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PRESENTACIÓ

L’any 2019 ha estat el primer de la direcció executiva de Kristian
Herbolzheimer al davant de l’equip operatiu de l’Institut. Aquest
canvi ha propiciat la revisió del pla pluriennal “ICIP 2022: visió
i projecte compartit”, amb algunes modificacions que s’orienten a
millorar el funcionament intern per tal d’incrementar l’impacte del
nostre treball.
Això ha comportat, entre altres coses, una major autonomia de
les persones que coordinen els programes (àrees d’actuació), més
treball en xarxa amb altres organitzacions de casa o internacio
nals (CIDOB, Casa Amèrica Catalunya, Institut de Drets Humans
de Catalunya, Hegoa, Fundación Cultura de Paz, Club de Roma,
Swisspeace, NOREF, Transnational Institute, CIASE, Centre for Hu
manitarian Dialogue, EPLO, Serapaz, etc.), més col·laboració amb
centres acadèmics i un increment notable de la internacionalització
del treball de l’ICIP. Una segona fase d’aquesta millora s’esdevindrà
quan puguem comptar amb un pressupost econòmic que permeti
reforçar la capacitat de l’equip operatiu.
Pel que fa a les quatre àrees d’actuació, hi ha algunes coses que convé
ressaltar. De la primera, Memòria, convivència i reconciliació (transi
cions a la pau), la signatura l’abril de 2019 d’un acord de cooperació
amb la Comisión de la Verdad de Colòmbia, que converteix l’ICIP en
la seva Secretaria Tècnica a Europa, amb l’objectiu de comptar amb la
població colombiana a la diàspora per reforçar l’acord de pau. S’han
constituït catorze nodes europeus i durant dos anys es prendrà el tes
timoni a 1.000 persones que viuen a onze països europeus.
ICIP · Memòria 2019
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Quant a Violències fora de contextos bèl·lics cal destacar la celebra
ció a Barcelona del I Fòrum Internacional per la Construcció de Pau
a Mèxic (el mes de setembre), que ha suposat la consolidació del
treball de l’ICIP amb algunes organitzacions socials mexicanes de
referència que realitzen iniciatives per pacificar aquella societat com
plexa. A partir d’ara aquesta àrea inclourà les actuacions relaciona
des amb empreses i drets humans en aquests contextos no bèl·lics.
L’àrea de Diàleg social i polític ha experimentat un creixement im
portant. Hem desenvolupat algunes activitats per promoure eines
d’anàlisi i reflexió per a diferents actors del conflicte polític català
(revista monogràfica, conferències i converses amb algunes persones
rellevants que han fet mediació en altres conflictes internacionals,
promoció d’un grup intern de diàleg, etc.). I en l’àmbit internacio
nal, l’ICIP ha organitzat una formació de facilitació a membres de
la Conferència Episcopal de Nicaragua, ha participat en una confe
rència entre actors del conflicte d’Afganistan, ha col·laborat amb el
Foro Social Permanente del País Basc i ha promogut algunes acci
ons discretes de diàleg a Centramèrica i a Colòmbia.
Empreses, conflictes i drets humans ha celebrat la seva jornada i as
semblea anuals a Ginebra (el mes de novembre), moment en el qual
l’ICIP ha passat el relleu de la coordinació de la xarxa Business, Con
flicts and Human Rights (BCHR) a una altra organització (African
Law Foundation). Un relleu necessari després de tres anys, donada
la nostra limitació de recursos per poder liderar una reflexió i pro
postes d’acció a escala internacional en aquest àmbit. En el futur es
treballarà de forma transversal des de totes les àrees, i es reforça
rà el treball específic sobre Alternatives de seguretat, especialment
en clau feminista.
Capítol a part mereixen altres activitats que aporten solvència al
nostre Institut i projecten les quatre àrees de treball. La primera, el
Premi ICIP Constructors de Pau que aquest any 2019 s’ha atorgat
al Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA) ; el con
6
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curs ICIP de Hip-hop per la Pau i el Premi ICIP Alfons Banda, que
es consoliden en els seus respectius àmbits, el projecte mancomunat
de Ciutats Defensores dels Drets Humans, i de manera especial les
diferents publicacions, que podeu trobar ressenyades en el capítol
corresponent d’aquesta Memòria.
La Junta de Govern ha estat pràcticament tot l’any mancada d’al
guns membres, la qual cosa ha dificultat en algun moment la pre
sa de decisions. Des de setembre de 2018 fins a novembre de 2019
el Govern de la Generalitat només ha tingut dos dels tres membres
que designa, no s’ha cobert la vacant del vicepresident Vicent Mar
tínez Guzman (mort l’agost de 2018) i tres membres més han hagut
d’exercir el càrrec amb caràcter prorrogat per manca d’elecció o re
elecció per part del Parlament. Això ha dificultat el normal funcio
nament de l’òrgan de govern, que fins i tot en una ocasió va haver
de celebrar sessió no presencial amb aprovació prèvia de la norma
tiva de presa d’acords.
Finalment, a novembre de 2019 la Junta ha tornat a tenir 10 mem
bres i ha pogut acomiadar com es mereix Antoni Pigrau, el darrer
membre de Junta que ha participat a l’ICIP des de primera hora, ve
ritable memòria viva de la institució i a qui cal agrair esforç, dedi
cació, generositat i llibertat de pensament i de criteri. Han renovat
el seu càrrec Carme Colomina i Magda Oranich, i han entrat com a
nous membres a la Junta Gemma Casal (Terres de Lleida) i Marco
Aparicio (Universitat de Girona).
La Memòria d’activitats que presentem resumeix la feina feta el 2019
i vol facilitar que tothom es pugui fer una idea cabal de la contri
bució de l’ICIP en la implantació progressiva d’una cultura de pau.

Xavier Masllorens
President de l’ICIP

ICIP · Memòria 2019
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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 Par
lament i 3 designats pel Govern.
President:
Xavier Masllorens
Director:
Kristian Herbolzheimer
Equip humà:
15 persones
8
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Pressupost definitiu 2019:
1.238.840,37 euros
Documents bàsics:
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Reglament or
gànic de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009); Llei 11/2011 de reestructuració
del sector públic per agilitar l’activitat administrativa; Pla Pluriennal
2015-2018; Focus de treball per a l’ICIP del 2022.

A C T I V I T AT S
Seminaris, jornades, tertúlies i activitats formatives totals: 27
■■ Nombre de persones que hi han assistit: 1500
■■ Actes pel territori català (excepte Barcelona): 7
■■ Serveis a altres actors: 16
■■ Projectes a nivell internacional: 2
■■ Nombre d’ajuts convocats: s’ha aprovat la convocatòria per a la
concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (RICIP) per a l’exercici 2018-2019, per un import global de 60.000
euros; i la convocatòria de subvencions a entitats per a projectes
de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau, per
un import global de 60.000 euros. En total s’han atorgat 11 ajuts.
■■

PUBLICACIONS
Llibres coeditats: 5
■■ Revistes Per la Pau: 2
■■ ICIP e-butlletins: 11
■■ Butlletins La Voz de Colombia: 5
■■ Publicacions de recerca: 5
■■ Llibres catalogats: 380
■■ Revistes disponibles on-line: 1.200
■■ Fons total de la biblioteca: 8.903 volums
■■

ICIP · Memòria 2019
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ORGANITZACIÓ INTERNA
■■
■■
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Nombre de convenis signats: 9
Nombre de places convocades: 7
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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 està integrada per 10 membres, 7 es
collits pel Parlament de Catalunya i 3 designats pel Govern de la
Generalitat.
L’any 2019 s’ha efectuat la renovació de la Junta de Govern, prevista
per llei. El 9 d’octubre, el Ple del Parlament va designar-ne els nous
membres, elegits d’entre els candidats presentats pel Consell Cata
là de Foment de la Pau. D’aquesta manera, han entrat a formar part
de l’òrgan de govern Gemma Casal i Marco Aparicio, mentre que
Carme Colomina i Magda Oranich han renovat el seu mandat. Amb
aquesta renovació ha finalitzat el seu mandat Antoni Pigrau, pro
fessor de Dret Internacional Públic de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona, que ha exhaurit el màxim de dos mandats possibles.
Paral·lelament, d’entre els membres designats pel Govern de la Ge
neralitat, l’any 2019 la directora general d’Afers Globals, Elisabet
Nebreda, s’ha incorporat a la Junta de Govern en substitució de la
directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament,
Carme Garcia.

ICIP · Memòria 2019
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Actualment, doncs, la Junta de Govern de l’ICIP la conformen les
següents persones:

M emb r es escollits pel Pa r l a ment :
Marco Aparicio i Wilhelmi, professor de Dret Constitucional de
la Universitat de Girona.
Cécile Barbeito i Thonon, investigadora de l’Escola de Cultura
de Pau – Universitat Autònoma de Barcelona.
Gemma Casal i Fité, antropòloga, Universitat de Lleida.
Carme Colomina i Saló, periodista i investigadora del CIDOB.
Xavier Masllorens i Escubós, psicòleg i educador. Actua com a
president de la Junta de Govern.
Oscar Mateos i Martin, professor de la Universitat Ramon Llull.
Magda Oranich i Solagran, advocada i periodista.

M emb r es design ats pel G ove r n :
David Minoves i Llucià, president del Ciemen.
Elisabet Nebreda i Vila, directora general d’Afers Globals de la
Generalitat de Catalunya.
Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvo
lupament de la Generalitat de Catalunya.

Aco r ds de l a J u nt a de G ove r n
Durant l’any 2019, la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit deu ve
gades. De la seva activitat, destaquen els següents punts:
Primer, s’ha formalitzat l’acord de cooperació entre l’ICIP i la “Co
misión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición” de Colòmbia.
Segon, s’ha acordat concedir el Premi ICIP Constructors de Pau
2019 a l’organització Collectif des Familles de Disparu(e)s en Al
gérie.
Tercer, s’ha aprovat la convocatòria de la novena edició del Premi
ICIP Constructors de Pau i unes noves bases per a la convocatòria
prevista per a l’any 2020 i posteriors. D’altra banda, també s’han
aprovat les noves bases del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau i
s’ha obert la convocatòria per a l’any 2020.
Quart, s’han aprovat les bases reguladores específiques i la convo
catòria per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en
l’àmbit de la pau (R-ICIP) per a l’any 2019. Així mateix, també s’han
aprovat les bases reguladores específiques i la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de
lucre destinats al foment de la pau per a l’any 2019.
Cinquè, s’ha autoritzat la signatura d’un conveni amb la Universitat
Rovira i Virgili amb la finalitat de realitzar un seminari internacio
nal amb el títol “Defender en América Latina”.
Sisè, s’ha aprovat un model de conveni per a la realització conjunta
d’actes amb altres entitats, organitzacions o xarxes.
Setè, s’ha aprovat la prestació de serveis per part de l’ICIP amb ca
ràcter remunerat i la corresponent taula de tarifes.
ICIP · Memòria 2019
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Vuitè, s’ha aprovat una nova reglamentació sobre les indemnitzaci
ons i minutes per a activitats realitzades pels membres de la Junta
de Govern de l’ICIP.
Novè, s’ha aprovat el document de jornada, horaris de treball i com
pensacions del personal laboral de l’ICIP.
Desè, s’han iniciat els tràmits d’actualització del reglament orgànic
de l’ICIP.

