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PRESENTACIÓ

Un any més, editem l’Informe Anual d’Activitats. Memòria ICIP
2015, el setè des la creació de l’Institut Català Internacional per la
Pau (ICIP). Ha fet ja 8 anys de l’aprovació de Llei 14/2007 de creació de l’ICIP per part del Parlament de Catalunya, encara que convé
recordar que la posada en funcionament de l’Institut fou més lenta.
Fins al setembre de 2008 no es constituí la Junta de Govern, 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. També s’aprovaren aleshores, i es publicaren al DOGC,
dos documents cabdals per a l’ICIP previstos a la Llei: el Pla Pluriennal 2009-2012 i el Reglament Orgànic. I no fou fins el juliol del
2009 que s’inaugurà la seu social de l’Institut i que, de fet, començà l’activitat visible.
El 2015 ens ha portat dues novetats destacades. D’una banda, la Biblioteca s’ha traslladat al carrer Tapineria 10 de Barcelona, al mateix
edifici on l’Institut té les oficines de treball. El canvi d’ubicació ha
possibilitat una major integració del fons amb la sala de consulta i,
sobretot, una millora substancial en les condicions de confortabilitat
de la sala d’estudi, que també permet albergar actes de petit format.
També ha suposat un augment significatiu de l’ús de la biblioteca
que, amb ja gairebé 7.000 volums especialitzats és, sens dubte, la
millor de la xarxa de biblioteques catalanes –incloses les universitàries- sobre els temes objecte de treball de l’ICIP. Una biblioteca,
que, en ser part de l’esmentada xarxa, té sistema de consulta de catàleg i de préstec coordinat amb les de la xarxa.
ICIP · Memòria 2015
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D’altra banda, el 2015 la Junta de Govern de l’ICIP ha aprovat el
nou Pla Pluriennal per al període 2015-2o18. Es tracta del segon pla
director de la història de l’ICIP i dóna continuïtat al Pla Pluriennal
2009-2012, prorrogat els anys 2013 i 2014. El nou pla s’estructura
en sis eixos i s’ha aprovat després d’un ampli procés participatiu,
que ha comptat amb els principals actors implicats en la creació de
l’ICIP: organitzacions de la societat civil, membres del Consell Català
de Foment de la Pau, acadèmics, investigadors i administracions.
Aquest Informe Anual d’Activitats que presentem s’estructura també seguint els sis eixos que marca el Pla Pluriennal i que vertebren
tota la feina de l’ICIP: tres eixos finalistes o substantius (recerca;
formació i difusió; construcció de pau i prevenció de conflictes) i
tres d’instrumentals, les eines per aconseguir els substantius (internacionalització i serveis a altres actors, recursos i organització).
Aquest darrer apartat inclou també les dades d’execució del pressupost. Així mateix, l’Informe Anual manté l’esperit i la lletra dels
informes anteriors. S’entén com un dret i un deure, ja que serveix
per retre comptes i per facilitar que hom pugui fer balanç, institucionalment i socialment, i preservar de l’oblit el que s’ha fet. I alhora opta per maximitzar l’asèpsia, per estar-se de qualificar i de
judicar. Altrament dit, facilita que es pugui judicar de primera mà,
si algú ho vol, allò que es presenta. Com a novetat, l’Informe inclou
un apartat que, seguint el previst al nou Pla Pluriennal, ret comptes
de les fites assolides.
Per acabar voldria recordar que, un cop superat el repte d’enllestir
el nou Pla Pluriennal, per aquest 2016 queda un repte pendent que
pertoca al Parlament: la segona fase de renovació de la Junta de Govern que afecta cinc membres, quatre de regulars i un per defunció. I
voldria aprofitar també aquest espai per destacar la molta feina feta
per tot l’equip de l’ICIP per ajustar la nostra activitat a la situació
pressupostària derivada de la caiguda d’ingressos, provocada per la
crisi, i les diverses mesures que al respecte ha pres el Govern de la
Generalitat des de l’any 2011. I, també, que la feina que presentem,
6
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de ben segur millorable, s’inspira totalment en el mandat que donà
el Parlament de Catalunya a la Junta de Govern mitjançant la Llei
de creació i la designació de part dels seus membres. Una feina que
no hauria estat possible sense la voluntat i la tasca de tots els membres de la Junta, de l’equip humà de l’ICIP, amb la directora en un
lloc molt destacat, i de moltes persones que —al Parlament, a les
administracions, al departament de Governació i Relacions Institucionals, a la societat civil i a les universitats— ens han donat molts
cops de mà. Gràcies a totes elles.

Rafael Grasa
President de l’ICIP
(rgrasa.icip@gencat.cat)

ICIP · Memòria 2015
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L’ICIP D’UN COP D’ULL

LA INSTITUCIÓ
Creació:
Parlament de Catalunya, desembre del 2007, mitjançant Llei
Seu oficines:
Tapineria 10, 3ra planta, 08002, Barcelona
Biblioteca:
Tapineria 10, 1ra planta, 08002, Barcelona
Junta de Govern:
La Junta de Govern de l’ICIP, d’acord amb l’establert per l’article 6
de la llei 14/2007, modificada per la llei 11/2011 de reestructuració
del sector públic, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel Parlament i 3 designats pel Govern.
President:
Rafael Grasa
Directora:
Tica Font
Equip humà:
13 persones
ICIP · Memòria 2015
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Pressupost definitiu 2015:
1.195.438,49 euros
Documents bàsics:
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Pla Pluriennal 2015-2018, Reglament orgànic de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009);
Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa.

A C T I V I TAT S 2 0 1 5
1. RECERCA
Nombre d’ajuts convocats: el 2105 s’ha aprovat una convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit
de la pau per l’exercici 2016 i també per al 2017, ambdós per
un import global de 40.000 euros.
■■ Nombre de publicacions: 7
■■ Nombre de seminaris de recerca realitzats: 1
■■ Nombre de llibres catalogats: 565
■■ Nombre de revistes disponibles on-line: 1.200
■■

2 . F O R M A C I Ó , D I F U S I Ó I T RA N S F E R È N C I A
DE CONEIXEMENT
Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives totals: 17
■■ Nombre de persones que hi han assistit: 1.500
■■ Nombre de llibres coeditats: 8
■■ Nombre d’actes pel territori català (excepte Barcelona): 8
■■ Nombre d’ICIP e-butlletins publicats: 11
■■ Nombre de revistes Per la Pau /Peace in Progress publicades: 4
■■

10

ICIP · Memòria 2015

3 . C O N S T RU C C I Ó D E PAU I P R E V E N C I Ó
DE CONFLICTES
■■

Nombre d’activitats de construcció de pau sobre el terreny (Colòmbia): 30

4 . S E R V E I S A A LT R E S E N T I T AT S
I O R G A N I T Z A C I Ó I N T E R N A D URA N T E L 2 0 1 5
Nombre de convenis signats: 5
■■ Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions: 17
■■ Participació en iniciatives a nivell internacional: 3
■■ Nombre de places convocades: el 2015 s’ha convocat una plaça per cobrir el lloc de treball d’administració i gestió econòmica durant una baixa per maternitat
■■

ICIP · Memòria 2015
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A C T I V I TAT I N S T I T U C I O N A L

1 . L A J U N TA D E G O V E R N
La Junta de Govern de l’ICIP, d’acord amb l’establert per l’article 6
de la llei 14/2007, modificada per la llei 11/2011 de reestructuració
del sector públic, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel Parlament i 3 designats pel Govern.

M emb r es design ats pel G ove r n :
Marta Macias i Quesada, directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
Eulàlia Pascual i Lagunas, membre de la Comissió de Justícia Penal Internacional de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Miquel Puig i Roig, director general de Relacions Institucionals
i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya.

M emb r es escollits pel Pa r l a ment :
Rafael Grasa i Hernández, professor de Relacions Internacionals de la UAB. Actua com a president de la Junta, per elecció unànime dels seus membres.
Àngels Mataró i Pau, membre del consell directiu de l’Associació
de Nacions Unides a Espanya (ANUE).
ICIP · Memòria 2015
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Magda Oranich i Solagran, advocada, periodista i secretària
de la junta directiva d’ACNUR Catalunya.
Antoni Pigrau i Solé, catedràtic de Dret Internacional Públic,
Universitat Rovira i Virgili (URV). Actua com a vicepresident de
l’ICIP per elecció dels seus membres.
Mònica Sabata i Fernández, psicòloga i directora executiva de la
Càtedra Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats (UB).
Els membres de la Junta de Govern escollits pel Parlament són actualment 5 en comptes de 7, per defunció d’Alfons Banda i Tarradellas i per elecció com a eurodiputat de Josep Maria Terricabras
i Nogueras, càrrec incompatible amb la condició de membre de la
Junta d’acord amb l’apartat cinquè de l’article 7 de la llei 14/2007
de creació de l’ICIP.
L’actual Junta de Govern està constituïda, doncs, per un total de 8
membres. Resta pendent, a més, una renovació parcial de la meitat dels membres escollits pel Parlament que afectarà Rafael Grasa,
Àngels Mataró i Mònica Sabata.

Aco r ds de l a J u nt a de G ove r n
Durant l’any 2015, la Junta de Govern de l’ICIP es va reunir nou vegades en plenari i es van celebrar dues sessions de la Comissió de
Recerca. De la seva activitat, destaquen els següents punts:
Primer, es van signar dos convenis de cooperació educativa amb la
Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes d’estudiants.
Segon, es van signar convenis amb els ajuntaments de Sant Cugat
del Vallès i de Santa Coloma de Cervelló per a l’acolliment de les
exposicions #efecteGEZI. El poder transformador de l’art i Living
14
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on the edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’Europa, respectivament.
Tercer, s’ha reforçat la col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a través de la signatura d’un conveni de
col·laboració. També s’han realitzat activitats conjuntes amb el Memorial Democràtic, entre les quals destaca l’organització del IV Col·loqui
Internacional ‘Del passat al futur: Memòria i processos de transició’.
Quart, es va acordar convocar nous ajuts per a treballs de recerca
(R-ICIP) per al curs 2015-2016 i 2016-2017.
Cinquè, es va adjudicar una nova beca de formació per al curs 20152016.
Sisè, es va concedir el Premi ICIP Constructors de Pau 2015 al sacerdot i caputxí Joan Botam i Casals.
Setè, es va crear una nova línia de subvencions a entitats, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau,
i se’n va adjudicar la primera convocatòria (2015-2016).

