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PRESENTACIÓ

El segon any de pandèmia de Covid ens ha ensenyat una cosa important, i és
que amb una bona estratègia de divulgació i amb dosificació, els actes públics
virtuals tenen la virtut de poder comptar amb ponents de relleu internacional i
podem captar amb més facilitat l’atenció de públics-diana d’arreu del món.
Així, hem pogut arribar a nous públics –especialment d’Europa i Amèrica Llatina--,
que han fet un total d’11.400 persones les que han pogut seguir des de casa els
nostres seminaris i tallers. En els actes presencials (fins arribar a un total de 29)
hi han participat 1.100 persones més. Si hi afegim la potenciació del nostre canal
de Youtube –amb visualitzacions posteriors de les nostres activitats-- podem dir
que el 2021 hem avançat significativament en el grau d’impacte de la nostra tasca.
En el plànol institucional vull destacar, en primer lloc, la renovació d’una part
de la Junta de Govern. En finalitzar el seu mandat l’han deixat Magda Oranich
i Cécile Barbeito, després de tenir-hi una participació molt meritòria, i s’hi han
incorporat Nour Salameh i Remei Sipi. Han canviat també dos de les tres persones designades pel Govern de la Generalitat, i s’han incorporat a la Junta Josep
Desquens i Joan Maria Piqué en els llocs de Manel Vila i Miquel Royo. Aquests
canvis periòdics, mantenint el ritme de treball i el mandat institucional, suposen
un exercici de normalitat i una forma d’agrair les diverses aportacions individuals de moltes persones.
En segon lloc, vull destacar la recepció de l’Informe de la Sindicatura de Comptes,
que va actuar d’ofici per analitzar les dades de l’ICIP fins l’any 2019 i que ofereix una visió molt positiva del rigor i transparència amb què hem actuat sempre,
i ens dona pistes per millorar alguns processos administratius, quan és el cas. I,
en tercer lloc, l’elaboració i aprovació de diverses eines que donen solidesa al
nostre Institut: el Pla d’Igualtat de Gènere, d’una banda, l’actualització del Pla
de Prevenció de Riscos Laborals, per una altra, i finalment l’elaboració d’una
nova Relació de Llocs de Treball (RLT) per adequar l’organització interna a les
necessitats de futur.
L’activitat de l’ICIP com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat de
Colòmbia a Europa ha estat molt alta. L’ICIP està assolint un aprenentatge important sobre la diàspora colombiana i sobre com treballar amb aquest col·lectiu
heterogeni. Posar en valor aquest aprenentatge per a altres diàspores provocades per conflictes violents és un nou repte que volem encarar. Aquest ha estat
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el centre de l’activitat de l’àrea de treball “Memòria, convivència i reconciliació”
(transicions a la pau). Altres activitats destacables han estat la primera trobada
d’estudiants colombianes a Europa, els tallers de gènere i els diversos materials produïts sobre l’exili.
La tercera enquesta sobre convivència i polarització ideològica i afectiva ha estat
l’eix de treball més remarcable de l’àrea “Diàleg social i polític”. En aquesta ocasió el qüestionari s’ha administrat a més de 6.000 persones de set comunitats
autònomes, per copsar l’estat de la convivència social i la polarització a l’Estat
espanyol i analitzar les possibles diferències territorials en aquestes qüestions.
Els resultats de l’enquesta s’han fet públics en el primer trimestre de l’any 2022.
L’àrea “Violències fora de contextos bèl·lics” ha organitzat el cicle de diàlegs
“Amèrica Llatina; fer front a les violències des de la construcció de pau”. Set
sessions amb un gran èxit de participació internacional online. La continuïtat de
relació estreta amb un bon nombre d’organitzacions mexicanes de pau i defensa
¡dels drets humans atorguen a l’ICIP un paper important de lideratge en la consolidació de xarxes de defensa de drets i construcció de pau, en un entorn de
violència estructural endèmica.
Des de l’àrea “Alternatives de seguretat” hem articulat el projecte “Dones, pau i
seguretat a l’Amèrica Llatina” amb organitzacions de Colòmbia i Mèxic i, a casa
nostra, hem promogut un grup de treball sobre la seguretat a les polítiques
públiques. Aquesta i altres iniciatives realitzades consoliden la línia d’actuació
com un futur programa troncal de l’ICIP, amb vocació de transversalitat amb les
altres àrees.

ICIP 2020 al setembre, a la seu del Parlament de Catalunya. Els premis Alfons
Banda, de recerca juvenil, i el concurs de Hip-hop per a instituts de secundària i centres de lleure, sí que es van convocar i proclamar, tot i no haver fet un
acte públic de lliurament per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. Igualment, es van convocar de forma regular els ajuts de recerca aplicada
i a entitats de pau catalanes.
El dinamisme de l’equip operatiu es veu reflectit en diversos canvis, significatius
tenint en compte que es tracta d’un equip humà relativament petit: una excedència voluntària de dos anys per anar a treballar a l’estranger, relleu en l’àrea
jurídica i alguns canvis interns de funcions. També en la convocatòria de diverses places per reforçar la nostra capacitat d’actuació, especialment a l’àrea de
comunicació, que ha llançat una nova pàgina web i ha culminat el procés de
canvi d’imatge corporativa.
L’ICIP ha publicat durant l’any quatre llibres –en diferents col·leccions--, quatre
publicacions de recerca i un monogràfic de la revista Per la Pau (“Reorientant la
seguretat des del feminisme”). Amb aquestes publicacions el fons de la biblioteca arriba quasi als 9.500 títols.
Tot això ho trobareu, de forma detallada, en les següents pàgines de la Memòria.
Enguany, amb una novetat: assenyalant el top ten de fites assolides per l’Institut
durant aquest període.

Xavier Masllorens
President

Una fita destacada també de l’any 2021 és la coorganització del II Congrés
Mundial per la Pau, amb l’International Peace Bureau. Un esdeveniment de gran
envergadura, celebrat a Barcelona el mes d’octubre, que va reunir fins a 900
persones presencials i 1.700 més connectades virtualment. El Congrés va permetre repensar les estratègies del pacifisme per a fer front als reptes actuals i
va donar peu a començar a treballar, de manera unitària i transversal, per un futur
Congrés Català per la Pau.
L’any 2021 no s’ha convocat el Premi ICIP Construcció de Pau, per adequar el
futur calendari del premi als anys naturals, malgrat que sí es va lliurar el Premi
6
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L’ICIP D’UN COP D’ULL

1. La institució
Creació:
Parlament de Catalunya, desembre del 2007, mitjançant llei.
Objectiu institucional:
Promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional,
i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món.
Seu oficines:
Tapineria 10, 3a planta, 08002, Barcelona
Biblioteca:
Tapineria 10, 1a planta, 08002, Barcelona
Junta de Govern:
Està integrada per 10 membres: 7 escollits pel Parlament, a proposta del Consell
Català de Foment de la Pau (Marco Aparicio, Gemma Casal, Carme Colomina,
Xavier Masllorens, Oscar Mateos, Nour Salameh i Remei Sipi), i 3 designats pel
Govern (Josep Desquens, David Minoves i Joan Maria Piqué).
President:
Xavier Masllorens
Director:
Kristian Herbolzheimer
Equip humà:
15 persones
Pressupost 2021:
1.604.631,88 euros
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2. Activitats 2021

4. Convocatòries i ajuts

Seminaris, jornades, tertúlies
i activitats formatives

Nombre de col·laboracions
amb altres actors

29

140

Premi ICIP
Construcció
de Pau

Subvencions a treballs de recerca (R-ICIP).
Import:

Nombre de persones que han seguit
les activitats virtuals de l’ICIP

Nombre de persones que han seguit
les activitats presencials de l’ICIP

11.400

1.100

58.987,47€

Visualitzacions
de pàgines*

Llibres catalogats
a la Biblioteca

9.460

60.000€

Sessions
(visites)**

Usuaris

110.000 44.000 29.000
(+49%)***

*

240

Subvencions a entitats.
Import:

5. Nova imatge corporativa i nou web

3. Publicacions
Fons total
de la Biblioteca

Concurs ICIP
de Hip-hop
per la Pau

Premi ICIP
Alfons Banda

(+67%)

(+72%)

Les visualitzacions són el nombre total de pàgines vistes, en sessions diferents.

** Una sessió és el període de temps en què un usuari interacciona activament amb el lloc web
(conjunt d’interaccions d’un dispositiu des que s’entra al web fins que se’n surt). es marxa. Quan
una sessió es reprèn després de 30 minuts o més d’inactivitat, compta com una nova sessió.
*** Percentatge de creixement en relació a l’any anterior.
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Llibres
editats

Revistes
Per la Pau

ICIP
e-butlletins

Publicacions
de recerca

4

1
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6. Organització interna
Nombre de places convocades: 5
Nombre de convenis signats: 4
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7. Principals fites assolides
• Hem consolidat l’organització i coorganització d’actes presencials i online,
com a oportunitat per comptar amb ponents internacionals de reconegut
prestigi i amb moltes més persones participants d’arreu del món.
• Hem coorganitzat, juntament amb l’International Peace Bureau, el II Congrés
Mundial per la Pau, celebrat a Barcelona, amb 2.600 persones participants
(900 presencials i 1.700 virtuals).
• Hem produït dues cançons creades conjuntament entre víctimes colombianes exiliades a Catalunya i una reconeguda cantautora colombiana.
• Hem elaborat, juntament amb Esade EcPol, la tercera Enquesta ICIP sobre
temes relacionats amb la convivència i la polarització ideològica i afectiva.
• Ens hem consolidat com una institució facilitadora de dues importants xarxes
de construció de pau a Mèxic i Colòmbia.
• Hem reforçat la col·laboració amb agents socials i acadèmics: aliances
amb 69 universitats, centres de recerca i think tanks, i amb 67 entitats.
• Hem produït l’exposició itinerant “Cara a cara amb les violències. Relats
de resiliència a Centreamèrica”, la sisena exposició de carrer de l’ICIP.
• Hem posat en marxa un grup de treball de seguretat pública a Catalunya.
• Hem impulsat una formació en capacitats de diàleg i lideratge, per a joves
amb càrrecs de responsabilitat en partits polítics i organitzacions socials.
• Hem promogut les accions de reconeixement institucional a les víctimes
de l’exili colombià exiliades a Catalunya: l’ajuntament de Lleida ha estat el
primer en aprovar una moció
• Hem renovat la imatge corporativa de l’ICIP i hem llançat el nou web responsiu www.icip.cat
12
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ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

1. La Junta de Govern
La Junta de Govern de l’ICIP, està integrada per 10 membres, 7 escollits pel
Parlament de Catalunya, a proposta del Consell Català de Foment de la Pau,
i 3 designats pel Govern de la Generalitat.
La Junta ha estat renovada l’any 2021, seguint el que estableix la llei de creació
de l’ICIP, i actualment la conformen les següents persones:

MEMBRES ESCOLLITS PEL PARLAMENT
Marco Aparicio i Wilhelmi
Professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona.
Gemma Casal i Fité
Antropòloga.
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 i coordinador del grup d’investigació
GLOBALCODES.
Nour Salameh
Doctora en Història.
Remei Sipi i Mayo
Activista i escriptora.
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MEMBRES DESIGNATS PEL GOVERN
Josep Desquens i Farrés
Director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
David Minoves i Llucià
President del Ciemen i director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Joan Maria Piqué i Fernández
Director General de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior de la Generalitat
de Catalunya

• Aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
• Aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Autoritat Metropolitana
de Barcelona (AMB)
• Aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere de l’ICIP.
• Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’ICIP.
• Aprovació d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’ICIP
(creació de la plaça de tècnic/a de gestió d’activitats, igualtat, premis
i subvencions).

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
Durant l’any 2021, la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit vuit vegades. De la seva
activitat, destaquen els següents punts:
• Aprovació de la concessió del Premi ICIP Construcció de Pau 2020 a l’activista
congolesa Julienne Lusenge i aprovació de les modificacions de les bases i de
la convocatòria del Premi ICIP Construcció de Pau 2022.
• Renovació del conveni de col·laboració amb AGAUR, en relació a la convocatòria per a l’any 2021 dels Premis de Recerca Jove, en els quals s’emmarca
el Premi ICIP Alfons Banda.
• Aprovació d’una nova convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats
sense afany de lucre destinats al foment de la pau, i aprovació de la modificació de les bases de la convocatòria.
• Aprovació d’una nova convocatòria i de les bases de les subvencions per
a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2021).
• Aprovació de la convocatòria de la 6ena edició del Concurs ICIP de Hip-hop
per la Pau.
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• Renovació de l’Acord de prestació de serveis informàtics i de comunicació
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
per la període 2022-2028.