2 . C O M PAR E I X E N Ç A D AVA N T
D 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, el president i el director de la institució,
Xavier Masllorens i Kristian Herbolzheimer, respectivament, van
comparèixer el 21 de novembre a la Comissió d’Acció Exterior i Co
operació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de
Catalunya per presentar les Memòries d’Activitats dels anys 2017 i
2018.
En la seva intervenció, el president de l’ICIP va reivindicar l’auto
nomia política i organitzativa de la institució i va emplaçar els grups
parlamentaris i les entitats de pau a enfortir-hi la seva relació. Per la
seva banda, el director ha destacat el potencial d’incidència de l’Ins
titut a Catalunya i a l’exterior, així com la voluntat de reforçar les
aliances amb altres actors socials, institucionals i acadèmics. Her
bolzheimer també ha posat de relleu la tasca que ha endegat la ins
titució per tal de promoure el diàleg social i polític a Catalunya, en
un context de creixent polarització.
Els portaveus dels diferents grups parlamentaris van felicitar l’ICIP
per la tasca que desenvolupa en favor de la construcció i la difusió
de la pau i per les propostes d’actuació presentades.
14

ICIP · Memòria 2019

M E M Ò R I A D ’ A C T I V I TAT S

P R O G RA M E S D ’ A C T UA C I Ó
Les línies bàsiques d’actuació de l’ICIP s’estructuren en quatre pro
grames de treball transversals, establerts en el document “Focus de
treball per a l’ICIP del 2022” i basats en la construcció de pau i l’ar
ticulació de la convivència, amb una mirada pròpia des de la novio
lència i la seguretat humana.
En el marc dels diferents programes s’han dut a terme activitats de
sensibilització i foment de la cultura de pau, de debat i reflexió i de
transferència de coneixement, línies de recerca, publicacions espe
cialitzades i accions sobre el terreny.

1 . P r og r a m a : “ M emò r i a , conviv è nci a
i r econcili a ció ”
L’objectiu d’aquest programa és abordar les experiències, eines i
oportunitats de construcció de pau en societats que, després d’un
període de desmesurada i sistemàtica violència, afronten un escenari
incert de transició. El programa se centra en l’estudi dels processos
i experiències de reconciliació i de reconstrucció del teixit social, els
processos de transició política, econòmica i social des d’una perspec
ICIP · Memòria 2019
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tiva de pau, les eines en l’àmbit de la justícia transicional, les políti
ques públiques i iniciatives socials de foment de la convivència i la
memòria, i l’anàlisi dels drets i necessitats de les víctimes.
Dins d’aquest programa, durant el 2019 l’ICIP ha focalitzat els es
forços en donar suport a la tasca de la Comissió per a l’Esclariment
de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia a Euro
pa. La Comissió té un mandat sense precedents de treballar amb la
població expulsada fora de les fronteres colombianes pel conflicte
armat. El 7 de maig, l’ICIP i la Comissió de la Veritat van signar a
Bogotà un acord de cooperació que atorga a l’ICIP el rol de Secreta
ria Tècnica de la Comissió a Europa. L’objectiu de la col·laboració
és facilitar el treball de la Comissió de la Veritat amb les víctimes
residents al continent europeu, en el marc de la implementació de
l’Acord de Pau de 2016. A partir d’aquest conveni, l’ICIP ofereix su
port tècnic i logístic a les activitats organitzades per la Comissió a
Europa, coordina els grups de treball establerts a diferents països
europeus (nodes) i dona suport metodològic al procés de presa de
testimonis de víctimes del conflicte colombià a l’exili.
En el rol de Secretaria Tècnica de la Comissió, l’ICIP ha donat su
port a la constitució de 14 nodes europeus a Alemanya, Andalusia,
Bèlgica, Catalunya, França, Itàlia, Madrid, Noruega, els Països Bai
xos, el País Basc, Suècia, Suïssa, el Regne Unit i Irlanda, i València.
L’Institut ha mantingut diverses reunions presencials i virtuals, així
com una trobada de tots els nodes a Sant Boi de Llobregat, per do
nar suport i assessorar els grups de treball.
A més, l’ICIP ha organitzat la primera formació de 40 persones en
trevistadores a Europa i ha realitzat un procés d’acompanyament i
suport individualitzat a les mateixes, tot amb l’objectiu de potenciar
el treball de documentar casos de víctimes del conflicte armat a la
diàspora i contribuir a la tasca d’esclariment dels fets i de reconei
xement duta a terme per la Comissió.

16
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En aquesta línia, l’ICIP també ha donat continuïtat al treball des
tinat a facilitar el procés de contacte i de coordinació entre les di
ferents organitzacions de víctimes a l’exili i entre institucions que
tenen capacitat per identificar persones que van haver de fugir de
Colòmbia per causa del conflicte armat i documentar casos. Entre
aquestes organitzacions hi ha Swisspeace, ASK Grupo de Trabajo
Suiza-Colombia, Réseau France Colombie Solidarités, Església Su
eca i la Fundació Sueca per als Drets Humans, Kolko Derechos Hu
manos por Colombia, OIDHACO, Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia, Foro Internacional de Víctimas, Colec
tivo Creando Memoria, Mujer Diáspora, Colectiva de Mujeres Mi
gradas y Exiliadas, i Constituyente de Exiliados.
Una de les eines utilitzades per connectar els nodes, les organitza
cions i les persones que treballen en el procés de pau colombià des
d’Europa, així com intercanviar de forma centralitzada totes les no
tícies i avenços del seu treball, ha estat el butlletí electrònic “La Voz
de Colombia”, editat des de l’ICIP. L’any 2019 s’han publicat quatre
edicions del butlletí, els mesos de maig, juliol, octubre i desembre,
a més d’una edició de prova el mes de març.
El projecte de suport al treball de la Comissió de la Veritat de Co
lòmbia ha comptat el 2019 amb una transferència de 30.000 euros
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb l’ob
jectiu de promoure la participació activa i la visibilitat de les vícti
mes colombianes a Catalunya, amb la implicació i el compromís de
sectors de la societat civil catalana.
Per altra banda, en el marc d’aquest programa de treball, l’ICIP va
participar en dos congressos internacionals sobre memòria i recon
ciliació per compartir el treball realitzat al voltant del projecte “Es
tratègies de memòria, veritat i reconciliació de dones colombianes
a l’exterior”, dut a terme a Barcelona durant l’any 2017 per tal de
contribuir a la construcció de la pau a Colòmbia amb metodologies
innovadores a través de l’art. Per donar a conèixer aquesta experi
ICIP · Memòria 2019
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ència, l’ICIP va realitzar un taller creatiu al simpòsium “Teaching
Transmission of Trauma and Experimental learning”, organitzat per
la Universitat de Turku (Finlàndia) del 27 al 29 de maig. El taller va
ser conduït per Maria Fanlo, coordinadora del programa, i Íngrid
Guyon, fotògrafa i cineasta. D’altra banda, l’ICIP també va participar
a la “Third Annual Memory Studies Association Conference” que va
tenir lloc a Madrid del 25 al 28 de juny.
Finalment, l’ICIP va visitar la ciutat nord-irlandesa de Belfast, on
del 6 al 9 de març es van celebrar diversos actes al voltant del pro
jecte “Cuerpos Gramaticales”, una iniciativa ideada a Colòmbia pel
col·lectiu Agroarte i desenvolupada el 2017 a Barcelona per l’ICIP
amb l’objectiu de generar pràctiques de memòria que contribueixin
a la construcció de la pau, la reparació simbòlica i el reconeixement
dels processos de la societat civil. L’ICIP va ser convidat a Belfast
per l’organització Beyond Skin per compartir la seva experiència i
documentació del projecte, i contribuir a la seva adaptació al con
text nord-irlandès. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones,
la comitiva va participar en l’acte commemoratiu del 8 de març amb
artistes i constructors de pau de la comunitat colombiana a Irlanda
i Irlanda del Nord. El programa de la jornada va ser organitzat per
Beyond Skin amb la col·laboració de l’ICIP, Agroarte, Cuerpos Gra
maticales, Escuelas de Paz i Fotosynthesis.

A C T I V I T AT S O R G A N I T Z A D E S
P r ime r a f o r m a ció de pe r sones
ent r evista do r es de v í ctimes
del con f licte colombi à
L’ICIP i la Comissió de la Veritat de Colòmbia van organitzar a Va
llvidrera (Barcelona) la primera formació d’un grup de persones
encarregades d’entrevistar víctimes del conflicte colombià a l’exili
per tal de documentar casos i contribuir d’aquesta manera al tre
ball d’esclariment dels fets, reconeixement i memòria. La formació
18
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va tenir lloc del 28 de febrer al 3 de març i va reunir quaranta par
ticipants amb experiència en el treball amb víctimes de conflictes
armats i en el conflicte de Colòmbia, i amb coneixement del man
dat de la Comissió de la Veritat. Els tallers van estar liderats pels
comissionats de la Comissió de la Veritat Carlos Martin Beristain i
Alejandro Valencia Vila.
Seguint aquesta línia, l’ICIP va participar en un segon taller de for
mació que es va celebrar a Bilbao del 10 al 13 d’octubre. Les jornades
van ser organitzades per la Comissió de la Veritat, amb el suport de
l’ICIP i HEGOA, i van reunir més de 25 participants de 10 països i 14
nodes diferents. Entre els assistents hi havia ciutadans colombians,
víctimes i representants d’organitzacions amb perfils professionals
diversos d’àmbits com el periodisme, el treball social, la psicologia
i l’acadèmia, entre d’altres.

T r ob a d a d ’ expe r ts en s a l u t menta l
de r e f u gi ats i di à spo r es
Fruit de l’interès que s’ha detectat entre persones de diàspores com
la siriana, l’afganesa o la veneçolana, entre d’altres, pel treball rea
litzat per la diàspora colombiana des d’Europa, l’ICIP va organitzar
del 20 al 22 de setembre una trobada de set experts en salut men
tal de persones refugiades i diàspores. Les sessions van reunir cinc
professionals de l’Estat espanyol, un de Suècia i un de Bèlgica per
tal de treballar sobre les pautes en atenció psicològica i psicosocial
a persones refugiades, exiliades i víctimes en general que afronten
un procés de reconstrucció de la veritat i la memòria.

P r es a de testimonis p ú blics
de v í ctimes del con f licte
colombi à
En el marc de les activitats del node Catalunya de la Comissió de la
Veritat de Colòmbia, va tenir lloc la presa pública de tres testimonis
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individuals i un de col·lectiu durant els mesos d’octubre i novembre
a l’espai Amics de la UNESCO de Barcelona.
Aquests testimonis, que seran utilitzats per a la tasca d’esclariment
dels fets ocorreguts durant el conflicte armat colombià que està re
alitzant la Comissió, també van servir per divulgar la tasca del node
a Catalunya i mostrar al públic les experiències de les víctimes del
conflicte armat, tant a Colòmbia com a l’exili, i els seus processos de
cura, convivència i memòria.

P e r f o r m a nce “ Repa r a ción ”
Juntament amb el node Catalunya de suport a la Comissió de la Ve
ritat de Colòmbia, el 9 de novembre es va organitzar la posada en
escena de l’obra de teatre “Reparación: Obra homenaje a mujeres
víctimas del conflicto en Colombia”, a càrrec de l’actriu colombiana
Maria León Arias Cano.
L’obra se centra en el rol de la dona com a restauradora social en
un context de guerra en què perd els seus fills i el seu company de
vida. Tracta de visibilitzar i recordar aquests fets, així com curar
les ferides, recorrent a textos poètics de diversos autors impresos
en teles, i induir l’espectador en aquest procés de reparació i cura.

S egon a t r ob a d a de nodes de
s u po r t del t r eb a ll de l a C omissió
de l a V e r itat de C olòmbi a
a E u r opa
L’ICIP, com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat de
Colòmbia a Europa, va organitzar una trobada dels grups de tre
ball (nodes) distribuïts arreu del continent amb l’objectiu d’enfor
tir l’articulació i la coordinació entre ells. Concretament, el propòsit
va ser compartir informació sobre el procés de presa de testimonis
que s’està duent a terme en els diferents països per tal de documen
20
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tar fins a un miler de víctimes del conflicte colombià, així com se
guir articulant esforços en relació als processos de reconeixement i
la reconciliació. Durant les sessions de treball, celebrades del 22 al
24 de novembre a Sant Boi de Llobregat, els nodes van compartir
materials i estratègies de divulgació i es van analitzar estratègies de
comunicació conjunta per donar més visibilitat al treball dels nodes
i de la Comissió de la Veritat a Europa. L’any 2018 l’ICIP va organit
zar una primera trobada d’aquestes característiques.

P r esenta ció de l a “ C a r tog r a f i a
de l a des a pa r ició f o r ç a d a a
C olòmbi a ”
La Biblioteca de l’ICIP va acollir el 2 de desembre la presentació del
primer treball de mapatge d’un delicte de lesa humanitat que ha
afectat, com a mínim, 80.000 persones a Colòmbia. La presentació
va anar a càrrec d’Erik Arellana Bautista, coordinador del treball,
activista i familiar d’una persona desapareguda.
Després de presentar-se públicament a Colòmbia, el treball també
es vol compartir a diversos països europeus. L’acte de presentació a
Barcelona es va emmarcar en les activitats del node Catalunya de la
Comissió de la Veritat de Colòmbia.

