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“Davant la guerra d’Ucraïna el 
mèrit de l’ICIP ha estat tenir 
un posicionament sobre el 
conflicte ràpid, acurat i absent 
de prejudicis i dogmatismes.”

XAVIER MASLLORENS
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L’any de la guerra a Ucraïna 

La invasió russa d’Ucraïna, a febrer de 2022, va agafar amb el pas canviat la majoria 
d’analistes polítics i d’entitats que treballen per la pau, tot i els antecedents de diplomà-
cia fracassada des de feia deu anys. El mèrit de l’ICIP ha estat tenir –i mantenir en el 
temps– un posicionament sobre el conflicte ràpid, acurat i absent de prejudicis i dogma-
tismes, defensant el dret del poble ucraïnès a la legítima defensa alhora que denunciant 
(com sempre hem fet) la doctrina que un món més armat és un món més segur, és a dir, 
denunciant la cursa armamentista que sembla imparable.

Aquest fet ens ha donat molta feina –i visibilitat mediàtica– durant l’any, sense oblidar to-
tes les tasques derivades de les nostres quatre línies de treball, les relacions institucionals 
i els compromisos adquirits a nivell internacional. L’ICIP va consolidant un rol important en 
aquestes línies, fent bona la focalització temàtica que va introduir fa uns anys, així com 
en la nostra publicació de referència, una enquesta ciutadana anual sobre temàtiques 
relacionades amb la convivència, la polarització, la seguretat i la cohesió social.

Vull ressaltar la concessió del Premi ICIP Construcció de Pau 2022 a una vintena d’en-
titats del País Basc per la seva contribució diversa i enriquidora al final de la violència 
armada i al foment del diàleg, la concessió del Premi ICIP Alfons Banda de Recerca Jove 
a una estudiant de Manresa i un d’Amposta; i la consolidació del concurs de Hip-hop per 
la Pau, que ha arribat a la sisena edició.

També és destacable la col·laboració creixent amb les entitats de pau catalanes, amb al-
gunes de les quals hem coorganitzat diverses activitats, estudis o publicacions. Entenem 
que això ajuda a dinamitzar el moviment per la pau, alhora que projecta l’ICIP en àmbits 
propers a la nostra especialització. 

La Junta de l’ICIP ha canviat aquest any els tres membres designats pel Govern, motivats 
precisament per la remodelació del Govern de la Generalitat. Hem agraït les aportacions 
de Josep Desquens, Joan Maria Piqué i Laia Comerma, i hem donat la benvinguda a 
Yoya Alcoceba, Anna Dotor i David Minoves, que s’hi han integrat a finals d’any.

I, en l’àmbit més intern, dir també que a meitat d’any l’ICIP ha hagut de traslladar les seves 
oficines a una ubicació provisional, a la mateixa ciutat de Barcelona, tot esperant poder 
trobar una seu definitiva.

Xavier Masllorens
PRESIDENT DE L’ICIP

Presentació
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“Hem incrementat el nombre 
d’aliances amb altres actors, 
que ens han permès arribar a 
públics i geografies on havíem 
tingut poca presència.”

KRISTIAN HERBOLZHEIMER

Una entitat frontera 

L’ICIP és una institució singular, tant a Catalunya com a nivell internacional. És una 
institució pública, que es finança principalment amb el pressupost de la Generalitat. 
Alhora, és una institució que actua amb plena independència de les administracions 
públiques. L’informe anual que teniu a les mans l’hem de presentar al Parlament i tam-
bé al Consell Català de Foment de la Pau, l’òrgan de participació ciutadana vinculat al 
foment de la pau. Recordant que la creació de l’ICIP l’any 2007 va ser el resultat d’una 
reivindicació ciutadana, podríem dir que la nostra entitat té un peu a l’administració 
pública i un peu al teixit social.

D’altra banda, l’ICIP té el la finalitat de promoure la cultura de la pau, tant en la socie-
tat catalana com en l’àmbit internacional.

Som, en certa manera, una entitat frontera, entre els espais institucional i social, entre 
l’àmbit local i el global. I, com a entitat frontera, tenim la possibilitat i el repte d’innovar 
en les transformacions polítiques per incrementar l’impacte de la feina que fem, no 
només des de l’ICIP, sinó des del conjunt d’actors socials, institucionals, acadèmics i 
culturals que treballen per crear societats més justes i menys violentes. 

En aquest informe veureu que hem avançat decididament en aquesta direcció. Hem 
incrementat el nombre d’aliances amb altres actors, que ens han permès arribar a 

públics i geografies on havíem tingut poca presència. Amb una aposta per la coope-
ració horitzontal -on totes aportem i alhora aprenem- som part de l’engranatge que 
impulsa diverses xarxes com el Consell Català de Foment de la Pau, la European 
Peace Liaison Office, la Plataforma para la Construcción de Paz en México o la Red 
Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad. 

A través de tres premis i de dues convocatòries de subvencions que convoquem, a 
través de les col·leccions de llibres, de les nostres comunicacions i de les quatre línies 
de treball temàtiques ens relacionem amb un nombre creixent de persones i entitats, 
teixim complicitats, aportem informació i desenvolupem nous marcs d’anàlisi i d’inter-
venció. Tot això ens permet enriquir i diversificar, de manera col·laborativa, l’ecosiste-
ma d’actors que contribuïm a promoure la cultura de la pau.

La nostra entitat té sentit si la població i les institucions perceben la seva utilitat. Amb 
aquesta memòria podreu jutjar vosaltres mateixes.

Kristian Herbolzheimer
DIRECTOR DE L’ICIP

Presentació



1 La institució

L’ICIP
d’un cop d’ull

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 i biblioteca (provisional): 
Aragó 244-248, 08007, 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 (Yoya 
Alcoceba, Anna Dotor i David Minoves).

President: 
Xavier Masllorens

Director: 
Kristian Herbolzheimer

Equip humà: 
17 persones

Pressupost 2022: 
1.581.784,35 euros
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4 Convocatòries i ajuts

79.912 €
Subvencions a treballs de recerca per 
a l’exercici 2021-2022 (R-ICIP)

77.160 €
Subvencions a projectes de promoció 
de la pau d’entitats sense ànim de lucre

2 Activitats 2022

1.600
Persones que han 
seguit les activitats 
de l’ICIP de forma 
presencial

1.440
Persones que han 
seguit les activitats 
de l’ICIP de forma 
virtual

29
Seminaris, jornades, 
tertúlies i activitats 
formatives

207
Nombre de 
col·laboracions
amb altres actors

3 Publicacions

9.700
Fons total de la
Biblioteca

165
Llibres catalogats a la 
Biblioteca

9
Edicions pròpies

Premi ICIP
Construcció de Pau

Concurs ICIP
de Hip-hop per la Pau

6 Organització interna

4
Places convocades

13
Convenis signats

184.000
Pàgines vistes*

+68% +141% +184%

107.000
Sessions (visites)**

82.000
Usuaris

* 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’inte-

raccions d’un dispositiu des que s’entra al web fins que se’n surt). Quan una sessió es reprèn després de 30 
minuts o més d’inactivitat, compta com una nova sessió.

5 Web icip.cat
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Premi ICIP
Alfons Banda



7 Fites assolides 2022

▪ Culminació de la tasca de tres anys de la Secretaria Tècnica de la 
Comissió de la Veritat de Colòmbia a Europa: presentació de l’infor-
me final, producció d’un documental i redacció de la sistematització 
del procés de treball

▪ Constitució de la Plataforma per la Construcció de Pau a Mèxic i 
impuls de la Xarxa Llatinoamericana de Dones, Pau i Seguretat 

▪ Llançament de l’Enquesta ICIP sobre convivència i polarització 2021 i 
elaboració de l’Enquesta ICIP 2022 sobre convivència i cohesió

▪ Documentació d’estratègies de resistència noviolenta ucraïnesa da-
vant la invasió russa, a través d’un informe i una sèrie de vídeos

▪ Tallers de promoció del diàleg per a joves, professorat i persones 
influents de diferents àmbits de la societat

▪ Presència de l’exposició de carrer “Cara a cara amb les violències” a 
diferents municipis catalans

▪ Reconeixement del teixit associatiu del País Basc en favor de la pau, 
Premi ICIP Construcció de Pau 2022

▪ Consolidació del Concurs de Hip-hop per la Pau (sisena edició)

▪ Organització de clubs de lectura en col·laboració amb la Xarxa de 
Biblioteques de Catalunya
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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 parcialment renovada l’any 2022 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 GLOBAL-
CODES.

Nour Salameh
Doctora en Història.

Remei Sipi i Mayo
Activista i escriptora.

Activitat
institucional
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Membres designats pel Govern

Yoya Alcoceba i Cruixent
Directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Anna Dotor i Casals
Directora general de de l’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.

David Minoves i Llucià
President del Ciemen i director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Acords de la Junta de Govern

Durant l’any 2022, la Junta de Govern de l’ICIP s’ha reunit dotze vegades. De la seva 
activitat, destaquen els següents punts:

▪ Aprovació de les convocatòries de subvencions 2022 per a projectes d’entitats sense 
afany de lucre destinats al foment de la pau i per a treballs de recerca en l’àmbit de 
la pau. 

▪ Aprovació de la concessió del Premi ICIP Construcció de Pau 2022 al conjunt del 
teixit associatiu del País Basc en favor de la pau i aprovació de les bases i la convo-
catòria del Premi ICIP 2023.

▪ Aprovació de la convocatòria del 7è Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau.
▪ Aprovació de propostes de convenis amb diferents ajuntaments per a la circulació de 

l’exposició “Cara a cara amb les violències”.
▪ Aprovació de convenis amb universitats i entitats per la coorganització d’activitats i 

iniciatives conjuntes.
▪ Aprovació del pressupost de l’exercici 2022 i de l’informe d’auditoria de l’exercici 

2021.
▪ Aprovació de l’actualització de la Relació de Llocs de Treball (RLT).
▪ Aprovació de les propostes de resolució de les convocatòries dels processos selec-

tius d’estabilització 2022.

2 Presidència i direcció

Al llarg de l’any, la presidència i direcció de l’ICIP han mantingut contactes institucio-
nals 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. 
Les sinergies i col·laboracions s’han reforçar tant a Catalunya com a nivell internacio-
nal, per exemple a Colòmbia o Mèxic.

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 3 de  desem-
bre davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament de 
Catalunya per presentar l’informe anual d’activitats 2021.

En la seva intervenció, el president de l’ICIP va destacar l’aposta de la institució per 
repensar el model de seguretat dominant, en l’actual context de guerra a Ucraïna. 
Per la seva banda, el director va afirmar la necessitat d’actualitzar l’agenda de pau de 
Catalunya i revisar els instruments de política pública de foment de la pau. 