2 . N O U P L A P L UR I E N N A L 2 0 1 5 - 2 0 1 8
La Junta de Govern de l’ICIP ha aprovat el Pla estratègic pluriennal
per al període 2015-2018. Es tracta del segon pla director de la història de l’ICIP i dóna continuïtat al Pla Pluriennal 2009-2012, prorrogat els anys 2013 i 2014.
Com el pla anterior, el nou Pla Pluriennal s’estructura en sis eixos,
tres de substantius o finalistes (recerca, formació i difusió, construcció de pau i prevenció de conflictes violents) i tres d’instrumentals
(internacionalització i serveis a altres actors, recursos, organització).
Tots els eixos diferencien entre línies estratègiques, que preveuen
ICIP · Memòria 2015
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finalitats que per la seva importància duren més d’un cicle de planificació, i objectius pluriennals, que concreten cadascuna de les línies
estratègiques en finalitats per ser assolides en el cicle de quatre anys
(2015-2018). El resultat final són 21 línies estratègiques i 61 objectius pluriennals. D’aquesta manera, l’estructura del Pla vol servir
alhora d’instrument de planificació i direcció d’estratègia, d’instrument d’execució, d’instrument de seguiment i d’avaluació i, finalment, d’instrument de rendició de comptes.
L’elaboració i aprovació del Pla Pluriennal 2015-2108 ha estat precedida d’un procés participatiu, amb reunions amb la Junta de Govern i l’equip de l’ICIP i també amb els principals actors implicats
en la creació de l’ICIP: organitzacions de la societat civil, membres
del Consell Català de Foment de la Pau, acadèmics, investigadors i
administracions.

3 . C O M M E M O RA C I Ó D E L S D I E S
INSTITUCIONALS
L’activitat institucional de l’ICIP ve marcada per dues dates significatives del calendari. El 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència
i la Pau, i el 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau.

D i a E scol a r de l a N oviolènci a
i l a Pa u , 3 0 de gene r
Coincidint amb el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP),
l’ICIP va posar en marxa una campanya per a difondre el treball relacionat amb l’educació per la pau: el projecte Càpsules de Pau, les
guies didàctiques de les exposicions Paraules descalces. Dones fent
Pau i Líbia, Any Zero, i les guies didàctiques de tres documentals
del programa ‘Latituds’, de Televisió de Catalunya, que han estat
coproduïts per l’ICIP. La campanya es va difondre via Twitter amb
l’etiqueta #escolaipau.
16
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D i a I nte r n a cion a l de l a Pa u ,
2 1 de setemb r e
Cada any l’ICIP commemora el Dia Internacional de la Pau amb una
declaració pública. El 2015, la declaració va portar per títol No hi
haurà pau sense coherència entre paraules i fets i va estar centrada en la crisi migratòria i humanitària del continent europeu arran
de l’arribada de milers de refugiats.
La declaració de l’ICIP reivindica la necessitat que les administracions actuïn amb coherència per superar la crisi, i recorda que “la
pau, avui, significa obrir fronteres, complir les obligacions del dret
internacional, acollir persones”.

4 . P R E M I I C I P C O N S T RU C T O R S
D E PAU
El Premi ICIP Constructors de Pau es convoca anualment amb l’objectiu de guardonar i reconèixer públicament a persones, col·lectius
o entitats que han treballat i han contribuït d’una manera destacada
i dilatada a promoure i fomentar la pau.
La Junta de Govern de l’ICIP, reunida el 29 de setembre, va decidir
atorgar el Premi ICIP Constructors de Pau 2015 al sacerdot i caputxí català Joan Botam, impulsor de nombroses iniciatives vinculades
a la pau i a l’ecumenisme. Botam és un dels principals introductors
del pacifisme a Catalunya i un clar defensor de la religió com a font
de pau i de diàleg.
Anteriorment, el 24 de febrer, es va celebrar al Parlament de Catalunya l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2014,
atorgat a l’organització Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF). L’acte va comptar amb la presència de l’aleshores presidenta de WILPF, Adilia Caravaca.
ICIP · Memòria 2015
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Lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2014
a l’organització WILPF

5 . C O M PAR E I X E N Ç A D AVA N T
E L PAR L A M E N T D E C AT A L U N YA
En compliment de la Llei 14/2007 de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), el president de la institució, Rafael
Grasa, va comparèixer el 17 de juliol a la Comissió d’Acció Exterior,
Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya per presentar l’Informe Anual d’Activitats – Memòria ICIP 2014.
El president de l’ICIP va exposar les principals línies d’actuació de
l’Institut i els reptes de futur. Rafael Grasa va rebre la felicitació dels
portaveus de tots els grups parlamentaris presents a la comissió per
la tasca que desenvolupa l’ICIP.

18
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M E M Ò R I A D ’ A C T I V I T AT S
EN FUNCIÓ DELS EIXOS
D E L P L A P L UR I E N N A L

EIX 1 (FINALISTA): RECERCA
La construcció d’una línia sòlida de recerca és una finalitat que es
porta a terme a través de diverses actuacions. Principalment mitjançant el desenvolupament de dos programes d’actuació, però també
a través de la concessió d’ajuts, la publicació periòdica de treballs
d’investigació i el manteniment de la biblioteca com a centre de documentació de referència.

1.

P R O G RA M E S D ’ A C T UA C I Ó

Des de la seva creació, l’ICIP disposa de dos programes d’actuació,
que combinen activitats de recerca, de formació, de transferència
de coneixements i en alguns casos d’actuació sobre el terreny. L’any
2015 s’han desenvolupat amb les següents activitats:

P r og r a m a :
‘ C onflictes a r m ats : d r et i j u st í ci a ’
En el marc d’aquest programa, dirigit pel catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i vicepresident de l’ICIP, Antoni Pigrau, el 2015
s’ha constituït formalment la Xarxa Internacional de Recerca sobre
Empreses, Conflictes i Drets Humans, la primera d’aquestes caracICIP · Memòria 2015
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terístiques a nivell mundial. La xarxa agrupa universitats, centres
d’investigació, fundacions i ONG d’arreu del món i es va constituir
el 19 de novembre a Ginebra coincidint amb la celebració del quarts
seminari sobre Empreses, Conflictes i Drets Humans. També es va
decidir que l’ICIP assumís el secretariat de la xarxa durant el període inicial de constitució.
Com a part d’aquest programa d’actuació, l’ICIP també ha celebrat
dos seminaris més. D’una banda, ha organitzat - juntament amb el
Memorial Democràtic- el IV Col·loqui Internacional ‘Del passat al
futur: Memòria i Processos de Transició’, que va tenir lloc els dies
30 de novembre, 1 i 2 de desembre a Barcelona. D’altra banda, un
any més l’ICIP ha participat en l’organització del XVIII Seminari de
Dret Internacional Humanitari de Tarragona, en col·laboració amb
la Universitat Rovira i Virgili i la Creu Roja Tarragona.

P r og r a m a : ‘ C onst r u cció de pa u
est r atègic a , seg u r et at h u m a n a
i t r a nsfo r m a ció de conflictes ’
En el marc d’aquest programa, dirigit pel professor de Relacions Internacionals i president de l’ICIP, Rafael Grasa, el 2015 s’ha organitzat
el seminari internacional ‘Cap a un nou Orient Mitjà: reptes i oportunitats per a la pau’, juntament amb el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona. Aquest seminari
va tenir lloc els dies 28 i 29 d’abril, 4 i 5 de maig a Barcelona.
Posteriorment, el 3 de novembre l’ICIP va celebrar la jornada internacional ‘Dones, Pau i Seguretat: 15 anys de la Resolució 1325’,
en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
També forma part d’aquest programa el projecte de recerca ‘Sobiranies imaginades’ liderat pel Peace Research Institute Oslo (PRIO) i
en el qual participa l’ICIP.
20
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Dins d’aquest programa s’han desenvolupat nombroses activitats a
Colòmbia (vegeu l’Eix 3 de Construcció de Pau i Prevenció de Conflictes).

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

W o r k ing Pa pe r s
El 2015 s’han publicat cinc nous títols de la col·lecció ICIP Working
Papers, que té l’objectiu de crear un fòrum de debat i discussió sobre temes relacionats amb la pau, els conflictes i la seguretat. Els
textos, revisats per un consell editorial, es publiquen en català, castellà o anglès.
2015/1. Qatar during the reign of Hamad Al Thani (1995-2013):
from soft power to hard power, per Món Sanromà (en anglès)
2015/2. Políticas para la paz. Políticas Públicas y Sociales para la
Ciudadanía con Plenos Derechos de la Población BGILT en Colombia, per Luz Nelly Palacios Salazar (en castellà)
2015/3. Does military pressure boost fiscal capacity? Evidence
from late-modern military revolutions in Europe and North-America, per Oriol Sabaté Domingo (en anglès)
2015/4. Accountability, a new framework to assess the impact of
truth comissions, per Carlos Fernández Torné (en anglès)

ICIP · Memòria 2015
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2015/5. La implementació del tractat sobre el comerç d’armes: com
aprofitar les activitats d’assistència i les directrius disponibles, per
Sibylle Bauer i Mark Bromley (en català i castellà)

P olicy Pa pe r s
Aquesta col·lecció pretén proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de
qüestions cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el
camp de la pau i de la seguretat, amb recomanacions per a millorarne l’acció. Els textos d’aquesta col·lecció es publiquen simultàniament en català, castellà i anglès. El 2015 s’ha publicat el títol:
2015/1. República Centreafricana: inestabilitat ahir, violència avui,
confiança per demà?, per Albert Caramés

