trenquem fronteres’ organitzada pel 
Centre UNESCO de Catalunya (Unescocat).

Presentació de 
l’Informe UNESCO 
sobre Educació a 
la seu de l’ICIP
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CurS D ’EST Iu a La uNIvErS I TaT 
INTErNaC IONaL DE La Pau (JuL IOL )

Un any més, tant el president com la directora de l’ICIP van ser pre-
sents al curs d’estiu de la XXVI Universitat Internacional de la Pau 
de Sant Cugat del Vallès, centrada en les alternatives per a un món 
més just. El president, Rafael Grasa, va intervenir en l’acte d’inau-
guració i la directora, Tica Font, va impartir la conferència ‘Pensa-
ment i acció violenta’. 

SEMINarI  SOBrE PrOGraMES DE
PrEvENC IÓ DE CONFL ICTES a LES 
ESCOLES (SETEMBrE)

En col·laboració amb l’Institut de la Pau Flamenc i la Fundació 
Evens, l’ICIP va organitzar aquest seminari al Centre Cívic Pati Lli-
mona de Barcelona per compartir idees i explorar noves vies sobre 
el tractament de la prevenció de conflictes a les escoles. La sessió 
va comptar amb la participació de deu organitzacions europees que 
treballen en l’àmbit de la prevenció de conflictes. 

COMMEMOraCIÓ DELS 15 aNYS DE La
DECLaraC IÓ uNIvErSaL DELS DrETS
L INGüíST ICS (SETEMBrE)

L’ICIP va participar en l’acte de commemoració dels 15 anys de la 
Declaració Universal dels Drets Lingüístics organitzat pel Centre Ca-
talà del PEN Club, el CIEMEN i Linguapax-Centre UNESCO de Ca-
talunya. En l’acte van intervenir el president de l’ICIP, Rafael Grasa, 
i el membre de la Junta de Govern, Josep Maria Terricabras.
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SEMINarI  ‘GuErrES ,  SETGES I  LES SEvES
CONSEQüÈNCIES ’  a  TarraGONa (OCTuBrE)

En el marc del bicentenari del setge a Tarragona durant la Guerra 
del Francès (1811-2011), el Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona i el Departament d’Història i Història de l’Art de la Universi-
tat Rovira i Virgili van organitzar aquest seminari i van convidar el 
president de l’ICIP a pronunciar la conferència inaugural. La con-
ferència va portar per títol ‘Guerres: evolució, conseqüències i for-
mes d’evitar-les’.

ParT IC IPaC IÓ a La rEuNIÓ DE 
L ’ INTErGruP PEr La Pau I  La LL IBErTaT
aL SÀHara DEL ParLaMENT DE 
CaTaLuNYa (OCTuBrE)

El president de l’ICIP va participar a la reunió de l’Intergrup per la 
Pau i la Llibertat al Sàhara per exposar la situació actual del conflic-
te al Sàhara Occidental i les perspectives de futur. Durant la sessió, 
Rafael Grasa va respondre els dubtes dels diputats dels diferents 
grups parlamentaris i dels assistents a la reunió, entre els quals hi 
havia un representant del Front Polisario.

CONFErÈNC Ia EXECuT Iva D ’aLCaLDES 
PEr La Pau (NOvEMBrE)

Representants del grup Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau) es 
van reunir durant tres dies a Granollers, al Vallès Occidental, en la 
vuitena conferència executiva. La trobada va comptar també amb 
un espai de debat, Diàlegs per la Pau, en el qual va participar la di-
rectora de l’ICIP. Tica Font va moderar una taula rodona sobre el 
paper de la societat civil en la construcció de pau.
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JOrNaDa SOBrE EL CONFL ICTE COLOMBIÀ
(NOvEMBrE)