L’activitat presentada per l’ICIP va rebre el suport pràcticament unànime dels porta-
veus dels diferents grups parlamentaris. En el seu torn de paraula, els grups So-
cialistes Units per Avançar, ERC, Junts per Catalunya, CUP i En Comú Podem han 
traslladat el seu agraïment i felicitació per la tasca de divulgació i foment de la pau 
desenvolupada per l’ICIP, i la seva contribució en la promoció de la cultura de pau en 
la societat catalana i arreu del món.



Àrees
de treball
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L’actuació de l’ICIP s’estructura en quatre àrees de treball, centrades 
en temàtiques on la institució vol aportar un valor afegit i contribuir a 
la innovació teòrica i pràctica en la construcció de pau. 

Les quatre àrees tenen components d’anàlisi i de recerca, de sensi-
bilització i dinamització, i d’aliances amb actors socials, acadèmics i 
institucionals -a Catalunya i al món-. 

Memòria, convivència i reconciliació
Impulsem la participació de les víctimes i les diàspores en processos 
de transició cap a la pau.

Violències fora de contextos bèl·lics
Aportem eines d’anàlisi i d’actuació en situacions d’alta violència que 
formalment no són conflictes armats.

Diàleg social i polític
Promovem el diàleg a diferents nivells, amb una aposta per la despo-
larització, la convivència i la cohesió.

Alternatives de seguretat
Repensem la visió tradicional de la  seguretat des dels fonaments de 
la cultura de pau i el feminisme.
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Les guerres i les dictadures tenen un impacte social i polític sobre les societats i 
les persones. Aquests impactes no se superen amb la signatura d’un acord de pau 
o amb unes eleccions democràtiques, sinó que és necessari impulsar processos 
de reconstrucció del teixit social i de reconciliació, dins la pròpia societat i les 
institucions. Cal reconstruir la memòria dels fets succeïts per propiciar la sanació 
psicosocial i generar condicions per evitar la repetició dels cicles de violència. 

L’objectiu de l’àrea de treball és donar visibilitat i suport a iniciatives de la societat 
civil en els processos de transició cap a la pau, tot promovent l’intercanvi d’expe-
riències 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 a la diàspora.

L’any 2022 l’actuació s’ha focalitzat en el procés de treball amb la Comissió de la Ve-
ritat de Colòmbia, el qual ha culminat amb la presentació del seu informe final. L’ICIP 
ha exercit durant més de tres anys les funcions de Secretaria Tècnica de la Comissió 
a Europa, en un procés innovador de participació de les víctimes del conflicte colom-
bià exiliades. 

1 Memòria, convivència i reconciliació
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“La participació de les víctimes, 
també aquelles que han 
hagut de sortir dels països 
en conflicte, és essencial 
per generar processos de 
transformació i sanació personal 
i col·lectiva.”

SÍLVIA PLANA

Culminació del procés de treball
amb la Comissió de la Veritat de Colòmbia

L’ICIP ha exercit la Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat de Colòmbia a 
Europa des del 2019 fins al 2022, any de tancament del treball de la Comissió amb la 
presentació del seu informe final, el mes de juny a Bogotà. 

En aquest procés, l’ICIP ha tingut una tasca destacada en la coordinació i dinamització 
del procés participatiu de suport a la Comissió  a deu països europeus. L’ICIP ha arti-
culat els diferents grups de treball (nodes i grups internodals), ha actuat d’enllaç entre 
aquests i la Comissió i ha tingut un paper destacat en l’acompanyament i assessora-
ment de les persones entrevistadores de la Comissió que han recollit els testimonis a 
l’exili (un total de 800 a Europa). 
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Trobada dels nodes europeus de suport 
a la Comissió de la Veritat a Colòm-
bia l’abril de 2022 a Barcelona, amb 
participació de la comissionada Lucía 
Gonzalez.
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L’acte es va organitzar conjuntament amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia, el Nido Catalunya de suport a la Comissió i l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament.

Uns dies abans, el 8 de juliol, l’ICIP també va presentar l’informe final de la Comissió 
en un acte a Lleida, en el marc del festival Cinemón. 

A nivell europeu, l’ICIP va assistir a la presentació de l’informe final que es va fer a 
Bilbao el dia 6 de juliol, en reconeixement a la seva tasca com a Secretaria Tècnica. 

A més, en articulació amb el Grup Internodal de Gènere de suport a la Comissió, du-
rant l’any s’han coorganitzat dues sessions de presentació i aprofundiment del capítol 
de l’informe “Mi cuerpo es la verdad”, que se centra en els impactes del conflicte en les 
dones i persones LGBTIQ+.

Sistematització del procés

A partir del tancament del treball de la Comissió de la Veritat, l’ICIP ha iniciat l’elabo-
ració de la sistematització del procés dut a terme com a Secretaria Tècnica de la 
Comissió a Europa. El treball es publicarà el 2023 amb el propòsit que pugui servir 
d’inspiració per a altres comissions de la veritat al món. 

En paral·lel a aquesta tasca, l’ICIP ha presentat l’experiència colombiana en diferents 
actes públics, per exemple en una sessió al Born Centre Cultural titulada “El llegat de 
la Comissió de la Veritat” o al curs “El derecho a la Verdad como herramienta para la 
construcción de paz. Diálogo internacional a partir de la experiencia de Colombia” de 
l’Escola d’Estiu de la Universitat del País Basc.

Documental “Para volverte a ver”

Com a Secretaria Tècnica de la Comissió de la Veritat a Europa, l’ICIP ha produït 
diversos materials audiovisuals per mostrar els impactes de l’exili i la seva contribució 
a la construcció de pau a Colòmbia. L’any 2022, l’ICIP i la Comissió han produït el 
documental ‘Para volverte a ver’, realitzat per Mandorla Films. El curt es va filmar a 

Del 7 al 10 d’abril del 2022 l’ICIP va organitzar una trobada presencial dels nodes eu-
ropeus a Barcelona, en la qual van participar els comissionats Lucía González i Carlos 
Martin Beristain. En aquesta reunió, es va perfilar el tancament del procés de treball 
de la Comissió a Europa i es van promoure estratègies de contribució al seu llegat i 
de pedagogia i comunicació de l’informe final. Coincidint amb aquesta trobada, l’ICIP 
també va organitzar l’acte “Colòmbia: un cant per a la veritat des de l’exili”, el 9 d’abril, 
dia de la Memòria  la Solidaritat amb les Víctimes del Conflicte Armat a Colòmbia.
En el marc d’aquest procés, l’ICIP ha continuat el 2022 la promoció d’actes de reco-
neixement de l’exili colombià a Catalunya. El mes de juny el Ple del Consell Munici-
pal de Cooperació Internacional de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell van aprovar 
mocions de reconeixement també a l’exili i a la diàspora colombiana, resultants de 
processos participatius amb persones de la pròpia diàspora a cada ciutat.

Presentació de l’informe final de la Comissió a Catalunya

Després de la presentació pública de l’informe final de la Comissió de la Veritat a 
Colòmbia, el 12 de juliol l’ICIP va organitzar un acte al Parlament de Catalunya per tal 
de presentar el document a les víctimes del conflicte colombià exiliades a casa nostra 
i a la societat catalana. La cerimònia, presidida per la presidenta de la cambra Laura 
Borràs, va ser seguida per un miler de persones (250 presencials i la resta, virtuals). 
Hi van participar els comissionats Carlos Martin Beristain i Alejandro Valencia, així com 
una entrevistadora i una testimoniant de la Comissió a Catalunya. 
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Presentació de l’Informe Final 
de la Comissió de la Veritat 
de Colòmbia al Parlament de 
Catalunya, el juliol de 2022.



Dinamarca, Suïssa i Catalunya, on resideixen les persones exiliades protagonistes: 
Yanira Restrepo, Juana Sánchez, Wilmer Torres i Lizethe Álvarez.

El documental es va presentar el mes de juliol a Lleida i a Barcelona, coincidint amb 
la presentació de l’informe final de la Comissió, i posteriorment es va projectar en dife-
rents esdeveniments a Catalunya i també a York (Anglaterra), Florència (Itàlia), Tolosa 
(França) i Fuerteventura (Espanya).

El tràiler del documental està disponible al canal de YouTube de l’ICIP.
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Tràiler del 
documental 
“Para volverte 
a ver”

Observació Electoral a Colòmbia 

L’ICIP, com a entitat membre de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia, ha participat el 2022 en la Missió d’Observació Electoral catalana a la prime-
ra volta de les eleccions presidencials de Colòmbia, celebrada el 29 de maig. 

La missió, coordinada per la Taula, ha estat integrada per 36 persones observadores, 
representants de la societat civil catalana solidària amb Colòmbia i representants insti-
tucionals del Parlament, el Congrés dels Diputats, municipis i ens locals de Catalunya. 
Per part de l’ICIP hi ha participat tres persones de l’equip tècnic i un membre de la 
Junta de Govern de l’ICIP. 

La Missió va començar la seva tasca als comicis legislatius del març del 2022 amb 
el desplegament d’un equip tècnic de cinc persones. En tots dos casos l’observació 
electoral s’ha realitzat d’acord amb els estàndards internacionals. 

Anàlisi de les diàspores

Amb la voluntat de seguir innovant i contribuint en la construcció de pau, de memòria i 
de convivència, el 2022 l’ICIP ha avançat en la conceptualització i identificació d’estra-
tègies i oportunitats per inspirar i potenciar la capacitat de persones a la diàspora com 
a actors rellevants per a la transformació del seu país d’origen.

En aquesta línia, s’han organitzat espais interns de trobada amb dones de les diàspo-
res d’Ucraïna, Rússia i Síria, així com l’acte públic “Dones en la diàspora: el poder de 
l’art en la construcció de pau”, en el marc de la Biennal de Pensament de Barcelona, 
a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall. En aquest cas, la sessió va comptar amb 
experiències de dones de Colòmbia, Ucraïna i Síria.
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Al llarg dels darrers anys, el nombre de morts violentes en situacions que no són 
considerades contextos bèl·lics ha superat el nombre de morts en conflictes armats. 
Amèrica Llatina encapçala el rànquing global d’homicidis, l’expressió més visible d’un 
ampli ventall de violències amb un complex entramat d’actors, que sovint inclou la 
pròpia institucionalitat. Aquestes violències cròniques i d’alta intensitat s’han abordat 
principalment des d’una lògica de seguretat policial i repressiva, però les respostes 
no ajuden a resoldre el problema i, més aviat, tendeixen a agreujar-lo.

Des de l’ICIP volem donar èmfasi a la necessitat d’abordar les violències fora de 
contextos bèl·lics des d’una perspectiva de construcció de pau. Això requereix 
desenvolupar nous conceptes, adaptar les eines metodològiques i fomentar l’inter-
canvi d’experiències entre actors socials, acadèmics i institucionals.