D oc u ments i I nfo r mes
Com a part de la seva política de difusió de les activitats l’ICIP disposa de la col·lecció Documents, que recull la relatoria de les jornades i seminaris que s’organitzen. Dins d’aquesta col·lecció, el 2015
s’ha publicat el següent document:
2015/13. Cap a un nou Orient Mitjà? Reptes i oportunitats per a
la pau. Relatoria de les jornades organitzades per l’ICIP i el Centre
d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona l’abril i maig de 2015 a Barcelona.
A banda, l’ICIP també disposa de la col·lecció ICIP Research, que
recull els resultats de les activitats relacionades amb la recerca per
la pau i la noviolència organitzades per l’Institut; i la col·lecció Resultats de Recerca, amb la qual es donen a conèixer els resultats dels
ajuts de recerca atorgats per l’ICIP. D’aquestes col·leccions no han
sortit números nous el 2015.
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3 . B I B L I O T E C A I C E N T R E D E D O C U M E N TA C I Ó
La Biblioteca de l’ICIP respon al compromís d’establir i mantenir
una biblioteca, presencial i digital, que permeti i afavoreixi la recerca i la transferència de coneixements. Des de la seva creació, s’ha
convertit en la biblioteca de referència en temes de cultura de pau,
seguretat i conflictes. Els seus àmbits específics abasten des de la
noviolència, la construcció de pau, la transformació de conflictes,
les ciències polítiques, les relacions internacionals, el desarmament,
el terrorisme, la cooperació i el desenvolupament, i els moviments
socials noviolents.
Durant el febrer de2015 la biblioteca es va traslladar a la primera
planta del carrer Tapineria 10. El canvi d’ubicació ha possibilitat una
major integració del fons amb la sala de consulta i, sobretot, una
millora substancial en les condicions de confortabilitat de la sala
d’estudi. L’espai central es va condicionar per poder albergar actes
de petit format, amb possibilitat per a projeccions i disponibilitat
d’equip de so. Durant el 2015 s’hi ha celebrat reunions, conferències, seminaris, clubs de lectura i sessions de formació.
La biblioteca està oberta al públic en general, disposa d’una sala
de consulta i el seu principal servei és el de préstec. Totes les obres
disponibles a l’ICIP es poden consultar al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (XBEG),
de la qual forma part.
No obstant, a final de 2015 ha estat acceptada la petició d’entrar al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). El CCUC
és un catàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més
de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC) i d’altres biblioteques associades. Aquest fet donarà visibilitat al fons de la biblioteca i aproparà els continguts a una tipologia
de públic més acord amb els continguts. Aquesta nova vinculació
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proporcionarà un gran augment de préstecs interbibliotecaris ja que
és un dels elements que més es potencien. També es recalca la voluntat col·laborativa ja que el CCUC, com a eina de catalogació cooperativa, ha permès la unificació de pautes, la catalogació per còpia
i la major visibilitat dels fons.
Un cop realitzada la migració dels registres, es preveu que durant els
primers mesos de 2016 ja es podrà consultar el fons de l’ICIP dins
el catàleg col·lectiu.
Durant l’any 2015 es van catalogar 565 exemplars nous i es van
deixar en préstec 287 documents. En total, la biblioteca disposa de
6.986 volums, la majoria llibres, però també materials audiovisuals.
La biblioteca també es nodreix de donacions de particulars. Enguany, hem rebut un fons bibliogràfic de monografies molt important de FundiPau. Al tractar-se d’un fons amb bons continguts
retrospectius ajudarà a completar les diverses àrees temàtiques. El
fons donat conté 806 monografies i diverses publicacions periòdiques. Una bona part d’aquest fons s’anirà incorporant al catàleg de
forma progressiva.
A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca va posar a
disposició dels seus usuaris l’accés a diverses base de dades de les
editorials Sage i Taylor & Francis, que buiden centenars de publicacions especialitzades de l’àmbit. Dins aquesta base de dades, l’ICIP
ha disposat d’un servei de consulta d’exemplars de l’any en curs i retrospectius a més de 1.200 revistes electròniques, amb especial èmfasi a les especialitzades en pau i conflictes. Per tal de completar el
ventall d’accessos a publicacions en línia, la biblioteca compta també
amb la subscripció a revistes en paper. Per fomentar l’ús d’aquetes
bases de dades, s’edita un dossier bibliogràfic organitzat per grans
àrees en què es llisten els articles especialitzats més recents que es
poden trobar a text complet.
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Durant el 2015 s’han realitzat visites guiades a la biblioteca per tal
de donar a conèixer el fons a les comunitats interessades. Entre les
visites destaca la d’estudiants de l’International Relations Abroad
program ofert per IBEI-Universitat Pompeu Fabra, un grup d’alumnes d’Educació Social de la Universitat de Barcelona o estudiants del
màster de Periodisme Polític de la Universitat Pompeu Fabra.
Les publicacions de l’ICIP són buidades i catalogades als repositoris de documents Recercat (Repositori de Recerca de Catalunya
http://www.recercat.cat/) i SSRN (Social Science Research Network
http://www.ssrn.com/).
Per altra banda, la Biblioteca de l’ICIP té molt clara la seva posició
de gestionar fons personals o d’entitats del nostre sector en risc de
desaparèixer. Per tal de preservar-los, i tenint en compte que no tenim les condicions per garantir l’emmagatzematge i tractament, es
vetlla per la gestió d’aquest tipus de fons i es fa d’intermediari oferint
l’opció de dipositar-los a l’Arxiu Nacional per garantir la conservació, preservació i difusió d’aquest patrimoni. Enguany s’ha gestionat
la cessió de dos fons amb documents interessants del moviment a
Catalunya: per una banda, el fons de Perifèria (Centre de Recursos
i d’Atenció Primària per la Pau), associació promoguda pel Comitè per la Pau i Desarmament del Guinardó. Els fons d’aquest centre
consistia en literatura grisa i revistes d’entitats i organitzacions de
pau, socials i veïnals. I per altra part, FundiPau i el seu fons de literatura grisa d’entitats, organitzacions i mobilitzacions per la pau.
En la mateixa línia, i tal i com preveu el Pla Pluriennal en la seva
línia estratègica 5 de l’eix de recerca: “Consolidar el treball de salvaguarda dels fons documentals del moviment per la pau a Catalunya” , s’ha endegat una línia d’enregistrament d’entrevistes orals
amb protagonistes de l’acció col·lectiva per la pau a Catalunya. S’ha
realitzat la primera entrevista pilot del projecte al primer objector
de l’estat espanyol, Pepe Beunza. A través d’aquestes entrevistes es
pretén traçar la història del moviment a través dels seus actors en
ICIP · Memòria 2015
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un material que quedarà a disposició dels investigadors i historiadors.

4 . S E M I N AR I S D E R E C E R C A
Els seminaris de recerca són sessions de debat a partir d’investigacions en curs finançades per l’ICIP, a través dels ajuts FI-ICIP i
R-ICIP. Són espais de discussió informals amb l’autor o autors dels
treballs, sempre des d’una òptica constructiva. Els objectius són recollir suggeriments i fer xarxa entre persones que estiguin investigant temes similars des de diferents institucions.
El 2015 es va celebrar una sessió d’aquestes característiques amb
Carlos Fernández Torné, que va presentar treballs relacionats amb
la tesi doctoral Accountability, a new framework to assess the impact of truth comissions, dirigida per Rafael Grasa. El text s’ha publicat dins la col·lecció Working Papers.

5. AJUTS A LA RECERCA
L’any 2015, la Junta de Govern de l’ICIP ha concedit els ajuts aprovats l’exercici anterior i ha acordat la convocatòria per a la concessió
d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau per l’exercici 2016
i també per al 2017, ambdós per un import global de 40.000 euros.
Per a raons de constricció pressupostària, no s’han obert noves convocatòries d’ajuts predoctorals.
Així mateix, l’ICIP ha adjudicat, el 2015, la segona edició del programa de beques de formació pràctica en l’àmbit del foment de la pau
dirigit a completar la formació dels joves mitjançant la realització
de pràctiques a l’entitat durant el curs 2015-2016. També se n’ha
aprovat una nova convocatòria per al curs 2016-2017.
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Addicionalment s’ha adjudicat la primera edició de subvencions a
entitats, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau 2015-2016.
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E I X 2 ( F I N A L I S TA ) : F O R M A C I Ó ,
D I F U S I Ó I T RA N S F E R È N C I A
DE CONEIXEMENT

L’ICIP organitza periòdicament activitats de difusió, com ara seminaris i jornades, cicles de debats, tertúlies o taules rodones, per tal
de difondre el coneixement vinculat a l’anàlisi de conflictes, l’educació, la cultura de la pau, la noviolència i la construcció de la pau
en general. Així mateix, l’ICIP també fomenta la difusió de la cultura de la pau a través d’exposicions, materials audiovisuals, cicles de
cinema, grups de lectura o publicacions de llibres.

1 . S E M I N AR I S I J O R N A D E S
‘ C a p a u n no u O r ient M itj à
( a b r il i m a ig )
L’ICIP i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI) van organitzar les jornades “Cap a un nou
Orient Mitjà? Reptes i oportunitats per a la pau”, els dies 28 i 29
d’abril i 4 i 5 de maig, amb l’objectiu d’analitzar els canvis geopolítics i geoeconòmics en aquesta regió. Les jornades van ser un espai
de reflexió i debat per aproximar-se als grans factors de canvi que
viu l’Orient Mitjà a través de mirades d’acadèmics, comunicadors
i professionals i experts en l’anàlisi de conflictes dels conflictes i
l’acció humanitària. Entre els ponents, van destacar experts internacionals i nacionals com Georges Corm, Jean-Pierre Filiu, Lurdes
Vidal, Gema Martín Muñoz, Magali Thill, David Meseguer, Francesca Friz-Prguda, Jesús A. Nuñez, Antoni Segura i Rafael Grasa,
entre d’altres.
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Sessió de les jornades ‘Cap a un nou Orient Mitjà?’