‘El conflicte colombià i l’accés de les víctimes a les lleis de Justicia 
y Paz’ és el títol de la jornada de debat que van organitzar a Barce-
lona l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) i la Fundación 
Forjando Futuros (FFF), i en la qual va participar la directora de 
l’ICIP, Tica Font. En els debats es va fer balanç dels sis anys d’apli-
cació de la Llei 975 de Justicia y Paz i les polítiques colombianes 
d’atenció a les víctimes.
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E IX  5  I  6 :  rECurSOS 
I  OrGaNITZaC IÓ

Aquests dos eixos, de caràcter instrumental, estan pensats per ga-
rantir l’assoliment del que estableixen els eixos finalistes del Pla Plu-
riennal 2009-2012 i per assegurar el funcionament de l’ICIP com a 
institució, tant pel que fa als recursos econòmics com a la seva or-
ganització, estructura laboral interna i relació amb altres organis-
mes.

1 .  rECurSOS

El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2011 ha estat de 2.018.919,18 eu-
ros, repartits d’acord amb els capítols següents: Capítol I (568.470,38), 
Capítol II (963.169,72), Capítol III (100,00), Capítol IV (414.735,10) 
i Capítol V (72.443,98).

2 .  OrGaNITZaC IÓ

El 2011 s’ha completat la fase d’elaboració i contractació de la relació 
de llocs de treball bàsics de l’organigrama de l’ICIP. Concretament, 
l’any 2011 l’equip humà estava integrat per:

Pablo Aguiar i Molina (àrea de construcció i recerca de pau)
Javier Alcalde i Villacampa (tècnic en recerca de pau)
Laura Canals i Lorente (administració i gestió econòmica)
Miquel Casas i Salinas (jurista)
Elena Grau i Biosca (coordinadora de subàrea de formació i difusió)
Maria Fanlo i Torrecilla (tècnica en formació i difusió de pau)4

Maria Fuentes i Díaz (secretària de direcció)
Marta López i Carabí (administració)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)
Cristina Pons i Gomar (tècnica en gestió econòmica)

4.  En substitució de Sabina Puig i Cartes.



64 ICIP · Memòria 2011

Eugènia Riera i Casals (premsa i comunicació)
Núria Sales i Traver (administració i recursos humans)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)
Léonie van Tongeren (tècnica i assistent a la presidència)

A banda, l’ICIP ha comptat amb els següents estudiants en pràcti-
ques, gràcies als convenis signats amb diferents centres universi-
taris:

Paola Aramayo i Hernández
Helena Ardevol i Verdiell
Mariluz Arranz i Sánchez
Blai Carandell i Saladich
Eila Delicado i López
Jone Lauzurika i Bajo
Lucas Morera i Ortega
Fernando Javier Padilla i Angulo
Víctor Hugo Rueda i Olmos
Maria Àngela Tous i Sansó

Cal mencionar també que l’Acord de Govern de 28 de juny de 2011 
deixa sense efecte els acords assolits mitjançant el conveni de 28 de 
setembre de 2010 per fer realitat la integració de l’Escola de Cultura 
de Pau a l’Institut Català Internacional per la Pau, i els compromisos 
previstos per l’any 2011 de transferència de recursos finalistes de dos 
departaments de la Generalitat a la UAB a través de l’ ICIP.

L’Acord esmentat també estableix que, a partir de l’any 2011, recau 
en el Departament de Governació i Relacions Institucionals adoptar, 
si s’escau, les pertinents mesures de suport econòmic de l’Escola de 
Cultura de Pau. Això, a més, deixa sense efecte final la línia estratè-
gica 21 del Pla Pluriennal.
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aNNEX I : 
rELaC IÓ DE PuBL ICaC IONS

WOrKING PaPErS

2011/1. La lucha contra la impunidad de los 
crímenes internacionales en España: de la 
persecución a Pinochet a la inculpación del 
juez Garzón, per Claudia Jiménez Cortés. 

Disponible en: 
Castellà i Anglès

2011/2. Nuevas tendencias en la 
construcción de la paz. Otra forma de 
innovación social, per Gorka Espiau i Pol 
Ríos.

