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PrESENTaC IÓ

En acabar aquest quart Informe anual d’activitats. Memòria ICIP 
2012, féu cinc anys de l’aprovació de la Llei 14/2007 pel Parla-
ment de Catalunya, que creà l’Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP). La posada en funcionament, però, fou més lenta: fins 
el 17 de setembre de 2008 no es constituí la Junta de Govern, amb 
nou membres nomenats pel Parlament d’entre els vint proposats  
pel Consell Català de Foment de la Pau, i tres designats lliurement pel 
Govern. I no fou fins el juliol del 2009 que s’inaugurà la seu social  
de l’Institut, a Gran Via 658 i, de fet, que començà l’activitat visible de 
l’ICIP. Poc abans, s’havien aprovat i publicat al DOGC dos docu-
ments cabdals per a l’ICIP previstos a la Llei: el Pla Pluriennal 2009-
2012 i el Reglament Orgànic.

Durant l’any 2013, el Parlament haurà de renovar la totalitat dels 
membres de la Junta de l’ICIP, set en funció dels canvis a la Llei, 
probablement prorrogant el mandat d’alguns d’ells i substituint-ne 
d’altres. Això significa que aquest és el darrer Informe que hauran 
aprovat tots els membres de la Junta de Govern designats pel Par-
lament l’any 2008, amb l’excepció d’Anna Bastida, que renuncià vo-
luntàriament per malaltia abans d’acabar el seu mandat. La Junta 
elaborarà un breu Informe final al llarg del 2013.

D’aquí que aquesta presentació sigui més breu de l’habitual. Em li-
mitaré a senyalar que, formalment, l’Informe segueix, en la lletra i 
en l’esperit, els trets dels dos inicials. Primer, s’entén un dret i un 
deure: serveix per retre comptes i facilitar que hom pugui fer balanç, 
institucionalment i socialment, i, també, per facilitar que hom pu-
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gui preservar de l’oblit el que s’ha fet. Segon, opta per maximitzar 
l’asèpsia, per estar-se de qualificar i de judicar. Altrament dit, faci-
litant que es pugui judicar de primera mà, si algú ho vol, allò que es 
presenta. Això explica també el CD que acompanya l’Informe i que 
recull tot el text, una sèrie de documents de l’ICIP i, sobretot, totes 
les publicacions de l’any. I, en tercer i darrer lloc, el fil conductor 
de la Memòria, la seva estructura, és el mateix que vertebra tota la 
feina de l’ICIP: el seu Pla Pluriennal 2009-2013, que diferencia tres 
eixos finalistes o substantius (recerca; formació i difusió; construc-
ció de pau i prevenció de conflictes) i tres d’instrumentals, i les ei-
nes per aconseguir els substantius (internacionalització i serveis a 
altres actors, recursos i organització). Aquest darrer apartat inclou 
també les dades de la memòria econòmica i auditoria.
 
Voldria, per acabar, destacar dues coses. Primer, la molta feina feta 
per tot l’equip de l’ICIP per ajustar la nostra activitat a la situa-
ció pressupostària derivada de la caiguda d’ingressos, provocada 
per la crisi i les diverses mesures que al respecte ha pres el Govern 
de la Generalitat durant l’any 2011 i 2012. Tornar a xifres pressu-
postàries una mica inferiors a les de la posada en funcionament 
de l’ICIP, quan encara no s’havien contret obligacions pluriennals 
com les derivades dels ajuts predoctorals, ha tensionat l’activitat de 
la institució. Segon, que la feina que presentem, de ben segur mi-
llorable, s’inspira totalment en el mandat que donà el Parlament 
de Catalunya a la Junta de Govern mitjançant la Llei de creació i 
la designació de nou dels seus membres. Una feina que no hauria 
estat possible sense la voluntat i la tasca de tots els membres de la 
Junta, de l’equip humà de l’ICIP, amb la directora en un lloc molt 
destacat, i de moltes persones que —al Parlament, a les administra-
cions, al departament de Governació i de Relacions Institucionals, 
a la societat civil i a les universitats— ens han donat molts cops de 
mà. Gràcies a totes elles. 