2. Presidència i direcció
Al llarg de l’any, la presidència i direcció de l’ICIP han mantingut contactes
institucionals a diferents nivells, amb els tres actors principals als quals es dirigeix
la tasca de la institució per llei: grups parlamentaris, acadèmia i organitzacions
de la societat civil.
Alhora, tal com estableix la llei de creació de l’ICIP, el president i el director de
l’ICIP, Xavier Masllorens i Kristian Herbolzheimer respectivament, van comparèixer el 16 de setembre davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència
i Cooperació del Parlament de Catalunya per presentar les memòries d’activitats de la institució dels anys 2019 i 2020.
En la seva intervenció, el president va destacar el perfil propi de l’ICIP, així com
l’aposta per la internacionalització i el treball conjunt amb altres instituts i organitzacions, malgrat la situació de pandèmia mundial. Per la seva banda, el director
de l’ICIP, Kristian Herbolzheimer, va reivindicar la independència de l’Institut, la
ACTIVITAT INSTITUCIONAL

17

creació de sinergies entre diferents actors i moviments socials, el treball en favor
de la cohesió social a Catalunya i l’aposta pel diàleg com a via per a transformar qualsevol conflicte.
L’activitat presentada per l’ICIP va rebre el suport unànime dels portaveus dels
diferents grups parlamentaris, els quals van agrair la tasca desenvolupada per
l’ICIP, l’esforç per la internacionalització i l’extensa activitat mantinguda en tot
moment, també en situació de pandèmia en que la institució s’ha hagut d’adaptar a la virtualitat.

3. Pla d’igualtat de gènere
La igualtat i la cura formen part dels valors intrínsecs de l’ICIP i la perspectiva de
gènere és una eina transversal per orientar l’actuació de la institució, en les diferents línies de treball. És per aquest motiu que el 2021 l’ICIP s’ha volgut dotar
del seu primer Pla d’Igualtat de Gènere, elaborat de forma participativa amb les
quinze persones que configuren l’equip humà.
El pla, aprovat el 2021, tindrà vigència fins al 2025 i neix amb els següents objectius:
• Garantir la igualtat d’oportunitats efectiva entre els treballadors i les
treballadores de l’ICIP;
• Promoure la integració de la perspectiva de gènere a la cultura i gestió
organitzativa de l’ICIP;
• Promoure els valors de la igualtat de gènere, la inclusió i el respecte a la
pluralitat entre la plantilla i amb les empreses i persones externes amb qui
treballa l’ICIP.
Una de les primeres mesures del pla serà l’elaboració del “Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó
de sexe, gènere, identitat i expressió de gènere o preferència sexual, maternitat,
conciliació de la vida personal, familiar i professional a l’ICIP”.
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ÀREES DE TREBALL

Les línies bàsiques d’actuació de l’ICIP s’estructuren en quatre àrees de treball,
centrades en aspectes on la institució pot aportar un valor afegit i contribuir a
la innovació teòrica i pràctica en la construcció de pau. Les quatre línies tenen
components d’anàlisi i de recerca, d’aliances amb actors socials, acadèmics
i institucionals -a Catalunya i al món- per dur a terme actuacions concretes i de
comunicació amb l’opinió pública.
Al llarg de l’any 2021, en el context mundial de pandèmia, l’ICIP ha apostat majoritàriament per activitats en format virtual, a través del canal de YouTube i altres
plataformes, si bé també s’han celebrat esdeveniments presencials, com per
exemple el lliurament del Premi ICIP al Parlament de Catalunya.

1. Memòria, convivència i reconciliació
Les guerres i les dictadures tenen un impacte social, polític i també psicològic
sobre les societats i les persones que han violència desmesurada i sistemàtica.
Aquests impactes no se superen amb la signatura d’un acord de pau o amb unes
eleccions democràtiques. És necessari impulsar processos de reconstrucció del
teixit social i de reconciliació, dins la pròpia societat i les institucions. Cal trobar
la manera de reconstruir la memòria dels fets traumàtics per propiciar la sanació
psicosocial i generar condicions per evitar la repetició dels cicles de violència.
L’objectiu d’aquesta línia de treball és donar visibilitat i suport a iniciatives de participació de la societat civil en els processos de transició cap a la pau. L’ICIP promou
l’intercanvi d’experiències innovadores per fomentar la convivència, sovint a través
d’expressions artístiques creatives. En particular, destaquem el rol que poden tenir
les dones i les víctimes en processos de pau i memòria, amb una mirada centrada
en aquelles que han hagut de sortir del seu país i es troben en la diàspora.
En aquest sentit, l’any 2021 hem publicat dos informes relacionats amb aquesta
temàtica: una anàlisi de la contribució de la diàspora colombiana al procés de
pau a Colòmbia i un estudi sobre la participació de les dones exiliades en la
construcció de pau als seus països d’origen, amb l’anàlisi de deu casos concrets.
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• Treball amb l’exili colombià
Un any més, la principal actuació en aquesta línia de treball ha estat la col·laboració
amb la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició
de Colòmbia. Des del 2019, i fins a la data de venciment del mandat de la
Comissió, l’ICIP actua com a Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa, amb
l’objectiu de facilitar la participació de víctimes colombianes que viuen al continent
europeu, en el marc de la implementació de l’Acord de Pau de 2016. A partir
d’un conveni de col·laboració, l’ICIP ofereix suport tècnic i logístic a les activitats
organitzades per la Comissió a Europa, coordina els grups de treball establerts
a deu països europeus (nodes) i dona suport metodològic al procés de presa
de testimonis de víctimes del conflicte colombià a l’exili per tal de documentar
casos i contribuir a l’esclariment de la veritat, la justícia i la no repetició dels fets.
• El procés de reconeixement
En aquest context el 2021 l’ICIP, en col·laboració amb el node Catalunya de
suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia, ha iniciat les accions de reconeixement a les víctimes del conflicte colombià exiliades a Catalunya per part
d’institucions catalanes i de diferents actors socials del país. El procés de
reconeixement inclou accions arreu del territori, a través de declaracions institucionals i mocions per part d’ajuntaments i organitzacions socials mitjançant
un procés participatiu.
El primer ajuntament que s’ha sumat a aquesta iniciativa ha estat el de Lleida,
que en el ple municipal de 30 de juliol ha aprovat una moció de reconeixement
a la població colombiana exiliada i migrada resident a la ciutat i a les terres de
ponent. La proposta, presentada amb la Coordinadora d’ONGD i altres moviments socials de Lleida, ha comptat amb el suport unànime dels grups polítics
municipals comptant amb els vots favorables d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida,
Comú de Lleida, Cs i el PP.
Alhora, durant aquest procés participatiu l’ICIP també ha impulsat tallers sobre
el procés de reconeixement a la ciutat de Barcelona.

dues cançons creades per víctimes residents a Catalunya en col·laboració amb
la cantautora Marta Gómez.
Aquest projecte compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i del Node Catalunya de suport a la Comissió de la Veritat.

ACTIVITATS ORGANITZADES
• Presentació de la novel·la gràfica “Transparentes”
Transparentes. Historias del exilio colombiano és una novel·la gràfica de Javier
de Isusi que recull històries de persones que s’han hagut d’exiliar de Colòmbia
a causa del conflicte armat que durant més de mig segle ha afectat el país. El
llibre és fruit del treball d’escolta de les víctimes a l’exili que realitza la Comissió
de la Veritat de Colòmbia.
La presentació de la novel·la, amb participació de l’autor, va tenir lloc el divendres 8 de gener de manera online a través del canal de YouTube i de la pàgina
de Facebook del node del País Basc de suport a la Comissió de la Veritat.

• Tallers del Grup Internodal de Gènere de la Comissió de la Veritat
de Colòmbia
El Grup Internodal de Gènere ha organitzat al llarg de l’any tallers de reflexió
i diàleg sobre la perspectiva de gènere en l’exili colombià. Entre aquests, destaca la sessió celebrada el 12 de febrer i liderada per Rosa Emilia Salamanca,
membre del Colectivo Mujeres, paz y Seguridad i de l’ONG Ciase. En l’acte,
es va fer un recorregut sobre els principals reptes i oportunitats del moviment
feminista a Colòmbia, amb l’objectiu de reconèixer el camí fet fins a l’actualitat
i inspirar les accions del Grup Internodal. D’altra banda, el 15 de maig va tenir
lloc una segona sessió amb el títol “Laberint, crisis i dols”, a càrrec de Fina Sanz,
creadora de la “Terapia de Reencuentro”.

El treball amb l’exili colombià ha quedat plasmat amb diferents materials gràfics
i audiovisuals, com per exemple la sèrie de podcasts sobre gènere i exili, i les
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• “Històries en una maleta. Diàlegs per al reconeixement”
El comissionat de la Comissió de la Veritat de Colòmbia, Carlos Martin Beristain,
va presentar el 16 d’abril a Barcelona el llibre Una maleta colombiana, una recopilació d’articles que ha escrit els darrers mesos en el seu blog personal i que
mostren l’experiència de l’exili colombià des de diferents perspectives: refugi,
asil, víctimes a l’exterior, desplaçament transfronterer.
Aquest acte, celebrat a la seu d’Amics de la UNESCO, va comptar amb la participació de víctimes del conflicte colombià exiliades a Catalunya i va ser el tret
de sortida a les accions de reconeixement a les víctimes que l’ICIP ha impulsat
al llarg del 2021 amb l’objectiu de visibilitzar els impactes del conflicte i de l’exili
i enfortir els vincles entre les víctimes i la societat d’acollida.

• Llançament del documental “Reescribiendo el exilio”
Contribuir a que l’exili colombià surti de l’anonimat és l’objectiu principal del documental Reescribiendo el exilio, un film produït per l’ICIP i la Comissió de la Veritat de
Colòmbia. En el curt, de 21 minuts, s’entrecreuen les històries de fills i filles d’exiliats colombians que viuen a diferents països europeus i que, com a conseqüència
del conflicte armat colombià, van créixer -o néixer- en altres territoris i cultures.

sobre els impactes de l’exili colombià a Europa, els processos d’acollida i la
contribució de les persones exiliades en el procés de pau a Colòmbia.

• “Canciones de ida y vuelta”
L’ICIP va estrenar el 17 de setembre dues cançons compostes per 120 víctimes
que van sortir de Colòmbia per causa del conflicte armat i la cantautora colombiana resident a Barcelona, Marta Gómez. Es tracta d’una iniciativa innovadora
de participació ciutadana afavorida per la Comissió de la Veritat de Colòmbia.
Les dues cançons són ‘Surcos de amor’ y ‘Vuelve’, que forman part d’un EP titulat ‘Canciones de ida y vuelta’. La presentació es va fer de manera virtual a través
del canal de YouTube de l’ICIP i la pàgina de Facebook de la cantautora Marta
Gómez. Hi van participar el realitzador Iván Guarnizo, la directora audiovisual
Karolina Villarraga, la representant del Nido Catalunya Helga Flamtermesky i la
tècnica de l’ICIP Ana Isabel Barrera.

• I Trobada Internacional d’Estudiants Colombianes i Colombianes
a Europa

El documental ha estat dirigit per Mónica Granda Restrepo, una realitzadora
i periodista colombiana exiliada a Suïssa. La peça audiovisual es va presentar el
5 de juny en un acte online, a través del canal de YouTube de la Comissió de la
Veritat, moderat per la tècnica de l’ICIP, Sílvia Plana. Hi van participar la directora
del film i diversos integrants del grup de segones generacions a l’exili.