Disponible en: 
Castellà i Anglès

Working Papers

(PDF) 



2011/3. Cultural relativism in the Universal 
Periodic Review of the Human Rights 
Council, per Roger Lloret Blackburn.

Disponible en: 
Anglès i Català

2011/4. El Foro Social Mundial y los 
movimientos antisistémicos, per Jordi 
Calvo.

Disponible en: 
Castellà i Anglès

2011/5. Una anàlisi comparativa de la 
despesa militar espanyola en el molt llarg 
termini (1850-2009), per Alfonso Herranz, 
Oriol Sabaté i Gregori Galofré-Vilà.

Disponible en:  
Català i Anglès

2011/6. Mechanisms of Neo-colonialism. 
Current French and British influence in 
Cameroon and Ghana, per Diana Haag. 

Disponible en: 
Anglès i Català
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2011/7. Segregation and the onset of civil 
war, per Lesley-Ann Daniels. 

Disponible en: 
Anglès i Català

2011/8. New developments of peace 
research: the impact of recent campaings on 
disarmament and human security, per Javier 
Alcalde i Rafael Grasa.

Disponible en: 
Anglès, Català i Castellà

POL ICY PaPErS

2011/1. La prevenció de conflictes de la Unió 
Europea deu anys després de Göteborg. 
A l’avantguarda o a la deriva?, per Julia 
Schünemann.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

Policy Papers

(PDF) 
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2011/2. Estratègies per redimensionar 
la relació entre la UE i la CPI després de 
Kampala, per Claudia Jimenez, Montserrat 
Pi i Esther Zapater.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

2011/3. Com fer més efectiva l’exigència de 
responsabilitat penal dels funcionaris  
i experts de les Nacions Unides en missió?, 
per Xavier Pons Rafols. 

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

2011/4. Construir la pau i el 
desenvolupament a la Costa d’Ivori: 
decisions nacionals, responsabilitats i 
deures compartits, per Albert Caramés  
i Rafael Grasa.

Disponible en: 
Català, Castellà, Anglès i Francès
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DOCuMENTS

2011/5. Pau, Conflictes i Seguretat a 
l’Àfrica. Relatoria del seminari internacional 
organitzat per l’ICIP el novembre de 2010. 

Disponible en: 
Català

2011/6. La Pau en Moviment. Protestes, 
polítiques, impactes. Les experiències del 
moviment per la pau a Itàlia i Espanya. 
Relatoria del seminari internacional 
organitzat per l’ICIP l’octubre de 2010. 

Disponible en: 
Català i Castellà

2011/7. Polarización y conflictos en América 
Latina. Relatoria del seminari organitzat per 
l’ICIP el maig de 2011.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

Documents

(PDF) 
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INFOrMES

2011/3. Justicia en épocas de transición. 
Conceptos, Modelos, Debates, Experiencias, 
per Farid Samir Benavides.

Disponible en: 
Castellà

2011/4. La Unión Europea y la Conferencia 
de Revisión de la Corte Penal Internacional, 
per Claudia Jiménez, Monterrat Pi i Esther 
Zapater.
 
Disponible en: 
Castellà

DOSS IErS B IBL IOGrÀF ICS

ICIP Dossier Bibliogràfic Número 1.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

Informes

(PDF) 
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ICIP Dossier Bibliogràfic Número 2.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

ICIP Dossier Bibliogràfic Número 3.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

rEvISTa PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS

Número 7 – març 2011:  ■ La noviolència
Número 8 – juny 2011:  ■ Comunicació i conflictes armats
Número 9 – juliol 2011:  ■ Empreses militars i de seguretat  
privada 
Número 10 – setembre 2011:  ■ Deu anys de l’11-S 
Número 11 – desembre 2011.  ■ La Costa d’Ivori: un any  
després.