2 . P r og r a m a : “ V iol è ncies f o r a
de contextos b è l · lics ”
Amb aquest programa de treball, l’ICIP posa el focus en diferents
realitats socials que existeixen arreu del món, i molt especialment
a Amèrica Llatina, amb uns nivells de violència extraordinàriament
elevats i complexos que no responen a les dinàmiques dels conflic
tes armats clàssics. La limitada atenció internacional que estan re
bent no és proporcional a la magnitud del seu impacte ni a la seva
relació amb fenòmens globals.
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Fins ara, la gran majoria de polítiques que s’han dut a terme per re
duir aquestes violències s’han limitat a estratègies securitzadores i
de mà dura que no només no han aconseguit el seu objectiu, sinó
que han comportat vulneracions dels drets humans i, en certs casos,
han generat noves dinàmiques de violències. Davant la necessitat de
trobar altres maneres d’abordar aquests fenòmens, l’ICIP es propo
sa fer aportacions als debats sobre seguretat des d’una mirada de
construcció de pau que tingui en compte les necessitats reals de les
poblacions afectades i les experiències i coneixements d’actors so
cials, especialment dels col·lectius de dones i joves.
Durant el 2019, l’ICIP ha aprofundit en el seu treball per contribu
ir a donar visibilitat a aquests col·lectius i a facilitar-los eines que
puguin enfortir els seus esforços en la resolució de conflictes i les
seves lluites noviolentes per a la transformació social. En aquesta
línia, al mes de març una delegació de l’ICIP va viatjar a Mèxic per
participar al seminari internacional “Defensar a Amèrica Llatina” i
mantenir reunions amb representants d’institucions públiques, or
ganitzacions de defensa dels drets humans, associacions de víctimes
i acadèmics especialitzats.
Fruit d’aquest viatge es va fer palesa la necessitat de conèixer, ana
litzar i debatre els reptes en la seguretat i els drets humans a Mèxic
des de la perspectiva de la construcció de pau i es van assentar les
bases per fer una trobada internacional on articular aquestes refle
xions amb experts de diversos àmbits. Aquesta iniciativa es va ma
terialitzar amb l’organització del primer Fòrum Internacional per la
Construcció de Pau a Mèxic, celebrat al mes de setembre a Barcelo
na coincidint amb el cinquè aniversari de la desaparició forçada de
43 estudiants d’Ayotzinapa, a Iguala, Mèxic.
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Commemoració de les desaparicions d’Ayotzinapa en el marc
del Fòrum Internacional per la Construcció de Pau a Mèxic

A C T I V I T AT S R E A L I T Z A D E S
I Fò r u m I nte r n a cion a l pe r l a
C onst r u cció de Pa u a M è xic
Aquest fòrum, organitzat per l’ICIP juntament amb la Taula per Mè
xic i l’entitat mexicana Serapaz, va tenir lloc del 25 al 27 de setem
bre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i va aplegar
una quarantena de ponents i més d’un centenar d’assistents, tant del
món acadèmic, l’activisme social, les institucions, la cultura, com el
periodisme. Barcelona va ser així escenari de diverses sessions de
debat sobre les oportunitats i les escletxes que hi ha actualment a
Mèxic per avançar en la construcció de la pau, en un país amb altís
sims nivells de violència.
Les taules rodones van estar formades per una gran diversitat de
persones expertes amb l’objectiu d’abordar els reptes actuals a Mè
xic des de diferents àmbits: des de la seguretat, l’anàlisi de les mi
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gracions, les lluites per la defensa de la terra i el territori, la situació
de la llibertat de premsa i la necessitat d’avançar en espais de veri
tat, justícia i reparació de les víctimes. Les reflexions han estat re
collides posteriorment en un document de resum final publicat al
web de l’ICIP.
La celebració del Fòrum va comptar amb la col·laboració de la Ge
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Casa Amèrica
Catalunya, a més de la participació d’una vintena d’entitats i institu
cions. Coincidint amb l’organització del Fòrum, l’ICIP va presentar
el monogràfic de la revista Per la Pau “Mèxic: traçant oportunitats
per la pau”, publicat en format electrònic (en català, castellà i an
glès) i en paper (en català i castellà).
En paral·lel, la mateixa setmana de celebració del Fòrum, l’ICIP va
acompanyar familiars de persones desaparegudes a Mèxic en di
verses reunions davant de les institucions europees a Brussel·les
per denunciar la vulneració de drets humans i la impunitat al país
llatinoamericà.

Ta u l a r odon a “ M è xic av u i . N o u s i vells
r eptes ”
Seguint l’estela del Fòrum Internacional per la Construcció de la Pau
a Mèxic, el 30 de setembre, l’ICIP va coorganitzar una taula rodona
a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG) per debatre
i analitzar els reptes de seguretat, drets humans i construcció de pau
que es plantegen a Mèxic. La taula va comptar amb Guiomar Rovira,
investigadora i professora de la Universitat Metropolitana de Mè
xic (UAM), Raúl Benítez Manaut, membre del Colectivo de Análisis
de la Seguridad con Democracia (CASEDE), Mariana Mora, mem
bre del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro
pología Social (CIESAS-México), i Alberto Solís, director executiu
de Serapaz. Van moderar l’esdeveniment Marco Aparicio i Salvador
Martí, de la UdG.
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T e r t ú li a “ M è xic : d r ets h u m a ns , pa u
i seg u r etat ci u ta d a n a en u n no u
context pol í tic ”
Coorganitzada amb la Taula per Mèxic, aquesta tertúlia va reunir a
la Biblioteca de l’ICIP el 24 de gener tres dones mexicanes activistes
dels drets humans, que a més a més han estat víctimes d’amenaces
com a conseqüència de la seva feina. Les participants van ser Ka
ren Taxilaga, líder comunitària i defensora dels drets humans, dels
pobles indígenes i del medi ambient de Hidalgo; Mayra Cisneros,
periodista i reportera de temes polítics i socials a la ràdio “La Pode
rosa” de Cohauila, des d’on ha donat cobertura als moviments soci
als que reclamen justícia davant de vulneració dels drets humans;
i Míriam Ramírez, periodista d’investigació al setmanari “Riodoce”
de Sinaloa, especialitzada en la cobertura de casos de corrupció, te
mes relacionats amb les finances públiques i també amb els drets
humans, concretament amb les víctimes de desplaçaments forçosos.

T e r t ú li a “ Pa u i seg u r etat ci u ta d a n a
a Am è r ic a L l atin a . Un a lect u r a
f eminista ”
L’ICIP i l’associació feminista de cooperació internacional Coope
racció van organitzar aquesta tertúlia amb Rosa Emilia Salamanca,
directora de l’organització feminista CIASE, de Colòmbia, que pro
mou els drets humans i la justícia social. L’acte va tenir lloc l’1 de
març a la Biblioteca de l’ICIP.

T e r t ú li a “ E l silenci no é s opció .
E st r at è gies de solid a r itat a mb M è xic
des de B a r celon a ”
Aquesta tertúlia va comptar amb la participació de Damián Gallar
do, mestre, escriptor i activista empresonat arbitràriament a Mèxic
durant més de cinc anys per la seva oposició a la reforma educati
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va; Montse Santolino, periodista i activista; Xavier Giró, professor i
director de l’Observatori de Cobertura de Conflictes de la Universi
tat Autònoma de Barcelona; i Majo Siscar, periodista i membre de
la Taula per Mèxic, que va presentar l’informe El silenci no és opció
sobre el programa “Barcelona protegeix periodistes de Mèxic” de
l’Ajuntament de Barcelona.
L’acte va ser organitzat per l’ICIP, la Taula per Mèxic, PBI i l’Ajun
tament de Barcelona i va tenir lloc el 29 de maig.

T e r t ú li a “ C onst r u cció de pa u
a M è xic : q u in pa pe r pe r a l a Unió
E u r ope a ? ”
En el marc dels preparatius per al Fòrum Internacional per la Cons
trucció de la Pau a Mèxic que es va celebrar al setembre, l’ICIP va
organitzar la tertúlia “Construcció de pau a Mèxic: quin paper per
a la Unió Europea?”. L’acte va tenir lloc el 9 de juliol a la Biblioteca
de l’ICIP i va comptar amb la participació de Josep-Maria Terrica
bras, exeuroparlamentari de la Comissió Mixta UE-Mèxic. Terrica
bras va analitzar les actuacions que es duen a terme des de la Unió
Europea, així com les que es podrien desenvolupar, per col·laborar
en la construcció de pau a Mèxic.

T e r t ú li a “ D es a pa r è ixe r a M è xic :
viol è nci a , v u lne r a bilitat , r esili è nci a
i x a r xes de s u po r t ”
Com a continuació de la línia de treball relacionada amb l’anàlisi de
les violències i la construcció de pau a Mèxic, l’ICIP juntament amb
la Taula per Mèxic van organitzar aquesta tertúlia amb la doctora
Karla Salazar Serna, del Centro Regional de Investigaciones Multi
disciplinarias de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Sa
lazar està especialitzada en l’estudi de la resiliència i els processos
que viuen les persones i famílies que han estat víctimes d’entorns
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violents, narcotràfic, guerres i conflictes armats. L’acte es va cele
brar l’11 de novembre a la Biblioteca de l’ICIP.

PUBLICACIONS
Dins la temàtica d’aquest programa de treball, el 2019 l’ICIP ha pu
blicat:
■■

Per a una nova estratègia de reducció de les violències fora
de contextos bèl·lics, per Sergio Maydeu-Olivares. ICIP Policy
Paper publicat en català, castellà i anglès.

■■

“Mèxic: traçant oportunitats per la pau”. Revista Per la Pau,
número 37, setembre 2019, coordinat per Sandra Martínez i
Sabina Puig.

3 . P r og r a m a : “ D i à leg soci a l i pol í tic ”
El principal focus d’atenció d’aquest programa l’any 2019 ha estat
l’articulació de la convivència i el diàleg en societats polaritzades,
tan a nivell internacional com a Catalunya. Els conflictes formen
part de la naturalesa humana i resulten imprescindibles per tal que
les societats avancin. Tanmateix, és necessari fer-ne una gestió cons
tructiva per evitar el risc que s’enquistin o que puguin escalar cap a
escenaris de violència.
Molts dels conflictes actuals es donen en dinàmiques de polaritza
ció política i social, on extrems ideològicament oposats es neguen
tota legitimitat, confonent l’adversari amb un enemic. En aquests
casos el diàleg, tant social com polític, emergeix com una premissa
cabdal per afrontar el conflicte de forma saludable i superar els po
sicionaments dogmàtics allunyats de l’autocrítica.
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En aquest context, l’ICIP ha iniciat una línia de treball centrada en
la promoció del diàleg social i polític en escenaris com el cas cata
là, que es basa principalment en l’estudi i anàlisi de diferents meto
dologies de promoció del diàleg; la difusió d’experiències positives
d’aquesta promoció, i la creació d’espais de diàleg.

A C T I V I T AT S R E A L I T Z A D E S
“ C ondicions pe r a l di à leg soci a l
i pol í tic ”
Durant el 2019, l’ICIP ha treballat intensament en el foment de la
reflexió i l’anàlisi sobre la necessitat de promoure espais de diàleg
social i polític a Catalunya, en un context de conflicte d’enorme com
plexitat. En el marc d’aquest treball, l’Institut va publicar el mes de
juny el monogràfic de la revista Per la Pau “Diàleg en societats po
laritzades”.
Per presentar la publicació, l’ICIP va organitzar el 3 de juliol una
tertúlia amb quatre dones amb perspectives polítiques diferents,
per reflexionar de forma plural i constructiva sobre les condici
ons per un diàleg social i polític a Catalunya. Les quatre ponents
van ser Gabriela Serra, activista social; Neus Tomàs, periodista,
directora adjunta de eldiario.es; Astrid Barrio, politòloga i pro
fessora de Ciència Política a la Universitat de València, i Helena
Torroja, professora de Dret Internacional Públic a la Universitat
de Barcelona.
Posteriorment, l’11 de desembre va tenir lloc un acte amb el mateix
propòsit a Igualada. En aquesta ocasió, l’ICIP va reunir quatre per
sones amb diferents perspectives polítiques amb l’objectiu d’establir
un diàleg sobre la situació política i social a Catalunya. L’acte, amb
el títol “Diàlegs difícils: com parlar del Procés sense fer-nos mal”, va
comptar amb la participació d’Antoni Dalmau, escriptor; Fina Cas
tells, mestra; Mireia Rubio, periodista i escriptora; i Xavier Badia,
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professor jubilat. El diàleg va ser coorganitzat amb la delegació del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a Igualada i l’Ateneu Igualadí.