Rafael Grasa, President de l’ICIP 
(rgrasa.icip@gencat.cat)
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L ’ IC IP  2012 D ’uN COP D ’uLL

La INST I TuC IÓ

Creació:
Parlament de Catalunya, desembre de 2007, mitjançant Llei 
Seu social: 
Gran Via 658, 08010, Barcelona
Seu oficines:
Avinguda Diagonal 409, 6a planta, 08008, Barcelona
Junta de Govern: 
11 membres (8 membres nomenats pel Parlament de Catalunya  
i 3 pel Govern)
President: 
Rafael Grasa
Directora: 
Tica Font
Equip humà:
13 persones
Pressupost definitiu 2012: 
1.191.482,96 euros1

Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Pla Pluriennal 
2009-2013 (juliol 2008, ampliat un any durant el 2012), Reglament 
orgànic de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009); Llei 11/2011 de reestructura-
ció del sector públic per agilitar l’activitat administrativa (2011).

1.  Inclou la reducció del 20% de les transferències de la Generalitat, per l’aplicació 
de l’Acord de Govern de 5 de juny 2012. El pressupost aprovat per l’exercici era de 
1.487.050,00 euros.
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aCT IV I TaTS 2012

1 .  rECErCa

Nombre d’ajuts per a estudis predoctorals concedits: 16 ajuts  ■

renovats per un import de 267.944,32 euros. 
Nombre de Working Papers publicats: 8 ■

Nombre de Policy Papers publicats: 3  ■

Nombre de Dossiers Bibliogràfics publicats: 4 ■

Nombre de seminaris de recerca realitzats: 5 ■

Nombre de llibres nous catalogats: 728 ■

Nombre de revistes disponibles on-line: 155 ■

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

Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives totals: 31 ■

Nombre de persones que hi han assistit: al voltant de 2.000 ■

Nombre de llibres coeditats: 6 ■

Nombre d’actes pel territori català (excepte Barcelona): 10 ■

Nombre de publicacions ICIP (Informes, Documents, altres): 8 ■

Nombre de butlletins i de revistes Per la Pau /Peace in Progress  ■

publicades: 11 butlletins i 4 edicions de la revista

3 .  CONSTruCC IÓ DE Pau I  PrEVENC IÓ 
DE CONFL ICTES

Nombre de seminaris, jornades, activitats sobre construcció de pau:
A Catalunya: 53 ■

Fora de Catalunya: 7 ■
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4 .  SErVE IS  a aLTrES ENT I TaTS 
I  OrGaNITzaC IÓ INTErNa DuraNT EL 2012

Nombre de convenis signats: 4 ■

Col·laboracions amb altres entitats o organitzacions: 28 ■

Participació en iniciatives a nivell internacional: 12 ■

Nombre de places convocades: El 2012 no s’ha fet cap convo- ■

catòria.
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aCT IV I TaT  INST I TuC IONaL

L’any 2012, les principals activitats institucionals de l’ICIP van ser 
la celebració de les dates commemoratives anuals –amb motiu del 
Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, el 30 de gener, i el Dia In-
ternacional de la Pau, el 21 de setembre– i la compareixença anual 
davant del Parlament.

A més, es va atorgar el Premi ICIP Constructors de Pau, de caràcter 
anual, a Luz Marina Bernal, Carmenza Gómez, María Sanabria, Me-
lida Bermúdez i Lucero Carmona, cinc dones colombianes membres 
del grup anomenat ‘Madres de Soacha’.