L’any 2022 hem posat l’accent en la situació que es viu a Mèxic, un país amb nivells 
de violència i d’impunitat alarmants, amb l’objectiu d’analitzar-ne les causes i identi-
ficar-ne els reptes pendents. Una de les fites més destacades ha estat la constitució 
de la Plataforma per la Construcció de Pau a Mèxic, impulsada per l’ICIP i destaca-
des organitzacions de pau i de drets humans mexicanes.

2 Violències fora de contextos bèl·lics

“Cal que els actors de pau 
prestem atenció i prioritat a 
les situacions de violències 
cròniques, per la gravetat i 
l’impacte que tenen.”

SABINA PUIG

Monogràfic de la revista 
Per la Pau 

L’ICIP ha dedicat el número 40 de 
la revista Per la Pau a les “Violèn-
cies fora de contextos bèl·lics”, 
el qual –seguint aquesta línia de 
treball- pretén visibilitzar unes 
situacions de violència extremada-
ment alarmants i donar eines a les 
persones i col·lectius que treballen 
per fer-hi front. 

El monogràfic, publicat simultània-
ment en català, castellà i anglès, 
consta d’un article marc a càrrec 
de la coordinadora de la publicació, 
Sabina Puig, i set articles en profun-
ditat a càrrec de Mohamed Daghar, 
Ana Glenda Tager, José Antonio 
Guevara Bermúdez, Esperanza 
Hernández Delgado, Roger Mac 
Ginty, Jordi Mir i Carolina Ricardo. 
També inclou una entrevista amb 
Mary Kaldor. El monogràfic es va 
presentar públicament mitjançant 
una sessió a través dels Espais de 
Twitter. 

La publicació d’aquest monogràfic 
ha suposat l’estrena de la nova 
versió digital de la revista, una 
plataforma totalment renovada i 
amb un nou disseny que facilita la 
navegació i la consulta de tots els 
números publicats fins ara.
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Monogràfic de la revista Per la Pau, publicat 
en català, castellà i anglès. 
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Plataforma per a la Construcció de Pau a Mèxic 

La Plataforma per a la Construcció de Pau a Mèxic és un espai de diàleg i sinergia en 
què des del 2020 convergeixen persones i organitzacions vinculades a la Xarxa Global 
per a la Prevenció dels Conflictes Armats (GPPAC per les sigles en anglès), al Servei 
Civil per a la Pau de Pa per al Món i al I Fòrum Internacional per la Construcció de Pau a 
Mèxic celebrat a Barcelona el 2019 i organitzat per l’ICIP, Serapaz i Taula per Mèxic.

Al llarg del 2022 s’han fet tres reunions d’anàlisi en format virtual que han comptat amb 
la participació de persones expertes en diferents àmbits de la construcció de pau. 

L’octubre la Plataforma va celebrar la seva primera trobada presencial a San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, Mèxic. En un acte simbòlic realitzat a la comunitat d’Acteal, 
la Plataforma va reafirmar el seu compromís amb la transformació de la violència a 
través d’un enfocament de construcció de pau a Mèxic. Aquest acte va significar la 
constitució formal de la Plataforma i la seva presentació pública. Avui dia en formen 
part 24 organitzacions – entre elles l’ICIP – i hi col·laboren a títol individual diverses 
persones de l’àmbit de l’activisme, el periodisme, l’acadèmia i la cultura. 

Acte de creació de la Plataforma 
per la Pau a Mèxic celebrat a 
Acteal (Chiapas)

Fòrums internacionals de construcció de pau a Mèxic 

L’any 2022 l’ICIP ha organitzat dues trobades internacionals a 
Mèxic, en col·laboració amb actors locals, per tal de fomentar 
la sensibilització i la transferència de coneixements sobre les 
múltiples violències presents al país.

El Fòrum “Periodisme i Construcció de Pau a Mèxic. 
Protegir periodistes, garantir la llibertat de premsa” s’ha 
celebrat els dies 20 i 21 de juny a Ciutat de Mèxic, coorganitzat 
per l’ICIP, l’Ajuntament de Barcelona i la Taula per Mèxic, amb 
la col·laboració d’Aluna, Artículo 19, Cimac i Periodistas de 
A Pie. El fòrum ha permès debatre i analitzar la vulnerabilitat 
del periodisme mexicà i els reptes que afronta la professió per 
tal d’erigir-se com un actor de construcció de pau i de trans-
formació. Hi han intervingut nombrosos periodistes mexicans, 
molts dels quals participants al programa “Barcelona protegeix 
periodistes a Mèxic” que impulsa l’Ajuntament de Barcelona. 
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El Fòrum “Construcció de Pau a Mèxic. Desafiaments i claus en el context ac-
tual” s’ha celebrat el 25 d’octubre a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, organitzat 
per la Plataforma per la Construcció de Pau a Mèxic en el marc de la seva constitució 
formal. 

El Fòrum ha aplegat més de 500 persones, moltes d’elles procedents de comunitats 
mexicanes directament afectades per la violència i implicades en projectes de pau. 
A més de la participació de reconegudes veus mexicanes, entre les persones convi-
dades també destaquen el Premi Nobel Adolfo Pérez Esquivel, l’excomissionada de 
la Comisión de la Verdad de Colombia Marta Ruiz i experts com Luis Jorge Garay o 
Jenny Pearce. 

Anàlisi de la violència a El Salvador

Al llarg de l’any l’ICIP ha organitzat tres sessions, de petit format, per tal d’analitzar la 
situació que es viu a El Salvador, un dels països més violents del món. Concretament 
s’ha analitzat la violència exercida per les bandes criminals i el crim organitzat així com 
les polítiques públiques per fer-hi front. S’ha comptat amb la intervenció de l’acadèmic 
Chris van der Borgh, el defensor dels drets humans Miguel Montenegro i el periodista i 
antropòleg Juan Martínez d’Aubuisson.

En paral·lel, l’ICIP ha continuat participant en el projecte de recerca “LEBAN: ¿Legali-
zar a las bandas? La constitución de asociaciones a partir de agrupaciones juveniles 
de calle en España, Ecuador y El Salvador: evaluación y prospectiva (2000-2025)”.
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Veure els vídeos del 
fòrum “Construcció 
de pau a Mèxic”.

Conversa amb el periodista 
i sociòleg Juan Martínez 
d’Aubuisson a Barcelona, 
novembre de 2022.
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Exposició “Cara a cara amb les violències”

A través de la fotografia i d’entrevistes, l’exposició de carrer “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 Cen-
treamèrica, coneguts com el Triangle Nord: El Salvador, Guatemala i Hondures. 

Alhora, l’exposició dona veu a persones que lluiten en el seu dia a dia per plantar cara 
a aquestes violències. L’any 2022 la mostra s’ha pogut veure a diferents municipis 
catalans (vegeu més informació a l’apartat sobre “Exposicions i producció de materials 
audiovisuals).
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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 conflic-
tes, amb una atenció específica a la promoció del diàleg com a via per a prevenir o 
reconduir conflictes. El diàleg polític a nivell institucional, i també el diàleg social, en 
totes les esferes de la societat.

3 Diàleg social i polític

“L’objectiu de les iniciatives 
de promoció del diàleg és 
promoure la convivència i la 
cohesió social.”

PABLO AGUIAR

Detall de l’exposició a 
Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat).
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Iniciatives de promoció del diàleg

Entre els mesos d’octubre i desembre de 2022 l’ICIP ha organitzat diverses iniciatives 
enfocades a promocionar la conversa i l’escolta entre persones amb posiciona-
ments allunyats, fins i tot confrontats. 

En total s’han organitzat quatre cicles que han reunit persones influents en diferents 
àmbits de la societat i d’opinions diverses; joves amb càrrecs de responsabilitat en 
partits polítics i organitzacions socials; professorat i experts internacionals. L’objectiu 
d’aquestes experiències és provar diferents metodologies. 

Les iniciatives que s’han portat a terme són les següents: la primera i segona edició 
del Projecte Àgora, desenvolupat amb la Fundació Catalunya Europa i la Casa dels 
Clàssics, per tal de debatre sobre el conflicte polític a Catalunya; sessions de diàlegs 
amb joves provinents de la societat civil i de joventuts de partits polítics; sessions 
adreçades a professorat de secundària, conduïdes per l’Escola de Cultura de Pau, 
per tal d’abordar com tractar la discrepància a les aules; i la sessió “Converses difí-
cils en temps polaritzats”, organitzada per l’entitat The Protopia Lab i adreçada a un 
públic internacional. 
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Enquesta ICIP sobre 
polarització i convivència

L’ICIP ha publicat l’enquesta 
“Polarització i convivència a 
Espanya 2021. El paper dels 
territoris”, com a continuïtat de 
les anteriors enquestes publi-
cades el 2018 i el 2020, amb 
l’objectiu de copsar el grau de 
convivència i polarització en 
aquest cas al conjunt de l’Estat 
espanyol. 

L’enquesta s’ha elaborat conjunta-
ment amb el Centre de Polítiques 
Econòmiques d’Esade (EsadeE-
cPol) i s’ha presentat públicament 
l’abril de 2022. El document s’ha 
publicat en català i castellà, i 
també s’ha realitzat una versió en 
anglès del resum executiu amb 
les idees clau. 

Alhora, l’any 2022 s’ha començat 
a treballar en un nou sondeig que 
es publicarà el 2023 per tal de 
fer seguiment de la percepció del 
grau de convivència i la polarit-
zació. En aquest cas, la mostra 
també posa el focus en la cohe-
sió social, i la valoració sobre la 
despesa armamentista i sobre 
la crisi de persones refugiades 
a partir de l’esclat de la guerra 
d’Ucraïna.
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Espai de cohesió a Igualada

Amb l’objectiu d’oferir eines d’anàlisi, gestió i transformació de conflictes, l’ICIP en 
col·laboració amb l’Ateneu Igualadí ha organitzat un espai de cohesió a Igualada 
(Anoia) per permetre el debat serè entre persones amb posicionaments diversos al 
voltant del procés independentista. S’han fet un total de cinc sessions en les que han 
participat tretze persones, representants de la composició social i ideològica de la 
ciutat.

Build Peace 2022

L’ICIP ha participat al congrés Build Peace 2022, celebrat el novembre a Chemnitz 
(Alemanya) amb una conferència dedicada als riscos de la polarització.

36   MEMÒRIA ICIP 2022   Informe anual d’activitats

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 ex-
ternes i internes. Sota aquest paradigma, l’Estat fa una anàlisi dels riscos i perse-
gueix 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, sovint 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 del feminisme pacifista. 