“ E ndins a nt - nos en l a pol a r itz a ció :
entend r e les din à miq u es de nos a lt r es
ve r s u s ells ”
El dia 20 de març, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va ser l’es
cenari d’aquesta conferència a càrrec de Bart Brandsma, expert en
polarització, i Kristian Herbolzheimer, director de l’ICIP. La xerra
da de Brandsma va versar sobre el patró universal dels processos
de polarització i va oferir eines i rols per crear una estratègia que
els reverteixi. Per altra banda, el director de l’ICIP va identificar
les dinàmiques de polarització en el cas català i les responsabilitats
compartides per la societat civil i l’àmbit polític en els processos de
conflicte i (des)polarització.
L’acte també va comptar amb la participació de Hanna Zielińska,
de la Fundació Evens, que va introduir el projecte ‘Conflict Matters’
i Cécile Barbeito, de l’Escola de Cultura de Pau. Ambdues organit
zacions van col·laborar conjuntament amb l’ICIP en l’organització
de l’acte.

“ L ’ expe r i è nci a a l Pa í s B a sc : p r omoció
del di à leg en temps de pol a r itz a ció ”
La Biblioteca de l’ICIP va acollir una conversa participativa amb
Paul Ríos, activista per la pau i els drets humans i fundador i exco
ordinador de l’organització Lokarri. En la sessió de reflexió i anàlisi,
que va tenir lloc el 5 d’abril, Ríos va compartir la seva experiència
en la promoció del diàleg al País Basc amb la mirada posada en el
procés que viu Catalunya.
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“ C om t r a ns f o r m a r les disc r epà ncies
en escolta ”
L’ICIP i la Asociación para la Comunicación No Violenta van or
ganitzar aquesta xerrada el 26 de juny a la Biblioteca de l’ICIP. La
sessió va ser a càrrec de Duke Duchscherer, mediador internacional
expert en cercles restauratius i formador certificat del Centre Inter
nacional per a la Comunicació Noviolenta des de l’any 2000. El seu
treball inclou el suport a persones constructores de la pau i proces
sos de diàleg a Sri Lanka, Nigèria, Ucraïna i el Nepal.

“ D in à miq u es de pol a r itz a ció ”
De la mà de Jennifer McCoy, catedràtica de Ciències Polítiques a la
Georgia State University (Atlanta, EUA), l’ICIP va organitzar aques
ta xerrada per conèixer les raons del per què de les dinàmiques de
polarització, el repte que suposen als sistemes democràtics i de qui
na manera s’hi pot fer front.
L’acte es va celebrar el 28 de juny en relació amb la publicació del
número 36 de la revista Per la Pau sobre diàleg en societats polarit
zades, en el qual McCoy és autora d’un dels articles.

“ E scolta r - nos pe r convi u r e . D i à legs
ent r e v í ctimes d ’ E TA i de l ’ E stat ”
Per continuar amb la voluntat de facilitar espais de diàleg i enfortir
la convivència al País Basc, el 2 de juliol l’Institut va organitzar, en
col·laboració amb el “Foro Social Permanente” d’Euskadi, un acte
de diàleg públic amb persones víctimes del conflicte del País Basc i
de Catalunya.
La trobada va comptar amb els testimonis de Rosa Lluch, filla d’Er
nest Lluch, polític assassinat per ETA; Robert Manrique, víctima
de l’atemptat d’ETA a l’Hipercor de Barcelona; Axun Lasa, víctima
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de tortures i germana de Joxean Lasa, assassinat pels GAL, i Ando
ni Txasko, víctima dels successos del 3 de març de 1976 a Vitòria.

E smo r z a r s in f o r m ati u s d ’ a n à lisi
i r e f lexió sob r e temes d ’ a ct u a litat
Durant el 2019 l’ICIP ha organitzat un seguit d’esmorzars informa
tius sobre qüestions d’actualitat política internacional per crear un
espai de reflexió entre experts. Les temàtiques tractades s’han cen
trat en el context de tres països llatinoamericans: Veneçuela, Nica
ragua i Bolívia.
L’1 de febrer va tenir lloc a la Biblioteca de l’ICIP el primer esmorzar,
titulat “Veneçuela: crisi política i escenaris de futur”, coorganitzat
amb el CIDOB i Casa Amèrica Catalunya La introducció a debat va
anar a càrrec d’Anna Ayuso, investigadora sènior sobre Amèrica Lla
tina del CIDOB, i Melissa Salmerón, politòloga veneçolana i doctora
en Relacions Internacionals (UAB). La trobada va ser un espai de
debat i anàlisi de la situació social i política que es viu al país llatino
americà i dels reptes que s’hauran d’abordar en el futur més pròxim.
El 22 de febrer es va celebrar la sessió d’anàlisi i reflexió “Nicaragua:
estratègies de superació del conflicte” per abordar la situació que es
viu en aquest país i les possibles sortides al conflicte polític i social
en el qual es troba immers. La conversa participativa va estar en
capçalada per Xavier Ruiz, responsable d’Amèrica Llatina i el Carib
i representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a
Managua (Nicaragua), i Salvador Martí, professor de Ciència Políti
ca de la Universitat de Girona i investigador associat del CIDOB. La
sessió va ser coorganitzada per l’ICIP, el CIDOB, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i Casa Amèrica Catalunya.
Finalment, el 22 de novembre va tenir lloc l’esmorzar participa
tiu “Què està passant a Bolívia?”, organitzat també per l’ICIP amb
del CIDOB i Casa Amèrica Catalunya. La sessió va arrencar amb
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les intervencions de Mònica Vargas-Collazos, antropòloga i sociò
loga boliviana, investigadora al Transnational Institute; Anna Ayu
so, investigadora sènior sobre Amèrica Llatina del CIDOB, i Lluís
Basteiro, representant de l’Agència Catalana de Cooperació al Des
envolupament (ACCD) a Bolívia en el període 2008-2011.

PUBLICACIONS
Dins la temàtica d’aquest programa de treball, el 2019 l’ICIP ha pu
blicat:
■■

“Diàleg en societats polaritzades”. Revista Per la Pau, núme
ro 36, febrer 2019, coordinat per Pablo Aguiar i Kristian Her
bolzheimer.

■■

La seguridad en el siglo XXI, desde lo global a lo local. Col·
lecció ICIP Research 06. Publicat en castellà.

4 . P r og r a m a : “ E mp r eses , con f lictes
i d r ets h u m a ns ”
L’objectiu d’aquest programa és analitzar el paper de les empreses
en la gestació, finançament i manteniment dels conflictes armats i,
alhora, el potencial que poden tenir les corporacions en la resolució
de conflictes. L’objectiu és també desenvolupar una recerca pròpia
en aquest àmbit i promoure la coordinació entre els diferents actors
i iniciatives de Catalunya que aborden la relació entre les empreses
i els drets humans.
És en el marc d’actuació d’aquest programa que es vertebra el tre
ball de la xarxa internacional BCHR (Business, Conflicts and Human
Rights), liderada per l’ICIP. La xarxa reuneix membres d’universi
tats de tot el món i ONG i centres d’investigació rellevants en l’àm
bit dels conflictes armats i la promoció de la pau. Es va constituir
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formalment el 2015 i des d’aleshores celebra una trobada anual a
Ginebra (Suïssa) en el marc del fòrum de les Nacions Unides sobre
la relació entre empreses i els drets humans. El 2019 la trobada anu
al va tenir lloc el 28 de novembre i va servir també per transferir la
coordinació i el secretaria de la xarxa a l’organització African Law
Foundation (AFRILAW), una ONG amb base a Nigèria dedicada a
la promoció dels drets humans i la justícia social. El seu coordina
dor, Okereke Chinwike, és expert legal en drets humans i desenvo
lupament i té una vasta experiència en el camp de la relació entre
empreses i drets humans.
AFRILAW ha estat l’única candidatura presentada per assumir el
secretariat de BCHR Network. Entre els reptes que s’ha fixat hi ha
reforçar els contactes entre stakeholders i policymakers, i enfortir
la promoció de la recerca.

A C T I V I T AT S R E A L I T Z A D E S
“ D e f ens a r a Am è r ic a L l atin a .
La situació de les persones defensores
dels d r ets h u m a ns , de l a te r r a
i del medi a mbient ”
Durant dos dies, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
(UNAM) va acollir aquest seminari internacional amb l’objectiu
d’oferir un espai per a reflexionar sobre la intensitat i la diversitat
de les amenaces i agressions que pateixen les persones que defen
sen els drets humans, el medi ambient i els recursos naturals, així
com per a fomentar un debat que identifiqui els punts forts i febles
de les estratègies i mesures de protecció per fer front a aquestes si
tuacions de risc i violència. El seminari, que va tenir lloc els dies 27
i 28 de març, va comptar amb la participació de persones i organit
zacions de diferents països. Per part de l’ICIP, Sabina Puig, tècni
ca de programes, va ser present a la taula “Estratègies de protecció
i defensa de les persones defensores d’Amèrica Llatina a Europa”
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amb una ponència sobre els programes d’acollida temporal a Cata
lunya i Espanya.
L’ICIP va coorganitzar l’esdeveniment juntament amb el Centre
d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona i l’Institut d’Investigacions Jurídiques de la Universi
tat Nacional Autònoma de Mèxic. També va comptar amb la col·
laboració de la Comissió Nacional de Drets Humans de Mèxic, el
Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, la Direcció General de Coope
ració al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun
tament de Tarragona.

V S emin a r i d ’ investig a ció
“ E mp r eses i d r ets h u m a ns ”
Un any més, l’ICIP va coorganitzar el seminari d’investigació “Em
preses i drets humans” juntament amb la Universitat Jaume I de
Castelló i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El seminari,
que va tenir lloc a Tarragona els dies 7 i 8 de novembre, va analitzar
la relació de les empreses i les seves activitats amb el respecte dels
drets humans i ambientals, tant des d’una perspectiva general com
a partir de casos concrets.

V I I I C on f e r è nci a inte r n a cion a l
“ E mp r eses , con f lictes a r m ats
i d r ets h u m a ns ”
El 28 de novembre va tenir lloc a Ginebra la vuitena conferència
anual de la Xarxa Internacional de Recerca sobre Empreses, Con
flictes i Drets Humans (BCHR Network), coordinada per l’ICIP i
constituïda formalment l’any 2015. A la jornada es va reflexionar
sobre les interaccions del món empresarial en contextos comple
xos com Libèria, Sierra Leone i Síria, entre d’altres. Així mateix, es
va discutir sobre el rol de les empreses i com interactuen amb els
drets humans en contextos de postconflicte, en un format de con
34

ICIP · Memòria 2019

sulta liderat pel Grup de Treball Intergovernamental sobre Empre
ses i Drets Humans.

P r esenta ció del llib r e “ E mp r eses
i D r ets H u m a ns : m a patge d ’ inici atives ”
La Biblioteca de l’ICIP va acollir el 12 de desembre la presentació
del llibre La institucionalización de las iniciativas de promoción del
respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, pu
blicat dins la col·lecció ICIP Research. El treball assenyala les ini
ciatives de promoció dels drets que s’han dut a terme des del món
empresarial en diferents àmbits (supraestatal, estatal i subestatal) i
les seves finalitats i abast, alhora que identifica els actors amb capa
citat d’institucionalitzar aquesta qüestió. L’acte va comptar amb la
participació de l’autor, Daniel Iglesias Márquez, i del catedràtic de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau.