Amb el títol “La veritat, el valor del saber”, aquesta trobada acadèmica va tenir lloc
del 28 al 30 de setembre a Barcelona, organitzada pel Círculo de la Palabra, l’ICIP
i la Fundació Sueca per als Drets Humans, amb el suport del Nido Catalunya de
suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia i l’Institut Hegoa del País Basc.
La trobada, celebrada de manera online, va ser un espai de reflexió i diàleg sobre
la veritat, amb l’objectiu de reforçar el mandat de la Comissió de la Veritat.

• Presentació de l’informe “La diáspora colombiana en Europa”

Prèviament, entre els mesos de juny i agost, es van celebrar una sèrie de diàlegs
sobre la mateixa temàtica.

El dimecres 30 de juny va tenir lloc la presentació online del l’informe ICIP
18/2021 La diáspora colombiana en Europa y su relación con el conflicto
armado colombiano, d’Anastasia Bermúdez Torres. L’acte, retransmès pel canal
de YouTube de l’ICIP, va consistir en un diàleg entre l’autora i dues colombianes
residents a Londres i Sevilla, Marta Hinestroza i Royner Murillo, respectivament,
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• “Encuentro de mujeres colombianas por una verdad completa”
Del 7 al 10 d’octubre, 26 dones del Grup Internodal de Gènere de suport a la
Comissió de la Veritat es van reunir a Estocolm (Suècia) per abordar el rol de
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les dones en la construcció d’una veritat completa i, a través de diverses metodologies, construir microrelats, obres d’art per transformar i propostes creatives
per donar visibilitat a les veus de les dones.
La trobada va ser organitzada per l’ICIP, la Fundació Sueca pels Drets Humans,
l’Institut Hegoa, l’Institut Colombo-Alemany per a la Pau (Capaz) i Càrites Noruega.
Més enllà del projecte de treball amb la Comissió de la Veritat de Colòmbia,
a la tardor de 2021 també es van celebrar dues trobades d’intercanvi i acompanyament psicosocial amb la participació de dones de diferents diàspores,
organitzades conjuntament amb el col·lectiu Mujer Diáspora.

MATERIALS GRÀFICS I AUDIOVISUALS
En el marc del treball amb l’exili colombià l’ICIP ha desenvolupat el 2021 els
següents materials:
• Sèrie de podcasts “Semillantes”, sobre els impactes de l’exili en les dones
colombianes.
• Videoclip de la cançó de Marta Gómez Vuelve, una creació artística de
víctimes del conflicte colombià exiliades.
• Documental Tejiendo canciones – Surcos de amor, dirigit per Iván Guarnizo.

• “Fotoshoot: la fotografia coma a acte sanador”

• Documental Reescribiendo el exilio, dirigit per Monica Granda Restrepo.

Aquesta sessió va tenir lloc el 27 de juny amb persones víctimes del conflicte
colombià que aporten el seu testimoni al procés de la Comissió de la Veritat
de Colòmbia. La fotografia s’ha utilitzat en aquest cas per refermar l’autoestima
després del procés testimonial on les persones veuen reflectida la seva imatge
com a autorreconeixement i per intentar tancar el seu propi procés.

• Infografia “El reconeixement local a la població colombiana i a l’exili”.
• Infografia “La Comissió de la Veritat de Colòmbia: un procés inèdit”.

PUBLICACIONS
• Presentació del documental “Del otro lado”

Dins la temàtica d’aquesta àrea de treball, el 2021 l’ICIP ha publicat:

Aquest audiovisual explora els conceptes de perdó i reconciliació a partir de
l’experiència viscuda pel realitzador Iván Guarnizo, a qui la guerrilla de les FARC
va segrestar la mare. La presentació va tenir lloc el 17 de desembre i va ser un
diàleg entre el director del documental i víctimes del conflicte colombià que
també han donat testimoni a la Comissió de la Veritat de Colòmbia. L’art ha estat
transversal en la majoria de les activitats desenvolupades entre l’ICIP i el Node
Catalunya de suport a la Comissió per la seva rellevància com a eina de transformació dels testimonis i, en aquest cas, també de reconeixement mutu.

La diáspora colombiana en Europa y su relación con el conflicto armado en Colombia,
d’Anastasia Bermúdez Torres. Informe ICIP 18/2021. Disponible en castellà.
Dones i construcció de pau des de la diáspora i l’exili a Europa, de Nora Miralles.
Informe ICIP 19/2021. Disponible en català, castellà i anglès.
El círculo de la palabra. Document ICIP 18/2021. Compendi d’articles del grup
creat per enfortir el grup de treball de la Comissió de la Veritat de Colòmbia.
Disponible en castellà.
Declaración de sentimientos e intenciones del Grupo Internodal de Género de
apoyo a la Comisión de la Verdad. Disponible en castellà.
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2. Violències fora de contextos bèl·lics
Amb aquesta línia de treball, l’ICIP posa el focus en situacions amb nivells de
violència directa extraordinàriament elevats que no són reconegudes com a conflicte armat en el seu sentit clàssic. Aquesta violència directa no és aliena a les
múltiples violències estructurals i culturals que fan crònics els problemes socials
que se’n deriven. La limitada atenció internacional que estan rebent no és proporcional a la magnitud del seu impacte ni a la seva relació amb fenòmens globals.
La gran majoria de polítiques que s’han dut a terme per reduir aquestes violències s’han limitat a estratègies securitzadores i de mà dura que no només no
han aconseguit el seu objectiu, sinó que han limitat llibertats i permès abusos
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 proposa fer aportacions als debats des mirada dels marcs teòrics i pràctics
de construcció de pau. Per ser realment transformadores i sostenibles, les respostes a aquestes violències han de tenir en compte les necessitats reals de
les poblacions afectades i no defugir ni de diàlegs improbables ni de transformacions profundes.
Fins ara l’ICIP ha centrat molt la seva feina en països d’Amèrica Llatina, continent
que concentra el 33% dels homicidis mundials tot i que només hi viu el 8% de
la humanitat. Es tracta tanmateix d’una realitat que existeix arreu del món i que
requereix un anàlisi ampli que connecti amb altres reptes actuals de la construcció de pau.

El cicle ha constat d’una conferència inaugural, a càrrec de l’investigador del
Kroc Institute for International Peace Studies John Paul Lederach, i un total de
set sessions:
• “Conceptualitzar una agenda de pau enmig de violències cròniques”,
a càrrec de Jenny Pearce, catedràtica i investigadora a la London School of
Economics; i Mariano Aguirre, analista de la Chatham House i membre de la
Xarxa Llatinoamericana de Seguretat Incloent i Sostenible – FES.
• “Polítiques de seguretat per a la construcció de pau”, a càrrec de
Geoff Thale, president de l’Oficina a Washington per a Afers Llatinoamericans
(WOLA), Lucía Dammert, sociòloga i professora a la Universitat de Santiago
de Xile, i Miguel Garsa, director de Recerca Aplicada en Policia a l’Institut per
a la Seguretat i la Democràcia de Mèxic.
• “Justícia i transformació dels conflictes violents”, a càrrec de Glaucia
Foley, jutgessa i coordinadora de el Programa de Justícia Comunitària de el
Tribunal de Justícia de el Districte Federal (Brasil); Marisol Ramírez Sánchez,
membre de l’Institut Internacional «Créixer amb Justícia» (Mèxic); i Raul Calvo
Soler, doctor en Ciències Jurídiques i Socials i professor a la Universitat de
San Andrés (Argentina).
• “Diàleg, negociació i mediació amb actors violents”, a càrrec d’Achim
Wennmann, doctor en Relacions Internacionals i investigador del Graduate
Institute Geneva; Angélica Durán, professora associada de Ciència Política
a la Universitat de Massachusetts-Lowell d’Estats Units; i Falko Ernst, analista
sobre Mèxic per l’International Crisis Group.

ACTIVITATS REALITZADES
• Cicle de diàlegs “Amèrica Llatina. Fer front a les violències des de
la construcció de pau”
Amb l’objectiu d’aprofundir en les reflexions sobre les condicions necessàries per
a la construcció de pau en contextos de violències cròniques, l’ICIP ha organitzat el cicle de diàlegs en línia “Amèrica Llatina. Fer front a les violències des de
la construcció de pau”, celebrat entre els mesos de març i juny.
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• “Mecanismes extraordinaris per violències extraordinàries”, a càrrec de
Guillermo Trejo, professor de Ciència Política a la Universitat de Notre Dame,
Estats Units; i Maria Camila Moreno, directora per a Colòmbia de el Centre
Internacional de Justícia Transicional (ICTJ).
• “Democràcia participativa, moviments socials i resistències noviolentes”, a càrrec d’Esperanza Hernández Delgado, investigadora per la pau a la
Universitat de La Salle de Colòmbia, on coordina el Laboratorio de Paz; Sabine
Kurtenbach, investigadora principal al German Institute for Global and Area
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Studies; i Verónica Zubillaga, professora i investigadora a la Universitat Simón
Bolívar (Veneçuela).
• “Reptes globals en la construcció de pau local”, a càrrec de Robert
Muggah, especialista en ciutats, seguretat i migracions a l’Insitut Igarapé
(Brasil); i Luis Jorge Garay, doctor en Economia i membre de l’Observatori
sobre Xarxes Ilícites Transnacionals de Colòmbia.
Tot el contingut del cicle està disponible al canal de YouTube de l’ICIP.

• “La música com a camí d’integració i reconciliació”
L’ICIP ha coorganitzat el 4 de maig una sessió online per conversar amb les persones integrants i promotores del projecte LiberARTE. Es tracta d’una iniciativa
d’acompanyament integral a noies joves privades de llibertat i/o que es troben
en situació d’alta vulnerabilitat després d’un internament carcerari a El Salvador.
Aquestes joves participen en un grup de corda amb altres noies en la seva
mateixa situació i a través de la música emprenen un projecte d’integració i de
vida allunyat de les violències. L’acompanyament el realitza l’associació Tiempos
Nuevos Teatro (TNT), que ofereix atenció psicosocial, educativa, laboral, artística,
de salut i, quan fa falta, jurídica.
L’acte ha estat organitzat conjuntament amb les associacions TNT i Huacal,
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana
de Joventut.

EXPOSICIÓ
• “Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a Centreamèrica”
L’ICIP ha produït el 2021 aquesta exposició fotogràfica, creada pel col·lectiu Ruido
Photo. A través de la fotografia i d’entrevistes, “Cara a cara amb les violències.
Relats de resiliència a Centreamèrica” fa un recorregut per les múltiples cares de
les violències que afecten la vida quotidiana a tres països de Centreamèrica, coneguts com el Triangle Nord: El Salvador, Guatemala i Hondures. Alhora, l’exposició
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dona veu a persones que lluiten en el seu dia a dia per plantar cara a aquestes
violències (vegeu més informació a l’apartat sobre “Exposicions i producció de
materials audiovisuals).
La mostra s’ha inaugurat el mes d’octubre a Barcelona coincidint amb la celebració
del II Congrés Mundial per la Pau.

3. Diàleg social i polític
Els conflictes formen part de la naturalesa humana. Quan es gestionen de forma
constructiva contribueixen al progrés social, però si no són reconeguts i tractats
a temps poden afectar la convivència social i, en casos extrems, escalar cap a un
escenari de violència. Quan un sector de la població nega la legitimitat i propugna
l’eliminació del pensament democràtic divergent, la polarització es torna tòxica:
una dinàmica destructiva que afecta també a les democràcies consolidades.
Aquesta línia de treball ofereix eines d’anàlisi, gestió i transformació de conflictes,
amb un èmfasi especial en el cas de Catalunya, amb la premissa que la principal eina per prevenir o reconduir conflictes és el diàleg. El diàleg polític a nivell
institucional, i també el diàleg social, en totes les esferes de la societat. És per
això que a través d’aquesta línia de treball, l’ICIP té clara la necessitat de mantenir també una interlocució amb el conjunt dels grups polítics del Parlament
de Catalunya, i d’oferir els seus serveis amb l’objectiu de millorar el diàleg i la
convivència a Catalunya.
Després de la realització de l’enquesta ICIP 2020 “Convivència i polarització a
Catalunya”, el 2021 l’ICIP ha treballat en l’elaboració d’un nou sondeig, en aquest
cas amb la voluntat de mesurar els índexs de convivència i les dinàmiques de
polarització a la societat espanyola. Aquesta nova enquesta s’ha portat a terme
conjuntament amb el think tank Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol
i els resultats es presentaran el 2022.
En paral·lel, aquest any l’ICIP també ha impulsat un taller de formació en capacitats de diàleg i lideratge per a joves influents vinculats a la política i als moviments
socials. El taller va consistir en quatre sessions els dies 14, 15, 21 i 22 de maig
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i hi van participar onze joves amb càrrecs de responsabilitat en partits polítics i organitzacions socials: Confluència Jove, Jóvenes Ciudadanos, Joventuts
Nacionalistes de Catalunya, Jovent Republicà, Joventuts Socialistes de Catalunya,
La Forja i Noves Generacions de Catalunya, Creu Roja Joventut, Avalot – UGT
Jove, deba-t.org i F98.
La formació va estar basada en la metodologia dels lideratges adaptatius, desenvolupada a la facultat de govern de la Universitat de Harvard. La proposta convoca
a un grup de persones amb perspectives diverses, fins i tot enfrontades, i les
convida a participar en uns exercicis d’anàlisi, reflexió i pràctica en temps real.
Això pot implicar converses i idees desafiants que facin reflexionar sobre valors
i suposicions profundament arrelades, i guanyar claredat sobre com ampliar les
opcions i capacitats d’anàlisis i intervenció en espais i sistemes polítics. Un dels
reptes més significatius per a les persones participants és presentar i sotmetre
a una anàlisi de grup situacions de lideratge fallit.