‘ D en u nci a nt a b u sos . B u sc a nt
r espostes ’ ( oct u b r e )
En el marc de la iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans,
que cada any porta a Catalunya destacats activistes dels drets humans d’arreu del món, l’ICIP va participar en la organització de la
jornada “Denunciant abusos. Buscant respostes. El Tribunal Permanent dels Pobles i altres experiències per reclamar justícia”. La
jornada va tenir lloc el 3 d’octubre a Barcelona i va oferir un debat
i una reflexió sobre com donar visibilitat a diferents lluites a favor
dels drets humans a partir de diverses experiències locals i internacionals. L’organització va anar a càrrec de l’ICIP, Casa Amèrica
Catalunya, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
en col·laboració amb la resta d’entitats i ajuntaments que formen
part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
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’ 1 5 a nys de l a r esol u ció 1 3 2 5 ’
( novemb r e )
Coincidint amb els quinze anys de l’aprovació, per part del Consell
de Seguretat de l’ONU, de la resolució 1325 sobre Dones, Pau i Seguretat, l’ICIP va organitzat el 3 de novembre una jornada internacional amb l’objectiu de fer balanç del compliment i la implementació
d’aquesta resolució i reflexionar sobre les necessitats i els reptes
que queden pendents en aquest àmbit. La jornada “Dones, Pau, i
Seguretat: 15 anys de la Resolució 1325” va comptar amb la participació de dones d’arreu del món que treballen aquesta matèria. La
conferència inaugural va anar a càrrec de l’activista líbia Alaa Murabit i com a ponents van participar investigadores i activistes com
Luz Piedad Caicedo, Zarina Khan, Manuela Mesa, Ruth Ochieng o
Lejla Somun. La jornada es va celebrar en paral·lel a la campanya
de difusió #DONAVEU1325 organitzada per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

‘ E mp r eses , C onflictes i D r ets H u m a ns ’
( novemb r e )
L’ICIP va celebrar a Ginebra una quarta edició del seminari sobre
Empreses, Conflictes i Drets Humans, en la qual van participar acadèmics i representants d’ONG amb experiència en aquest camp de
treball, com Brian Wood, Bruce Broomhall o Mark Taylor. La sessió, organitzada per l’ICIP en col·laboració amb la DCAF (Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces), va tenir lloc
el 19 de novembre i va culminar amb la creació de la Xarxa Internacional de Recerca sobre Empreses, Conflictes i Drets Humans,
la primera d’aquestes característiques a nivell mundial. En aquests
primers estadis de posada en marxa de la xarxa l’ICIP ha assumit
el seu secretariat.
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‘ D el pa ss at a l f u t u r : M emò r i a
i p r ocessos de t r a nsició ’
( novemb r e - desemb r e )
Amb l’objectiu d’analitzar diferents processos transicionals que han
tingut lloc arreu del món des de la Segona Guerra Mundial fins a
l’actualitat, l’ICIP i el Memorial Democràtic van organitzar aquest
col·loqui internacional, que va comptar amb una vintena de ponents
i un centenar d’assistents. El col·loqui va tractar diferents estratègies de justícia transicional i va oferir un debat sobre la possibilitat
de crear una comissió de la veritat pels crims de la guerra civil i el
franquisme. Van participar com a ponents experts com Antoni Pigrau, John Philpot, Mark Freeman, Fabricio Guariglia o María Camila Moreno.

Sessió del col·loqui internacional ‘Del passat al futur: Memòria
i Processos de Transició’
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X V I I I S emin a r i de D r et I nte r n a cion a l
H u m a nit a r i ( desemb r e )
Juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Creu Roja Tarragona, l’ICIP va organitzar un any més el XVIII Seminari de Dret Internacional Humanitari, que va tenir lloc els dies 3 i 4 de desembre
a Tarragona. Enguany el seminari va estar centrat en els conflictes
actuals que viu l’Orient Mitjà, principalment el cas de Síria.

2 . D E B AT S , T E R T Ú L I E S , P R E S E N T A C I O N S
I T AU L E S R O D O N E S
C icle de cinem a sob r e C olòmbi a
( gene r i feb r e r )
Aquest cicle, iniciat el novembre de 2014, va comptar amb la projecció de quatre documentals sobre la realitat social i política colombiana. El mes de gener es va projectar ‘El Gigante’, de Bruno Federico,
Andrea Ciacci i Consuelo Navarro; i el mes de febrer es van projectar
els documentals ‘Perdimos y seguimos perdiendo’ i ‘Desplazados’,
de Josep Lluís Penadès. El cicle es va organitzar conjuntament amb
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

P r esenta ció del llib r e ‘ L ’ omb r a
de l a Pa u ’ ( feb r e r )
L’ICIP va presentar el llibre L’ombra de la Pau, publicat dins la col·
lecció ‘Clàssics de la Pau i de la Noviolència’ a la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona, en un acte que va comptar amb les
intervencions de Fèlix Martí, filòsof i destacat activista per la pau i la
noviolència; Tica Font, directora de l’ICIP; Carme Suñé, vicepresidenta de FundiPau; i Toni Soler, amic de la família. El llibre és un recull
de textos d’Alfons Banda, que permet conèixer l’abast del pensament
pacifista de qui va ser vicepresident de l’ICIP i creador de FundiPau.
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C ol · loq u i a mb Adili a C a r ava c a ( feb r e r )
Coincidint amb l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de
Pau 2014 a WILPF, l’ICIP va organitzar un col·loqui amb l’aleshores presidenta de l’organització premiada, Adilia Caravaca, per debatre sobre el treball de dones per la pau al llarg de l’últim segle. El
col·loqui, amb el títol “El poder de les dones per aturar les guerres:
100 anys de pacifisme feminista” va tenir lloc a l’Espai Francesca
Bonnemaison de Barcelona i va ser conduït per Maria Villellas, de
l’Escola de Cultura de Pau.

P r ojecció de ‘ M a r ipos a s en el h ie r r o ’
(març)
Aquest documental, de Bertha Gaztelumendi, recull els testimonis
de dones víctimes de diferents formes de violència, centrades en el
País Basc. El documental es va projectar als Cinemes Méliès de Barcelona en una sessió que va comptar amb la directora del treball.
L’acte va ser organitzat per l’ICIP i Euskal Etxea.

P r esenta ció del llib r e
‘ Antimilit a r isme ’ ( a b r il )
El llibre Antimilitarisme. Dinàmiques polítiques i de gènere dels
moviments per la pau, de la investigadora social i activista per la
pau Cynthia Cockburn, ha estat publicat en català per l’ICIP i Pagès
Editors dins la col·lecció ‘Noviolència i lluita per la pau’. El llibre es
va presentar a Ca la Dona de Barcelona en un acte que va comptar
amb les intervencions de Mireia Bofill, traductora del llibre al català; Carme Alemany, prologuista; i Maria Palomares, del col·lectiu
Dones x Dones.
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Act u a ció m u sic a l a mb ‘ E l AKA ’ ( j u ny )
Luis Fernando Álvarez Ramírez, músic colombià i líder de la Comuna 13-San Javier de Medellín més conegut com El AKA, va oferir
un concert i una xerrada a l’ateneu cooperatiu La Base de Barcelona, dins la seva visita a Barcelona com a ambaixador de la Càtedra Medellín-Barcelona. El concert va comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Kreanta i Colòmbia en
Pau.

D eb at sob r e expe r iències de pa u
a l Pa í s B a sc ( j u ny )
Aintzane Ezenarro, assessora de la Secretaria per a la Pau i la Convivència el País Basc, i Monika Hernando, directora de Víctimes i
Drets Humans del Govern basc, van presentar a Barcelona el ‘Pla
de pau i convivència’ que ha posat en marxa l’executiu basc i que recull diverses experiències de pau. L’acte, organitzat per l’associació
AIPAZ, l’ICIP i el govern d’Euskadi, va tenir lloc al Departament de
Governació, a Barcelona.

‘ L a de r iva a u to r ità r i a de l ’ E gipte
d ’ Al - S issi ’ ( setemb r e )
Amb l’objectiu d’abordar la situació d’Egipte sota el règim del rais
Abdel Fattah al-Sissi, l’ICIP va organitzar una tertúlia amb el periodista i politòleg Ricard González. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca de l’ICIP.

‘ C olòmbi a : de l a ta u l a de negoci a cions
a l postconflicte ’ ( setemb r e )
En el marc del treball que porta a terme l’ICIP en relació a la construcció de pau a Colòmbia, es va celebrar una taula rodona per
tractar la situació que viu el país llatinoamericà immers en les ne34
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gociacions de pau a l’Havana. La taula va comptar amb les intervencions de Rafael Grasa, president de l’ICIP, i Yezid Arteta, consultor
sobre processos de pau i membre de Colòmbia en Pau. L’acte va
tenir lloc a la seu de LaFede.cat amb la col·laboració de la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i l’associació
Colòmbia en Pau.

C u r s ‘ E xpe r iències de r econcili a ció
a l Pa í s B a sc ’ ( oct u b r e )
L’ICIP, en col·laboració amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia, va organitzar aquest curs, de quatre sessions
de durada, amb la finalitat de donar a conèixer diverses experiències
de reconciliació que han tingut lloc al País Basc i reflexionar sobre
la possibilitat de reconstruir la convivència. Les sessions van ser impartides per Carlos Martin Beristain, metge especialista en atenció a
les víctimes de la violència i la guerra; Miren Aintzane Ezenarro, assessora de la Secretaria per la Pau i la Convivència del govern basc;
Esther Pascual, coordinadora de l’equip de trobades restauratives
entre víctimes i exmembres d’ETA; i Aitziber Blanco, responsable de
projectes de convivència a l’àmbit local de Lokarri (2012-2015).

3 . G RU P D E L E C T URA I R E F L E X I Ó
El Grup de Lectura i Reflexió va néixer el 2012 amb l’objectiu de fomentar la lectura i el coneixement d’autors que han estat referents
del pensament i la pràctica de la noviolència i promoure el debat al
voltant de la filosofia i l’acció noviolenta.
Els mesos de maig i juny de 2015 es va portar a terme una nova edició del Grup, dedicada al llibre de Gene Sharp De la dictadura a la
democràcia: un sistema conceptual per a l’alliberament, publicat
en català per l’ICIP i Líniazero dins la col·lecció ‘Eines de pau, seguretat i justícia’. El Grup va estar coordinat per Vicent Martínez
ICIP · Memòria 2015
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Guzmán, doctor en filosofia, director honorífic de la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau i promotor de programes d’Estudis per la
Pau i el Desenvolupament a diverses universitats.

4. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Revista P e r l a Pa u /
P e a ce in P r og r ess
L’ICIP publica trimestralment la revista digital Per la Pau / Peace
in Progress en català, castellà i anglès. Cada número de la revista
tracta un tema monogràfic en profunditat amb l’objectiu d’ aportar
anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre idees, particularment fomentades a l’entorn de l’ICIP. La revista compta amb 699
subscriptors en català; 344 en castellà; i 195 en anglès.
El 2015 s’han publicat els següents números:
Feminisme pacifista, número 22, febrer 2015, coordinat per Elena Grau
La UE: un actor de pau real?, número 23, maig 2015, coordinat per
Pablo Aguiar i Xavier Alcalde
Els pacifistes durant la Primera Guerra Mundial, número 24, setembre 2015, coordinat per Xavier Alcalde
Dones, Pau i Seguretat: 15 anys de la Resolució 1325, número 25,
octubre 2015, coordinat per Sabina Puig
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I C I P e - B u tlletins
Els butlletins electrònics s’envien de forma mensual i recullen les
notícies més rellevants referides a l’ICIP, incloent-hi les publicacions
i les activitats que organitza l’Institut. Té 1.432 subscriptors.
Durant l’any 2015 s’han publicat els següents números:
e-Butlletí número 57 (gener de 2015)
■■ e-Butlletí número 58 (febrer de 2015)
■■ e-Butlletí número 59 (març de 2015)
■■ e-Butlletí número 60 (abril de 2015)
■■ e-Butlletí número 61 (maig de 2015)
■■ e-Butlletí número 62 (juny de 2015)
■■ e-Butlletí número 63 (juliol de 2015)
■■ e-Butlletí número 64 (setembre de 2015)
■■ e-Butlletí número 65 (octubre de 2015)
■■ e-Butlletí número 66 (novembre de 2015)
■■ e-Butlletí número 67 (desembre de 2015)
■■

5. EXPOSICIONS I PRODUCCIÓ
D E M AT E R I A L S AU D I O V I S UA L S
Un dels objectius de l’ICIP, fixat en el Pla Pluriennal, és contribuir
al treball de sensibilització a favor de la pau. És per això que l’àrea
de Formació i Difusió de l’ICIP produeix periòdicament exposicions i materials audiovisuals, els quals estan a disposició de les entitats, organitzacions i administracions que estiguin interessats a
fer-ne difusió.

E xposició ‘ # efecte G E Z I ’
L’exposició fotogràfica #efecteGEZI. El poder transformador de
l’art és un projecte d’Oriana Eliçabe, produït per l’ICIP, sobre les
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protestes pacífiques que van tenir lloc al parc Gezi d’Istanbul, a Turquia, el maig de 2013. Persones d’origen, cultura, formes de viure i
pensament dispars van aparcar les seves diferències i van unir forces
per protestar de forma noviolenta contra la construcció d’un centre
comercial en un espai verd de la ciutat.
Va néixer així l’efecte Gezi. La construcció d’una simbologia carregada d’humor i creativitat. L’art com a resposta a la repressió. Els
anomenats memes com a mecanisme de difusió cultural i social en
forma de dibuixos, fotos o multimèdia, que es van transmetre d’un
individu a un altre a través de les xarxes socials i amb graffitis.
La mostra es va inaugurar el mes de maig al Portal de l’Àngel de
Barcelona i posteriorment es va exposar als jardins del Monestir
de Sant Cugat del Vallès (octubre) i a l’Avinguda Blondel de Lleida
(desembre).

L’exposició ‘#efecteGEZI’ al Portal de l’Àngel de Barcelona
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E xposició ‘ L iving on t h e edge ’
L’exposició Living on the edge. Conflicte i reconciliació en ciutats
dividides d’Europa ha estat creada pel periodista Angelo Attanasio
i el fotoperiodista Marco Ansaloni, i produïda per l’ICIP. Mostra les
històries de conflicte i reconciliació en quatre ciutats d’Europa on els
conflictes ètnics i religiosos han deixat una profunda empremta en
les societats actuals, que han quedat dividides en dues parts gairebé aïllades. Es tracta de Nicòsia (Xipre), Belfast (Irlanda del Nord),
Mitrovica (Kosovo) i Mostar (Bòsnia i Hercegovina).
Aquesta exposició es va inaugurar el mes d’octubre a la plaça de la
Corona de Granollers i posteriorment es va poder veure a la Rambla Nova de Tarragona (novembre) i al centre cívic Can Baruta de
Santa Coloma de Cervelló (desembre). En tots els casos van tenir
lloc actes d’inauguració amb la presència de l’ICIP i dels autors de
l’exposició.

Imatges de l’exposició ‘Living on the edge’
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E xposició ‘ Pa r a u les desc a l C es .
D ones fent pa u ’
L’exposició Paraules descalces. Dones fent Pau, creada pel fotògraf
Dani Lagartofernández i produïda per l’ICIP, recull retrats de tretze dones que treballen activament per l’assoliment de la pau al Pròxim Orient. Són dones israelianes i palestines que dediquen la seva
vida i els seus esforços a aconseguir la fi del conflicte i el respecte
dels drets humans.
Aquesta mostra, produïda el 2010, ha recorregut els últims anys diferents poblacions catalanes. El 2015 es va poder veure davant la
biblioteca pública Carles Rahola de Girona (novembre i desembre)
i a la plaça Josep Pla de Figueres (desembre).

P r ojecte ‘ C à ps u les de Pa u ’
El projecte Càpsules de Pau és una coproducció de l’ICIP i el col·
lectiu Contrast, amb la col·laboració de Digital Dosis, que vol mostrar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la
paraula Pau.
Persones d’arreu del món -investigadors, activistes i persones que
han viscut de prop un conflicte- responen a la pregunta: Què és per
a tu la pau? posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i amb la
construcció de la pau. Les reflexions, editades en vídeo amb subtítols en català, castellà i anglès, s’han recopilat al web www.capsulesdepau.com
El projecte va néixer el 2014, amb la publicació de 52 càpsules, i
s’ha ampliat l’any 2015 amb 25 nous vídeos. El web també conté
un seguit de propostes educatives que tenen per objectiu fomentar
competències personals que facilitin l’anàlisi de les violències i les
oportunitats de la pau així com la pràctica de transformació creati40
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va dels conflictes. Les propostes didàctiques s’adrecen a l’àmbit formal i no formal de l’educació per facilitar un treball més integral que
avanci en la inclusió de la cultura de pau en el projecte educatiu.

‘ K á s u u m a a y : u n a expe r iènci a de pa u
a C a s a m a nce ’
Aquest documental, dirigit per Xavier Puigserver, narra la singularitat del reialme d’Oussouye, un territori de Casamance, al sud del
Senegal, que viu al marge de la violència que afecta la regió.
El treball, coproduït per l’ICIP el 2014 a través d’un ajut de recerca
R-ICIP i el Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), es va
presentar el 2015 al seminari ‘Indentities in greater Senegambia and
Beyond’ de Londres i al IV Cicle de Cinema Africà de Gijón.

6. COL·LECCIONS DE LLIBRES
L’ICIP disposa de quatre col·leccions de llibres, en col·laboració amb
editorials catalanes , que tenen l’objectiu de difondre la cultura de
pau entre un públic ampli, tal com marca la línia estratègica 8 del
Pla Pluriennal. Les quatre col·leccions compten ja amb un total de
43 llibres.
Al llarg del 2015 s’han publicat els següents títols:

‘ C l à ssics de l a Pa u
i de l a N oviolènci a ’
Col·lecció coeditada amb Angle Editorial. Els últims títols publicats són:
■■ El sentit comú i la guerra nuclear, de Bertrand Russell
■■ L’autogovern de l’Índia, de M.K.Gandhi
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‘ E ines de pa u , seg u r etat i j u st í ci a ’
Col·lecció coeditada amb Líniazero edicions. S’edita en suport digital
d’accés lliure, en versió PDF i ePub. El 2015 s’ha publicat:
■■ Entrar a l’època de la noviolència, de Jean-Marie Muller
■■ Del consol a la noviolència, de Marta Molina
■■ Ondas en el agua, de Carlos Martin Beristain, Galo Bilbao i
Julián Ibáñez
■■ Conflicte i desenvolupament, de Eleanor O’Gorman

‘ Pa z y S eg u r id a d ’
Col·lecció coeditada amb Edicions Bellaterra. El 2015 s’ha publicat:
■■ Las mujeres y las guerras, Carol Cohn (ed.)

‘ N oviolènci a i ll u ita pe r l a pa u ’
Col·lecció coeditada amb Pagès Editors. El 2015 s’ha publicat:
■■ L’objecció de consciència. La resistència a una societat militaritzada, Özgür Heval Çinar i Coskun Üsterci (ed.)

7. DIFUSIÓ EXTERNA. EL WEB
I L E S X AR X E S S O C I A L S
E l web de l ’ I C I P
El web www.icip.cat reuneix tota la informació sobre l’Institut i està
permanentment actualitzat en català, castellà i anglès. Al web s’hi
recullen les activitats, notícies i publicacions de l’ICIP, disposa d’un
espai amb la informació de les exposicions i materials audiovisuals
propis, un apartat dedicat als ajust i programes de recerca i un cercador per accedir al fons bibliogràfic de la biblioteca.
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Fa ceboo k , T witte r i a lt r es x a r xes
soci a ls
Les xarxes socials són un canal prioritari per a la difusió de les activitats de l’ICIP i un fòrum debat i d’intercanvi d’opinions amb la ciutadania. Les xarxes més actives són Facebook (http://facebook.com/
icip.perlapau), on l’ICIP té més de 5.000 amics, i Twitter (http://
twitter.com/ICIPeace), que compta amb més de 3.200 seguidors.
Paral·lelament, l’ICIP es manté actiu en altres xarxes socials, com el
canal corporatiu de Youtube (on es poden visionar, per exemple, tots
els vídeos del projecte ‘Càpsules de pau’, de les exposicions i d’altres
actes organitzats per l’Institut).
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E I X 3 ( F I N A L I S TA ) : C O N S T RU C C I Ó
D E PAU I P R E V E N C I Ó D E C O N F L I C T E S

Desenvolupar actuacions i programes de suport a la gestió, resolució o transformació de conflictes sobre el terreny, en països com
per exemple Colòmbia, és un dels objectius d’aquest eix de treball.
Seguint aquesta fita, l’any 2015 l’ICIP ha donat continuïtat a la tasca iniciada el 2013 al país llatinoamericà i ha fet un seguiment específic del procés de pau colombià, amb actuacions directes sobre
el terreny.