PUBLICACIONS
Dins la temàtica d’aquest programa de treball, el 2019 l’ICIP ha pu
blicat:
■■

La versió revisada de l’Esborrany del Tractat sobre Empreses i Drets Humans: cap a la següent ronda de negociacions,
per Antoni Pigrau Solé i Daniel Iglesias Márquez. ICIP Policy
Paper publicat en català, castellà i anglès.

■■

La institucionalización de las iniciativas de promoción del
respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Col·lecció ICIP Research 07. Publicat en castellà i anglès.

■■

Defender en América Latina. Recull de les conclusions del se
minari internacional sobre la situació de les persones defenso
res de drets humans, de la terra i del medi ambient celebrat a
Ciutat de Mèxic el 27 i 28 de març de 2019.
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P R E M I S , C O N V O C AT Ò R I E S I A J U T S
1 . 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’ob
jectiu de guardonar i reconèixer públicament a persones, col·lectius
o entitats que han treballat i han contribuït d’una manera destacada
i dilatada a promoure i fomentar la pau.
El guardó el concedeix la Junta de Govern de l’ICIP i consisteix en
un reconeixement públic, una escultura creada pel Premi Nobel de
la Pau, artista i activista Adolfo Pérez Esquivel, anomenada Porta
del Sol, i una dotació econòmica de 6.000 euros. El premi es fa pú
blic cada any el 21 de setembre coincidint amb el Dia Internacional
de la Pau i el seu lliurament té lloc en una cerimònia institucional
al Parlament de Catalunya.
El 2019, la Junta de Govern, reunida el dia 17 de setembre, va de
cidir atorgar el guardó a l’organització Collectif des Familles de
Disparu(e)s en Algérie (CFDA) “per la seva determinació i coratge
en la denúncia de desaparicions forçades a Algèria, la lluita contra la
impunitat i la contribució per assolir una transició pacífica al país”.
Anteriorment, el 12 de març, va tenir lloc al Parlament de Catalunya
l’acte de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2018, ator
gat a l’organització mexicana Cauce Ciudadano per la seva tasca de
prevenció de la violència i de construcció d’alternatives pacífiques
per a joves en contextos molt marcats per la criminalitat i, especi
alment, el narcotràfic.
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2. PREMI ICIP ALFONS BANDA
El Premi ICIP Alfons Banda té la voluntat de reconèixer els treballs
de l’alumnat de segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
i d’educació postobligatòria (Batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà i superior) que promoguin l’anàlisi i l’obtenció de resultats en
el camp teòric de la construcció d’una cultura de pau o l’aplicació
pràctica de la gestió no violenta dels conflictes. Aquest guardó for
ma part dels Premis de Recerca Jove que atorga l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb l’objectiu de fo
mentar l’esperit científic del jovent.
La segona edició del premi, corresponent a l’any 2018, s’ha resolt el
2019. Dels quinze treballs presentats, s’han guardonat els següents:
“Refugiats: passat i present”, de les alumnes Marta Riera Martí, Jú
lia Joaquín Lluís i Anna Bellot Tomàs (Escola Frederic Mistral Tèc
nic Eulàlia, de Barcelona) i “Road to Europe’s Wall”, de l’alumna
Alba Sapena Molina (Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadè
mia, de Lleida). Els treballs han estat guardonats amb 750 euros
cadascun.
El 10 de setembre l’ICIP va rebre les joves guanyadores a la seu de
la institució en un acte per donar a conèixer el llegat d’Alfons Ban
da. Hi van participar el president de l’ICIP, Xavier Masllorens, i el
president i el director de FundiPau, Antoni Soler i Jordi Armadans,
respectivament.
La tercera edició del Premi ICIP Alfons Banda ha estat convocada
el 2019 i es resoldrà l’any 2020.
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3 . C O N C UR S I C I P D E H I P - H O P P E R L A PAU
El Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau té per objectiu promoure els
valors de la cultura de pau i la noviolència entre els joves a través
del hip-hop. Nascut l’any 2016, aquest concurs té el suport del De
partament d’Educació i la Direcció General de Joventut de la Gene
ralitat de Catalunya i, des del 2019, també de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

El concurs inclou dues modalitats: la Modalitat 1 s’adreça a estudi
ants d’educació secundària obligatòria, formació professional o bat
xillerat de Catalunya; la Modalitat 2 s’adreça a nois i noies d’entre
12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, culturals, cíviques
o d’acció socioeducativa de Catalunya.
El 2019 es van fer públics els guanyadors de la tercera edició: les
alumnes de l’INS Manuel Vázquez Montalbán “Las fugitivas del si
lencio”, de Sant Adrià del Besòs, van guanyar el primer premi de la
modalitat 1 amb l’obra “Salgamos de esta celda”, i un grup de joves
del projecte Vitamina, de la Fundació Carta de la Pau, va guanyar
el primer premi de la modalitat 2 amb el vídeo “Infame, capricho
sa y estúpida”
El segon premi va ser per al clip “¡Basta!”, dels alumnes de l’INS
Vilanova del Vallès (modalitat 1) i per al clip “Diversitats”, creat
per usuaris de l’Espai Jove Torre Bassas de Rubí (modalitat 2).
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També va rebre una menció especial el Centre d’Educació Especi
al L’Àngel, d’Amposta, pel videoclip “Tots som iguals”, per la seva
reivindicació de la inclusió social i el respecte de les persones amb
necessitats especials, i el treball presentat per un grup de joves de
formació en alternança de Càritas-Girona, amb el títol “Reflejos”,
on denuncien les discriminacions que pateixen en primera persona.
El setembre del 2019 es va convocar la quarta edició del certamen,
la qual es resoldrà el primer trimestre de 2020.

4. BEQUES I AJUTS
Un any més, l’ICIP ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts
a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) per a l’exercici
2019-2020, per un import global de 60.000 euros. Els treballs sub
vencionats en aquesta convocatòria han estat els següents:
■■

“Polítiques de cooperació per a la pau: anàlisi comparada de
les polítiques catalanes i valencianes (2015-2019)”, de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona.

■■

“Somniar per la Pau. Experiències i relats onírics indígenes
en la construcció de la memòria històrica i de la societat postconflicte a Amèrica Llatina”, de la Universitat de Barcelona.

■■

“Aprenem juntes: respostes a les violències sexuals i de gènere
a universitats catalanes i mexicanes”, de la Universitat Rovira
i Virgili.

■■

“Pau en família: discursos de les famílies davant les violències
que afecten els seus fills i filles en vista a la seva incidència en
la pacificació de les societats polaritzades”, de la Universitat
Ramon Llull.
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■■

“Green, but Mean? The Relationship Between Ecologically
Motivated Land Investments and Conflict in the Global South
(GREEN-MEAN)”, de l’Institut Barcelona d’Estudis Internaci
onals (IBEI).

■■

“Víctimes de maras del Triangle”, de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Així mateix, també s’ha obert una nova convocatòria per a la con
cessió de subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre
destinats al foment de la pau, per un import global de 60.000 eu
ros. En aquest cas, s’ha atorgat la subvenció als següents projectes:
■■

“En Palabras [relatos migrantes]”, de Connectats SCCL.

■■

“Apropem el cicle econòmic militar a les campanyes del movi
ment per la pau: Una base de dades millorada i més accessi
ble”, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

■■

“Cathy Furaha, defensora de la pau i DDHH a la RD del Con
go: campanya de sensibilització a Catalunya”, de la Lliga dels
Drets dels Pobles.

■■

“Mitos y realidades sobre la justicia transicional en Colom
bia”, de les Brigades Internacionals de Pau de Catalunya.

■■

“Pacifiquem les xarxes socials”, de Fundipau (Fundació per la
Pau).

Totes les resolucions es poden consultar a l’apartat de “Subvencions,
beques i premis” del web de l’ICIP.
De manera habitual, l’ICIP col·labora en les activitats públiques que
diferents centres, universitats i entitats organitzen en relació als pro
jectes subvencionats.
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EXPOSICIONS I PRODUCCIÓ
D E M AT E R I A L S AU D I O V I S UA L S
Des de la seva creació, l’ICIP ha produït diferents exposicions i ma
terials audiovisuals, centrats en la temàtica de la cultura de pau, la
noviolència i l’anàlisi de conflictes, que estan a disposició de les en
titats, organitzacions i administracions que estiguin interessats a
fer-ne difusió.

E xposició ‘ L a semb r a de l a vid a ’
La sembra de la vida. Cuerpos Gamaticales Barcelona és una ex
posició fotogràfica i sensorial, creada per Antonio Amador i Ingrid
Guyon, que recull les vivències del projecte col·lectiu “Cuerpos Gra
maticales” dut a terme a Barcelona durant l’any 2017 i promogut
per l’ICIP.
Aquest projecte, originari de Colòmbia, va reunir dones colombianes
amb l’objectiu de generar pràctiques de memòria que contribueixin
a la construcció de la pau, la reparació simbòlica, la resistència pací
fica i el reconeixement dels processos de la societat civil. A Barcelona
el projecte va incloure formacions artístiques i una acció perfor
mativa final per treballar els conceptes de memòria i reconciliació.
L’exposició fa un recorregut per tot el projecte a través de fotogra
fies de gran format i els testimonis de les participants, i s’acompa
nya del documental La sembra de la vida creat per Ingrid Guyon.
L’exposició es va inaugurar al Centre Cívic Barceloneta de Barcelo
na, l’abril de 2018.
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E xposició ‘ M ón - t a nc a ’
Món-tanca és un projecte del Col·lectiu Enmedio que reflexiona so
bre els murs i les fronteres. L’exposició, inaugurada el 2017, explora
maneres de subvertir la lògica de la separació i l’estigmatització dels
murs físics i mentals amb exemples d’accions creatives i reivindica
tives que s’estan duent a terme arreu del món.
El projecte consisteix en l’edició de sis diaris que es combinen entre
si per compondre una mostra fotogràfica. Quan es despleguen les
publicacions, per una banda es configuren sis fotografies de grans
dimensions i per l’altra, un pòster amb exemples de les accions dutes
a terme pels col·lectius d’art i activistes s de diversos països.
L’any 2019 l’exposició s’ha pogut veure al campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona del 22 de febrer al 8 de març.

E xposició ‘ # e f ecte 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
protestes pacífiques que van tenir lloc al parc Gezi d’Istanbul, a Tur
quia, el maig de 2013. Persones d’origen, cultura, formes de viure i
pensament dispars van aparcar les seves diferències i van unir forces
per protestar de forma noviolenta contra la construcció d’un centre
comercial en un espai verd de la ciutat.
Va néixer així l’efecte Gezi. La construcció d’una simbologia carre
gada d’humor i creativitat. L’art com a resposta a la repressió. Els
anomenats memes com a mecanisme de difusió cultural i social en
forma de dibuixos, fotos o multimèdia, que es van transmetre d’un
individu a un altre a través de les xarxes socials i amb graffitis.
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L’any 2019 aquesta mostra s’ha pogut veure de l’11 al 22 de febrer
a l’Institut Narcís Oller de Valls (Alt Camp) en el marc les Jornades
de Lluita Noviolenta.

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 gaire
bé aïllades. Es tracta de Nicòsia (Xipre), Belfast (Irlanda del Nord),
Mitrovica (Kosovo) i Mostar (Bòsnia i Hercegovina).
Aquest any l’exposició s’ha pogut veure a Manresa (Bages) del 4 al
20 de desembre.