ACTIVITATS REALITZADES
• ”Polarització: repte o oportunitat?”
L’ICIP, en col·laboració amb l’organització Deba-t.org, va organitzar el 20 d’octubre la taula rodona “Polarització: repte o oportunitat?” amb l’objectiu d’analitzar la
situació de forta polarització política i social a Catalunya, identificar-ne els riscos
per a la salut democràtica i vies per a revertir-la.
L’acte va tenir lloc a l’Auditori Mercè Rodoreda del Campus Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i va comptar amb la intervenció de Toni Rodon,
professor de Ciència Política de la UPF, i les exdiputades i exdiputats Susana
Beltrán, Dolors Camats i José Rodríguez.

• Anàlisis de conjuntura

emergents o recurrents. Donada la sensibilitat política d’aquestes situacions, les
reunions se solen fer a porta tancada, per invitació. L’any 2021 l’ICIP va organitzar
aquestes sessions en tres ocasions, en format virtual:
1. Sessió sobre Tigray/Etòpia: acte amb participació de Laura Hammond,
professora de la Universitat de Londres (SOAS), Aden Abdi, responsable
de la regió de la Banya d’Àfrica de l’organització Conciliation Resources,
i Oscar Mateos, professor de la Universitat Ramon Llull i membre de la Junta
de Govern de l’ICIP. La sessió va tenir lloc el 16 de febrer.
2. Sessió sobre el Senegal: xerrada organitzada amb el Fons Català de
Cooperació el 28 de maig per analitzar les causes i conseqüències dels
enfrontaments violents desfermats al país. L’acte va comptar amb la participació de Bombo Ndir Fall, activista pels drets humans; Carlos Bajo, periodista;
i Toti Rovira, cineasta i representant a Senegal i Gàmbia del Fons Català.
3. Sessió sobre Colòmbia: anàlisi de la tensió viscuda al país a partir de les
mobilitzacions contra la reforma tributària, amb la participació de Naya Parra,
membre del Colectivo Orlando Fals Borda; Diana López Galindo, de Fondo
Lunaria Mujer; i Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz. La
sessió va tenir lloc el 13 de maig i va estar coorganitzada amb la Taula Catalana
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, la Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, les agències de cooperació del País Basc i Extremadura,
i la Plataforma Extremeña de Solidaridad por Colombia.

PUBLICACIONS
Dins la temàtica d’aquesta àrea de treball, el 2021 l’ICIP ha publicat:
Dialogar con terroristas. Cómo afrontar los conflictos armados, de Jonathan
Powell. Col·lecció “Paz y Seguridad”, coeditada amb Edicions Bellaterra.
Disponible en castellà.

Una de les funcions de l’ICIP és generar sinèrgies entre actors socials, acadèmics i institucionals. Amb aquest objectiu l’ICIP convoca, puntualment, converses
per analitzar, conjuntament i des de diferents perspectives, alguns dels conflictes
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4. Alternatives de seguretat
La concepció clàssica de seguretat ha considerat la sobirania nacional, la integritat territorial i l’ordre públic com a principals béns a protegir enfront les amenaces
externes i internes. Sota aquest paradigma, l’Estat fa una anàlisi dels riscos i persegueix la seva pròpia seguretat a través de l’increment del seu domini polític,
policial i militar. Les polítiques públiques més destacades de seguretat parteixen d’aquesta noció i es basen majoritàriament en marcs reactius i punitius
de control social i d’actuació armada. Aquestes estratègies resulten ineficients
perquè no atenen les causes dels conflictes ni apunten a la seva transformació.
Paradoxalment, reforcen la cultura de la violència que pretenen reduir.
L’objectiu de la línia de treball “Alternatives de seguretat” és promoure discursos
i pràctiques alternatives a la noció tradicional de seguretat, especialment des
dels fonaments de la cultura de pau i del feminisme.
En particular, l’ICIP busca repensar la seguretat tot posant el focus d’atenció en
les necessitats quotidianes de les persones i col·lectius afectats per les violències
i la interrelació d’aquestes, des de diferents dimensions: local i global, personal
i comunitària, material i emocional, econòmica i política. Alhora, dins de les seves
línies d’actuació, es reconeix la interseccionalitat de les discriminacions com a
element estructural que defineix actualment les relacions de poder i les violències.

Al llarg de 2021, el projecte s’ha articulat principalment en la capacitació de dones
lideresses locals i el desenvolupament d’una Escola Feminista.
La iniciativa també treballa en la creació d’una Xarxa llatinoamericana de Dones,
Pau i Seguretat.

• Grup sobre seguretat pública a Catalunya
En el marc d’actuació d’aquesta àrea, l’ICIP també ha promogut el 2021 la creació d’un grup de treball sobre la seguretat a les polítiques públiques de Catalunya
i n’ha assumit la seva coordinació. Aquest grup neix amb la voluntat de facilitar
l’intercanvi d’experiències i l’anàlisi inclusiva sobre la seguretat pública catalana
predominant, i en relació a la de l’Estat espanyol, Europa i el món. Enguany, la
seva principal línia d’acció ha estat la creació d’espais de reflexió compartida,
amb cossos policials i altres actors de seguretat estratègics a Catalunya. Les
diverses trobades i tallers han girat entorn el model policial actual i la viabilitat
d’una potencial revisió basada en la cultura de pau, els drets humans i la gestió
alternativa i transformació de conflictes.

ACTIVITATS REALITZADES
• Presentació del monogràfic “Reorientant la seguretat des del
feminisme”

• Projecte “Dones, pau i seguretat a l’Amèrica Llatina”
En el marc d’aquesta línia de treball, l’ICIP es va unir al 2020 amb organitzacions
de Colòmbia i Mèxic (CIASE, CINEP/PPP, Jass Mesoamérica i SERAPAZ) per
desenvolupar conjuntament el projecte “Perspectives i alternatives de les dones
sobre els desafiaments de la seguretat a l’Amèrica Llatina”. El projecte compta
amb el suport d’IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) i amb fons de l’Oficina
d’Afers Exteriors del Govern Federal d’Alemanya, del programa Zivik. L’objectiu
d’aquesta aliança estratègica és contribuir a la construcció de pau d’Amèrica
Llatina, el Carib i les seves diàspores, des d’una perspectiva feminista i mitjançant la generació de coneixement, innovació i l’acció col·lectiva crítica sobre la
seguretat i el diàleg.
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L’ICIP va organitzar la presentació online del número 39 de la revista Per la Pau
“Reorientant la seguretat des del feminisme”, publicat el gener de 2021, amb
la participació de cinc autores de la revista: Nora Miralles, investigadora del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Carme Colomina, periodista i investigadora
de CIDOB; Ana Velasco, membre de Women In International Security (WIIS);
Swati Parashar, professora de l’Escola d’Estudis Globals de la Universitat de
Göteborg; i Samantha Hargreaves, membre de WoMin. El monogràfic posa en
valor les aportacions del feminisme en la definició d’un nou model de seguretat. La sessió està disponible al canal ICIP de YouTube en castellà i anglès.
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• “Fer front a les violències contra les dones al Congo”
Coincidint amb el lliurament del Premi ICIP Construcció de Pau a l’activista
congolesa Julienne Lusenge, l’ICIP va organitzar el 21 de setembre una conversa amb la premiada per tal de reflexionar sobre les iniciatives per combatre la
violència sexual a la República Democràtica del Congo, un país amb alts nivells
de violència contra les dones. L’acte, moderat pel director de l’ICIP, Kristian
Herbolzheimer, va comptar amb la participació de la secretària de Feminismes
de la Generalitat de Catalunya.

• 5è Congrés de Construcció de Pau amb Perspectiva de Gènere
L’ICIP ha participat un any més al Congrés de Pau amb Perspectiva de Gènere
que organitza la Universitat IBERO de Ciutat de Mèxic. En aquesta ocasió, en
el marc del Congrés, l’ICIP ha estat present a la sessió “Territorialització de
l’Agenda de Dones, Pau i Seguretat a l’Amèrica Llatina“, que té per objectiu
reflexionar sobre els reptes en matèria de seguretat des del punt de vista de les
dones. En l’acte, celebrat de manera online el 12 de novembre, han participat
conjuntament l’ICIP –representat per la tècnica Sandra Martínez- i les organitzacions Ciase, CINEP, Serapaz i Jass Mesoamérica.

PUBLICACIONS
Dins la temàtica d’aquesta àrea de treball, el 2021 l’ICIP ha publicat:
“Reorientant la seguretat des del feminisme”. Revista Per la Pau, número 39, gener
2021, coordinat per Sandra Martínez. Disponible en català, castellà i anglès.
Reorientant la seguretat des del feminisme. Relatoria gràfica de l’acte de
presentació del número 39 de la revista Per la Pau.
20 años de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad: Balance y propuestas para
una paz feminista. Document ICIP 17/2021. Relatoria del cicle debats organitzat per l’ICIP, WILPF Espanya i Alianza por la Solidaridad el novembre de 2020.
Disponible en castellà.
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PREMIS,
CONVOCATÒRIES
I SUBVENCIONS

1. Premi ICIP Construcció de Pau
El Premi ICIP Construcció de Pau es convoca anualment amb l’objectiu de guardonar i reconèixer públicament persones, col·lectius o entitats que han treballat
i han contribuït d’una manera destacada i dilatada a promoure i fomentar la pau.
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.
L’any 2021 l’ICIP ha celebrat el lliurament del Premi ICIP 2020 a l’activista congolesa Julienne Lusenge, ferma defensora dels drets humans, la pau i la seguretat
a la República Democràtica del Congo. Com és habitual l’acte s’ha celebrat al
Parlament de Catalunya la setmana del 21 de desembre, Dia Internacional de la
Pau. Lusenge ha rebut el guardó de mans de la presidenta del Parlament Laura
Borràs, en una cerimònia amb la participació també de la consellera d’Acció
Exterior, Victòria Alsina, i el president de l’ICIP, Xavier Masllorens.
Paral·lelament, el novembre de 2021 l’ICIP ha convocat l’onzena edició del Premi
ICIP, que es resoldrà el 2022.

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 forma part dels Premis de Recerca Jove que atorga l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb l’objectiu de fomentar l’esperit
científic del jovent.
En la quarta edició del premi, corresponent a l’any 2020, s’han presentat dotze treballs dels quals el jurat n’ha guardonat els següents: “Tornen les serps però muden
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les pells” de Joan Subirachs Garcia, exalumne de l’Escola Daina Isard d’Olesa de
Montserrat i “Les oblidades del conflicte oblidat”, de Maria Bouabdellah Shaim,
exalumna de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles. Els treballs guardonats tenen
una recompensa econòmica de 850 euros cadascun.

• Segon premi per “En este infierno”, videoclip creat per alumnes de l’Institut
Escola Montagut de Santa Susanna (Maresme), guanyador d’un taller de
rap impartit per un professional del hip-hop. En aquest cas és una obra
de denúncia de l’assetjament escolar i alhora un crit per visibilitzar els
maltractaments.