D’altra banda, i fruit del compromís manifestat arran de la conces-
sió, l’any 2011, del Premi extraordinari ICIP Constructors de Pau al 
Parlament de Catalunya, es van organitzar les jornades Les institu-
cions medievals de pau a Catalunya. Llegat històric i lliçons per a 
la construcció de pau, celebrades el 8 i 9 d’octubre al Palau del Par-
lament. Les jornades tenien per objectiu analitzar el present i pas-
sat de les institucions de pau, partint del paper de les institucions 
de pau catalanes tradicionals –Pau i Treva i el Consolat de Mar– a 
la llum dels vint anys de l’ambiciosa agenda de construcció de pau 
de Nacions Unides feta pública el 1992.

A finals d’any, la Junta de Govern de l’ICIP aprovà prorrogar el pla 
pluriennal tot l’any 2013. L’avaluació final es farà durant el 2013 i 
el 2014 s’aprovarà un nou pla pluriennal.

Pla Pluriennal

2009-2012

(PDF) 
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1 .  La JuNTa DE GOVErN

La Junta de Govern de l’ICIP està integrada per 11 membres, 8 es-
collits pel Parlament i 3 nomenats pel Govern. 

MEMBrES ESCOLL I TS  PEL ParLaMENT 

Alfons Banda i Tarradellas, vicepresident de l’ICIP. Fundador 
i patró de la Fundació per la Pau.

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

Rafael Grasa i Hernández, professor de Relacions Internacio-
nals de la UAB. Actua com a president de la Junta, per elecció unà-
nime dels seus membres.

Àngels Mataró i Pau, directora de l’Associació de Nacions Uni-
des a Espanya (ANUE).

Arcadi Oliveres i Boadella, professor del Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la UAB.

Antoni Pigrau i Solé, catedràtic de Dret Internacional Públic, 
Universitat Rovira i Virgili (URV).

Mònica Sabata i Fernández, psicòloga.

Josep Maria Terricabras i Nogueras, catedràtic del Departa-
ment de Filosofia i Filologia i director de la Càtedra Ferrater Mora 
de Pensament Contemporani, Universitat de Girona (UdG).
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MEMBrES DES IGNaTS PEL GOVErN

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

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

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

Durant l’any 2012, la Junta de Govern de l’ICIP es va reunir nou 
vegades en plenari i en dues ocasions la Comissió de Recerca. De la 
seva activitat, destaquen els següents punts:

Primer, la Junta decidí ajornar la creació del futur Consell Assessor 
Internacional de l’ICIP, fins a la renovació dels membres de la Junta, 
pendent de decisions del Parlament i del Consell Català de Foment 
de la Pau. Es preveu que es realitzi durant el 2013.

Segon, es va acordar fer una convocatòria orientada a renovar els 
ajuts predoctorals concedits els anys anteriors, mitjançant l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb una re-
ducció de l’import total i la modificació de les bases. Per raons pres-
supostàries, es va decidir no convocar ajuts predoctorals de nova 
adjudicació ni ajuts per a treballs de recerca l’any 2012.

Tercer, es va adjudicar la segona edició del Premi ICIP Constructors 
de Pau a cinc mares de Soacha (Colòmbia).

Quart, es va aprovar la formalització de diversos convenis de col-
laboració amb altres entitats.

Cinquè, la Junta va convocar i va aprovar les bases reguladores de 
la primera edició del Concurs de Lipdubs per la Pau, al qual van po-
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der participar tots els centres d’ensenyament no universitari de Ca-
talunya i en què els concursants havien de presentar vídeos on es 
difonguessin missatges de pau i noviolència. Diferents membres de 
l’ICIP, així com representants del Departament d’Ensenyament i del 
món de la cultura, van formar part del jurat.

Sisè, el 20 de desembre es va designar Alfons Banda com a vicepre-
sident de l’ICIP. Les seves funcions són substituir el president en els 
casos d’absència, de vacant per malaltia o altres causes justificades 
i exercir les funcions que la Junta de Govern o el president li dele-
guin de forma expressa.