C à ps u les de Pa u
El projecte “Càpsules de Pau”, iniciat l’any 2014, té per objectiu mos
trar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la
paraula Pau. Persones d’arreu del món responen a la pregunta: Què
és per a tu la pau? posant-la en relació amb l’experiència viscuda
en contextos de conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i
amb la construcció de la pau.
Durant el 2019 el projecte ha continuat creixent i ha arribat a les 125
càpsules, agrupades al web www.capsulesdepau.com. Les reflexions
provenen d’investigadors per la pau, activistes, artistes, intel·lectuals
i persones que han viscut de prop un conflicte procedents de 49 paï
sos diferents. Cada càpsula de pau és una breu reflexió d’un minut de
durada editada en vídeo i subtitulada al català, el castellà i l’anglès.
ICIP · Memòria 2019
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El web també conté un seguit de propostes educatives que tenen
per objectiu fomentar competències personals que facilitin l’anàli
si de les violències i les oportunitats de la pau així com la pràctica
de transformació creativa dels conflictes. Les propostes didàctiques
s’adrecen a l’àmbit formal i no formal de l’educació per facilitar un
treball més integral que avanci en la inclusió de la cultura de pau
en el projecte educatiu.
Aquest projecte és una producció conjunta de l’ICIP i el Col·lectiu
Contrast, amb el suport de Digital Dosis.
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COL·LECCIONS DE LLIBRES
L’ICIP disposa de quatre col·leccions de llibres, editats en col·
laboració amb diferents editorials, que tenen l’objectiu de difon
dre la cultura de pau entre un públic ampli. Les quatre col·leccions
compten ja amb un total de 69 llibres.
Al llarg del 2019 s’han publicat els següents títols:

‘Clàssics de la Pau i de la Noviolència’
Aquesta col·lecció, coeditada amb Angle Editorial, vol facilitar la im
plantació progressiva de la cultura de pau i la consegüent eradicació
de la violència sociopolítica.
■■

Els pacifistes som els realistes. Selecció de textos, de Vicent
Martínez Guzmán

■■

Marcs de guerra. Quines vides plorem?, de Judith Butler

‘ E ines de pa u , seg u r etat i j u st í ci a ’
Aquesta col·lecció, coeditada amb Líniazero edicions, es publica en
suport digital d’accés lliure, en versió PDF i ePub, i té per objectiu
ser un suport útil per a les persones que, amb diferents graus d’im
plicació, se senten compromeses amb el treball per la pau.
■■

Sobre el perdó. Com podem perdonar l’imperdonable?, de
Richard Holloway

ICIP · Memòria 2019
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‘ Pa z y S eg u r id a d ’
Aquesta col·lecció, coeditada amb Edicions Bellaterra, es dirigeix a
experts, professionals, practicants i acadèmics de l’àmbit de la pau,
la seguretat i la resolució o transformació de conflictes, amb especi
al interès pels qui treballen a Amèrica Llatina. D’aquesta col·lecció
no s’ha publicat cap títol l’any 2019.

‘ N oviol è nci a i ll u ita pe r l a pa u ’
Aquesta col·lecció, coeditada amb Pagès Editors, vol posar a disposi
ció de la societat, de l’acadèmia i de les administracions instruments
de reflexió i d’acció que mostrin que la noviolència és desitjable, vi
able i eficaç.
■■

Orígens i evolució del moviment per la pau a Catalunya
(1950-1980), de Xavier Garí

■■

Una teoria de l’acció noviolenta. Com funciona la resistència
civil, de Stellan Vinthagen

A C T I V I T AT S R E A L I T Z A D E S
En paral·lel a l’edició de les diferents col·leccions, l’ICIP organit
za periòdicament presentacions públiques d’alguns dels títols més
destacats, amb l’objectiu de contribuir a una difusió més àmplia del
seu contingut i fomentar la cultura de pau. L’any 2019 s’ha portat a
terme la següent presentació:
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P r esenta ció d ’ “ O r í gens i evol u ció
del moviment pe r l a pa u a C ata l u nya
(1950-1980)”
La Biblioteca de l’ICIP va acollir el 28 de març la presentació del
llibre Orígens i evolució del moviment per la pau a Catalunya
(1950-1980), coeditat per l’ICIP i Pagès Editors dins la col·lecció
“Noviolència i lluita per la pau”. La presentació va anar a càrrec de
l’autor de l’obra, Xavier Garí, doctor en Història Contemporània,
i va comptar amb la participació de Josep Maria Solé, catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, Xavier Baró, professor d’Història de la Universitat Internacional
de Catalunya (UIC), i Judith Urbano, degana de la Facultat d’Hu
manitats de la UIC.
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BIBLIOTECA I CENTRE
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 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 re
lacions internacionals, el desarmament, el terrorisme, la cooperació
i el desenvolupament, i els moviments socials noviolents.
La biblioteca, a banda de la seva activitat diària de servei d’infor
mació i consulta, durant el 2019 ha estat la seu de diversos actes,
com conferències, presentacions d’informes i sessions de formació.
La biblioteca està oberta al públic en general, disposa d’una sala de
consulta i el seu principal servei és el de préstec. És membre de la
Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalu
nya (XBEG) i des del 2016, membre associat del Consorci de Ser
veis Universitaris de Catalunya (CSUC). El CCUC és un catàleg amb
més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de do
cuments físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del
CSUC i d’altres biblioteques associades.
La presència al CCUC dels registres de la biblioteca de l’ICIP conti
nua donant molta visibilitat al fons de la biblioteca i l’ha enfocada
al públic universitari, una tipologia de públic adient per la natura
lesa dels seus continguts.
Durant el 2019 ha continuat l’augment progressiu de demandes de
préstecs interbibliotecaris per part de les diverses universitats ca
talanes, ja que és un dels elements que més es potencien en la in
tegració.
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En total, l’any 2019 es van adquirir 380 monografies. Es van deixar
en préstec 502 documents i s’han efectuat 488 renovacions. En to
tal, la biblioteca disposa de 8.903 volums, la majoria llibres, però
també materials audiovisuals.
A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca ha conti
nuat oferint als seus usuaris l’accés a diverses bases de dades de les
editorials Sage i Taylor & Francis, que buiden centenars de publica
cions 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 va compta
també amb la subscripció a revistes en paper.
El 2019 també hem rebut un important donatiu de part del fons per
sonal de Vicenç Fisas, que s’anirà incorporant al catàleg progressiva
ment, i que ajudarà a completar les col·leccions de despesa militar,
moviments socials noviolents i temes de relacions internacionals.
Per donar resposta al problema de la manca d’espai, ja que s’està
arribant a la capacitat màxima dels armaris de la biblioteca, s’ha
adquirit una nova prestatgeria i, probablement, durant el 2020 es
començaran a donar de baixa exemplars que ja hagin quedat temà
ticament desfasats.
També durant el 2019 s’han realitzat visites guiades a la biblioteca
per tal de donar a conèixer el fons a les comunitats interessades i es
va impartir una classe als Salesians de Sarrià per tal d’explicar el sis
tema bibliotecari i el paper de la biblioteca de l’ICIP en aquest marc.
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S E R V E I S A A LT R E S A C T O R S
I INTERNACIONALITZACIÓ
L’ICIP té com a funció assessorar el Parlament, el Govern, les admi
nistracions públiques, les universitats i les entitats de la societat ci
vil en la seva tasca de foment de la pau. És per aquest motiu que els
membres de l’equip de treball i de la Junta de Govern de l’ICIP man
tenen contactes periòdics amb aquests actors i, alhora, col·laboren
amb activitats organitzades per altres institucions i entitats.
El llarg del 2019, l’ICIP ha organitzat i participat en nombrosos ac
tes relacionats amb la sensibilització i foment de la cultura de pau
amb altres organitzacions i institucions, amb l’objectiu de crear si
nèrgies i sumar esforços.

V I I I J o r n a d a P e r l a Pa u Fede r ico
M a yo r Z a r a goz a
Un any més, l’ICIP va donar suport i va estar present en aquesta jor
nada que se celebra anualment a L’Ampolla (Baix Ebre). L’any 2019,
la jornada es va celebrar el 9 de març sota el títol “L’espoli del terri
tori com a violència estructural” i va reflexionar sobre el cas del riu
Ebre, les crisis ecosocials i la violència que pateixen els defensors
dels drets humans i ambientals a Mèxic.

X X I S emin a r i “ Reptes de l a C o r t P en a l
I nte r n a cion a l ”
L’ICIP, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili de Tar
ragona (URV) i la Creu Roja Tarragona, va organitzar la XXI edi
ció del seminari sobre Dret Internacional Humanitari. En aquesta
ocasió, l’esdeveniment es va centrar en els reptes actuals de la Cort
Penal Internacional amb motiu del 20è aniversari de l’aprovació de
l’Estatut de Roma. El seminari va tenir lloc el dies 21 i 22 de març a
la facultat de Ciències Jurídiques de la URV.
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I I J o r n a d a O mid K ok a bee . C i è nci a ,
Pa u i D r ets H u m a ns
Després de l’èxit de la primera edició, l’ICIP, conjuntament amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i els ajuntaments de Castell
defels i de Sant Boi de Llobregat, va organitzar la segona jornada de
ciència i pau dedicada al físic iranià Omid Kokabee, antic estudiant
de la UPC que va rebutjar fer ús dels seus coneixements científics
per treballar en projectes militars iranians en l’àmbit de la recerca
nuclear. Com a conseqüència d’això, Kokabee va ser condemnat a
deu anys de presó al seu país.
La jornada de 2019 es va celebrar l’11 d’abril a Castelldefels amb
l’objectiu d’aprofundir en la reflexió sobre el paper de les universi
tats en el treball per la pau i els drets humans.

S emin a r i I nte r n a cion a l “ Reconcili a ció ,
memò r i a h istò r ic a i c u lt u r a de pa u ”
El 30 d’abril, la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas,
a El Salvador, va acollir aquest seminari coorganitzat per l’ICIP,
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la mateixa
universitat salvadorenca. Durant la jornada es va abordar l’anàlisi
de diferents processos de reconciliació social després del conflicte,
com són els casos d’Espanya, Colòmbia o El Salvador i va comptar
amb ponents com Maria Camila Moreno, directora del Centre Inter
nacional per a la Justícia Transicional (ICTJ) de Colombia; José Ra
món Juaniz Maya, advocat membre del Tribunal Internacional per
a l’Aplicació de la Justícia Restaurativa a El Salvador; o Fernando
Mendiola, professor de la Universitat Pública de Navarra.
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Festiva l solid a r i “ V i u r e - h o tot ”
Xavier Masllorens, president de l’ICIP, va participar a la xerrada
“Conflictes internacionals: què podem fer quan pensem que no po
dem fer res?” que va tenir lloc el 25 de maig a les Franqueses del
Vallès en el marc del festival solidari “Viure-ho tot”, organitzat per
l’Institut Lauro del mateix municipi. El president de l’ICIP va com
partir taula de debat amb membres de les organitzacions Open Arms
i El poble ajuda al poble.

P r esenta ció del G lob a l P e a ce I ndex
2019
Produït per l’Institute for Economics and Peace, el Global Peace
Index és l’anàlisi més completa i actualitzada de les tendències de
pau a 163 estats i territoris del món. El 25 de juny es va presentar
a l’Auditori Blanquerna de Barcelona amb la participació de Carme
Colomina, membre de la Junta de Govern de l’ICIP i investigadora
del CIDOB; Serge Stroobants, representant a Brussel·les de l’Institu
te for Economics and Peace, i Míriam Díez, vicedegana de Recerca,
Postgrau i Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals de Blanquerna-Universitat Ramon Llull.

3 3 è a nive r s a r i de l ’ a ge r m a n a ment
A r b ú cies - Pa l a c a g ü in a
El municipi d’Arbúcies va acollir el 13 de juliol un seguit d’actes per
celebrar més de tres dècades d’agermanament amb la localitat ni
caragüenca de Palacagüina. L’ICIP va participar en la jornada amb
la coordinació de l’“Espai per la pau i la reconciliació a Nicaragua”,
que va comptar amb la participació de nicaragüencs i nicaragüen
ques residents a Catalunya, i la presentació de la línia de treball que
l’ICIP centrada en la reconciliació.
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C ol · loq u i sob r e d r ets h u m a ns
i llibe r tat d ’ exp r essió a Hond u r es
El PEN Català, amb la col·laboració de l’ICIP i Casa Amèrica Ca
talunya, va organitzar aquest diàleg entre Dina Meza, periodista i
presidenta del PEN Honduras, i Montse Santolino, periodista i res
ponsable de comunicació de LaFede.cat. L’acte, que es va celebrar
el 10 de setembre, va permetre conèixer la situació de les persones
defensores dels drets humans al país centreamericà de la mà de la
prestigiosa periodista hondurenya, coneguda per la seva implicació
en la defensa dels drets humans.