1 . Activit ats de const r u cció de pa u
a C olòmbi a
Amb l’objectiu de promoure la construcció de la pau a Colòmbia,
un país immers en un procés de pau després de dècades de conflicte
armat, l’ICIP manté col·laboracions estables amb diferents institucions colombianes amb les quals porta a terme diferents projectes
i activitats sobre el terreny. Es tracta de la Cambra de Comerç de
Bogotà, l’Alcaldia de Medellín, l’Escola Superior de Guerra i la Federació Colombiana de Municipis. Mitjançant aquests convenis de
col·laboració, l’ICIP és capaç de donar servei a diversos actors de la
societat colombiana: la societat civil, el món empresarial, acadèmic
i militar, i als agents territorials. La major part d’aquestes activitats
estan coordinades dins el programa d’actuació que coordina Rafael
Grasa (vegis Eix 1 sobre recerca).
Com a resultat d’aquesta col·laboració, destaca per exemple la publicació de l’informe Percepción del sector empresarial sobre la
construcción de paz, el qual es va presentar l’abril de 2015 a Bogotà.
L’informe, elaborat per l’ICIP, la Cambra de Comerç de Bogotà i la
44
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Fundación Ideas para la Paz (FIP) analitza la participació del sector
privat en la construcció de la pau, formulada a partir d’una enquesta
empresarial. Coincidint amb la difusió de l’informe, l’ICIP també va
presentar públicament a Colòmbia la relatoria del seminari internacional “Escenarios posconflicto en Colombia. Agenda, oportunidades
y hoja de ruta”, celebrat a Barcelona el maig de 2014. També fruit de
la col·laboració amb la Cambra de Comerç de Bogotà, s’ha traduït a
l’anglès la Guía para la construcción de la paz. Qué es y qué supone
la construcción de la paz, publicada el 2014 en castellà.
D’altra banda, l’ICIP també ha participat el 2015 en el programa
“Preparémonos para la Paz”, impulsat per la Gobernación de Antioquia. Dins d’aquest programa s’han organitzat durant l’any diferents
activitats per promoure la reflexió i preparació per a possibles escenaris de finalització del conflicte armat colombià a diversos punts
del territori. El president de l’ICIP, Rafael Grasa, membre del Comitè Consultiu, ha estat present en algunes d’aquestes activitats i
ha participat també en diferents seminaris i jornades internacionals
per treballar la construcció de la pau al país llatinoamericà. Destaca,
per exemple, la participació al seminari internacional “La justicia de
la memoria”, organitzat per la Universidad Pontificia Bolivariana i
el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el mes d’abril; la participació a les reunions de l’Observatori Colombià de Violència i Governança, celebrades els mesos d’abril i octubre, on es van presentar
treballs sobre el postconflicte i els paper dels empresaris en la construcció de la pau; i a participació també a les jornades “Medios, Paz
y Democracia en Colombia”, organitzada per la Serie Colombia, patrocinada entre d’altres per l’ambaixada dels Estats Units. Aquestes
jornades es van celebrar el novembre a la localitat de Barranquilla
i van estar dedicades al paper dels mitjans de comunicació en la
construcció de la pau.
L’ICIP també ha donat suport al projecte colombià de memòria històrica “Medellín, ¡Basta Ya!”, impulsat pel Centro Nacional de Memoria Histórica, la Corporación Región, la Unidad Municipal de
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Víctimas i el Museo Casa de la Memoria. El president de l’ICIP, Rafael Grasa, és membre del consell assessor internacional d’aquest
projecte, del qual formen part també experts com Daniel Pécaut,
Gerard Martín, Andrés Suarez o Pilar Riaño. El projecte pretén deixar constància de les violències i la resistència que ha patit aquesta
ciutat en el marc dels conflicte armat de Colòmbia. El 2015 l’equip
investigador ha mantingut reunions al juliol i al desembre, primer
per valorar la metodologia emprada i després per avaluar els primers resultats provisional.
Especialment destacada ha estat també la tasca relacionada amb les
forces públiques de seguretat, a través del conveni amb l’Escola Superior de Guerra. El president de l’ICIP va impartir dos seminaris
sobre experiències comparades de desarmament, desmobilització
i reintegració per al Comité Operativo Estratégico para la Transición (COET) i va dictar conferències i seminaris sobre construcció
de pau al màster d’Estudios Estratégicos i en el curs d’ascens a generals (CAEM). Addicionalment, en els cursos d’ascens realitzats
per a militars des de suboficials a coronels, el president de l’ICIP
ha pronunciat una de les tres conferències que el comandament ha
considerat cabdals per acarar els nous reptes del postconflicte, concretament sobre els reptes i canvis que es deriven del procés de construcció de pau.
Paral·lelament, l’ICIP i el Museo Casa de la Memoria de Medellín
han acordat desenvolupar un projecte, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per compartir experiències rellevants de construcció de pau, entre actors de conflictes, víctimes i la societat civil,
i que tindrà lloc al llarg de l’any 2016 a les ciutats de Barcelona i
Medellín.
Per últim, en l’àmbit de la societat civil, l’ICIP ha fet seguiment de
la situació del poble indígena Awá, en risc de d’extinció física i cultural, amb entrevistes tant amb membres d’aquesta comunitat com
del govern colombià.
46
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El president de l’ICIP, Rafael Grasa, a la presentació del projecte
“Medellín, ¡Basta Ya!”
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E I X 4 ( I N S T RU M E N TA L ) :
INTERNACIONALITZACIÓ I SERVEIS
A A LT R E S A C T O R S

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

1 . A C T I V I T AT S D ’ I N T E R N A C I O N A L I T Z A C I Ó
L’ICIP ha reforçat el 2015 la presència exterior tot participant en
xarxes internacionals i mantenint acords de col·laboració amb institucions d’altres països.
D’una banda, s’ha mantingut la línia de treball sobre construcció de
pau a Colòmbia a través dels convenis establerts amb quatre institucions (vegeu l’Eix 3 sobre construcció de pau i prevenció de conflictes), que s’emmarca dins el programa d’actuació ‘Construcció de
pau estratègica, seguretat humana i transformació de conflictes’.
D’altra banda, entre les activitats d’internacionalització, el 2015
l’ICIP ha impulsat la creació de la Xarxa Internacional de Recerca
sobre Empreses, Conflictes i Drets Humans (BCHR Network), la primera d’aquestes característiques a nivell mundial. La xarxa reuneix
membres d’universitats de tot el món i ONG i centres d’investigació
rellevants en l’àmbit dels conflictes armats i la promoció de la pau.
S’emmarca dins el programa d’actuació ‘Conflictes armats: dret i
justícia’, coordinat pel professor de Dret Internacional Humanitari
i vicepresident de l’ICIP, Antoni Pigrau, i té com a principal objectiu investigar les causes, dinàmiques i conseqüències de l’activitat
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de les empreses en contextos de conflictes armats, l’impacte d’aquesta participació sobre els drets humans i les responsabilitats legals
que se’n poden derivar. La xarxa es va constituir formalment el mes
de novembre a Ginebra en el marc del IV seminari sobre empreses, conflictes i drets humans, organitzat amb la col·laboració de la
DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces).
L’ICIP ha assumit la secretaria de la xarxa en aquesta primera etapa
de posada en marxa.
Així mateix, l’ICIP també participa, des de l’any 2013, en el projecte de recerca ‘Sobiranies imaginades’, juntament amb el Peace Research Institute Oslo (PRIO) i l’OKD Institute of Social Change and
Development de l’Índia.
Com a activitats a nivell internacional, el 2015 el president de l’ICIP
ha estat convidat a formar part de la Xarxa Internacional Observatorio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, que es
va reunir a Mèxic el 28 i 29 d’octubre. La xarxa es reuneix dos cops
l’any a diversos llocs d’Amèrica Llatina. L’ICIP ha participat al seminari internacional ‘The Everyday Lives of Sovereignty: Contests
and Conflicts in a Transnational Era’, organitzat pel PRIO a Nicòsia
(Xipre); i també ha intercanviat experiències amb institucions de
pau del País Basc, concretament amb el Centre d’investigació per a
la pau Gernika Gogoratuz i el Museu de la Pau de Gernika.

2 . S E R V E I S A A LT R E S A C T O R S
L’ICIP assessora el Parlament, el Govern, les administracions públiques, les universitats i les entitats de la societat civil en la seva tasca de foment de la pau, tal com estableix la línia estratègica 15 del
Pla Pluriennal. El 2015, per exemple, el president de l’ICIP, Rafael
Grasa, va elaborar un informe sobre la crisi dels refugiats a la Mediterrània a instància del departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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Així mateix, l’ICIP col·labora habitualment en activitats relacionades amb la cultura de pau organitzades per altres entitats i institucions, amb l’objectiu de donar servei a altres actors, marcar el debat
i definir estratègies. Al llarg del 2015, l’ICIP ha participat en els següents actes:

T r ob a d a I nte r n a cion a l pe r l a Pa u
a C olòmbi a ( feb r e r )
La directora de l’ICIP va participar en aquesta trobada, organitzada per l’associació Colòmbia en Pau i la Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia, amb la conferència ‘Els reptes del
postconflicte, cap a la reconciliació i la pau’. La trobada va tenir lloc
a Barcelona.

C onfe r ènci a sob r e el p r oc é s de pa u
a C olòmbi a ( m a r ç )
El president de l’ICIP i expert en les negociacions de pau de Colòmbia va oferir aquesta xerrada a la Facultat de Ciències Polítiques de
la Universitat Autònoma de Barcelona convidat per l’associació d’estudiants UNANIMUN.