La cinquena edició del Premi ICIP Alfons Banda ha estat convocada el 2021
i es resoldrà l’any 2022.
• Modalitat 2

3. Concurs ICIP de Hip-hop per la 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 Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, l’Agència Catalana de la Joventut i l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament.
El concurs té dues modalitats: la Modalitat 1 s’adreça a estudiants d’educació secundària obligatòria, formació professional o batxillerat 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.
L’any 2021 l’ICIP ha volgut donar un nou impuls al certamen amb un canvi d’imatge
gràfica, desenvolupat per l’agència de comunicació cultural i social La Tremenda.
Alhora, el 2021 es van fer públics els clips guanyadors de la cinquena edició del
concurs. Són els següents:

• Modalitat 1
• Primer premi per “Això ha de canviar”, videoclip creat per alumnes de
4rt d’ESO de l’Institut Guillem Catà de Manresa (Bages), guanyador de
l’enregistrament i producció musical d’una peça de rap en un estudi professional de gravació amb assessorament artístic. Es tracta d’un clip de
denúncia al sistema amb una mirada centrada en la violència de gènere.
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• Primer premi per “No sound bite”, videoclip creat per joves del taller de
creació artística “Sota Mínims Teatre” del centre penitenciari de Brians 2,
guanyador de l’enregistrament i producció musical d’una peça de rap en un
estudi professional de gravació amb assessorament artístic. La peça és un
crit a favor de l’empoderament personal i de lluita contra les discriminacions.
• Segon premi per “El camino de los valientes”, videoclip creat per joves en formació de Càritas Diocesana de Girona, guanyador d’un taller de rap impartit
per un professional del hip-hop. L’obra és un clam a favor de la igualtat, una
denúncia de les discriminacions que pateixen molts nois i noies immigrants
arribats a Catalunya:
Posteriorment, l’octubre de 2021 es va convocar la sisena edició del concurs,
que es resoldrà el 2022.

4. Subvencions
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 2021-2022, per un
import global de 60.000 euros. Els treballs subvencionats en aquesta convocatòria han estat els següents:
• Respostes de la societat civil en l’acollida i inclusió de persones desplaçades. El cas de la societat catalana al marge de les respostes institucionals
(Universitat de Girona).
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• La lección del “nunca más”, una aproximación interdisciplinar al contenido
y alcance jurídico internacional de la obligación estatal de garantizar la no
repetición a través de la educación en memoria (Universitat de Barcelona).
• La comunitat xinesa davant el discurs d’odi durant la pandèmia de la Covid-19
(Universitat Autònoma de Barcelona).
• Gendered crimmigration discourse and practices: Catalan case and multilevel
governance potential (Universitat Autònoma de Barcelona).
• Desplaçaments forçats per violències fora de contextos bèl·lics i context
de recepció (Universitat Autònoma de Barcelona).
• El rol de la diàspora colombiana en la construcció de la cultura de la pau i els
drets humans a Catalunya (Universitat de Barcelona).
Així mateix, també s’ha obert una nova convocatòria de subvencions a entitats,
fundacions i cooperatives sense afany de lucre per a projectes destinats a la
promoció de la pau, per un import global de 60.000 euros. En aquest cas, s’ha
atorgat la subvenció als següents projectes:

• Enfortim el moviment pacifista: noves eines per conscienciar sobre la cultura de pau i la necessitat de la desmilitarització a nivell mundial (Associació
Internacional Peace Bureau Barcelona).

Totes les resolucions es poden consultar a l’apartat de “Subvencions” 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 projectes subvencionats en anteriors
edicions. Aquestes són algunes de les activitats que s’han portat a terme el 2021:

• Jornades sobre desaparicions forçades
La plataforma REDS – Solidaridad para la transformación social va organitzar
els dies 2, 9 i 16 de juny les Jornades sobre desaparicions forçades: Resiliència,
impacte de gènere i desafiaments forenses, resultat d’un ajut ICIP. La benvinguda inaugural de les jornades va anar a càrrec de Sílvia Plana, tècnica de l’àrea
de “Memòria, convivència i reconciliació” de l’ICIP.

• Ecofeminisme camí de pau (Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques.
• “El genocidi i la seva prevenció en l’era digital. Reptes en el segle XXI”
• Atrepades entre dues realitats (Associació Cultura La Nave Va).
• Tallers de fotografia crítica. Migracions i cultura de pau amb famílies (aFFaC).
• Una actitud i un llenguatge de pau (Associació de Monitors i Educadors de Lleida).
• Projectes per fomentar una bona convivència al barri de la Farga (Associació
de dones subsaharianes de Banyoles Legki Yakaru).
• Aturem l’ús de les armes no letals: anàlisi i mobilització sobre la militarització
dels cossos de seguretat i policials (Centre d’estudis per la Pau JM Delàs).

Del 19 al 23 de juliol va tenir lloc aquesta conferència internacional organitzada per l’International Association of Genocide Scholars i la facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l’ICIP, entre altres institucions.
En el marc de la conferència l’ICIP va organitzar una sessió de debat centrada
en la construcció de pau a Colòmbia. Amb el títol “50 anys de conflicte armat
a Colòmbia: com la diàspora construeix pau i memòria”, la sessió va comptar
amb la participació d’Alejandro Valencia Villa, comissionat de la Comissió de la
Veritat de Colòmbia; Adriana Quintero, membre del Grup Europeu de Famílies
de Persones Desaparegudes a Colòmbia; i Dorys Ardila, membre del Node
Catalunya de suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia. Va moderar el debat
Maria Fanlo, tècnica de l’àrea de “Memòria, convivència i reconciliació” de l’ICIP.

• Comunitats de pau a l’ombra del mur Mèxic – Estats Units (Fundació
Educació Solidària).
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• “Polítiques de cooperació per a la pau”
L’ICIP, l’IGOP-UAB i l’Escola de Cultura de Pau-UAB van organitzar el 8 de
setembre un acte per presentar l’informe “Polítiques de cooperació per a la
pau. Anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes
(2015-2019)”, un treball fruit d’una investigació impulsada amb el suport d’una
subvenció R-ICIP. En la sessió van participar Xavier Masllorens, president de
l’ICIP; Míriam Acebillo-Baqué, investigadora a l’IGOP-UAB) i Cécile Barbeito,
investigadora a l’Escola de Cultura de Pau-UAB.

• “Presentació del projecte “Berracas”
El 7 d’octubre la Filmoteca de Catalunya va acollir la presentació i una taula
rodona sobre el documental i el projecte ‘Berracas’, que recull el testimoni de
diferents dones supervivents del conflicte armat a Colòmbia. Produït en col·laboració amb l’ICIP, el projecte recull el relat de deu dones del departament de Tolima
que, a través de la narració, busquen superar el dolor, reivindicar una memòria
històrica plural i feminista i reconstruir el teixit social en la societat colombiana.
Durant dos anys, un equip de periodistes de Barcelona i Colòmbia ha investigat sobre el conflicte armat del país, la seva memòria i la labor de les dones en
la construcció de pau. El resultat és un documental, una exposició multimèdia
itinerant, un reportatge i deu perfils de dones líders socials de diferents parts
de la societat colombiana.

• “What Truth? Knowledge Production in Truth-seeking Processes”
El grup de recerca GlobalCodes de la Universitat Ramon Llull va organitzar aquest
seminari internacional el 25 de novembre com a part final del projecte “What
truth? A critical look at the role victims and non-governmental organizations play
in shaping the knowledge production of Truth Commissions”, subvencionat per
l’ICIP. La tècnica de l’ICIP Sílvia Plana va moderar la sessió “Local ownership in
the right to truth. Whose knowledge? What knowledge in Colombia?”.
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EXPOSICIONS
I PRODUCCIÓ
DE MATERIALS
AUDIOVISUALS

Des de la seva creació, l’ICIP ha produït diferents exposicions i materials audiovisuals, centrats en la temàtica de la cultura de pau, la noviolència i l’anàlisi de
conflictes, que estan a disposició de les entitats, organitzacions i administracions
que estiguin interessats a fer-ne difusió.
L’any 2021, coincidint amb la celebració del Congrés Mundial per la Pau celebrat a Barcelona, l’ICIP ha inaugurat una nova exposició. Es tracta de la mostra
fotogràfica Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a Centreamèrica,
creada pel col·lectiu Ruido Photo i produïda per l’ICIP en el marc de la línia de
treball “Violències fora de contextos bèl·lics”.

• “Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a
Centreamèrica”
A través de la fotografia i d’entrevistes, Cara a cara amb les violències. Relats
de resiliència a Centreamèrica fa un recorregut per les múltiples cares de les
violències que afecten la vida quotidiana a tres països de Centreamèrica, coneguts com el Triangle Nord: El Salvador, Guatemala i Hondures. Les xifres són
alarmants: de mitjana cada 40 minuts una persona és assassinada. Extorsions,
violacions, segrestos, assassinats i desaparicions, però també situacions de
pobresa i exclusió social, formen part del dia a dia de bona part de la població,
especialment la més vulnerable.
Però, en aquest context hostil de violència, l’exposició també dona veu a les persones que lluiten, dia a dia, per transformar la realitat a partir d’iniciatives educadores,
de sensibilització, de cures i solidaritat. Persones valentes que tiren endavant projectes amb una sorprenent capacitat de resiliència, que demostren que la història
no està escrita i que hi ha un potencial extraordinari per avançar cap a la pau.
L’exposició es va inaugurar el 15 d’octubre a la plaça Joan Coromines de
Barcelona, coincidint amb la celebració del Congrés Mundial per la Pau, organitzat per l’ICIP, i més tard, el mes de desembre es va poder visitar a la plaça
Crist Rei de Manresa.
També el 2021, i en aquest cas com a part de la línia de treball “Memòria, convivència i reconciliació” l’ICIP ha produït dos treballs audiovisuals, fruit d’uns tallers
46

Exposicions i producció de materials audiovisuals

47

organitzats per conjuntament amb el Nido Catalunya de suport a la Comissió de
la Veritat de Colòmbia, durant la tardor de 2020. Les dues peces es van presentar el 17 de setembre en un esdeveniment online.

• Videoclip de la cançó de Marta Gómez Vuelve
Vuelve és una creació artística de víctimes del conflicte colombià exiliades en
col·laboració amb la cantautora colombiana Marta Gómez. La cançó vol ser una
resposta imaginada que Colòmbia dona a les persones en l’exili.
El videoclip és obra de Karolina Villarraga, de la productora MicuFilm, adjudicatària del projecte a través d’un concurs públic. Es tracta d’un vídeo d’animació
protagonitzat per una ossa i el seu cadell. El videoclip es va presentar el 17 de
setembre en un esdeveniment online.

• Documental Tejiendo canciones – Surcos de amor
Aquest documental, dirigit pel director colombià Iván Guarnizo, recull l’experiència dels tallers en els quals van participar més d’un centenar de víctimes que van
haver de sortir de Colòmbia a causa del conflicte armat i dels quals van sorgir-ne
dues cançons que es complementen. La primera, Surcos de amor, parla de la
relació que les víctimes mantenen amb Colòmbia, en el seu imaginari. La segona,
Vuelve, està pensada com una resposta simbòlica de Colòmbia a les víctimes.
Les dues cançons s’han creat en col·laboració amb la cantautora Marta Gómez.
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COL·LECCIONS
DE LLIBRES

L’ICIP disposa de diferents col·leccions de llibres, editats en col·laboració amb
diferents editorials, que tenen l’objectiu de difondre la cultura de pau entre un
públic ampli. Les col·leccions compten ja amb un total de 75 llibres.
Al llarg del 2021 s’han publicat els següents títols:
• Les aventures d’en Wesley Jackson, de William Saroyan. Col·lecció “Clàssics
de la Pau i la Noviolència”, coeditada amb Angle Editorial.
• Rivalidad y venganza. La política de la violencia en las guerras civiles, de Laia
Balcells. Col·lecció “Paz y Seguridad”, coeditada amb Edicions Bellaterra.
• Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos armados, de
Jonathan Powell. Col·lecció “Paz y Seguridad”, coeditada amb Edicions
Bellaterra.
• La paz diferida. Diferencia, resiliencia y crítica en las intervenciones
Internacionales, de Pol Bargués. Col·lecció “Paz y Seguridad”, coeditada
amb Edicions Bellaterra.