Setè, es va crear i elegir una Comissió Permanent, formada exclusi-
vament per membres de la Junta de Govern –el president, el vice-
president, un dels coordinadors dels programes de recerca de l’ICIP 
i un altre membre de la Junta de Govern– i a la qual també assistirà 
la directora de l’Institut i, si escau, el secretari. Els membres actuals 
de la Comissió Permanent són el president, Rafael Grasa; el vicepre-
sident, Alfons Banda; el director del programa de recerca ‘Conflictes 
armats, dret i justícia’, Antoni Pigrau; i Eulàlia Pascual, membre de 
la Junta de Govern.

Les funcions de la Comissió Permanent són ocupar-se d’afers ur-
gents entre reunions de la Junta de Govern; resoldre temes admi-
nistratius i de gestió quotidiana; preparar documentació i debats 
d’assumptes que, tot i que es decidiran a la Junta de Govern,  
són d’aspecte administratiu. A més, també durà a terme les tasques 
que la Junta de Govern li delegui explícitament.

Pel què fa al funcionament ordinari de la institució, destaca l’apro-
vació de la memòria econòmica i de la liquidació del pressupost de 
2012, així com l’aprovació de l’auditoria independent dels comptes 
anuals, el pressupost de 2012 i el Pla d’Activitats de 2013.
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Finalment, cal destacar l’aprovació de modificacions al Reglament 
de l’ICIP, derivades de canvis normatius externs, de l’experiència 
derivada del funcionament i de l’interès per disposar en un sol text 
de les diverses normes de funcionament que, a l’empara del previst 
a la Llei de creació de l’ICIP, la Junta ha anat acordant per regular 
el funcionament de la institució.

2 .  COMParEIXENÇa DaVaNT 
EL ParLaMENT DE CaTaLuNYa

En compliment de la Llei 14/2007 de creació de l’ICIP, el president 
de la institució, Rafael Grasa, va comparèixer el 4 de maig a la co-
missió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya per 
presentar l’Informe Anual d’Activitats - Memòria ICIP 2011 i deta-
llar els projectes futurs de l’ICIP. 

Compareixença davant el Parlament de Catalunya

Text de la

compareixença

(PDF) 
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3 .  COMMEMOraCIÓ 
DELS D IES INST I TuC IONaLS

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

L’ICIP va commemorar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau amb 
dues activitats al voltant de la data del 30 de gener. D’una banda, 
la inauguració de l’exposició fotogràfica Líbia, any zero, d’Alfonso 
Moral, el 26 de gener a la seu social de l’ICIP.

D’altra banda, per al 2 de febrer s’havia programat el lliurament del 
Premi ICIP Constructors de Pau 2011. Tanmateix, es va haver de 
postergar la celebració al 29 de febrer perquè la previsió d’un tem-
poral de neu va obligar a anul·lar l’acte al Parlament. El premi es va 
atorgar al col·lectiu d’objectors i insubmisos de consciència al servei 
militar obligatori. El va recollir, en nom del col·lectiu, Pepe Beúnza, 
primer objector per raons ideològiques de l’Estat.

DIa INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE

L’ICIP va commemorar el Dia Internacional de la Pau amb l’orga-
nització d’una setmana d’activitats entorn la pau, la noviolència i el 
conflicte, que va culminar el dia 21 amb la presentació de la Decla-
ració Institucional anual i uns compromisos en què es marquen les 
prioritats de l’Institut de cara als propers mesos, alhora que es fa 
balanç de la feina feta.

Pel que fa a les activitats celebrades al voltant de la commemora-
ció del Dia Internacional de la Pau, es van iniciar el 18 de setembre 
amb la visita guiada a l’exposició fotogràfica Líbia, any zero i una 
tertúlia sobre la situació actual al país nord-africà. El programa va 
continuar, el 19 de setembre, amb la presentació de la guia didàcti-
ca Treballar el conflicte de Líbia a través de l’exposició ‘Líbia, any 

Declaració

Institucional

(PDF)

Programa

d’actes

(PDF)
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zero’. Finalment, el 20 de setembre, es va presentar el llibre El valor 
humà de la pau i altres textos inèdits, de Lluís Maria Xirinacs.