4 Alternatives de seguretat

“Hem d’anar cap a polítiques 
de seguretat que posin al centre 
les persones i les comunitats, 
la sostenibilitat de la vida.”

SANDRA MARTÍNEZ

El tècnic de l’ICIP, Pablo 
Aguiar, en una sessió del 
congrés Build Peace 2022.
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Grup de treball sobre seguretat pública a Catalunya

Des de l’any 2021 l’ICIP impulsa i coordina un grup de treball sobre seguretat a les 
polítiques públiques de Catalunya que té com a objectiu analitzar el model policial i 
de seguretat de Catalunya i valorar la viabilitat d’una revisió basada en la transforma-
ció positiva dels conflictes i la cultura de pau  La seva tasca actual és facilitar espais 
d’anàlisi i reflexió conjunta entre col·lectius socials, cossos policials, governs locals 
i altres actors de seguretat estratègics. El grup està format actualment per Noemí 
Ayguasenosa, consultora i formadora, i Nora Miralles, investigadora.

El mes de novembre el grup va participar a la taula rodona “Experiencias concretas 
de seguridad desde la sociedad civil y comunitarias. Aciertos y obstáculos”, en el 
marc de la sisena edició del Congrés sobre Construcció de Pau amb perspectiva 
de Gènere que organitza la Universidad Iberoamericana de Ciutat de Mèxic (IBE-
RO). 

Relacionat amb la tasca d’aquest grup de treball, l’ICIP publicarà el 2023 el llibre Po-
lítiques locals de seguretat humana i comunitària: Bones pràctiques a la demarcació 
de Barcelona, dins la col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”.

Aportacions a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial del 
Parlament de Catalunya

El 2022, l’ICIP ha participat, a petició del Parlament de Catalunya, en la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial de la cambra catalana, que té per objectiu debatre 
políticament i de manera pública el model d’ordre públic actual i afrontar els nous 
reptes en matèria de seguretat i d’exigència de transparència. L’ICIP ha elaborat un 
document amb aportacions centrades en la necessitat de replantejar l’actual model 
de seguretat.

Recerca sobre l’abordatge de la seguretat als estudis universita-
ris de Catalunya

L’ICIP promou una recerca per analitzar com el sistema universitari català forma els 
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futurs professionals encarregats de gestionar la seguretat pública en els àmbits local, 
nacional i internacional. Aquesta investigació se centra en els estudis superiors en 
l’àmbit de les ciències socials i polítiques, i es focalitza en tots plans docents publi-
cats relatius al curs 2022-2023. 

La recerca fa ús de tècniques d’obtenció i anàlisi de la informació tant quantitatives 
com qualitatives, per tal  de conèixer quina és l’aproximació a la seguretat que els 
actors involucrats -professorat i alumnat- integren i adopten. L’estudi es coordina es-
tratègicament des de l’ICIP i s’executa per un equip de treball conformat per personal 
investigador i docent de diferents universitats catalanes. 

La finalització de la recerca i la publicació dels resultats i conclusions està prevista a 
la tardor de 2023.

Seguretat europea

L’ICIP ha iniciat un procés de reflexió i anàlisi interna dels debats actuals en l’àmbit 
de la seguretat europea, des d’una òptica historiogràfica i de relacions internacio-
nals. Arran de l’inici de la guerra d’Ucraïna, el febrer de l’any 2022, s’han produït un 
seguit d’esdeveniments que requereixen d’una atenció especial de l’ordre europeu 
en matèria de seguretat i defensa, especialment pel que fa a la creixent militarització, 
així com els canvis que es poden produir en les properes dècades en la configuració 
de l’arquitectura de seguretat del continent. 

En el marc d’aquest procés, el setembre de 2022 l’ICIP va participar al congrés “Ber-
lin Peace Dialogue: Europe in the Shadow of War”, organitzat pel Consell Assessor 
per la Prevenció de Crisi Civil i Construcció de Pau del ministeri d’afers exteriors 
alemany. 

En l’anàlisi de la seguretat europea, l’ICIP també ha participat en la publicació de 
Fundipau “Aprenentatges pendents arran de la guerra a Ucraïna”, que es va pre-
sentar en una taula rodona el 30 de novembre, en el marc de la III Jornada Alfons 
Banda.
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“Un marc alternatiu per a la seguretat”

Aquest llibre, publicat a la col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”, té per objec-
tiu apropar les diferents teories crítiques amb una seguretat purament estatal i arma-
da, per reduir la distància entre els seus plantejaments i exposar un mínim comú per 
a la transformació. 

És obra de Teddy Baker, Olga Batallé 
i Francesc Teodoro, i s’ha publicat en 
català, castellà i anglès simultàniament. 
Està disponible en format online (pdf i 
ePub) i en paper. 

El 2022 l’ICIP ha organitzat dues ses-
sions amb els autors, una presencial i 
una virtual, per a presentar el llibre per 
un públic especialitzat. 

Presentació del llibre Un marc alternatiu 
per a la seguretat a la Biblioteca de 
l’ICIP, el juny de 2022, amb participació 
dels autors.
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Sessions d’anàlisi 
i conjuntura
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La guerra d’Ucraïna

Com totes les guerres, la guerra d’Ucraïna ha tingut conseqüències humanitàries, 
econòmiques, polítiques i ambientals, però aquesta invasió en particular ha sacsejat els 
esforços de construcció de pau a nivell europeu i mundial. La guerra ha qüestionat la 
seguretat europea i ha desfermat una cursa armamentista de conseqüències nefastes.
 
L’ICIP, com a institució de pau, ha seguit la guerra des d’una perspectiva analítica. Ja 
abans de l’esclat de la invasió, el 3 de febrer, l’ICIP va organitzar la sessió d’anàlisi 
“Jocs de guerra a Ucraïna”, amb l’investigador Vicenç Fisas i la periodista Pilar 
Bonet, per tal d’avaluar les possibles conseqüències d’una guerra.
 
A partir de l’esclat de la guerra, l’ICIP va fer públic un comunicat i va iniciar un treball 
de recopilació d’articles i reflexions sobre la invasió, amb una pàgina especial al 
web. El mes d’abril, a partir d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Novact, l’ICIP 
va iniciar una recerca sobre les estratègies de resistència noviolenta davant la 
guerra. El 30 de maig, l’ICIP va convidar el secretari general de l’International Peace 
Research Association, Matt Meyer, per compartir reflexions sobre els impactes de la 
guerra en el seminari de treball “Challenges for peace research and peacebuil-
ding in the aftermath of the invasion of Ukraine”, celebrat a la Biblioteca de l’ICIP.

Recerca sobre resistència noviolenta

A partir del conveni de col·laboració signat amb Novact, l’ICIP va cofinançar una mis-
sió d’exploració a Ucraïna encapçalada per l’investigador Felip Daza entre els dies 
2 i 18 d’abril. Durant l’estada es van recollir dades i testimonis a partir d’entrevistes 
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L’ICIP convoca, periòdicament, converses per analitzar alguns dels 
conflictes emergents o recurrents amb sessions obertes al públic i 
també en ocasions a porta tancada. 

L’any 2022 ha estat marcat per la guerra d’Ucraïna, declarada el 24 
de febrer, la qual ha copsat en bona mesura l’atenció de l’ICIP.
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amb 55 actors polítics i socials del país, i fruit d’aquest treball de camp l’ICIP i Novact 
han publicat els següents materials:

Informe ICIP “Estratègies de resistència civil noviolenta davant 
la guerra a Ucraïna”, de Felip Daza. 

El document analitza 235 accions de resis-
tència civil noviolenta registrades entre febrer 
i juny de 2022 i inclou un decàleg de recoma-
nacions adreçades a governs i societat civil 
ucraïnesa i internacional per tal de reforçar la 
noviolència com a via de transformació dels con-
flictes. La publicació ha comptat amb la col·la-
boració de la Friedrich-Schiller-University Jena 
i l’ONG alemanya Corridors. Està disponible en 
format electrònic en català, castellà, anglès i 
ucraïnès.

Mapa interactiu de les accions noviolentes registrades a Ucraïna entre febrer i 
juny de 2022. Disponible en català, castellà i anglès al web de l’ICIP.

Sèrie de tres vídeos sobre expe-
riències concretes de noviolència.

El projecte liderat per l’ICIP i Novact 
es va presentar el 25 de maig a 
LaFede.cat en el marc de la taula 
rodona “Ucraïna: resistències noviolentes. Com s’organitza la societat civil 
davant de la invasió?”, amb participació de representants de col·lectius ucraïnesos 
Catalunya. Posteriorment, l’informe ICIP es va presentar públicament en un acte, tam-
bé a LaFede.cat, el 18 d’octubre.
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Altres sessions d’anàlisi

Revolta a l’Iran

L’ICIP va organitzar, juntament amb el CIDOB, la sessió d’anàlisi “Dona. Vida. Lliber-
tat” per tal d’analitzar la revolta desencadenada a l’Iran arran de la mort, sota custòdia 
policial, de la jove Mahsa Amini. L’acte, celebrat el 3 de novembre, va comptar amb les 
intervencions de la politòloga Anahita Nassir i el catedràtic Antoni Segura.

Violència a El Salvador

En el marc de l’àrea de treball “Violència fora de contextos bèl·lics”, al llarg de l’any 
l’ICIP ha organitzat tres sessions, de petit format, per tal d’analitzar la situació que es 
viu a  El Salvador, un dels països més violents del món. Concretament s’ha analitzat 
la violència exercida per les bandes criminals i el crim organitzat així com les políti-
ques públiques per fer-hi front. S’ha comptat amb la intervenció de l’acadèmic Chris 
van der Borgh (10 de maig), el defensor dels drets humans Miguel Montenegro (9 de 
novembre) i el periodista i antropòleg Juan Martínez d’Aubuisson (29 de novembre).

Construcció de pau a Somàlia i al Manipur

L’ICIP també ha organitzat el 2022 el seminari de treball “Diplomàcia europea en la 
construcció de pau i la seguretat a Àfrica: problemes, aprenentatges i desa-
fiaments del paper de la UE a Somàlia”, amb l’exambaixador de la Unió Europea 
a Somàlia, Nicolás Berlanga Martínez (24 de maig), i una conversa amb l’activista 
Binalakshmi Nepram sobre el conflicte a Manipur, al nord-est de l’Índia (20 d’abril).

Trobada de pau a Sudan del Sud

L’ICIP ha participat el mes de novembre en el seminari “From conflict to beloved commu-
nities. Gatherings on peace, justice and nonviolence”, celebrat a Juba, Sudan del Sud. La 
trobada va ser organitzada per l’International Fellowship of Reconciliation (IFOR), l’Interna-
tional Peace Research Association (IPRA) i l’ONAD South Sudan, amb la col·laboració de 
l’ICIP. Hi va participar el professor Oscar Mateos, membre de la Junta de Govern de l’ICIP. 