ACTIVITATS REALITZADES
En paral·lel a l’edició de les diferents col·leccions, l’ICIP organitza 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 2021 s’han dut a terme les següents presentacions:

• “Rivalidad y venganza”, de Laia Balcells
El 2021 l’ICIP ha organitzat dues presentacions, en format virtual, de Rivalidad y
venganza. La política de la violencia en las guerras civiles, de la politòloga Laia
Balcells, publicat a la col·lecció “Paz y Seguridad” (ICIP i Bellaterra edicions).
La primera va tenir lloc el 25 de gener a través del canal de YouTube de l’ICIP,
i va comptar amb la participació de l’autora del llibre i de la també politòloga
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Maria José Hierro. La sessió va ser conduïda pel director de l’ICIP, Kristian
Herbolzheimer.
Més endavant, el 28 de maig, l’ICIP va organitzar una segona presentació del
llibre, en aquesta ocasió en col·laboració amb el Programa per a l’Estudi de la
Violència del CIDE (Centre d’Investigació i Docència Econòmiques de Mèxic).
En aquest cas, la presentació també va comptar amb la participació de l’autora
i de Lucía Tiscornia i Sandra Ley, professores del CIDE.

l’ICIP, Kristian Herbolzheimer. La sessió està disponible en castellà i anglès
al canal de YouTube.

• “Les aventures d’en Wesley Jackson”, de William Saroyan
Amb motiu de la publicació, en català, d’aquest títol a la col·lecció “Clàssics de
la Pau i la Noviolència”, l’ICIP i Angle Editorial van organitzar el 24 de novembre
un acte al voltant de l’obra de l’escriptor nord-americà d’origen armeni William
Saroyan, un dels grans autors del segle XX.

• “The Frontlines of Peace”, de Sevérine Autesserre
L’ICIP i GLOBALCODES van organitzar la presentació online del nou llibre
de Séverine Autesserre, catedràtica de Ciència Política al Barnard College
(Universitat de Columbia), titulat The Frontlines of Peace. An Insider’s Guide to
Changing the World.
L’acte va tenir lloc el 30 d’abril i va comptar amb les intervencions de Kristian
Herbolzheimer, director de l’ICIP, i Oscar Mateos, investigador a GLOBALCODES
i professor associat a la Universitat Blanquerna – Ramon Llull. La sessió es pot
recuperar íntegra al canal de YouTube de l’ICIP.

Va ser un acte en format lúdic amb la participació del traductor de l’obra en català,
Jordi Martin Lloret, el poeta Enric Casasses, l’escriptora i editora de Paper de
Vidre, Tina Vallès, i representants de la comunitat armènia a Barcelona. La sessió va incloure uu recital de lectures i poemes i també música en directe a càrrec
de Hovhannes Karakhanyan, intèrpret de duduk -un instrument de vent propi de
la música tradicional armènia- i membre del grup Hisperion XX, dirigit per Jordi
Savall. La gravació de l’acte està disponible al canal de YouTube de l’ICIP .

De la mateixa autora, l’ICIP ha publicat en castellà Peaceland, dins la col·lecció
“Paz y Seguridad”.

• “Dialogar con terroristas”, de Jonathan Powell
El 30 de setembre, l’ICIP va organitzar l’acte “S’ha de dialogar amb terroristes?
Lliçons apreses de l’Afganistan i altres conflictes” a partir de la publicació del llibre Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos armados, publicat
a la col·lecció “Paz y Seguridad” (ICIP i Bellaterra edicions).
La sessió va tenir lloc a la seu del CIDOB i va consistir en un diàleg entre l’autor
del llibre un diàleg entre l’autor del llibre, el diplomàtic britànic Jonathan Powell,
i l’ex Alt Comissionat per la Pau del govern de Colòmbia, Sergio Jaramillo. L’acte
va ser presentat pel director del CIDOB, Pol Morillas, i moderat pel director de
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BIBLIOTECA
I CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ

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 a la construcció de pau, la transformació de conflictes, les ciències
polítiques, les relacions internacionals, el desarmament, el terrorisme, la cooperació i el desenvolupament, i els moviments socials noviolents.
Els efectes de la pandèmia han continuat tenint molta repercussió amb el servei
presencial de biblioteca, ja que el 2021 van continuar les restriccions d’accés i
d’aforament. En una gran part de l’any es va procedir a obrir només sota demanda.
La impossibilitat d’organitzar visites d’estudiants universitaris, que era una de les
fonts d’usuaris i de consultes, ha ocasionat un número de visites i de préstec
molt per sota de la mitjana habitual.
En aquesta situació, el 2021 s’ha tancat amb 602 usuaris registrats a la base
de dades.
No obstant, i sempre amb les mesures de seguretat pertinents, la biblioteca ha
estat oberta al públic en general durant tot l’any, 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
Catalunya (XBEG) i des del 2016, membre associat del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC). La biblioteca està integrada al Catàleg
Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC), que compta amb més de 5
milions de títols i dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora
els fons de les biblioteques membres del CSUC i d’altres biblioteques associades. Enguany, s’ha efectuat el procés de canvi de programari de gestió de
biblioteca i de catalogació, la qual cosa ha comportat canvis en els procediments
de treball i en les interfícies d’interacció.
Durant el 2021, tot i donar un servei al públic molt més limitat, ha continuat l’augment progressiu del fons, ja que no es va interrompre la compra de nous materials.
En total es van adquirir 240 noves monografies, amb la qual cosa la biblioteca
ja disposa de 9.460 volums, la majoria dels quals són llibres, però també materials audiovisuals. On la davallada de les xifres ha continuat a nivells molt baixos
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ha estat en el servei de préstec. Tot i que durant el període d’obertura limitada
el servei s’ha continuat oferint, ha estat en molta menor mesura. Així, durant el
2021 només es van efectuar 121 préstecs, la majoria dels quals han arribat a
través del servei de préstec interbibliotecari, és a dir, dels centres que formen
les xarxes on la biblioteca participa activament.

56

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

57

SINERGIES AMB
ALTRES ACTORS I
INTERNACIONALITZACIÓ

Una de les principals apostes de l’ICIP és crear sinèrgies entre actors socials,
acadèmics i institucionals, tant a Catalunya com a nivell global. Aquesta aposta
es tradueix en:

1. Col·laboracions
1.1. Participació en organismes, xarxes i conferències internacionals

• Asociación española de investigación para la paz, AIPAZ
L’ICIP és membre de la xarxa AIPAZ des de la seva creació, l’any 2008.
La xarxa està formada per ONG, centres d’investigació, fundacions, càtedres, instituts i persones relacionades amb la investigació i educació per
la pau al conjunt de l’Estat espanyol.

• European Peace Liason Office, EPLO
L’ICIP forma part d’aquesta xarxa des del 2019. L’objectiu d’aquesta
plataforma europea d’ONG és influir en les polítiques públiques de la
Unió Europea de construcció de pau i prevenció dels conflictes violents.
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 quaranta-cinc
institucions membres provinents de setze països diferents i l’ICIP és
l’únic membre de l’Estat espanyol. Des del 2020, el director de l’ICIP,
Kristian Herbolzheimer, és membre de la junta directiva de la xarxa.

• Ciutats Defensores dels Drets Humans
Des de l’any 2013 l’ICIP forma part de les institucions públiques i organitzacions que donen vida i suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans, en el qual participen diferents municipis catalans. L’objectiu de
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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 defensa 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.
L’edició de 2021 va estar centrada en la defensa de la terra i el medi ambient, amb intersecció en la defensa dels drets de les persones migrades i
refugiades, el dret a la pau i els drets de les dones i del col·lectiu LGBTIQ+.
A causa de la situació de pandèmia, en aquesta ocasió, igual que el 2020,
les activitats i tallers amb les persones defensores es van portar a terme
de manera virtual.

• Consell Català de Foment de la Pau
El director de l’ICIP té el càrrec de vice-president segon d’aquest òrgan
consultiu i de participació. El Consell està integrat per representants
de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals, dels grups parlamentaris, de les organitzacions no governamentals per la pau i altres
institucions i personalitats rellevants, reconegudes per les seves activitats a favor de la pau. El Consell és l’òrgan que proposa les persones
candidates a ser membres de la Junta de Govern de l’ICIP elegides pel
Parlament de Catalunya.

• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Com a institució col·laboradora del projecte, l’ICIP va organitzar conjuntament amb Casa Amèrica Catalunya i l’Institut de Drets Humans de
Catalunya l’acte “Defensa dels Drets Humans: Què estem aprenent amb
la pandèmia?’”, el 15 de setembre. La sessió va comptar amb intervencions presencials i virtuals a càrrec de les defensores Ruth Mumbi (Kènia),
Manal Tamimi (Palestina) i Susana de la Cruz (Mèxic). La conversa va
ser moderada per Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional
Catalunya, i va comptar amb les presentacions de Marta Nin, directora de
Casa Amèrica Catalunya; David Bondia, president de l’Institut de Drets
Humans de Catalunya; i Kristian Herbolzheimer, director de l’ICIP.
En representació del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans, l’ICIP
també va organitzar una taula rodona amb defensores i defensors en el marc
del II Congrés Mundial per la Pau, celebrat el mes d’octubre a Barcelona.

L’ICIP s’ha adherit el gener de 2021 com a entitat observadora de la
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, una aliança
que té per objectiu potenciar els vincles i la col·laboració amb les entitats integrants de la plataforma.
L’ICIP ja havia mantingut durant anys una relació estreta amb la Taula, ja
que la construcció de pau a Colòmbia és un tema central de treball de la
institució, sobretot en l’àmbit de l’acompanyament a processos de veritat, justícia i reconeixement de les víctimes del conflicte armat colombià.
A partir del 2021, la participació formal com a membre observador, permet a l’ICIP seguir enfortint la tasca relacionada amb el postconflicte
colombià a través de l’àrea de treball “Memòria, convivència i reconciliació” i a partir de les funcions de Secretaria Tècnica de la Comissió de
la Veritat de Colòmbia a Europa.

• Comissió de la Veritat de Colòmbia
L’ICIP actua com a Secretaria Tècnica de la Comissió a Europa, que implica la
coordinació del 15 grups de treball (nodes) a 10 països europeus per tal de
documentar les experiències de l’exili colombià (vegeu l’apartat de l’àrea de
treball “Memòria, convivència i reconciliació”). Aquesta tasca comporta una
coordinació amb entitats de referència com ara l’Institut Hegoa (País Basc),
SwissPeace (Suïssa) i la Fundació Sueca pels Drets Humans (Suècia).
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• Xarxa Llatinoamericana de Dones, Pau i Seguretat
En el marc de la línia de treball sobre Alternatives de Seguretat, l’ICIP ha
treballat un any més amb dues ONG colombianes (CIASE i CINEP) i dues
de mexicanes (Serapaz i JASS Mesoamérica) en el projecte de creació de
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zacions han col·laborat en la 5ena edició del Congrés de Construcció de
Pau amb Perspectiva de Gènere, celebrat al mes de novembre, organitzat
per la Universitat Iberoamericana de Ciutat de Mèxic.