S emin a r i sob r e pa u i d r ets h u m a ns
“ enR E D a d a s ” cont r a les viol è ncies
de g è ne r e
Aquest seminari, organitzat per FEM 3.0 - Gender & ICT fruit d’un
ajut a la recerca R-ICIP, va centrar les diverses sessions en la relació
entre pau i feminisme i en la influència de les xarxes socials i inter
net en les peticions globals contra la violència de gènere, la pau i els
drets humans. L’objectiu del seminari va ser debatre i consensuar
mesures i bones pràctiques per dissenyar i gestionar campanyes de
comunicació digital respectuoses amb les persones, des del punt de
vista de la pau, els drets humans i la perspectiva de gènere.
El seminari es va celebrar els dies 19 i 20 de setembre al Palau Ro
bert de Barcelona.

“ C olòmbi a : l a pa u esq u iva ”
En la línia de treball de construcció de pau a Colòmbia, l’ICIP va
col·laborar en l’organització de l’acte de presentació del nou núme
ro de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals “La construcción de
la paz: Colombia como espejo internacional”, que va tenir lloc el 30
de setembre. Amb l’objectiu d’aportar llum sobre els reptes i èxits
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del procés de pau colombià, l’acte va comptar amb Borja Paladini,
investigador al PRIO i responsable dels informes de seguiment del
procés de pau del Kroc Institute for International Peace Studies de
la Universitat de Notre Dame, i Luís Sandoval, fundador de Rede
paz i membre impulsor de Defendamos la Paz.

P r ojecte C i u t ats D e f enso r es
dels D r ets H u m a ns
Des de l’any 2013 l’ICIP forma part de les institucions públiques i
organitzacions que donen vida i suport al projecte Ciutats Defen
sores dels Drets Humans, en el qual participen diferents municipis
catalans. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer la tasca dels
activistes pels drets humans d’arreu del món a través del seu propi
testimoni i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la de
fensa dels drets humans i del suport internacional a les seves lluites
i sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la
nostra tasca quotidiana.
En l’edició de 2019 van participar tretze defensors i defensores dels
drets humans, els quals van explicar el seu testimoni a diferents mu
nicipis de Catalunya. L’ICIP, l’Institut de Drets Humans de Catalu
nya i Casa Amèrica Catalunya van organitzar la jornada inaugural
del projecte, que va tenir lloc el dissabte 5 d’octubre a Casa Amèri
ca Catalunya. La jornada va consistir en un debat amb els activis
tes convidats sota el títol “Drets humans i societats polaritzades” i
l’espai “Micro x Tothom” obert a la participació del públic assistent.

D ones colombi a nes de f enso r es
de d r ets a mbient a ls , te r r ito r i a ls
i a g r a r is
En motiu de la presentació de l’informe i la campanya d’Oxfam In
termón dedicats al paper de les persones defensores de la terra a
Colòmbia des de la signatura dels Acords de Pau, l’entitat va orga
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nitzar aquest col·loqui el 9 de setembre amb la participació de Luz
Amparo Vásquez, defensora camperola i membre de la Plataforma
de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas; Ana Isa
bel Barrera, tècnica de l’ICIP; Tono Albareda, membre de la Tau
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia; Marta Nin,
directora general de Casa Amèrica Catalunya, i Andrea Costafreda,
d’Oxfam Intermón.

C u r s “ Fon a ments pe r u n a c u lt u r a
de l a r econcili a ció ”
Durant els mesos d’octubre i novembre va tenir lloc a Barcelona
aquest curs organitzat per Cristianisme i Justícia amb l’objectiu de
treballar al voltant de la cultura de la reconciliació i els processos
que posen en valor la inclusió, la sostenibilitat, el respecte a les di
ferències i a la dignitat humana. El director de l’ICIP, Kristian Her
bolzheimer, va oferir la sessió del 14 de novembre centrada en la
reconciliació en societats fracturades.

I I I C ong r é s de C onst r u cció de Pa u
a mb P e r spectiva de G è ne r e
Del 4 al 6 de novembre la Universitat Iberoamericana de Ciutat de
Mèxic va acollir la tercera edició d’aquest congrés que tenia per ob
jectiu compartir experiències d’organitzacions de la societat civil,
organismes internacionals i institucions públiques. El Congrés, que
va comptar amb la col·laboració de l’ICIP, va abordar experiènci
es de dones en la construcció de pau, l’anàlisi de les masculinitats,
l’extremisme violent, l’educació per la pau des d’una perspectiva de
gènere o els processos d’atenció i reparació de víctimes del conflicte.
En el marc del Congrés, l’ICIP i l’organització feminista CIASE (Cor
poración de Investigación y Acción Social y Económica) van orga
nitzar el taller “Cura, protecció i seguretat. Una experiència situada
a Amèrica Llatina”, que va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre a la
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mateixa universitat. El taller va ser un espai per repensar la segure
tat des del feminisme en contextos de violència i conflictivitat, tant
des d’un punt de vista teòric, com pràctic i sensorial.

P r esenta ció del P ositive P e a ce I ndex
2019
El 14 de novembre, la Facultat de Comunicació i Relacions Inter
nacionals Blanquerna va acollir la presentació d’aquesta anàlisi
elaborada per l’Institute for Economics and Peace (IEP) que, a di
ferència del Global Peace Index, se centra en l’estudi dels factors que
sustenten la pau. L’acte va comptar amb les intervencions de Tom
Woodhouse, professor emèrit de Resolució de Conflictes a la Univer
sitat de Bradford (Regne Unit); Steve Killelea, fundador i president
de l’IEP, i experts del CIDOB, l’ICIP i Blanquerna.

X I V Festiva l de C inem a i D r ets H u m a ns
de B a r celon a
La nova edició d’aquest festival de cinema va venir acompanyada
d’un seguit d’activitats paral·leles, com la taula rodona “Conflictes
socials i polítics, intermediació i cultura de pau”, que va tenir lloc
el 21 de novembre a la seu de Lafede.cat. Durant la sessió es va de
batre sobre com gestionar els conflictes socials i polítics, el paper
de la intermediació i la seva aplicació, i com s’està abordant el con
flicte social i polític a Catalunya. La xerrada va comptar amb les in
tervencions de Pablo Aguiar, tècnic de programes de l’ICIP; Belén
Llera Cermeño, secretària general de la Comissió Espanyola de Co
operació amb la UNESCO, i Tica Font, investigadora del Centre De
làs d’Estudis per la Pau.
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“ A f r ont a r l a c u lt u r a de l a po r
a t r av é s de l a c u lt u r a de l a pa u ”
L’ICIP, com a membre de la xarxa AIPAZ, va participar a les jor
nades anuals de la xarxa, que enguany portaven per títol “Afrontar
la cultura de la por a través de la cultura de la pau” i que van tenir
lloc a Granada els dies 28 i 29 de novembre. Concretament, l’ICIP
va estar present a la taula dedicada als reptes que suposa la forta
polarització social, el dia 29. El coordinador del programa de tre
ball “Pau i seguretat en les polítiques públiques”, Pablo Aguiar, va
tractar les oportunitats de promoció del diàleg en societats polarit
zades, fruit de la línia de treball que ha endegat l’ICIP per abordar
el conflicte a Catalunya.

INTERNACIONALITZACIÓ
L’ICIP té el compromís d’impulsar els contactes i les col·laboracions
regulars amb centres i institucions semblants de fora de Catalunya.
Durant l’any 2019, l’Institut ha donat continuïtat als esforços per po
tenciar la vessant d’internacionalització amb l’objectiu de donar-se
a conèixer, intercanviar experiències, reforçar els vincles amb orga
nitzacions internacionals i incrementar les col·laboracions de treball
amb organismes d’arreu del món.
Fruit d’aquesta voluntat, l’abril de 2019 l’ICIP va esdevenir nou
membre de la xarxa EPLO (European Peace Liaison Office), la prin
cipal plataforma europea d’organitzacions que treballen per la cons
trucció de la pau i la prevenció dels conflictes violents. EPLO actua
com a focus d’influència de la Unió Europea per tal que s’implemen
tin polítiques de pau i de transformació pacífica de conflictes a ni
vell europeu. Alhora és un espai de cooperació i col·laboració entre
les organitzacions europees de referència en la promoció de la pau
i també ofereix formació especialitzada en aquest àmbit. La xarxa
inclou trenta-nou institucions membres provinents de disset paï
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sos diferents i, amb la seva entrada, l’ICIP ha esdevingut el primer
membre de l’Estat espanyol.
En el marc de la xarxa EPLO, l’Institut ha participat al llarg de l’any
en diverses sessions de treball organitzades per la plataforma a
Brussel·les (Bèlgica), com per exemple el seminari “Training Semi
nar on Peacebuilding Advocacy towards the EU”, celebrat el 19 i 20
de setembre, i la trobada “Transitioning from war to peace: What
role for the EU in addressing illicit economies?”, que va tenir lloc
el 24 d’octubre en el marc de la “Civil Society Dialogue Network”.
Així mateix, dins de la línia de construcció de pau destaca el treball
iniciat el novembre de 2018 amb la Comissió per a l’Esclariment de
la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia, que ha tin
gut continuïtat durant el 2019 amb l’assumpció per part de l’ICIP
de la secretaria tècnica de la Comissió a Europa (vegeu l’apartat del
programa d’actuació “Memòria, convivència i reconciliació”).
A nivell institucional, l’ICIP ha assistit a diferents seminaris i troba
des internacionals. En el treball de promoció del diàleg i d’anàlisi de
les dinàmiques de la polarització política i social, al novembre l’ICIP
va participar en un congrés sobre el rol dels mitjans de comunicació
en societats dividides organitzat per The Social Change Initiative a
Belfast, Irlanda del Nord. La jornada, sota el títol “Media in Deeply
Divided Societies - Its Role and Responsibilities”, va ser un espai
per compartir coneixements amb institucions d’arreu del món que
treballen aquesta qüestió.
D’altra banda, enguany l’Institut ha engegat una línia de treball
sobre alternatives de seguretat, amb un enfocament feminista, a
l’Amèrica Llatina amb l’organització colombiana CIASE (Corpo
ración de Investigación y Acción Social y Económica). En el marc
d’aquest projecte, una delegació de l’ICIP va viatjar a Bogotà al mes
de maig per realitzar un taller intern d’anàlisi. Fruit d’aquest treball
conjunt, la Universitat Iberoamericana de Ciutat de Mèxic va acollir
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el taller obert “Cura, protecció i seguretat. Una experiència situada a
l’Amèrica Llatina”, en paral·lel al 3r Congrés de Construcció de Pau
amb Perspectiva de Gènere, celebrat al mes de novembre.
Finalment, durant el 2019 l’ICIP també ha mantingut contacte amb
altres institucions i entitats. El director de l’ICIP, Kristian Her
bolzheimer, va assistir a una conferència organitzada per Wilton
Park sobre la Pau a l’Afganistan, que va tenir lloc a Turquia al mes
de gener, i a una altra sessió sobre Colòmbia, celebrada al juny al
Regne Unit. El director de l’ICIP també va ser convidat a una forma
ció de militars colombians organitzada per NOREF i a una reunió
d’avaluació i planejament de la Comissió de la Veritat de Colòmbia,
organitzades al juny i al desembre, respectivament. Quant a reu
nions de treball, l’ICIP ha mantingut trobades a Colòmbia i Mèxic
amb diverses entitats; al Regne Unit, amb Conciliation Resources,
i a Nigèria, per parlar amb el govern sobre el procés de pau de les
Filipines.
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D I FU S I Ó E X T E R N A
1 . E l w eb 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, i disposa
d’espais propis dedicats als programes d’actuació, als recursos edu
catius, al treball de construcció de pau i a la biblioteca.