Veure la sèrie 
dels tres vídeos al 
canal de YouTube 
de l’ICIP
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El Premi ICIP Construcció de Pau es convoca anualment amb l’objectiu de guardo-
nar 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. 

1 Premi ICIP Construcció de Pau

L’ICIP divulga la cultura de pau a través de la concessió de subven-
cions per entitats i grups de recerca, i a través de premis i concur-
sos que busquen reconèixer iniciatives destacades de promoció de 
la pau. 

El Premi ICIP Construcció de Pau, amb onze anys de trajectòria, és 
el guardó de referència de la institució. 

Com a iniciatives adreçades a un públic jove, destaquen el Concurs 
de Hip-hop per la Pau i el Premi ICIP Alfons Banda, el qual forma 
part dels Premis de Recerca Jove. 

Cerimònia de lliurament del Premi ICIP 
2022 al Parlament de Catalunya el dia 
21 de setembre, coincidint amb el Dia 
Internacional de la Pau.
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El guardó el concedeix la Junta de Govern de l’ICIP i consisteix en un reconeixement 
públic, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau, artista i activista Adolfo Pé-
rez Esquivel, anomenada Porta del Sol, i una dotació econòmica de 6.000 euros. 

L’any 2022 el Premi ICIP ha guardonat el conjunt d’iniciatives de pau de la societat 
civil del País Basc “per la seva contribució a l’avenç de la pau, la fi de la violència 
política i la creació de nous marcs de convivència i reconciliació”. Entre aquests 
iniciatives, s’engloben nombroses entitats, col·lectius i ONG. Algunes han tingut un 
paper clau en avançar cap a la resolució del conflicte, com el Foro Social Permanen-
te o com les ja dissoltes Coordinadora Gesto por la Paz i Elkarri/Lokarri.

També s’inclouen entitats que treballen per l’educació per la pau, la promoció de la 
convivència i els drets humans, agrupades en el Foro de Asociaciones de Educación 
en Derechos Humanos y por la Paz, amb un paper destacat de Gernika Gogoratuz. 
Finalment, el premi destaca les experiències de diàleg protagonitzades per víctimes, 
com ara els Encuentros Ciudadanos-Memoria Lab o els Encuentros restaurativos 
entre presos i víctimes d’ETA.

L’any 2022 s’ha obert la convocatòria de la dotzena edició del Premi 
ICIP, que es resoldrà l’any 2023.

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. 

2 Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau

L’acte de lliurament dels 
premis del 6è Concurs 
de Hip-hop per la Pau 
ha tingut lloc el mes 
d’abril a la Lleialtat Sant-
senca de Barcelona, 
amb participació dels 
grups guardonats.
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Modalitat 1: adreçada a estudiants d’ESO, formació professional 
i batxillerat de Catalunya

▪ Primer premi: “Respect”, videoclip creat per alumnes de 3er d’ESO de l’Insti-
tut Bages Sud de Castellbell i el Vilar (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 de situacions que porten a 
l’assetjament escolar o a la discriminació per orientació sexual. 

▪ Segon premi: “Pandèmia i drets humans”, videoclip creat per alumnes de 3er 
d’ESO de l’Institut Escola Lloret de Mar (La Selva), guanyador d’un taller de rap 
impartit per un/a professional del hip-hop. En aquest cas és una obra de denún-
cia de la situació per la que passen milers de persones que es llancen al mar per 
intentar arribar a Europa des de l’Àfrica. 

▪ Mencions especials: Amor i respecte”,videoclip creat per alumnes de l’Institut 
Domus d’Olivet de Canovelles (Vallès Oriental); i “Llutícia”, obra dels alumnes de 
l’Institut Vall de Llémena de Sant Gregori (Gironès).
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El Premi ICIP Alfons Banda reconeix treballs de l’alumnat de segon cicle d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) i d’educació postobligatòria (Batxillerat i cicles forma-
tius 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’espe-
rit científic del jovent. 

3 Premi ICIP Alfons Banda

4 Subvencions

L’any 2022 s’ha obert la convocatòria de la sisena edició del Premi 
ICIP Alfons Banda, que es resoldrà l’any 2023.
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Un any més, l’ICIP ha obert les convocatòries anuals per a la concessió d’ajuts a tre-
balls de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP) i per a projectes d’entitats, fundacions i 
cooperatives sense afany de lucre destinats a la promoció de la pau.

El 2022 l’import global de cada línia de subvencions s’ha incrementat fins a 80.000 
euros. 

Projectes subvencionats en la convocatòria 2022 de treballs de 
recerca en l’àmbit de la pau: 

▪ Les noves normes de deguda diligència obligatòria com a resposta per fer front 
a la violència que pateixen les persones defensores dels drets humans i el medi 
ambient (Universitat Rovira i Virgili).

▪ Representacions i experiències de les comunitats implicades en conflictes bèl·lics en 
els espais patrimonials de memòria (Centre d’Estudis d’Hoteleria i Turisme, CETT).

▪ Incorporació de la perspectiva feminista i interseccional a les polítiques locals de 
seguretat (Fundació Universitària Balmes).

▪ Diàlegs de vida onírica: Experiències de violència i perspectives sobre la pau en 
grups de dones (Universitat de Barcelona).

Modalitat 2: adreçada a joves d’entre 12 i 25 anys vinculats a cen-
tres i entitats juvenils, cultural, cíviques o d’acció socioeducativa 
de Catalunya

▪ Primer premi: “Is the same”, videoclip creat per joves de la Fàbrica Jove de Salt 
(Fundació Catalana de l’Esplai) de Salt (Gironès), guanyadors de l’enregistrament 
i producció musical d’una peça de rap en un estudi professional de gravació amb 
assessorament artístic. L’obra parla de temes com la discriminació per ètnia, la 
immigració i el masclisme. 

▪ Segon premi: “Déjanos vivir en paz”, videoclip creat per joves del Club Infantil i 
Juvenil Santfeliu – Sant Ildefons de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), guan-
yador d’un taller de rap impartit per un/aprofessional del hip-hop. L’obra parla de la 
desigualtat i la discriminació per raó de gènere.

L’any 2022 s’ha obert la convocatòria de la vuitena edició del concurs, 
que es resoldrà el 2023.

Treballs guardonats amb el V Premi ICIP Alfons Banda

▪ “Analyse comparative des chansons de la guerre civile espagnole (1936-1939)” 
d’Anna Pons Muns de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa.

▪ “Consum de moda sostenible per a adolescents”, de Marta Pons Obradós de l’Ins-
titut Berenguer IV d’Amposta.
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▪ La responsabilitat de l’estat i les entitats privades per crims internacionals a 
l’Amazònia Brasilera: el preu de la cobdícia (Universitat Autònoma de Barcelona).

▪ Les trobades de noviolència a Castellterçol i el moviment pacifista a Catalunya. 
Acció-Reflexió (Universitat de Barcelona).

▪ L’odi a les xarxes socials: l’àgora de la misogínia. Anàlisi dels discursos antifemi-
nistes i de les cobertures mediàtiques i institucionals d’aquestes problemàtiques a 
Twitter, Facebook i Instagram (Universitat de Lleida).

▪ D’un jovent per a la guerra a un jovent per a la pau. Moviments Juvenils i Educació 
(1914- 2022). Passat, present i futur (Universitat de Barcelona).

Projectes subvencionats en la convocatòria 2022 d’entitats sen-
se afany de lucre:

▪ Desvelant la privatització de la guerra a Ucraïna: recerca, comunicació i incidència 
sobre les vulneracions de drets humans per part d’EMSP (Novact).

▪ Dones Migrants Constructores de Pau (Mujer Diáspora).
▪ Veus Migrants LAB: Laboratori pel foment de la participació política i social de les 

persones migrants a Girona (Associació cultural per a la cooperació al desenvolu-
pament AZAHARA).

▪ Cures en la diàspora (Cooperativa de comunicació Crisàlide, SCCL).
▪ Correspondències. Intercanvi fotogràfic entre dones supervivents de violències 

masclistes de Barcelona (Catalunya) i Nablus (Palestina) (Associació HÈLIA de 
suport a les dones que pateixen violència de gènere).

▪ La comuna siriana, veus de la diàspora (Associació Col·lectiu de Periodistes Con-
trast).

En tots dos casos, el període d’execució dels projectes ha començat l’1 de setembre 
de 2022 i s’allargarà fins 31 d’agost de 2023.
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Des de la seva creació, l’ICIP ha produït diferents exposicions i 
materials audiovisuals, relacionats amb les temàtiques de les quatre 
àrees de treball, que estan a disposició de les entitats, organitzacions 
i administracions que estiguin interessades a fer-ne difusió. 
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“Para volverte a ver”

Curt que mostra l’exili colombià a Europa i la seva contribució en el procés de la 
Comissió de la Veritat de Colòmbia. El documental, produït per Mandorla Films, 
s’ha estrenat el mes de juliol coincidint amb la presentació de l’Informe Final de la 
Comissió a Barcelona i a Lleida. Posteriorment, s’ha projectat en festivals europeus 
a Florència, Fuerteventura, Tolosa i York, i també a Caracas (Veneçuela), al Festival 
Internacional de Cinema de Drets Humans on ha rebut una menció especial.

“Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a Cen-
treamèrica”

Exposició creada per Ruido Photo i produïda per l’ICIP. A través de la fotografia i 
d’entrevistes, la mostra 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, posa cara a persones valentes 
que dediquen el seu temps a fer front a aquestes violències, amb una sorprenent 
capacitat de resiliència. 

L’any 2022 la mostra s’ha pogut veure a Granollers, Ripoll, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts i Terrassa.

“Món - tanca”

Exposició creada pel col·lectiu Enmendio i produïda per l’ICIP, que ofereix una 
reflexió sobre murs i fronteres, i explora maneres de superar la lògica de la separació 
i l’estigmatització. L’octubre de 2022 la mostra ha estat exposada a la Universitat de 
Lleida, on el col·lectiu Enmedio hi ha organitzat un taller de reflexió.
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L’ICIP disposa de quatre col·leccions de llibres, editats en col·labora-
ció 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 77 llibres.
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Títols publicats el 2022 

▪ Papers de pau (edició de Mar Valldeoriola i Jordi Algué). Col·lecció “Clàssics de la 
Pau i la Noviolència”, coeditada amb Angle Editorial. 

 Recull de 41 textos d’Arcadi Oliveres, alguns inèdits, que evoquen el seu llegat 
pacifista, des de la denúncia de la guerra a la necessària cultura de pau.

▪ Sobre la violència, de Hannah Arendt (reedició). Col·lecció “Clàssics de la Pau i 
la Noviolència”, coeditada amb Angle Editorial. 