1.2. Col·laboracions amb institucions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Agència Catalana de la Joventut
Agència de Cooperació del País Basc
Agència de Cooperació d’Extremadura
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Sabadell
Casa Amèrica Catalunya
Comissió d’Acció Exterior del Parlament de Catalunya
Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya
Delegació del Govern als Estats Units
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat
de Catalunya
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Comisión para el Esclarecimento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición (Colombia)
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Colòmbia)
Jurisdicción Especial para la Paz (Colòmbia)

1.3. Col·laboracions amb universitats, think tanks i centres de recerca i acadèmics*:
• Atlantic Council (Estats Units)
• Center for Feminist Foreign Policy (Marissa Conway, Alemanya)
• Centro Internacional de Justicia Transicional (Camila Moreno, Colòmbia)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIDOB (Pol Bargués, Pol Morillas, Oriol Puig, Catalunya)
Conciliation Resources (Aden Abdi, Regne Unit)
European Peacebuilding Liaison Office, EPLO (Europa)
EsadeEcPol, Center for Economic Policy (Espanya)
Escola de Cultura de Pau (Cécile Barbeito, Catalunya)
Escola d’Estudis Globals de la Universitat de Göteborg (Swati
Parashar, Suècia)
European Institute of Peace (Sergio Jaramillo, Bèlgica)
Fundació Catalunya Europa (Catalunya)
German Institute for Global and Area Studies, GIGA (Sabine
Kurtenbach, Alemanya)
Globalcodes - Universitat Ramon Llull (Catalunya)
Graduate Institute Geneva (Achim Wennmann, Suïssa)
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, IBEI (Catalunya)
Institut für Auslandsbeziehungen, IFA (Alemanya)
Washington Office on Latin America (Geoff Thale, Estats Units)
Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ (Colòmbia i Alemanya)
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional –
Hegoa (País Basc)
Insituto Igarapé (Robert Muggah, Brasil)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Miguel Garza, Mèxic)
Inter Mediate (Regne Unit)
International Crisis Group (Falko Ernst, Mèxic)
Kroc Institute for International Peace Studies (John Paul Lederach,
Estats Units)
London School of Economics (Jenny Pearce, Regne Unit)
Norwegian Centre for Conflict Resolution, NOREF (Noruega)
Observatorio sobre Redes Ilícitas Transnacionales de Colombia
(Luis Jorge Garay, Colòmbia)
Oxford Process (Regne Unit)
Planeta Paz (Colòmbia)
Political Settlements Research Programme (Regne Unit)
Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (Colòmbia, Veneçuela)
Red Prodepaz (Colòmbia)
Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible – FES
(Mariano Aguirre, Colòmbia)
Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya)
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• Universidad Autónoma de Madrid, Grupo de Investigación sobre África
Subsahariana (Espanya)
• Universidad Carlos III de Madrid (Espanya)
• Universitat de Barcelona (Catalunya)
• Universitat de Bilkent (Pinar Bilgin, Turquia)
• Universitat de Columbia (Severine Autesserre, Estats Units)
• Universitat de Georgetown (Laia Balcells, Estats Units)
• Universitat de Girona (Catalunya)
• Universitat de Londres, SOAS (Laura Hammond, Regne Unit)
• Universitat de Lleida (Catalunya)
• Universitat de Massachusetts-Lowell (Angélica Duran, Estats Units)
• Universitat de New York City (Javier Padilla, Estats Units)
• Universitat de Notre Dame (Guillermo Trejo, Estats Units)
• Universidad de San Andrés (Raul Calvo Soler, Argentina)
• Universidad de Santiago de Chile (Lucía Dammert, Xile)
• Universidad IBERO (Mèxic)
• Universidad La Salle (Esperanza Hernández, Colòmbia)
• Universitat Pompeu Fabra (Catalunya)
• Universidad Simon Bolívar (Verónica Zubillaga, Veneçuela)
*S’inclouen col·laboracions per la coorganització d’activitats, projectes
i iniciatives compartides, participacions de persones i/o institucions en
actes propis de l’ICIP o publicacions, i col·laboracions a partir de projectes de recerca subvencionats per l’ICIP.

1.4. Col·laboracions amb organitzacions socials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aliança contra la pobresa energètica
Ateneu Igualadí
Associació de Colombians a Girona, ASOCOLGI
Associació Sabadell Colòmbia, Xarxa Solidària
Avalot – UGT Jove (Pilar Cortés)
Casa Amics de la UNESCO Barcelona
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Centro de Educación e Investigación para la paz CEIPAZ (Espanya)
Centro de Investigación y Eduación Popular CINEP (Colòmbia)
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• Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas
• Colectivo Orlando Fals Borda (Naya Parra, Colòmbia)
• Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines
i l’Alt Maresme
• Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida
• Cooperativa Sudergintza (País Basc)
• Confluència Jove (Pablo Jurado)
• Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE
(Colòmbia)
• Crecer con Justicia (Marisol Ramírez Sánchez, Mèxic)
• Creu Roja Joventut (Mònica Pujadas)
• Deba-t.org
• Fondo Lunaria Mujer (Diana López Galindo)
• Foro Social Permanente (País Basc)
• Fundació Sueca pels Drets Humans (Suècia)
• Fundación Ideas para la Paz (Juan Carlos Garzón, Colòmbia)
• Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Espanya)
• FundiPau
• F98 (Joan Jordi Abentín)
• Global Partneship for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC
• International Peace Bureau
• Jass Mesoamérica
• Jóvenes Ciudadanos (Laura Casado)
• Jovent Republicà (Marçal Escartín)
• Joventut Nacionalista de Catalunya (Álvaro Clapés-Saganyoles)
• Joventut Socialista de Catalunya (Daniel Martínez)
• Justícia i Pau
• La Casa dels Clàssics
• LaFede, organitzacions per la justícia global
• La Forja (Biel López)
• Lliga Internacional de les Dones per la Pau i la Llibertat, WILPF
• Lyceum Advisory Partners (Giovanna Alvarez-Negretti, Victor Pérez)
• More in Common (Regne Unit)
• Movilizatorio (Julieta Uribe, Colòmbia)
• Mujer Diáspora (Europa)
• Node Catalunya de la Comisión de la Verdad de Colòmbia
• Novact
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noves Generacions de Catalunya (Ignacio Rigau)
Òmnium Cultural
Pan para el Mundo (Mèxic)
Partners Global (Estats Units)
Plataforma Extremeña de Solidaridad por Colombia (Espanya)
Ponts per la Pau
Red de Solidaridad para la Transformación Social, REDS
Serapaz (Mèxic)
SOFEPADI - Solidarité Féminine Pour La Paix et le Développement
Intégral (RDC)
Swisspeace (Suïssa)
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Taula per Mèxic
Tiempos Nuevo Teatro (El Salvador)
Women in International Security, WIIS (Ana Velasco, Brasil)
WoMin (Samantha Hargreaves, Shamim Meer, Sudàfrica)

1.5. Col·laboracions amb agents culturals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alharaca Radio (Colòmbia)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB
MicuFilm (Karolina Villarraga, Colòmbia)
Iván Guarnizo, director (Colòmbia)
La Conga Music
Marta Gómez, cantautora (Colòmbia)
Ruido Photo
Versembrant

2. II Congrés Mundial per la Pau
L’ICIP ha coorganitzat el 2021, juntament amb l’International Peace Bureau (IPB), la
celebració del II Congrés Mundial per la Pau, que ha tingut lloc a Barcelona del 15
al 17 d’octubre. Aquest ha estat un esdeveniment de referència pel pacifisme internacional, ja que ha reunit un total de 2.600 participants, una trentena de ponents,
i un centenar de conferències, tallers i esdeveniments culturals programats.
Sota el títol “(Re)imagina el món. Acció per la pau i la justícia“, el congrés s’ha
celebrat en format híbrid, amb activitats presencials, repartides entre el Centre de
Cultura Contemporània (CCCB) i la seu de Blanquerna – Universitat Ramon Llull,
i retransmeses per internet. 900 persones hi han participat de forma presencial
mentre que 1.700 ho han fet de manera virtual, des de 126 països.
El congrés ha tingut per objectiu afavorir sinergies entre organitzacions i individus, i entre moviments socials interconnectats que lluiten per la justícia global:
defensores de la pau i el desarmament, activistes feministes i LGBTQIA +, ecologistes i activistes del clima, antiracistes i indígenes, defensors dels drets humans
i sindicalistes.
El congrés es va inaugurar el divendres 15 d’octubre amb un acte institucional que
va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director de l’ICIP, Kristian Herbolzheimer.
En aquesta sessió inaugural van participar personalitats destacades com el polític
britànic Jeremy Corbyn i la directora executiva d’ICAN, Beatrice Fihn.
Aquesta segona edició del Congrés Mundial per la Pau de Barcelona ha donat
continuïtat al congrés celebrat a Berlín el 2016.

• Activitats paral·leles
L’ICIP ha organitzat diverses activitats en el marc del Congrés Mundial per la
Pau, entre les quals la inauguració d’una nova exposició sobre violències a
Centreamèrica, tres taules rodones, un espai musical i un homenatge a l’economista i activista Arcadi Oliveres.
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Pel què fa a les taules rodones, l’ICIP va organitzar les següents activitats:
• “Dones en la diàspora construint la pau”, el dissabte 16 al matí, on es
va presentar l’informe ICIP “Les dones i la construcció de la pau des de la
diàspora i l’exili a Europa”. A l’acte, presentat per la tècnica de l’ICIP Sílvia
Plana, hi van participar Nora Miralles, autora de l’informe; María Eugenia
Blandón, presidenta de Mujer Diáspora; i Nadia Ghulam, activista afganesa
i fundadora de “Ponts per la pau”.
• “10 anys de pau al País Basc: el paper de la societat civil”, diumenge
17 al matí, amb la participació de Paul Ríos, organitzador de la Conferència
Internacional de Pau l’any 2011; Agus Hernan, membre del Foro Social
Permanente; Maider Maraña, membre de Baketik; i Andy Carl, expert en
processos de pau.
• “Defensar els drets humans, promoure la pau”, diumenge 17 al
matí. Sessió organitzada amb l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, en representació del programa Ciutats Defensores dels
Drets Humans, amb la participació dels activistes Czarina Musni (National
Union of Peoples’ Lawyers, Filipines); Victor Ochen (African Youth Initiative
Network, Uganda); Sahar Francis (Addameer Prisoner Support and Human
Rights Association, Palestina) i Sílvia Juventeny (Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat).

Paral·lelament, coincidint amb la celebració del congrés, l’ICIP va inaugurar a
Barcelona l’exposició fotogràfica “Cara a cara amb les violències. Relats de
resiliència a Centreamèrica”. La mostra, creada pel col·lectiu Ruido Photo, es
va poder veure durant tres dies a la plaça Joan Coromines de Barcelona (vegeu
més informació sobre l’exposició a l’apartat “Exposicions i producció de materials audiovisuals”).
La celebració del Congrés també va comptar amb un espai on entitats i institucions del moviment per la pau de Catalunya van retre un sentit homenatge a
l’activista i referent Arcadi Oliveres, mort l’abril de 2021. L’homenatge va precedir un concert musical a càrrec de Bigwé i de Memi Sillah.
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DIFUSIÓ EXTERNA

El 2021 ha estat un any de renovació per l’ICIP en termes de difusió. S’ha culminat el procés de renovació de la imatge corporativa, de renovació del web
www.icip.cat i de l’ICIP e-Butlletí, amb la voluntat de donar un nou impuls a la
institució, obrir-se a nous públics, i reforçar la seva independència i la vocació
internacional.
La nova imatge de marca neix per reflectir una major proximitat i dinamisme, tot
partint de la premissa que la construcció de pau – motor d’acció de l’ICIP- és
un procés, un estat en moviment, i no una fita estancada o ja assolida. És per
això que el nou logotip, amb un traç sobri i directe, reforça les sigles ICIP i les
acompanya del nom complert de la institució, amb un èmfasi especial per a la
paraula Pau, que adopta personalitat amb la cursiva integrada. Alhora, el logotip
incorpora una línia inferior que evoca el diàleg, element transversal de l’actuació de l’Institut.
El procés de renovació també ha inclòs el canvi de domini @icip.cat en els
correus corporatius de la institució.

1. El web de l’ICIP
El nou web www.icip.cat té disseny responsiu, adaptat a tauletes i dispositius
mòbils, és més visual i de navegació més clara i àgil. Desenvolupat per l’empresa
Whads, el web manté el format multilingüe – en català, castellà i anglès, els tres
idiomes vehiculars de la institució-. Recull la informació referent a les quatre
àrees de treball, els diferents canals i suports de transmissió de coneixements
i de divulgació de la cultura de pau, les activitats i iniciatives de l’Institut i un enllaç
directe a la Biblioteca com a centre de referència en el seu àmbit a Catalunya.
El web s’actualitza diàriament i ha augmentat considerablement el nombre de
visites i usuaris a partir de la seva renovació.
Visualitzacions de pàgines

109.806

(73.816 el 2020)
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Sessions (visites)

44.160

(26.409 el 2020)

Usuaris

28.766

(16.742 el 2020)
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Concretament, des de la seva posada en funcionament el 18 de febrer fins a tancar l’any 2021, el web ha comptabilitzat 109.806 visualitzacions de pàgina (un
48,8% més que l’any anterior); 44.160 visites (un 67,2% més que l’any anterior);
i 28.766 usuaris (un 71,8% més que l’any anterior).