2 . 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 858 subscriptors.
Durant l’any 2019 s’han publicat els següents números:
e-Butlletí número 101 (gener de 2019)
e-Butlletí número 102 (febrer de 2019)
■■ e-Butlletí número 103 (març de 2019)
■■ e-Butlletí número 104 (abril de 2019)
■■ e-Butlletí número 105 (maig de 2019)
■■ e-Butlletí número 106 (juny de 2019)
■■ e-Butlletí número 107 (juliol de 2019)
■■ e-Butlletí número 108 (setembre de 2019)
■■ e-Butlletí número 109 (octubre de 2019)
■■ e-Butlletí número 110 (novembre de 2019)
■■ e-Butlletí número 111 (desembre de 2019)
■■
■■
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3 . X a r xes soci a ls
Les xarxes socials són un canal prioritari per a la difusió de les acti
vitats i novetats de l’ICIP i un fòrum de debat i d’intercanvi d’opini
ons amb la ciutadania. Les xarxes més actives són Facebook (http://
facebook.com/institutcatalainterncionalperlapau), on l’ICIP té prop
de 6.200 amics, i Twitter (http://twitter.com/ICIPeace), que ha su
perat els 7.000 seguidors.
Paral·lelament, l’ICIP es manté actiu en altres xarxes socials, com
el canal corporatiu de Youtube (on es poden visionar, per exemple,
tots els vídeos del projecte ‘Càpsules de Pau’, de les exposicions i
dels principals actes organitzats per l’Institut).
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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 or
ganismes.

1 . R E C UR S O S
El pressupost de l’ICIP per al 2019, segons dades de tancament
provisionals, ha estat de 1.238.840,37 euros, repartits d’acord
amb els capítols següents: Capítol I (602.663,35 euros), Capítol II
(432.522,61 euros), Capítol IV (188.654,41 euros) i Capítol VI
(15.000,00 euros).

2. ORGANITZACIÓ
L’any 2019 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per:
Kristian Herbolzheimer Jeppson (director executiu)
Pablo Aguiar Molina (tècnic de programes)
Ana Isabel Barrera Osorio (tècnica de programes), des del mes de juny
Marc Enzo Belligoi Gomis (administratiu), de juliol a setembre
Ángeles Blanco Díaz (cap economicofinancer i recursos humans),
des del mes de maig
Sara Bosch Brinques (tècnica de premsa i comunicació), fins al mes
de febrer
Miquel Casas Salinas (jurista)
Maria Fanlo Torrecilla (tècnica de programes)
Elisabet Ferrer Narro (administrativa), des del mes de novembre
Roser Fortuny Valdivielso (tècnica de premsa i comunicació),
de març a d’octubre
Maria Fuentes Díaz (secretària de direcció i presidència)
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Marta López Carabí (administrativa)
Sandra Martínez Domingo (tècnica de programes)
Guifré Miquel Fageda (documentalista)
Iris Paniagua Martínez (administrativa), fins al mes de maig
Sílvia Plana Subirana (tècnica de programes), des del mes de se
tembre
Cristina Pons Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Sabina Puig Cartes (tècnica de programes)
Eugènia Riera Casals (tècnica de premsa i comunicació)
Eva Maria Rodríguez Pérez (cap economicofinancer i recursos hu
mans), fins al mes d’abril
Lucía Serrano Arjona (secretària de direcció i presidència), des del
mes de novembre
Al llarg de l’any 2019, l’ICIP també ha comptat amb l’estudiant en
pràctiques Marc Enzo Belligoi Gomis, del màster en Relacions In
ternacionals, de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
gràcies als convenis signats amb diferents centres universitaris.
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ANNEX I: RELACIÓ
DE PUBLICACIONS

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”
Vicent Martínez Guzmán. Els pacifistes som
els realistes. Selecció de textos. Barcelona:
Institut Català Internacional per la Pau
Angle Editorial, 2019

Judith Butler. Marcs de guerra. Quines
vides plorem? Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau - Angle Editorial,
2019
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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 ”
Richard Holloway. Sobre el perdó. Com
podem perdonar l’imperdonable?.
Barcelona: Institut Català Internacional
per la Pau - Líniazero, 2019

C O L · L E C C I Ó “ N O V I O L È N C I A I L L U I TA
P E R L A PAU ”
Xavier Garí. Orígens i evolució del
moviment per la pau a Catalunya
(1950-1980). Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau - Pagès editors,
2019
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Stellan Vinthagen. Una teoria de
l’acció noviolenta. Com funciona la
resistència civil. Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau - Pagès editors,
2019

P O L I C Y PA P E R S
2019/1. Per a una nova estratègia de
reducció de les violències fora de contextos
bèl·lics, per Sergio Maydeu-Olivares
Disponible en:
Català, castellà, i anglès

2019/2. La versió revisada de l’Esborrany
del Tractat sobre Empreses i Drets
Humans: cap a la següent ronda de
negociacions, per Antoni Pigrau Solé
i Daniel Iglesias Márquez
Disponible en:
Català, castellà i anglès
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I C I P R E S E AR C H
La Seguridad en el siglo XXI, desde lo
global a lo local. ICIP Research 06
Disponible en:
Castellà

La institucionalización de las iniciativas
de promoción del respeto de los derechos
humanos por parte de las empresas.
ICIP Research 07
Disponible en:
Castellà i anglès

DOCUMENTS
2019/16. Defender en América Latina.
Recull de les conclusions del seminari
internacional sobre la situació de les
persones defensores de drets humans,
de la terra i del medi ambient celebrat a
Ciutat de Mèxic el 27 i 28 de març de 2019
Disponible en:
Castellà
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R E V I S TA P E R L A PAU

Número 36 – juny 2019: Diàleg en societats polaritzades,
coordinat per Pablo Aguiar i Kristian Herbolzheimer
Disponible en:
Català, castellà i anglès

Número 37 – setembre 2019: Mèxic: traçant oportunitats
per la pau, coordinat per Sandra Martínez i Sabina Puig
Disponible en:
Català, castellà i anglès
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ICIP E-BUTLLETÍ
e-Butlletí número 101 (gener de 2019)
e-Butlletí número 102 (febrer de 2019)
■■ e-Butlletí número 103 (març de 2019)
■■ e-Butlletí número 104 (abril de 2019)
■■ e-Butlletí número 105 (maig de 2019)
■■ e-Butlletí número 106 (juny de 2019)
■■ e-Butlletí número 107 (juliol de 2019)
■■ e-Butlletí número 108 (setembre de 2019)
■■ e-Butlletí número 109 (octubre de 2019)
■■ e-Butlletí número 110 (novembre de 2019)
■■ e-Butlletí número 111 (desembre de 2019)
■■
■■

BUTLLETÍ “LA VOZ DE COLOMBIA”
Butlletí número 0 (març de 2019)
Butlletí número 1 (maig de 2019)
■■ Butlletí número 2 (juliol de 2019)
■■ Butlletí número 3 (octubre de 2019)
■■ Butlletí número 4 (desembre de 2019)
■■
■■

ICIP · Memòria 2019

69

ANNEX II: L’ICIP ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ

L’ICIP ha mantingut el 2019 una presència continuada als mitjans
de comunicació, tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio,
la televisió i a les publicacions digitals. Les activitats dutes a terme
per l’Institut s’han difós als mitjans a través de notes de premsa i
aquests en van fer seguiment a través de notícies o entrevistes. Al
mateix temps, diferents membres de l’equip tècnic de l’ICIP han
publicat articles d’opinió a la premsa sobre els temes d’interès de
la institució.
Entre els mitjans que han informat sobre les activitats de l’ICIP o
han entrevistat els seus membres i col·laboradors, destaquen, entre
d’altres: Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, Ràdio Nacional
d’Espanya, Radio 4, els diaris ARA, El Punt Avui, El Periódico, La
Vanguardia o Catalunya Plural; i les agències de notícies EFE i Eu
ropa Press. A nivell internacional, el director de l’ICIP ha estat en
trevistat per la cadena de televisió Al Jazeera sobre el postconflicte
a Colòmbia o el conflicte polític a Catalunya, i per BBC World Radio.
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ANNEX III: EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
Pressupost d’ingressos 2019
Total ingressos liquidats: 1.024.275,94 €

Taxes, béns de serveis
i altres ingressos

992.303,68 €
96,88%

Transferències corrents
Transferències capital

15.000,00 €
1,46%
16.972,26 €
1,66%

Pressupost de despeses 2019
Total despesa realitzada: 1.059.270,41 €

Remuneracions personal
Despeses corrents
de béns i serveis

374.688,10 €
35,37%

Transferències corrents

588.642,39 €
55,57%

Inversions reals

80.931,06 €
7,64%
14.945,86 €
1,41%
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Transferències
capital

Variació d'actius
financers

Capítol 7

Capítol 8

TOTAL INGRESSOS

Ingressos
patrimonials

Capítol 5

1.142.850,00 €

–€

15.000,00 €

50,00 €

1.124.800,00 €

Transferències
corrents

Capítol 4

Pressupost
Inicial
3.000,00 €

Descripció
de l'ingrés

Taxes, béns de
Capítol 3 serveis i altres
ingressos

Capítol

214.564,43 €

15.000,00 €

–€

992.303,68 €

16.972,26 €

Press. Definitiu
(PD)

95.990,37 € 1.238.840,37 €

214.564,43 €

–€

-50,00 €

-132.496,32 €

13.972,26 €

Modificacions

Pressupost d’ingressos 2019 (euros)

1.024.275,94 €

–€

15.000,00 €

–€

992.303,68 €

16.972,26 €

Drets
Reconeguts
(DR)

214.564,43 €

214.564,43 €

–€

–€

–€

–€

Desviació
(PD)-(DR)

82,68%

100,00%

100,00%

100,00%

% Execució
(DR/PD)
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118.480,00 €

Transferències
corrents

Capítol 4

1.142.850,00 €

15.000,00 €

188.654,41 €

432.522,61 €

602.663,35 €

Press. Definitiu
(PD)

95.990,37 € 1.238.840,37 €

–€

70.174,41 €

962,61 €

24.853,35 €

Modificacions

1.059.207,41 €

14.945,86 €

80.931,06 €

374.688,10 €

588.642,39 €

Obligacions
reconegudes
(OR)

179.632,96 €

54,14 €

107.723,35 €

57.834,51 €

14.020,96 €

85,50%

99,64%

42,90%

86,63%

97,67%

Desviació
% Execució
(PD)-(OR)(1) (OR/PD)

(1) Desviació: Correspon al romanent de crèdit de l’exercici. L’entitat té previst sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya la incorporació
del romanent de tresoreria afectat per despesa compromesa de l’exercici, per un import de 160.185,42 euros, pel finançament de projectes no inclosos en el
pressupost de l’exercici 2020.

TOTAL DESPESES

15.000,00 €

431.560,00 €

Despeses corrents
de béns i serveis

Capítol 2

Capítol 6 Inversions reals

577.810,00 €

Pressupost
Inicial

Remuneracions
personal

Descripció
de la despesa

Capítol 1

Capítol

Pressupost de despeses 2019 (euros)

Detall de la despesa realitzada per actuacions
(Exclosa la despesa de personal i de funcionament)
Actuacions

Despesa

Subvencions, ajuts i premis

90.420,61 €

21,92%

Biblioteca ICIP

43.469,83 €

10,54%

Col·leccions ICIP

39.823,91 €

9,65%

Programa “Memòria, convivència i reconciliació”

85.512,00 €

20,73%

Programa “Violències fora de contextos bèl·lics”

58.201,32 €

14,11%

Programa "Diàleg social i polític"

25.043,28 €

6,07%

Programa “Empreses, conflictes i drets humans”

44.873,09 €

10,88%

Altres línies de treball i activitats de sensibilització

25.145,99 €

6,10%

412.490,03 €

100,00%

Total despeses

% s/Total

Subvencions, ajuts i premis
90.420,61 €
21,92%
Altres línies de treball i
activitats de sensibilització
25.145,99 €
6,10%
Programa “Empreses,
conflictes i drets
humans”
44.873,09 €
10,88%
Programa “Diàleg
social i polític”
25.043,28 €
6,07%
Programa “Violències fora
de contextos bèl·lics”
58.201,32 €
14,11%
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Biblioteca ICIP
43.469,83 €
10,54%

Col·leccions ICIP
39.823,91 €
9,65%

Programa “Memòria,
convivència i reconciliació”
85.512,00 €
20,73%
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CAP DE NOSALTRES POT DESCANSAR, SER FELIÇ,
ESTAR A CASA, ESTAR EN PAU AMB NOSALTRES
MATEIXOS, FINS QUE ACABEM AMB L’ODI
John Lewis
I LA DIVISIÓ
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