Amb motiu de la celebració, també es va fer pública la concessió del 
Premi ICIP Constructors de Pau 2012, atorgat a cinc dones del grup 
de mares colombianes anomenat ‘Madres de Soacha’.

Finalment, la darrera activitat emmarcada en la celebració dels ac-
tes de commemoració del Dia Internacional de la Pau va consistir 
en les jornades Les institucions medievals de pau a Catalunya: lle-
gat històric i lliçons per a la construcció de pau, que van tenir lloc 
els dies 8 i 9 d’octubre al Parlament de Catalunya. 

Visita guiada a l’exposició 
fotogràfica Líbia, any zero
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4 .  PrEMI  IC IP 
CONSTruCTOrS DE Pau 

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, la Junta de Go-
vern de l’ICIP va aprovar el 2011 la creació del Premi ICIP Construc-
tors de Pau. El guardó té caràcter anual i consisteix en una distinció 
honorífica, un reconeixement públic, un ajut econòmic i una escul-
tura creada pel Premi Nobel de la Pau, activista i artista Adolfo Pé-
rez Esquivel, anomenada Porta del Sol.

La convocatòria per a la segona edició del Premi ICIP Constructors 
de Pau va estar oberta des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2012. 
El mes de setembre, després d’analitzar i debatre les setze candida-
tures presentades, la Junta de Govern va acordar concedir el Pre-
mi ICIP Constructors de Pau 2012 a Luz Marina Bernal, Carmenza 
Gómez, María Sanabria, Melida Bermúdez i Lucero Carmona, cinc 
dones que formen part d’un grup de dones colombianes anomena-
des Madres de Soacha.

El guardó reconeix aquest col·lectiu “pel treball realitzat arran de 
l’execució extrajudicial d’alguns dels seus fills per les forces de se-
guretat colombianes. El seu treball, persistent i molt valent, ha 
esdevingut símbol de les més de 3.500 denúncies per execucions 
extrajudicials comeses entre 2004 i 2008, encara en curs d’inves-
tigació judicial. Aquestes execucions, a més, es justificaren a pos-
teriori amb acusacions que s’han demostrat falses, els anomenats 
‘falsos positius’”.

El Premi Constructors de Pau 2011, concedit al col·lectiu d’objectors 
i insubmisos de consciència al servei militar obligatori, es va lliurar 
el 29 de febrer en un acte al Parlament de Catalunya que va aplegar 
unes 150 persones, entre elles representants del col·lectiu com del 
moviment per la pau i els partits polítics de Catalunya. Pepe Beun-

Premi ICIP 2012

Cinc Madres

de Soacha

acord

Concessió (PDF)

resolució

al DOGC de la

concessió

(PDF)

Discurs de la

presidenta

al Parlament

Lliurament

del Premi

(PDF)
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za, primer objector per raons ideològiques de l’Estat espanyol, va 
rebre el premi en nom del col·lectiu, acompanyat de quatre repre-
sentants més del moviment: Jordi Agulló, Jaume Llansó, Ramon 
Panyella i Martí Olivella.

Lliurament del Premi 
ICIP Constructors de 

Pau 2011 a Pepe Beunza

Discurs

Pepe Beunza

Lliurament

Premi ICIP

2011

(PDF)

Glossa José

Luis Gordillo

Premi ICIP

2011

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

EIX 1  (F INaL ISTa) :  rECErCa

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

1 .  PrOGraMES DE rECErCa

Al llarg de 2012, l’ICIP amplià i consolidà els dos programes de re-
cerca que té en marxa, d’acord amb la línia estratègica 1 del Pla Plu-
riennal. 