‘ E l pa pe r d ’ E spa nya en el C onsell
de S eg u r etat ’ ( m a r ç )
L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) va organitzar a Barcelona un debat sobre el rol que juga Espanya al Consell
de Seguretat de l’ONU amb les intervencions de Javier Sanabria, director general de les Nacions Unides del Ministeri d’Afers Exteriors
espanyol; Xavier Pons, catedràtic de dret internacional públic de la
Universitat de Barcelona; i Rafael Grasa, president de l’ICIP.
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‘ C ata l u nya , u n pa í s sense exè r cit ? ’
(març)
La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar en aquest acte organitzat per Procés Constituent i Estelada 2014 a Olot per debatre si
un hipotètic estat català hauria de disposar o no d’exèrcit.

X V I I I J o r n a des S olid à r ies ( a b r il )
L’ICIP va col·laborar en les Jornades Solidàries de Sant Adrià del
Besòs, on es va projectar el documental Om Mohammad- La mare
d’en Mohammad, realitzat per Dani Lagartofernández i produït per
l’Institut. El documental recull fragments de la vida quotidiana de
diferents dones de la Franja de Gaza.

I I E nc u ent r o po r l a Pa z y el D es a r me
( a b r il )
Aquesta trobada, organitzada per Alternativa Antimilitarista MOC i
el col·lectiu Guanil, va tenir lloc a Fuerteventura (Illes Canàries) i va
comptar amb la participació de la directora de l’ICIP, Tica Font, que
va oferir una xerrada sobre l’estat de la militarització al món.

C u r s ‘ P e r ills a ct u a ls pe r a l a U E ’
( m a ig )
Dins aquest curs organitzat per Eurobask (Consell Basc del Moviment Europeu), la directora de l’ICIP, Tica Font, va impartir la
sessió titulada ‘¿Desarrollo o Geopolítica? Revisión crítica de las
políticas europeas de cooperación al desarrollo’.
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‘ L es r eligions , font de pa u
o de violènci a ? ’ ( j u ny )
La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar en aquest debat organitzat per Justícia i Pau Girona, amb Josep Frigola, Pare Blanc
empordanès que resideix al Níger. L’acte va tenir lloc a la Casa de
Cultura de Girona.

I I J o r n a d a C àted r a
M edell í n - B a r celon a ( j u ny )
Amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper de la ciutat de Medellín
en el procés de pau a Colòmbia, aquesta jornada s’emmarca dins el
Programa de Museus de la Càtedra Medellín-Barcelona i forma part
del projecte sobre memòria, pau i ciutat que la Fundació Kreanta
ha portat a terme amb l’ICIP i el Museo Casa de la Memoria de Medellín. En la jornada, celebrada al Col·legi de Periodistes de Catalunya, van participar el president de l’ICIP, Rafael Grasa; el professor
colombià Farid Samir Benavides; i el gestor cultural de la Comuna
13 de Medellín, ‘El AKA’.

X X X C u r s d ’ E sti u de l a U N I PAU ( j u liol )
Un any més l’ICIP va participar al Curs d’Estiu de la Universitat
Internacional de la Pau, que enguany portava per títol ‘Els fils que
mouen els conflictes’. La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir la
conferència ‘El vector tecnològic: disseny i producció d’armes robòtiques, una valoració ètica d’aquestes noves armes’. El curs es va
celebrar a Sant Cugat del Vallès.

B C N I nte r n ation a l P u blic P olicy P l a n
( j u liol )
L’ICIP és un dels 30 signants del Pla d’Acció del sector de les polítiques públiques internacionals a Barcelona, que vol posicionar la
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ciutat de Barcelona com a centre de referència en la filantropia i el
desenvolupament de solucions d’interès públic global, vinculades a
la democràcia, el medi ambient, els conflictes, la salut global o els
Drets Humans. La presentació del Pla d’Acció es va fer al Centre de
Coneixement del recinte modernista de Sant Pau i per part de l’ICIP
hi va assistir Mònica Sabata, membre de la Junta de Govern.

X V C ime r a de P r emis N obel de l a Pa u
( novemb r e )
Barcelona va acollir el 2015 la Cimera de Premis Nobel de la Pau
amb el lema ‘Defensar els refugiats. Aconseguir la pau mundial’.
L’ICIP va participar a la cimera, que va comptar amb la presència
d’una desena de guardonats amb el Nobel de la Pau.

‘ P r omoting a c u lt u r e of N onviolence
a nd P e a ce ’ ( novemb r e )
La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar a la inauguració
d’aquest seminari organitzat pel Centre for the Cooperation in the
Mediterranean de la Creu Roja Espanyola a Barcelona.

P r ojecció del doc u ment a l ‘ D r one ’
( novemb r e - desemb r e )
L’ICIP va organitzar, en col·laboració amb Amnistia Internacional, la
projecció del documental Drone sobre la guerra encoberta de drones
de la CIA a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona i als Cinemes Truffaut de Girona.
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I I I J o r n a des Antimilita r isme i M emò r i a
Histò r ic a ( desemb r e )
La directora de l’ICIP, Tica Font, va oferir una xerrada sobre les noves guerres del segle XXI en aquestes jornades celebrades a Bilbao,
al País Basc. Les jornades, organitzades per Gernikatik Mundura,
Ideasur, Astra Koordinadora i Gernika Gogoratuz, van tenir com a
lema ‘La humanitat no està protegida com més armada sinó com
més desenvolupada’.

‘ C u lt u r a de pa u , seg u r et at
i des a r m a ment ’ ( desemb r e )
L’ICIP va ser present un any més a les jornades anuals de l’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), que enguany
van tenir lloc a Santiago de Compostela amb el títol ‘Cultura de pau,
seguretat i desarmament’. La directora de l’ICIP va participar a la
taula rodona ‘Pau, desenvolupament i seguretat humana’.

‘ L a pobl a ció r ef u gi a d a a l a
M edite r r à ni a ’ ( desemb r e )
El president de l’ICIP, Rafael Grasa, va oferir aquesta conferència al
Saló de Descans del Teatre El Jardí de Figueres en el marc de la inauguració de l’exposició ‘Paraules descalces. Dones fent Pau’. L’acte
va comptar amb les intervencions del regidor de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Figueres, Francesc Cruanyes, i l’escriptora i periodista Lula Gómez.
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E I X 5 i 6 ( I N S T RU M E N TA L S ) :
R E C UR S O S I O R G A N I T Z A C I Ó

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

1 . R E C UR S O S
El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2015 (segons dades del tancament provisionals) ha estat de 1.195.438,49 euros, repartits d’acord
amb els capítols següents: Capítol I (524.125,52 euros), Capítol II
(550.209,53 euros), Capítol IV (106.098,95 euros) i Capítol VI
(15.000 euros).

2. ORGANITZACIÓ
L’any 2015 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per:
Pablo Aguiar i Molina (àrea de construcció i recerca de pau)
Javier Alcalde i Villacampa (tècnic en recerca de pau)
Miquel Casas i Salinas (jurista)
Elisabet Delgado i Solé (administració i gestió econòmica durant
substitució per baixa de maternitat)
Elena Grau i Biosca (coordinadora d’àrea de formació i difusió)
Maria Fanlo i Torrecilla (tècnica i assistent a la presidència)
Maria Fuentes i Díaz (secretària de direcció)
Marta López i Carabí (administració)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)
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Cristina Pons i Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Sabina Puig i Cartes (tècnica en formació i difusió)
Eugènia Riera i Casals (tècnica de premsa i comunicació)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)
L’any 2015 l’ICIP ha comptat amb l’estudiant en pràctiques Anna
Cervera i Cerdà, de la Universitat Autònoma de Barcelona, receptora d’una beca de formació pràctica en l’àmbit del foment de la pau
i de la seguretat. Per al curs 2015-2016 aquesta mateixa beca s’ha
adjudicat a l’estudiant Sandra Martínez Domingo, de la Universitat
Oberta de Catalunya. Així mateix, al llarg de l’any l’ICIP també ha
comptat amb els següents estudiants en pràctiques, gràcies als convenis signats amb diferents centres universitaris:
Adrià Camino Fideu (Màster en Relacions Internacionals, Seguretat
i Desenvolupament de la UAB)
Elkin Dario Quinchia Meneses (Màster en Relacions Internacionals,
Seguretat i Desenvolupament de la UAB)
Alejandra Rayo Trigueros (Màster en Relacions Internacionals de
l’IBEI)
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A N N E X I : C ompliment del
P l a P l u r ienn a l 2 0 1 5 - 2 0 1 8

Tal com recull el Pla Pluriennal 2015-2018, l’Informe anual d’activitats recull el grau de compliment de les fites fixades en l’esmentat pla,
en un exercici de rendició de comptes. Atès que l’actual Pla Pluriennal
es va aprovar a mitjans de 2015, aquest Informe Anual d’Activitats recull les fites complertes al llarg del segon semestre de l’any 2015.

FITES PER A L’EIX 1. RECERCA
FITA 1. Elaboració de plans estratègics per als dos programes de recerca i actuació transversals.
FITA 3. Encàrrec d’un estudi extern de les potencialitats de la recerca dels actors de la societat catalana.
FITA 5. Publicació regular a la memòria o informe anual d’activitats
del nombre de llibres incorporats a la biblioteca i, alhora, del nombre total existent, per arribar el 2018 als 8.000 volums.
FITA 7. Elaboració dels estudis previs per a la creació i/o activació
dels observatoris previstos i encàrrec específic de l’observatori sobre llibres de text i material educatiu.

FITES PER A L’EIX 2. FORMACIÓ, DIFUSIÓ
I T RA N S F E R È N C I A D E C O N E I X E M E N T
FITA 14. Disseny del Pla de noves publicacions.
FITA 15. Contactes amb les coordinadores territorials de les organitzacions de la societat civil i amb altres actors rellevants per programar les activitats per a dur a terme l’any 2016.
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F I T E S P E R A L ’ E I X 3 . C O N S T RU C C I Ó D E PAU
I PREVENCIÓ DE CONFLICTES VIOLENTS
FITA 16. Reunió amb actors catalans que treballen a Colòmbia per
a preparar un Pla pluriennal d’actuacions de construcció de pau a
Colòmbia.