E-BuTLLET INS

e-Butlletí número 16 (març de 2011) ■

e-Butlletí número 17 (abril de 2011) ■

e-Butlletí número 18 (maig de 2011) ■

revista per la

Pau / Peace in

Progress

(PDF) 
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e-Butlletí número 19 (juny de 2011) ■

e-Butlletí número 20 (juliol de 2011) ■

e-Butlletí número 21 (setembre de 2011) ■

e-Butlletí número 22 (octubre de 2011) ■

e-Butlletí número 23 (novembre de 2011) ■

e-Butlletí número 24 (desembre de 2011) ■

COL ·LECC IONS DE LL IBrES

COL ·LECC IÓ ‘ CLÀSS ICS DE La Pau 
I  La NOv IOLÈNC Ia ’

Virginia Woolf. Tres guinees. Institut Català 
Internacional per la Pau – Angle Editorial, 
2011. 

Hannah Arendt. Sobre la violència. Institut 
Català Internacional per la Pau – Angle 
Editorial, 2011.
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COL ·LECC IÓ ‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT 
I  JuST íC Ia ’

Howard Zehr. Justícia restauradora: 
principis i pràctiques. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau – Icaria 
Editorial, 2011.

Elizabeth Boardman. Prendre partit – 1: 
guia per a equips de pau i projectes 
d’acompanyament. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau – Icaria 
Editorial, 2011.

Elizabeth Boardman. Prendre partit – 2: 
com participar en equips de construcció de 
pau. Barcelona: Institut Català Internacional 
per la Pau – Icaria Editorial, 2011.
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COL · LECC IÓ ‘ PaZ Y  SEGurIDaD ’

Brandon Hamber. Transformar las 
sociedades después de la violencia política: 
verdad, reconciliación y salud mental. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau – Edicions Bellaterra, 2011.

Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse i 
Hugh Miall. Resolución de conflictos: la 
prevención, gestión y transformación 
de conflictos letales. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau – Edicions 
Bellaterra, 2011.
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COL ·LECC IÓ ‘NOv IOLÈNC Ia I  LLu I Ta 
PEr La Pau ’

John Paul Lederach. Els anomenats 
pacifistes. La noviolència a l’Estat espanyol. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau - Pagès editors, 2011.

Howard Clark [ed.]. La força de la gent. 
Resistència no armada i solidaritat global. 
Barcelona: Institut Català Internacional per 
la Pau - Pagès editors, 2011.
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CaTÀLEGS

Catàleg de Materials. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la 
Pau, 2011.

Asunción + Guasch [dir.]. Escolta: 
projecte d’art públic per la 
pau. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau, 2011.
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS 
MITJaNS DE COMuNICaC IÓ

Al llarg del 2011 l’ICIP ha reforçat la presència als mitjans de comu-
nicació, tant en premsa escrita com ràdio, televisió i mitjans digi-
tals. Les activitats organitzades per l’ICIP s’han difós regularment 
als mitjans, a través de notes d’agenda o entrevistes als ponents con-
vidats per l’Institut, i també ha augmentat la participació del presi-
dent, Rafael Grasa, i la directora, Tica Font, en programes, informa-
tius o tertúlies de diferents mitjans, entre els quals TV3, Catalunya 
Ràdio, COMRàdio, RAC1, TVE, El Punt /Avui, ARA, Agència Catala-
na de Notícies, El Temps, El Triangle, etc. El 2011 també s’ha man-
tingut vigent l’acord de col·laboració amb Ràdio Estel, a través del 
qual l’ICIP ha tingut una presència regular al programa Punt Org.