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

En el marc d’aquest programa, dirigit per Antoni Pigrau, catedràtic 
de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la Junta de Govern de 
l’ICIP, el 2012 es van organitzar dos seminaris.

En primer lloc, el seminari ‘El futur de la Cort Penal Internacio-
nal’, que va tenir lloc a Barcelona els dies 9 i 10 de gener, i va comp-
tar amb la col·laboració de l’Asociación Española de Profesores de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI). 
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D’aquest seminari es va publicar una relatoria, on es resumeix el 
contingut de les diferents ponències i debats i de les conclusions.

Al voltant de la mateixa temàtica, els dies 7, 8 i 9 de març es va cele-
brar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la XI Competència 
Internacional Víctor Carlos García Moreno, un concurs de simula-
ció del funcionament de la Cort Penal Internacional (CPI), adreçat 
a alumnes de Dret. L’ICIP va ser una de les institucions coorganit-
zadores, juntament amb el Instituto Iberoamericano de La Haya, la 
Universitat d’Utrecht, la Universidad Nacional Autónoma de México 
i Coladic México. Antoni Pigrau va participar a la sessió inaugural i va 
pronunciar la ponència ‘La Cort Penal en el seu X aniversari’.

El segon seminari, ‘XV Seminari de Dret Internacional Humanitari: 
El negoci de la guerra’, va estar organitzat per l’ICIP conjuntament 
amb l’àrea de Dret Internacional Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili i la Creu Roja, i va tenir lloc els dies 15 i 16 de novembre a 
Tarragona. Les diferents sessions del seminari, adreçat tant a juris-
tes com a estudiants amb voluntat d’ampliar la seva formació, van 
reunir investigadors i docents de Dret Internacional Públic i de Re-
lacions Internacionals.

Seminari internacional 
‘El futur de la Cort Penal 
Internacional’
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A més, en el marc del programa de recerca, durant el 2012 es van 
encarregar i elaborar els següents treballs, que es publicaran l’any 
2013:

Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho internacio- ■

nal humanitario, per Isabel Lirola i Magdalena Martín.

Las operaciones de paz de las Naciones Unidas y la aplicaci- ■

ón del derecho internacional humanitario, per Júlia Gifrà. 

Efectos de la presencia de empresas militares y de seguridad  ■

privadas en situaciones de conflicto armado sobre los prin-
cipios y normas de derecho internacional humanitario, per 
Jaume Saura i Marta Bartosoli. 

PrOGraMa DE rECErCa ‘SEGurETaT
huMaNa ,  TraNSFOrMaCIÓ DE CONFL ICTES
I  INVEST IGaC IÓ PEr La Pau ’

En el marc d’aquest segon programa, dirigit per Rafael Grasa, pro-
fessor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i president de l’ICIP, el 2012 es van organitzar les jorna-
des ‘Les institucions medievals de pau a Catalunya. Llegat històric i 
lliçons per a la construcció de pau’, sobre el llegat de construcció de 
pau de Pau i Treva i del Consolat de Mar. 

Entre d’altres activitats d’aquest programa de recerca, també es van 
organitzar seminaris de recerca i es va continuar treballant en la pu-
blicació de la sèrie Policy Papers i l’ICIP Dossier Bibliogràfic. A més, 
diversos treballs vinculats als temes de recerca han estat publicats 
com a Working Papers.

Jornades

Institucions

Medievals

de Pau 

a Catalunya
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2 .  WOrKING PaPErS

L’àrea de recerca de l’ICIP amplià durant l’any 2012 la col·lecció de 
Working Papers amb la publicació de 8 títols més. Els treballs d’in-
vestigació es van revisar i publicar amb l’ajut d’un Consell Editorial 
i de diverses persones que han actuat com a lectors. Aquesta és la 
relació dels títols publicats durant el 2012: 

2012/1 The analisis of the framing processes of the Basque peace 
movement: the way Lokarri and Gesto por la Paz changed society, 
per Egoitz Gago Anton (en anglès i català).