 Reflexió sobre la retòrica de la violència i els conceptes de poder, fortalesa, força i 
autoritat d’una de les pensadores polítiques més influents del segle XX.

▪ Un marc alternatiu per a la seguretat, de Teddy Baker, Olga Batallé i Francesc 
Teodoro. Col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”. 

 Manual que entrellaça diferents teories crítiques sobre el model de seguretat domi-
nant, purament estatal i armada, i que ens obre perspectives alternatives.
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L’any 2022 l’ICIP també ha treballat en les edicions de quatre títols que es publicaran 
el primer trimestre de 2023: 

▪ Fer Front. Resistència al servei militar i antimilitarisme a Catalunya (1971-
1989), de Carlos Ángel Ordás. Col·lecció “Noviolència i lluita per la pau”, coeditada 
amb Pagès editors.

▪ Polítiques locals de seguretat humana i comunitària: Bones pràctiques a la 
demarcació de Barcelona, de Nora Miralles Crespo. Col·lecció “Eines de pau, 
seguretat i justícia”. 

▪ Bidelagun. Acompañamiento a procesos de diálogo en Euskal Herria, d’Aitzi-
ber Blanco. Col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”. 

▪ ETA: el desenlace. La paz esquiva en el País Vasco, de Teresa Whitfield. 
Col·lecció “Paz y seguridad”.
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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. El 
centre està obert al públic en general i el seu principal servei és el de 
préstec.

Els seus àmbits específics abasten des de la noviolència, la construc-
ció 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.

El 2022 ha vingut marcat, en relació al servei de préstec, pel canvi de seu de la 
institució el mes de juny, que ha suposat que la biblioteca deixi de tenir un espai físic 
independent. A la nova seu s’ha hagut d’adaptar l’espai d’oficines per encabir tota la 
col·lecció completa, però aquest fet ha afectat molt en l’ús del fons i la facilitat d’accés 
als documents. Actualment, només hi ha un punt de treball habilitat per a usuaris.

El canvi ha suposat una alteració brusca del servei presencial de biblioteca durant uns 
mesos. A efectes numèrics, s’ha registrat un increment molt baix del número d’usuaris 
registrats per usar els serveis de préstec. Actualment, tenim 580 persones usuàries 
pròpies a la base de dades.

La biblioteca és membre de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Genera-
litat de Catalunya (XBEG) i des del 2016, membre associat del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). També està integrada al Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats Catalanes (CCUC) amb més de 5 milions de títols que dóna accés 
a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques 
membres del CSUC i d’altres biblioteques associades. Durant el 2022, tot i donar un 
servei al públic molt més limitat, ha continuat l’augment progressiu del fons. En total 
es van adquirir 165 noves monografies, amb la qual cosa la biblioteca disposa de 
9.700 volums, la majoria dels quals són llibres, però també materials audiovisuals. El 
servei de préstec s’ha mantingut actiu durant tot l’any gràcies en bona part al préstec 
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interbibliotecari, és a dir, dels centres que formen les xarxes on la biblioteca participa 
activament. 

De fet, un dels objectius fixats per l’any 2022 era augmentar la relació amb altres 
biblioteques, especialment les públiques adreçades a perfils de població més genèrics. 
En aquest sentit, hem treballat especialment el camp de la distribució de les nostres 
publicacions a tot el territori català, hem potenciat els clubs de lectura i hem compartit 
experiències professionals amb centres similars.

Clubs de lectura

Durant el 2022 l’ICIP ha ofert diversos clubs de lectura en col·laboració amb bibliote-
ques públiques, tot aprofitant l’enfocament literari dels llibres publicats a la col·lecció 
“Clàssics de la pau i la noviolència”.

Sessió sobre el club de lectura 
realitzat a la Biblioteca Sant Ger-
vasi de Barcelona, el novembre 
de 2022.

Amb Biblioteques de Barcelona hem inclòs el títol Les aventures d’en Wesley Jack-
son a un dels clubs de lectura oberts, en una sessió molt concorreguda celebrada a 
la Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall. També es va celebrar un club de lectura 
virtual, una iniciativa que promou la lectura i el diàleg a través de les noves tecnolo-
gies. Es tracta de clubs de lectura en què escriptors, editors, traductors i periodistes 
culturals conversen amb els lectors a través d’una app de missatgeria instantània 
(Tellfy) i per videoconferència, cosa que permet una lectura augmentada de les 
obres, que són en format digital. Durant tot el mes de novembre va estar obert el 
club també sobre l’obra de Saroyan, que vam editar en ePub per a l’ocasió, i que va 
ser conduït per Jordi Martín Lloret, el seu traductor.

Amb la Biblioteca Just M. Casero de Girona hem coorganitzat un club de temàtica 
de pau amb diverses lectures de publicacions de l’ICIP. La primera sessió, també 
sobre el llibre de Saroyan, la va conduir Irene Pujadas, i en el mateix cicle durant el 
primer semestre de 2023 n’hi ha dues més de programades en què es les persones 
inscrites debatran sobre el llibre Papers de Pau, recull de textos d’Arcadi Oliveres, 
i Transparentes: historias del exilio colombiano, de Javier de Isisi, que plasma una 
part del treball de la Comissió de la Veritat de Colòmbia.  

Bibliografia sobre construcció de pau

Des de la Biblioteca de l’ICIP s’ha elaborat la bibliografia “Construcció de pau i 
resolució de conflictes” per a la col·lecció de bibliografies temàtiques del Servei de 
Biblioteques Públiques de Catalunya. Es tracta d’una selecció de lectures per entendre 
la construcció de pau des de diferents enfocaments i que inclou moltes publicacions 
pròpies de l’ICIP.

La bibliografia s’ha elaborat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament i en coordinació amb el Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya.

Vinculat amb la bibliografia temàtica, l’ICIP va fet una donació de 750 llibres publi-
cats per la institució a un total de 28 biblioteques públiques de Catalunya, adherides 
al programa Biblioteques sense Fronteres en l’edició ”Llegir els conflictes, construir 
pau”.
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Visites internacionals

A escala internacional, la biblioteca de l’ICIP ha intercanviat publicacions amb el Mu-
seo Casa de la Memoria de Medellín (Colòmbia) i, a partir d’una visita presencial, ha 
pogut conèixer de primera mà la tasca social i el rol que pot desenvolupar la bibliote-
ca Parque San Javier, del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

A través de la distribuïdora Fares Libros, s’ha fet arribar la col·lecció completa “Paz y 
Seguridad” a diverses entitats colombianes, com ara la Universidad de Ibagué, al Nodo 
de Paz y Región, i a l’Agencia para la Reincorporación y la Normalización- ARN.

El 2022 també hem rebut la visita de la directora de Gernika Gogoratuz, María Oian-
guren. El centre, ubicat al País Basc, ha incorporat totes les publicacions de l’ICIP al 
seu fons especialitzat. També hem participat activament a fires i jornades del sector, 
com la Feria Internacional del Libro (LIBER), la Setmana del Llibre en Català o la 
Fira Literal. 
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Una de les principals apostes de l’ICIP és crear sinergies entre actors 
socials, acadèmics i institucionals, tant a Catalunya com a nivell glo-
bal. Aquesta aposta es tradueix en diversos nivells de col·laboració. 

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 25 ONG, centres d’investigació, fundacions, càtedres, instituts 
i persones relacionades amb la investigació i educació per la pau al conjunt de 
l’Estat espanyol. 

 El 2022 l’ICIP ha participat a la celebració dels 25 anys de creació de la xarxa a 
Saragossa, en un acte en que el professor Antoni Pigrau, exmembre de la Junta 
de Govern de l’ICIP, va rebre el premi Francisco A. Muñoz, en reconeixement a la 
seva trajectòria en el foment de la pau. 

▪ Comissió de la Veritat de Colòmbia

 L’ICIP ha actuat del 2019 al 2022 com a Secretaria Tècnica de la Comissió de 
la Veritat de Colòmbia a Europa, exercint la coordinació dels 15 grups de treball 
actius a 11 països europeus. L’objectiu de la Secretaria ha estat documentar les 
experiències de l’exili colombià (vegeu l’apartat de l’àrea de treball “Memòria, con-
vivència i reconciliació”). 

 Aquesta tasca ha comportat una coordinació amb entitats de referència com ara 
Hegoa (País Basc), swisspeace (Suïssa), la Fundació Sueca pels Drets Humans 
(Suècia) i l’Instituto CAPAZ (Alemanya). La Secretaria Tècnica ha culminat les 
seves funcions el 2022 un cop ha finalitzat el mandat de la Comissió, amb  la pre-
sentació i socialització de l’informe final.
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▪ Consell Català de Foment de la Pau

 El director de l’ICIP té el càrrec de vicepresident 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, reconegu-
des 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. 

▪ European Peace Liason Office, EPLO

 L’objectiu d’aquesta plataforma europea d’ONG és influir en les polítiques públi-
ques 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 48 institucions membres provinents de 18 països 
diferents i l’ICIP és l’únic membre de l’Estat espanyol. L’any 2022, el director de 
l’ICIP, Kristian Herbolzheimer, ha renovat com a membre de la junta directiva de la 
xarxa, càrrec que ocupa des del 2020. L’ICIP forma part d’EPLO des de 2019.

▪ Plataforma per a la Construcció de Pau a Mèxic

 L’ICIP és una de les organitzacions impulsores d’aquesta nova Plataforma que 
s’ha configurat des del 2019, en part fruit del I Fòrum internacional per a la Cons-
trucció de Pau a Mèxic que l’ICIP, Serapaz i la Taula per Mèxic van convocar a 
Barcelona. La creació de la Plataforma es va formalitzar el 28 d’octubre amb un 
acte simbòlic a la comunitat d’Acteal, Chiapas. 

 Es tracta d’un esforç articulador de caràcter local, regional, nacional i internacio-
nal. Està conformat per organitzacions i persones activistes, periodistes, artistes 
i acadèmiques compromeses amb la transformació de la violència a través d’un 
enfocament de construcció de pau. Vol ser un espai d’anàlisi compartida, intercan-
vi de coneixements, solidaritat i acció col·lectiva.

▪ Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 L’ICIP és 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. La participació formal de l’ICIP a la 
Taula permet enfortir la tasca relacionada amb la construcció de pau a Colòmbia, 
sobretot en l’àmbit de l’acompanyament a processos de veritat, justícia i reconeixe-
ment de les víctimes del conflicte armat colombià. L’ICIP participa regularment a 
les activitats de la Taula, com són les Jornades anuals celebrades el novembre de 
2022 amb el títol “Colòmbia cap a la pau total: reptes i esperances”.

▪ Xarxa Llatinoamericana de Dones, Pau i Seguretat

 L’ICIP forma part des de 2020 d’aquesta aliança que té per objectiu 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, incidència i acció 
col·lectiva. El 2022 la trobada anual de la xarxa va tenir lloc a Ciutat de Mèxic del 
10 al 14 d’octubre. 