ICIP als 

mitjans

(PDF) 
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aNNEX I I I :  MEMÒrIa
ECONÒMICa I  auDITOr Ia

Pressupost executat de despeses 2011 (euros)

Inversions reals
72.292,97

4%

Transferències corrents
414.735,10

24%

Altres despeses 
financeres

63,13 
<0,01%

Despeses corrents 
de béns i serveis

641.937,42 
38%

Remuneracions de personal
568.470,38 

34%
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CAPÍTOL 
CONCEPTE DE 
DESPESA

PRESSUPOST 
INICIAL

MODIFICACIONS 
PRESSUPOST

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

(PD) *

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

(OR)
VARIACIÓ

Grau 
d’execució 
(% OR/PD)

Capítol I
Remuneracions de 

personal
603.470,00 -34.999,62 568.470,38 568.470,38 0,00 100,00%

Capítol II
Despeses corrents 

de béns i serveis
770.097,00 193.072,72 963.169,72 641.937,42 321.232,30 66,65%

Capítol III
Altres despeses 

financeres
100,00 0,00 100,00 63,13 36,87 63,13%

Capítol IV
Transferències 

corrents
188.333,00 226.402,10 414.735,10 414.735,10 0,00 100,00%

Capítol VI Inversions reals 56.000,00 16.443,98 72.443,98 72.292,97 151,01 99,79%

TOTAL 1.618.000,00 400.919,18 2.018.919,18 1.697.499,00 321.420,18 84,08%

* Incorpora modificacions de crèdit i el romanent de l’any 2010

Liquidació del pressupost de despeses (euros)
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aNNEX Iv :  CONT INGuTS DEL CD

DOCuMENTS INST I TuC IONaLS

 1. Compareixença al Parlament de Catalunya. PDF
 2. Declaració en motiu del Dia Internacional de la Pau. PDF
 3. acta del Premi ICIP Constructors de Pau extraordinari. PDF
 4. acta del Premi ICIP Constructors de Pau ordinari. PDF
 5. Discurs del president de l’ICIP a l’acte de lliurament del Premi 

ICIP Constructors de Pau extraordinari. PDF
 6. Informe de la Sindicatura de Comptes, exercici 2009. PDF
 7. al·legacions de l’ICIP a l’Informe de la Sindicatura de  

Comptes. PDF
 8. acta de resolució dels ajuts r-ICIP 2011. PDF
 9. acta de resolució dels ajuts FI-ICIP 2011. PDF
 10. Pla Pluriennal 2009-2012. PDF

PuBL ICaC IONS IC IP

 1. Working Papers 2011. PDF
 2. Policy Papers 2011. PDF
 3. Documents 2011. PDF
 4. Informes 2011. PDF
 5. Dossiers Bibliogràfics 2011. PDF
 6. revista per la Pau 2011. PDF



82 ICIP · Memòria 2011

MaTEr IaLS D ’aCT Iv I TaTS

 1. Catàleg de Materials ICIP. PDF
 2. Catàleg, pòster i tríptic del Projecte ESCOLTa. PDF
 3. Seminari ‘Polarització i conflictes a l’Amèrica Llatina’.  

Programa i Concept Paper PDF
 4. Seminari ‘Empreses en contextos de conflicte’.  

Programa i Concept Paper. PDF
 5. Seminari ‘reptes i qüestions d’actualitat del Dret Internacional 

Humanitari’. Programa. PDF
 6. II Jornades Moviment de la Pau a Catalunya. Tríptic. PDF
 7. Exposició Paraules Descalces. Dones fent Pau. Dossier de 

l’exposició. PDF
 8. Exposició Srebrenica, memòria d’un genocidi. Tríptic. PDF

IC IP  aLS MITJaNS

 1. articles d’opinió publicats a la premsa
 2. Entrevistes als membres de l’ICIP a premsa, ràdio i televisió
 3. Difusió de les activitats de l’ICIP (col·leccions de llibres, 

seminaris, exposicions, etc). 



GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 658, BAIX.
08010 BARCELONA
T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80
ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT
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Informe anual d’actIvItats
memÒrIa IcIP 2011

ENS HEM DE CONVERTIR EN EL
QUE VOLEM VEURE AL MÓN.

Mahatma Gandhi

mailto:icip@gencat.cat
http://www.icip.cat
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