FITES PER A L’EIX 4. INTERNACIONALITZACIÓ
I S E R V E I A A LT R E S A C T O R S
FITA 20. Signatura d’un conveni de col·laboració per al 2015-2016
amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
orientat a posar en marxa els diversos objectius esmentats al Pla i
també a donar suport a la implementació del Pla director de l’ACCD.
FITA 21. Presentació anual a diverses convocatòries competitives
nacionals, estatals, europees (Horitzó 2020) i internacionals, aconseguint èxit almenys en 3 (de 2016 a 2018).
FITA 24. Convocatòria i resolució de la línia de suport a les tasques
de la societat civil.
FITA 25. Elaboració d’un informe sobre la crisi de refugiats i disseny
del model de l’informe anual per al Parlament de Catalunya.

F I T E S P E R A L S E I X O S 5 I 6 . R E C UR S O S
I ORGANITZACIÓ
FITA 34. Elaboració dels termes de referències per als encàrrecs
externs que han de servir per a la definició de tasques dels llocs de
treball de l’ICIP.
FITA 35. Preparació del Pla Anual d’activitats 2016 a partir de les
línies estratègiques, els objectius i les fites del Pla Pluriennal.
FITA 36. Introducció a l’Informe anual d’activitats d’un annex de
rendició de comptes.

ANNEX II: RELACIÓ
DE PUBLICACIONS
W O RK I N G PA P E R S
2015/1. Qatar during the reign of Hamad
Al Thani (1995-2013): from soft power to
hard power, per Món Sanromà
Disponible en:
Anglès

2015/2. Políticas para la paz. Políticas
Públicas y Sociales para la Ciudadanía con
Plenos Derechos de la Población BGILT en
Colombia, per Luz Nelly Palacios Salazar
Disponible en:
Castellà

2015/3. Does military pressure boost fiscal
capacity? Evidence from late-modern
military revolutions in Europe and NorthAmerica, per Oriol Sabaté Domingo
Disponible en:
Anglès

ICIP · Memòria 2015

59

2015/4. Accountability, a new framework
to assess the impact of truth comissions,
per Carlos Fernández Torné
Disponible en:
Anglès

2015/5. La implementació del tractat
sobre el comerç d’armes: com aprofitar
les activitats d’assistència i les directrius
disponibles, per Sibylle Bauer i Mark
Bromley
Disponible en:
Català i Castellà

P O L I C Y PA P E R S
2015/1. República Centreafricana:
inestabilitat ahir, violència avui, confiança
per demà?, per Albert Caramés Boada
Disponible en:
Català, Castellà i Anglès
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DOCUMENTS I INFORMES
2015/13. Cap a un nou Orient Mitjà? Reptes
i oportunitats per a la pau. Relatoria de
les jornades internacionals organitzades
per l’ICIP i el CEHI l’abril i maig de 2015 a
Barcelona
Disponible en:
Català

A LT R E S P U B L I C A C I O N S
Perspectivas y aportes empresariales
para la construcción de paz, publicat per
l’ICIP, la Cambra de Comerç de Bogotà i la
Fundación Ideas para la Paz
Disponible en:
Castellà
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R E V I S TA P E R L A PAU / P E A C E I N P R O G R E S S
Número 22–febrer 2015: Feminisme pacifista, coordinat per
Elena Grau
■■ Número 23 – maig 2015: La UE: un actor de pau real?, coordinat per Pablo Aguiar i Xavier Alcalde
■■ Número 24 – setembre 2015: Els pacifistes durant la Primera
Guerra Mundial, coordinat per Xavier Alcalde
■■ Número 25- novembre 2015: Dones, Pau i Seguretat: 15 anys
de la Resolució 1325, coordinat per Sabina Puig
■■

E-BUTLLETINS
e-Butlletí número 57 (gener de 2015)
■■ e-Butlletí número 58 (febrer de 2015)
■■ e-Butlletí número 59 (març de 2015)
■■ e-Butlletí número 60 (abril de 2015)
■■ e-Butlletí número 61 (maig de 2015)
■■ e-Butlletí número 62 (juny de 2015)
■■ e-Butlletí número 63 (juliol de 2015)
■■ e-Butlletí número 64 (setembre de 2015)
■■ e-Butlletí número 65 (octubre de 2015)
■■ e-Butlletí número 66 (novembre de 2015)
■■ e-Butlletí número 67 (desembre de 2015)
■■
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COL·LECCIONS DE LLIBRES
C O L · L E C C I Ó ‘ C L À S S I C S D E L A PAU
I DE LA NOVIOLÈNCIA’
Bertrand Russell. El sentit comú i la
guerra nuclear. Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau – Angle Editorial,
2015

M. K. Gandhi. L’autogovern de l’Índia.
Barcelona: Institut Català Internacional per
la Pau – Angle Editorial, 2015
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C O L · L E C C I Ó ‘ E I N E S D E PAU ,
S E G UR E TAT I J U S T Í C I A ’
Jean-Marie Muller. Entrar en l’època de
la noviolència. Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau - Líniazero, 2015

Marta Molina. Del consol a la noviolència.
Barcelona: Institut Català Internacional per
la Pau - Líniazero, 2015

Carlos M. Beristain, Galo Bilbao i Julián
Ibáñez. Ondas en el agua. Barcelona:
Institut Català Internacional per la Pau Líniazero, 2015
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Eleanor O’Gorman. Conflicte i
desenvolupament. Barcelona: Institut
Català Internacional per la Pau – Líniazero,
2015

C O L · L E C C I Ó ‘ PA Z Y S E G UR I D A D ’
Carol Cohn (ed.). Las mujeres y las guerras.
Barcelona: Institut Català Internacional per
la Pau – Edicions Bellaterra 2015

COL·LECCIÓ ‘NOVIOLÈNCIA
I L L U I T A P E R L A PAU ’
Özgür Heval Çinar i Coskun Üsterci (ed.).
L’objecció de consciència. Barcelona:
Institut Català Internacional per la
Pau – Pagès editors, 2015
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ANNEX III: L’ICIP ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
L’ICIP va mantenir el 2015 una presència continuada als mitjans
de comunicació, tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio,
la televisió i a les publicacions digitals. Les activitats dutes a terme
per l’Institut es van difondre als mitjans a través de notes de premsa
i aquests en van fer seguiment a través de notícies o entrevistes. Al
mateix temps, els responsables de l’Institut – principalment el president i la directora- van publicar periòdicament articles d’opinió a
la premsa sobre els temes d’interès de l’ICIP.
Entre els mitjans que van informar sobre les activitats de l’ICIP o
van entrevistar els seus membres i col·laboradors, destaquen, entre
d’altres: Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, BTV, La Xarxa, Catalunya Ràdio, RAC1, Ràdio Nacional d’Espanya, Aragón Radio o Radio Euskadi; els diaris ARA, El Punt Avui, La Vanguardia,
El Periódico de Catalunya, ABC o Público; o les agències de notícies
EFE i Europa Press.
Així mateix, el president de l’ICIP ha participat regularment com a
tertulià al programa ‘L’Oracle’, de Catalunya Ràdio, mentre que la
directora de l’ICIP escriu setmanalment al blog ‘Crónicas insumisas’ del diari Público.
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ANNEX IV: EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
Pressupost executat d’ingressos 2015 (euros)
Transferències corrents
1.124.800,00
98%

Taxes, venda de béns,
serveis i altres ingresos
4.724,15
1%
Transferències de capital
15.000,00
1%

Ingressos
patrimonials
18,00
0%

Pressupost executat de despeses 2015 (euros)
Remuneracions de personal
524.125,52
51%

Inversions reals
14.996,35
2%
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Despeses corrents
de béns i serveis
394.543,14
39%

Despeses financeres
4,49
Transferències corrents
0%
86.098,95
8%
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Ingressos
patrimonials

Transferències
de capital

Variació d'actius
financers

Capítol V

Capítol VII

Capítol VIII

TOTAL

1.124.800,00

Transferències
corrents

Capítol IV

1.141.850,00

0,00

15.000,00

50,00

2.000,00

Taxes, venda de
béns, serveis i
altres ingressos

Capítol III

Pressupost
inicial

Descripció
de l’ingrès

Capítol

53.588,49

50.896,34

0,00

-32,00

0,00

2.724,15

Modificacions

Liquidació del pressupost d’ingressos (euros)

1.195.438,49

50.896,34

15.000,00

18,00

1.124.800,00

4.724,15

Pressupost
definitiu (PD)

1.144.542,15

0,00

15.000,00

18,00

1.124.800,00

4.724,15

Drets
reconeguts
(DR)

50.896,34

50.896,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Variació

100%

-

100%

100%

100%

100%

Grau
d’execució
(% DR/PD)
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Despeses
financeres

Transferències
corrents

Capítol III

Capítol IV

1.141.850,00

15.000,00

75.620,00

15.000,00

106.098,95

4,49

550.209,53

524.125,52

14.996,35

86.098,95

4,49

394.543,14

524.125,52

175.670,04

3,65

20.000,00

0,00

155.666,39

0,00

85,30%

99,98%

81,15%

100,00%

71,71%

100,00%

Obligacions
Grau
Pressupost
reconegudes Variació (1) d’execució
definitiu (PD)
(OR)
(% OR/PD)

53.588,49 1.195.438,49 1.019.768,45

0,00

30.478,95

4,49

50.749,53

-27.644,48

Modificacions

(1) El romanent pressupostari és romanent afectat per ingressos finalistes i despesa compromesa de l’exercici, que s’incorporarà al pressupost 2016.

TOTAL

Capítol VI Inversions reals

499.460,00

Despeses
corrents de béns
i serveis

Capítol II

0,00

551.770,00

Pressupost
inicial

Remuneracions
de personal

Descripció
de la despesa

Capítol I

Capítol

Liquidació del pressupost de despeses (euros)

QUAN EM VAN PREGUNTAR SOBRE ALGUNA ARMA
CAPAÇ DE CONTRARESTAR EL PODER DE LA
BOMBA ATÒMICA VAIG SUGGERIR LA MILLOR
DE TOTES: LA PAU. Albert Einstein
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