 Entre altres activitats, al llarg de l’any el grup ha realitzat tallers presencials i vir-
tuals sobre seguretat i diàleg a Mèxic i a Colòmbia, ha participat al Congrés sobre 
Construcció de Pau amb perspectiva de Gènere de la Universidad Iberoamericana 
de Ciutat de Mèxic (IBERO), ha organitzat un procés de formació per a 30 per-
sones integrants de les organitzacions de la xarxa. La formació s’emmarca en el 
desenvolupament d’una Escola Feminista que properament estarà disponible per 
al públic general com a curs virtual d’especialització.

▪ Ciutats Defensores dels Drets Humans

 Des de l’any 2013 l’ICIP forma part de les institucions públiques i organitzacions 
que donen vida al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, en el qual parti-
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cipen diferents municipis catalans. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer la 
tasca dels i les activistes pels drets humans d’arreu del món a través del seu propi 
testimoni i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’integrar la defensa dels 
drets humans en la nostra tasca quotidiana. 

 L’any 2022 el projecte ha constat de dues gires i els eixos temàtics han estat la de-
fensa de la terra i el medi ambient; la defensa de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+; 
el dret a la pau, drets civils i polítics; i el dret de les persones migrades i refugia-
des. Hi ha participat 13 activistes procedents de Colòmbia, El Sàhara, El Salvador, 
Espanya, Filipines, Ghana, Grècia, Hondures, Líban, Mèxic i Sud-Àfrica. 

▪ Setmana per la Pau Arcadi Oliveres

 L’ICIP ha participat activament a la primera Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres, 
una iniciativa de Justícia i Pau, que ha tingut lloc del 27 al 30 de juny a Barcelona, 
amb l’objectiu de mantenir viu el missatge i llegat d’Arcadi Oliveres. La Setmana 
per la Pau s’ha presentat com un espai de trobada, obert a la participació de tota la 
ciutadania, per repensar el futur per a la nostra societat. 

 En el marc de la iniciativa, l’ICIP ha coorganitzat “La plaça del diàleg”, juntament 
amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Lafede.cat. L’espai ha 
comptat amb una biblioteca humana i amb una exposició de carrer.

▪ II Fòrum Internacional 
Youth Act!

Enguany l’ICIP ha organitzat di-
versos tallers en el marc d’aquest 
fòrum de joventut, celebrat el 
mes de juny a la capital catalana 
i liderat pel Servei Civil Interna-
cional de Catalunya i el Consell 
de la Joventut de Barcelona. El 
fòrum ha reunit joves d’arreu de la 
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3 Col·laboracions

En aquest apartat s’inclouen les col·laboracions establertes al llarg de l’any amb 
institucions, universitats i centres de recerca i acadèmics, organitzacions socials i 
culturals per a la coorganització d’activitats, projectes, publicacions i iniciatives com-
partides, i col·laboracions a partir de projectes subvencionats per l’ICIP.

3.1 Institucions

▪ Ajuntaments de Barcelona, Capellades, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida, Manresa, Prat de Llobregat, Ripoll, Ripollet, Sabadell, Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts i Terrassa. 

▪ Centre d’Estudis d’Opinió
▪ Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
▪ Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya (regió policial central)
▪ Diputació de Barcelona (Oficina de Cooperació Descentralitzada)
▪ Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Mediterrània per compartir estratègies de resistència comunes i per generar propos-
tes compartides.

D’altra banda, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona l’ICIP 
també ha participat el 2022 en l’organització de dues sessions de treball amb joves 
per debatre la relació entre l’activisme juvenil i la cultura de pau.

▪ Perifèria Beat Festival

 L’ICIP s’ha estrenat el 2022 com a institució participant del Perifèria Beat, el festi-
val d’art urbà de Barcelona que s’ha celebrat el mes d’octubre en diferents espais 
de la ciutat. L’ICIP ha convidat la rapera Rebeca Lane procedent de Guatemala i 
ha organitzat la taula rodona “Peace beats: cultura urbana i vincles comunitaris” 
(14 d’octubre).

Taller amb joves en el marc del 
fòrum Youth Act!, celebrat a 
Barcelona el juny de 2022.
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▪ Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
Agència Catalana de la Joventut, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible - Aliança Cata-
lunya 2030-, Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, Departament d’Edu-
cació, Departament d’Interior, Direcció General de Cooperació de la Generalitat 
de Catalunya, Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de 
Catalunya). 

▪ Parlament de Catalunya (Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial i Mesa del Parlament)

▪ Colòmbia: Comisión para el Esclarecimento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ, Jurisdicción Especial 
para la Paz i Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

3.2 Universitats i altres centres de recerca i acadèmics

▪ African Peace Research Association, AFPREA
▪ Centre d’Estudis d’Hoteleria i Turisme, CETT
▪ CIDOB 
▪ Emigra-CER Migraciones (UAB)
▪ EsadeEcPol, Center for Economic Policy (Espanya)
▪ Escola de Cultura de Pau 
▪ Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic)
▪ Globalcodes – Universitat Blanquerna
▪ Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
▪ Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional – Hegoa (País Basc)
▪ Instituto de investigacion Universidad Carlos III-Fundación Juan March de Ciencias 

Sociales
▪ International Peace Research Association, IPRA
▪ London School of Economics
▪ Rutgers University (Estats Units d’Amèrica)
▪ Universitat Autònoma de Barcelona
▪ Universidad Carlos III de Madrid (Espanya)
▪ Universitat de Barcelona
▪ Universitat Friedrich Schiller – Jena (Alemanya)
▪ Universitat de Girona
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▪ Universitat de Lleida
▪ Universidad Iberoamericana (Mèxic)
▪ Universitat Pompeu Fabra
▪ Universitat Rovira i Virgili 
▪ University of Aberdeen (Escòcia)

3.3 Col·laboracions amb organitzacions socials

▪ Asociación española de investigación para la Paz, AIPAZ
▪ Aluna Acompañamiento Psicosocial (Mèxic)
▪ Amics per a la UNESCO de Barcelona
▪ Artículo 19 (Mèxic)
▪ Associació Sabadell Colòmbia, Xarxa Solidària
▪ Ateneu Igualadí 
▪ Build Up
▪ 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)
▪ Comité Óscar Romero de Barcelona
▪ Comité para la Protección de Periodistas (Mèxic)
▪ Consell de Joventut de Barcelona
▪ Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
▪ Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida
▪ Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE (Colòmbia)
▪ Corridors - Dialogue through Cooperation (Alemanya)
▪ European Peace Liason Office, EPLO
▪ FundiPau
▪ Huacal
▪ International Fellowship of Reconciliation, IFOR
▪ Institut de Drets Humans de Catalunya
▪ Institute for Integrated Transitions (IFIT)
▪ Jass Mesoamérica
▪ Justícia i Pau
▪ Lafede.cat, organitzacions per la justícia global
▪ Movilizatorio (Colòmbia)
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▪ Novact
▪ Periodistas de A Pie (Mèxic)
▪ Plataforma para la construcción de la paz en Chiapas “Slamalil K’inal” (Mèxic)
▪ Red de Solidaridad para la Transformación Social, REDS
▪ Red Prodepaz (Colòmbia)
▪ Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible – FES (Colòmbia)
▪ Sudergintza (País Basc)
▪ Swisspeace (Suïssa)
▪ Taula per Mèxic
▪ Universitat Internacional de la Pau

▪ Entitats receptores d’una subvenció ICIP: aFFaC, associacions federades de 
famílies d’alumnes de Catalunya; AMELL, associació de monitors i educadors 
de Lleida; Associació Col·lectiu de Periodistes Contrast; Associació Cultural La 
Nave Va; Associació de dones subsaharianes de Banyoles Legki Yakaru; Asso-
ciació Internacional Peace Bureau Barcelona; Azahara, associació cultural per 
a la cooperació al desenvolupament; Centre Delàs d’Estudis per la Pau; Coope-
rativa de Comunicació Crisàlide; Fundació Educació Solidària; Hèlia, associació 
de suport a les dones que pateixen violència de gènere; Mujer Diáspora; Novact; 
Plàudite Teatre; Quepo. 

▪ Entitats guardonades amb el Premi ICIP 2022: Bakeola; Baketik; Emagune; 
Eskubidez; Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la 
Paz; Foro Ciudadano Donostia; Foro Social Permanente; Fundación Fernando 
Buesa; Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz; Museo de la Paz 
de Gernika; Unesco Etxea. 

▪ Entitats membres de la Plataforma para la Construcción de Paz en México: 
Brigada Marabunta; Centro de Colaboración Cívica (CCC); Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Consorcio Oaxaca; CORECO; Educa; 
Eutopía y Estrategia; Global Partneship for the Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC); Iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo; Partners Global; Perio-
distas de A Pie; Poder; Programa de Las Américas; Servicio Civil para la Paz de 
Pan para el Mundo; Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Serpaj; Serapaz; 
SweFor; Taula per Mèxic; Universidad de la Tierra.
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▪ Entitats membres del projecte Escuela Feminista: Cinep; CONAMIC - Coor-
dinadora Nacional de mujeres indígenas de Colombia; Colectivo de mujeres del 
Alto Ricaurte; Comisión de Mujeres de los Pastos kawsayñan; Corporación Coli-
bri Tejiendo Territorio; Fundación San Alonso Rodríguez de Honduras; JASS Me-
soamérica; Mujer Diáspora; Mujeres jóvenes constructoras de paz de Colombia; 
Organización de Mujeres Wayuu; Pazalianza; Red de mujeres para el empode-
ramiento político y económico de la Provincia de Vélez; Serapaz; Trece Pueblos 
Originarios de Tecamac; Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

▪ Entitats participants a projectes de promoció del diàleg: Asociación Activis-
tas en Transición; Avalot – UGT Jove; Confluència Jove; Creu Roja Joventut; 
Dialogue Labs; Escola de Cultura de Pau; Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya; Fundació Catalunya Europa; Joventut Nacionalista de Catalunya; 
Joventut Socialista de Catalunya; Nou Sol; Noves Generacions de Catalunya; 
ProtopiaLab; Sahara Ponent. 

▪ Entitats participants al projecte de treball amb la Comissió de la Veritat de 
Colòmbia: Instituto Hegoa; swisspeace; Instituto CAPAZ; Fundació Sueca pels 
DDHH; Caritas Noruega; Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia; Nido Catalunya de suport a la Comissió; Colectiva de Mujeres Refugiadas, 
Exiliadas y Migradas; Mujer Diáspora; Círculo de la Palabra de Barcelona; Gesta-
paz; Coordinadora d’ONGD i AMS de Lleida; Associació Sabadell Colòmbia, Xarxa 
Solidària; Grup Internodal de Gènere de suport a la Comissió; Foro Internacional 
de Víctimas; Grupo de Familiares de Europa - Abya Yala - de personas desapare-
cidas en Colombia; Xochicuicatl e.V. Asociación de mujeres latinoamericanas en 
Berlín; Fundación Voces y Saberes. 