2. ICIP e-Butlletins

l’ICIP ha obert un compte propi de la Biblioteca (https://www.instagram.com/icip_
biblioteca/) amb l’objectiu de difondre el fons i novetats del centre. El canal es va
inaugurar el mes d’abril i ha tancat l’any amb un total de 500 seguidors. D’altra
banda, la presència a la xarxa Linkedin permet connectar l’ICIP amb un públic
acadèmic i sensibilitzat amb les temàtiques relacionades amb la cultura de pau.
El compte es va estrenar el mes de maig i compta amb prop de 300 seguidors.
Aquests dos eixos permeten assegurar el funcionament de l’ICIP com a institució, tant pel que fa als recursos econòmics com a la seva organització, estructura
laboral interna i relació amb altres organismes.

El procés de renovació de la imatge corporativa també ha implicat un canvi
profund en l’edició dels butlletins electrònics que l’ICIP envia mensualment als
seus subscriptors i subscriptores. El 2021 s’ha substituït l’eina d’enviaments de
Butlletins de la Generalitat de Catalunya per l’eina Mailchimp, la qual permet un
disseny propi i independent.
Aquesta nova eina s’ha inaugurat el mes de juliol. L’ICIP e-Butlletí compta amb un
total de 1.200 subscripcions i els butlletins tenen una mitjana d’obertura del 35%.

3. Xarxes socials
Les xarxes socials són un canal prioritari per a la difusió de les activitats i novetats de l’ICIP i un fòrum de debat i d’intercanvi d’opinions amb la ciutadania. Les
xarxes més actives són Twitter (http://twitter.com/ICIPeace), que ha superat els
8.600 seguidors el 2021, i Facebook (http://facebook.com/icip.pau), on l’ICIP té
més de 6.600 seguidors. En aquestes dues xarxes socials, el 2021 s’ha mantingut una tendència ascendent en el nombre de seguidors i d’interaccions.
El canal de YouTube de l’ICIP (ICIPTube) també ha comptabilitzat el 2021 un
increment destacable de persones subscriptores, fins a superar les 900. A banda
de permetre la difusió en directe de debats i conferències, el canal també actua
com a repositori on poder recuperar els vídeos de les sessions, de manera que
s’aconsegueix que els diversos actes en línia tinguin més recorregut.
Com a novetat, amb l’objectiu de reforçar la difusió de la marca ICIP, el 2021 l’Institut s’ha estrenat a dues xarxes socials més: Instagram i Linkedin. En la primera,
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RECURSOS
I ORGANITZACIÓ

1. RECURSOS
El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2021 (segons dades del tancament provisionals) ha estat de 1.604.631,88 euros, repartits d’acord amb els capítols
següents: Capítol I (766.864,24 euros), Capítol II (567.393,01 euros), Capítol
IV (253.254,63 euros) i Capítol VI (17.120,00 euros).

2. ORGANITZACIÓ
L’any 2021 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per:
Kristian Herbolzheimer Jeppson (director executiu)
Pablo Aguiar Molina (tècnic d’àrea de treball)
Ana Isabel Barrera Osorio (tècnica d’àrea de treball)
Ángeles Blanco Díaz (cap economicofinancera i de recursos humans)
Miquel Casas Salinas (jurista), fins al mes d’agost
Jordi Cugat Pujol (jurista), a partir del mes de setembre
Maria Fanlo Torrecilla (tècnica d’àrea de treball), fins al mes de setembre
Maria Fuentes Díaz (secretària de gestió i organització)
Marta López Carabí (tècnica gestora d’igualtat, activitats, premis i subvencions)
Sandra Martínez Domingo (tècnica d’àrea de treball)
Guifré Miquel Fageda (documentalista)
Marisa Padilla Godoy (administrativa de gestió econòmica)
Sílvia Plana Subirana (tècnica d’àrea de treball)
Cristina Pons Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Sabina Puig Cartes (tècnica d’àrea de treball)
Eugènia Riera Casals (tècnica de premsa i comunicació)
Chema Sarri Romo (tècnic de premsa i comunicació), de maig a novembre
El 2021 l’ICIP ha obert les següents convocatòries per a cobrir llocs de treball:
Tècnic/a de comunicació; tècnic/a jurista; gestor/a d’igualtat; tècnic/a de programes.
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INFORMES ICIP

ANNEX I. Relació de publicacions
COL·LECCIONS DE LLIBRES
COL·LECCIÓ “CLÀSSICS DE LA PAU I LA NOVIOLÈNCIA”

19/2021. Dones i construcció de pau des
de la diàspora i l’exili a Europa, de Nora
Miralles i Sudergintza Cooperativa

18/2021. La diáspora colombiana en
Europa y su relación con el conflicto armado
colombiano, de Anastasia Bermúdez Torres

Disponible en:
Català, castellà i anglès

Disponible en:
Castellà

William Saroyan. Les aventures d’en
Wesley Jackson. Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau; Angle, 2021.

REVISTA PER LA PAU
COL·LECCIÓ “PAZ Y SEGURIDAD”

Bargués, Pol. La paz diferida.
Diferencia, resiliencia y
crítica en las intervenciones
internacionales. Barcelona:
Institut Català Internacional
per la Pau, 2021.
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Powell, Jonathan. Dialogar
con terroristas. Cómo acabar
con los conflictos armados.
Barcelona: Institut Català
Internacional per la Pau,
2021.

Balcells, Laia. Rivalidad y
venganza. La política de
la violencia en las guerras
civiles. Barcelona: Institut
Català Internacional per la
Pau, 2021.

Número 39 – febrer 2021: Reorientant
la seguretat des del feminisme,
coordinat per Sandra Martínez
Disponible en:
Català, castellà i anglès

Annex
ANNEX

79

ANNEX II. L’ICIP als mitjans de comunicació
i a les xarxes socials

Comparativa
xarxes socials

L’ICIP ha mantingut el 2021 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. Entre les activitats que han tingut més ressò comunicatiu
destaca el lliurament del Premi ICIP Construcció de Pau a l’activista congolesa
Julienne Lusenge i el II Congrés Mundial per la Pau celebrat el mes d’octubre a
Barcelona. Els principals mitjans de comunicació de Catalunya s’han fet ressò del
Congrés i diferents periodistes han fet entrevistes als ponents participants i a les
institucions organitzadores. Entre aquests, per exemple, Televisió de Catalunya,
Catalunya Ràdio, La Vanguardia, ARA, El Periódico, Crític, La Directa, i les agències de notícies EFE i ACN.
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5K
Twitter (Seguidors)
Facebook (Seguidors)
Youtube (Subscripcions)
Instagram (Seguidors)
LinkedIn (Seguidors)

COMPARATIVA
XARXES SOCIALS

Així mateix, l’ICIP es manté actiu a les xarxes socials. A Twitter, Facebook i
YouTube l’impacte de la institució ha experimentat un creixement continuat els
darrers anys. La primavera de 2021 l’ICIP també s’ha estrenat a Instagram i a
Linkedin com a plataformes per a la difusió de continguts i activitats.

10K

0
2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Seguidors Twitter

5.200

6.200

7.000

7.900

8.700

Seguidors Facebook

5.000

6.000

6.200

6.500

6.500

Subscripcions Youtube

-

-

300

625

975

Seguidors Instagram

-

-

-

-

300

Seguidors LinkedIn

-

-

-

-
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 2021

ANNEX III. Execució del pressupost
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS

PRESS. INICIAL

MODIFICACIONS

PRESS. DEFINITIU (PD)

DRETS RECONEGUTS (DR)

DESVIACIÓ (PD)-(DR)

% EXECUCIÓ (DR/PD)

Capítol 3

Taxes, béns de serveis
i altres ingressos

3.000,00 €

1.656,13 €

4.656,13 €

29.105,70 €

24.449,57 €

625,10%

Capítol 4

Transferències
corrents

1.418.800,00 €

-202.887,54 €

1.215.912,46 €

1.215.912,46 €

Capítol 5

Ingressos
patrimonials

Capítol 7

Transferències
capital

Capítol 8

Variació d’actius
financers
Total ingressos

50,00 €

50,00 €

19.000,00 €

19.000,00 €

1.440.850,00 €

365.013,29 €

365.013,29 €

133.781,88 €

1.604.631,88 €

100,00%
50,00 €

19.000,00 €

100,00%
365.013,29 €

1.264.018,16 €

340.613,72 €

78,77%

Pressupost
d’ingressos 2021

Transferències corrents
1.215.912,46 €
96,19%

Pressupost
de despeses 2021

Remuneracions personal
691.339,46 €
55,43%

Total ingressos
liquidats:
1.264.018,16 €

Transferències de capital
19.000,00 €
1,50%

Total despeses
realitzades:
1.247.248,52 €

Despeses corrents
de béns i serveis
387.007,30 €
31,03%

Taxes, béns de serveis
i altres ingressos
29.105,70 €
2,30%

Transferències corrents
157.174,51 €
12,60%

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

Inversions reals
11.727,25 €
0,94%

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS

PRESS. INICIAL

MODIFICACIONS

PRESS. DEFINITIU (PD)

OBLIGACIONS RECONEGUDES (OR)

DESVIACIÓ (PD)-(OR)

% EXECUCIÓ (DR/PD)

Capítol 1

Remuneracions
personal

754.539,90 €

12.324,34 €

766.864,24 €

669.349,43 €

75.524,78 €

90,15%

Capítol 2

Despeses corrents
de béns i serveis

474.810,10 €

92.582,91 €

567.468,07 €

388.591,26 €

180.385,71 €

68,21%

Capítol 4

Transferències
corrents

192.500,00 €

60.754,63 €

253.254,63 €

155.590,55 €

130.772,34 €

55,70%

Capítol 6

Inversions reals

19.000,00 €

1.880,00 €

17.120,00 €

11.727,25 €

5.392,75 €

68,50%

1.440.850,00 €

163.781,88 €

1.604.631,88 €

1.247.248,52 €

357.383,36 €

77,73%

Total despeses

(1) Del romanent de crèdit resultant; 171.762,88 euros es corresponen a romanent
afectat de convocatòries de subvencions a incorporar en l’exercici 2021.
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ACTUACIONS

(Exclou la despesa de personal i funcionament)

Línia de treball
“Memòria, convivència i reconciliació”

DESPESA REALITZADA PER ACTUACIONS

Despesa realitzada per actuacions

Línia de treball “Memòria,
convivència i reconciliació”
109.078,15 €
21,99%

II Congrés Mundial
per la Pau
31.800,56 €
6,41%

Subvencions a entitats
sense afany de lucre
58.633,31 €
11,82%

Línia de treball
“Diàleg social i polític”
48.370,53 €
9,75%

Altres projectes
i activitats
21.570,11 €
4,35%

Premis
5.846,14 €
1,18%

Línia de treball “Violències
fora de contextos bèl·lics”
27.910,53 €
5,63%

Subvencions
R-ICIP
92.695,06 €
18,69%

Línia de treball
“Alternatives de seguretat”
21.124,27 €
4,26%
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DESPESA

% S/TOTAL

109.078,15 €

21,99%

Línia de treball
“Diàleg social i polític”

48.370,53 €

9,75%

Línia de treball
“Violències fora de contextos bèl·lics”

27.910,53 €

5,63%

Línia de treball
“Alternatives de seguretat”

21.124,27 €

4,26%

II Congrés Mundial per la Pau

31.800,56 €

6,41%

Altres projectes i activitats

21.570,11 €

4,35%

Subvencions R-ICIP

92.695,06 €

18,69%

Subvencions a entitats sense afany de lucre

58.633,31 €

11,82%

5.846,14 €

1,18%

Biblioteca i centre de documentació

13.558,78 €

2,73%

Col·leccions de llibres

26.802,15 €

5,40%

Comunicació

38.533,93 €

7,77%

495.923,52 €

100,00%

Premis

Total despeses

Biblioteca i centre
de documentació
13.558,78 €
2,73%
Col·leccions de llibres
26.802,15 €
5,40%
Comunicació
38.533,93 €
7,77%
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