3.4 Col·laboracions amb agents i organitzacions culturals

▪ Angle Editorial
▪ Biblioteca Just M. Casero de Girona
▪ Born Centre de Cultura i Memòria
▪ Colectivo Enmedio
▪ Fares Libros
▪ Hip-hop Works Spain
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▪ La Casa dels Clàssics
▪ La Conga Music
▪ La Setmana del Llibre en Català
▪ Mandorla Films
▪ Museo Casa de la Memoria (Medellín, Colòmbia)
▪ Pagès Editors
▪ Perifèria Beat Festival
▪ Ruido Photo
▪ Unlock Art
▪ Xarxa de Biblioteques de Barcelona
▪ Versembrant 

3.5 Autors/es de la revista Per la Pau (Número 40): 

▪ Ana Glenda Tager, Alianza para la Paz, Colòmbia
▪ Carolina Ricardo, Instituto Sou da Paz, Brasil
▪ Esperanza Hernández, Universidad La Salle, Colòmbia
▪ Jordi Mir, Universitat Pompeu Fabra, Catalunya
▪ José Antonio Guevara Bermúdez, Universitat Autònoma de Tlaxcala, Mèxic
▪ Mary Kaldor, London School of Economics, Regne Unit
▪ Mohamed Daghar, ENACT Africa
▪ Roger Mac Ginty, Durham Global Security Institute, Regne Unit
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El canal principal de difusió de la institució és el web www.icip.cat, disponible en 
català, castellà i anglès, i amb enllaços a les diferents xarxes socials on l’ICIP té 
presència. El web recull la informació referent a les quatre àrees de treball, els dife-
rents 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 el 2022 ha registrat un increment considerable del 
nombre de visites i usuaris. Aquest creixement respon en part a la integració, dins el 
web www.icip.cat, del contingut de la revista Per la Pau, que fins ara s’allotjava en un 
site diferenciat.

1 El web de l’ICIP

184.000
Pàgines vistes*

(110.000 el 2021)

+68% +141%

107.000
Sessions (visites)**

(44.000 el 2021)

+184%

82.000
Usuaris

(29.000 el 2021)

* 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). Quan una sessió 
es reprèn després de 30 minuts o més d’inactivitat, compta com una nova sessió.

L’ICIP ha culminat el procés de renovació d’identitat corporativa, ini-
ciat el 2021, amb l’aplicació de la nova imatge a tots els materials de 
difusió, interna i externa, online i offline.

L’ICIP ha culminat el procés de renovació d’identitat corporativa, ini-
ciat el 2021, amb l’aplicació de la nova imatge a tots els materials de 
difusió, interna i externa, online i offline.
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L’ICIP ha incrementat el 2022 el nombre de subscripcions al seu butlletí electrònic, 
fins a arribar a les 1.250. Els butlletins s’envien mensualment a les persones subs-
criptores per tal de fer arribar l’actualitat de la institució i les activitats en agenda. 

D’altra banda, l’ICIP té altres bases de dades per a difondre activitats i iniciatives per 
a un públic especialitzat, per exemple per al públic subscriptor de la revista Per la 
Pau i per al públic interessat en el Concurs de Hip-hop per la Pau.

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. Els diferents canals 
han mantingut una tendència creixent el 2022 en el nombre de seguidors i interaccions. 

Les xarxes amb més presència continuen sent Twitter i Facebook, si bé el 2022 també 
ha suposat un increment destacat del canal d’Instagram, que ha canviat el perfil inicial 
centrat en la difusió del fons de la Biblioteca per adreçar-se a un públic general, Linke-
din i YouTube. El canal ICIPTube permet la difusió en directe d’esdeveniments i actua 
com un repositori on poder recuperar els vídeos de les activitats enregistrades. 

Per últim, l’ICIP compta amb un canal de Flickr on es poden trobar les imatges més des-
tacades de les activitats pròpies. Actualment, es poden consultar un miler de fotografies. 

EVOLUCIÓ XARXES SOCIALS (nombre de seguidors)

 2020 2021 2022

TWITTER 7.900 8.700 9.500

FACEBOOK 6.500 6.500 6.600

INSTAGRAM - 300 975

YOUTUBE 625 975 1.100

LINKEDIN - 550 700 

2 ICIP e-Butlletins

3 Xarxes socials
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El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2022 (segons dades del tancament provisio-
nals) ha estat de 1.581.784,35 euros, repartits d’acord amb els capítols següents: 
Capítol I (813.979,26 euros), Capítol II (565.861,91 euros), Capítol IV (182.943,18 
euros) i Capítol VI (19.000 euros).

L’any 2022 l’equip humà de l’ICIP ha estat format per: 

1 Recursos

2 Organització

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

Kristian Herbolzheimer Jeppson
(director executiu)

Maria Fuentes Díaz
(secretària de direcció i presidència)

Direcció

Pablo Aguiar Molina
(tècnic d’àrea de treball)

Ana Isabel Barrera Osorio
(tècnica d’àrea de treball), fins al mes d’agost

Sandra Martínez Domingo
(tècnica d’àrea de treball)

Sílvia Plana Subirana
(tècnica d’àrea de treball)

Sabina Puig Cartes
(tècnica d’àrea de treball)

Àrees de treball

Guifré Miquel Fageda
(documentalista)

Biblioteca



També s’han incorporat dues persones amb un contracte en pràctiques, a partir del 
mes de juliol:

Elisenda Comadran Casas (tècnica d’àrea de treball)
Oriol González Badia (auxiliar administratiu de gestió econòmica)

El 2022 l’ICIP ha obert les següents convocatòries per a cobrir llocs de treball:

▪ Administratiu/va
▪ Auxiliar administratiu/va de gestió econòmica
▪ Tècnic/a superior per a l’àrea “Alternatives de seguretat”
▪ Tècnic/a de gestió econòmica

84   MEMÒRIA ICIP 2022   Informe anual d’activitats
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Jordi Cugat Pujol
(jurista)

Assessoria jurídica

Marta López Carabí
(gestora de subvencions i igualtat)

Gestió de subvenció

Ángeles Blanco Díaz
(cap economicofinancera i de recursos
humans), fins a novembre de 2022

Cristina Pons Gomar
(tècnica en gestió econòmica)

Chaimaa El Haddad El Haddad
(administrativa), a partir del mes de juny

Marisa Padilla Godoy
(administrativa)

Patricia Nubiola Ferrer
(tècnica de gestió econòmica), a partir del mes 
de novembre

Àrea economicofinancera

Eugènia Riera Casals
(tècnica de premsa i comunicació)

Chema Sarri Romo
(tècnic de premsa i comunicació)

Comunicació
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Col·leccions de llibres

Col·lecció “Clàssics de la pau i la noviolència”

Col·lecció “Eines de pau, seguretat i justícia”

Jordi Algué i Mar Valldeoriola (eds). 
Papers de pau. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau; Angle 
Editorial, 2022. Clàssics de la pau i la 
noviolència, 21.

Teddy Baker, Olga Batallé i Francesc 
Teodoro. Un marc alternatiu per a la 
seguretat. Eines de pau, seguretat i 
justícia, 27. 

Disponible en català, castellà i anglès.

Hannah Arendt. Sobre la violència. 
Barcelona: Institut Català Internacio-
nal per la Pau; Angle Editorial, 2011. 
Reedició 2022. Clàssics de la pau i de 
la noviolència, 4.

Informes ICIP

Enquesta ICIP

Revista Per la Pau

Annex   87

Informes 20/2022. La resistència civil 
noviolenta ucraïnesa davant la guerra, 
de Felip Daza, publicat per l’ICIP i 
Novact amb la col·laboració de la Frie-
drich-Schiller-University Jena i l’ONG 
alemanya Corridors.

Disponible en:
Català, castellà, anglès i ucraïnès. 

Polarització i convivència a Espanya 
2021. El paper dels territoris, per 
Amuitz Garmendia i Sandra León. 
ICIP i EsadeEcPol, 2022. 

Disponible en: 
Català i castellà, i resum executiu en 
anglès. 

Número 40 – maig 2022: Violències 
fora de contextos bèl·lics, coordinat 
per Sabina Puig

Disponible en: 
Català, castellà i anglès
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Documents ICIP

Annex   89

Document 21/2022. Relatoria del 
Fòrum Internacional “Periodisme i 
Construcció de Pau a Mèxic”, celebrat 
el juny de 2022 a Ciutat de Mèxic

Disponible en castellà.

Document 20/2022. Consideraciones 
a la propuesta de directiva europea 
sobre diligencia debida de las empre-
sas en materia de sostenibilidad, per 
Antoni Pigrau Solé i Daniel Iglesias 
Márquez.

Disponible en castellà i anglès.



Execució del pressupost
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 DRETS
 RECONEGUTS OBLIGACIONS
CONCEPTES NETS RECONEGUDES AJUSTOS RESULTAT
1.	(+)	Operacions	no	financeres	(cap.	1	a	7)	 1.204.413,49	 1.413.049,69	 	 (-)208.636,20
(+)	Operacions	corrents	(cap.	1	a	5)	 1.185.413,49	 1.407.180,30	 	 (-)221.766,81
(+)	Operacions	de	capital	(cap.	6	i	7)	 19.000,00	 5.869,39	 	 13.130,61
2.	(+)	Operacions	amb	actius	financers	(cap.8)	 	 	 	 -
I.	Resultat	pressupostari	de	l’exercici	(1+2+3)	 1.204.413,49	 1.413.049,69	 	 (-)208.636,20
II.	Variació	neta	de	passius	financers	(cap.	9)	 	 	 	 -
III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II) 1.204.413,49 1.413.049,69  (-)208.636,20

AJUSTOS:
3.	Crèdits	gastats	finançats	amb	romanent	de
tresoreria per a despeses generals
-	Incorporació	de	romanents	exercici	2021	 	 	 205.251,01
4.	Desviacions	de	finançament	negatives	de	l’exercici	 	 	 15.914,69
5.	Desviacions	de	finançament	positives	de	l’exercici   (-)12.529,50
TOTAL AJUSTOS   208.636,20 208.636,20
IV. SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI    -

Resultat pressupostari 2022

Informació gràfica pressupost 2022

Ingressos Despeses

Altres
ingressos

Aportacions
Gencat

Capítol 1
Remuneracions
de personal

Capítol 6
Inversions
reals

Capítol 4
Transferències

corrents

Capítol 2
Despeses corrents
de béns i serveis
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