2012/2 Autonomía comunitaria y caciquismo: identidad étnica, 
control social y violencia en una comunidad mixe de Oaxaca, per 
Ignacio Iturralde Blanco (en anglès i castellà).

2012/3 Els esperantistes catalans. Un col·lectiu pacifista en un món 
global, per Hèctor Alòs Font (en anglès i català).

2012/4 Las posiciones de los diferentes grupos políticos israelíes 
sobre la resolución de la situación de los Refugiados, per Aritz Gar-
cía Gómez (en anglès i castellà).

2012/5 Does Warfare Matter? Severity, Duration, and Outcomes 
of Civil Wars, per Laia Balcells i Stathis Kalyvas (en anglès).

2012/6 Peacetime Violence in el Salvador and Honduras. A Tale of 
two Countries, per Rachel Meyer (en anglès).

2012/7 Social media and political change: the case of the 2011 re-
volutions in Tunisia and Egypt, per Regina Salanova (en anglès).

2012/8 Political Humor as a Confrontational Tool Against the Syri-
an Regime. A study case: Syria 15th March 2011 - 15th May 2012, per 
Blanca Camps-Febrer (en anglès).

WP 2012/01

(PDF)

WP 2012/02

(PDF)

WP 2012/03

(PDF)

WP 2012/04

(PDF)

WP 2012/05

(PDF)

WP 2012/06

(PDF)

WP 2012/07

(PDF)

WP 2012/08

(PDF)
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3 .  POL ICY PaPErS

En el marc del programa de recerca ‘Seguretat humana, transforma-
ció de conflictes i investigació per la pau’, l’ICIP va continuar la sèrie 
de publicacions Policy Papers, iniciada l’any 2011. Aquesta col·lecció 
té per objectiu proporcionar un fòrum per a l’anàlisi de qüestions 
cabdals relacionades amb les polítiques públiques en el camp de la 
pau i de la seguretat, amb recomanacions per millorar-ne l’acció. 

Els Policy Papers es publiquen en format electrònic en català, caste-
llà i anglès, i es poden consultar a l’apartat de ‘Publicacions’ del web 
del l’ICIP. Durant l’any 2012, es van publicar els tres següents: 

2012/1  ■ Conflicte regional per l’aigua a l’Àsia Central. Un nou 
model de relacions energètiques descentralitzades, per Mar 
Campins i Aurèlia Mañé.

2012/2  ■ 2013: Una oportunitat única per al Tractat sobre el 
Comerç d’Armes, per Javier Alcalde.

2012/3  ■ Guerra, política i construcció de la pau: reflexions i 
directrius pràctiques a partir de l’estudi de l’Antiguitat, per 
Daniel Gómez, Toni Ñaco i Jordi Principal.

4 .  DOCuMENTS ,  rESuLTaTS DE rECErCa 
I  INFOrMES

L’ICIP, dins la seva àrea de recerca, va continuar la publicació de 
tres col·leccions. 

En la col·lecció ‘Documents’ es van publicar les relatories dels se-
güents seminaris:

PP 2012/01

(PDF)

PP 2012/02

(PDF)

PP 2012/03

(PDF)
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Documents 2012/8  ■ Companies in Conflict situations: Advan-
cing the research agenda (en anglès). Relatoria del seminari 
internacional ‘Empreses en contextos de conflicte’, organitzat 
per l’ICIP l’octubre de 2011.

Documents 2012/9  ■ El futuro de la Corte Penal Internacional 
(en castellà). Relatoria del seminari internacional organitzat 
per l’ICIP el gener de 2012.

Durant l’any 2012 també es van publicar els següents treballs dins 
de la nova col·lecció ‘Resultats de Recerca’: 

Resultats de Recerca 2012/1  ■ Las Operaciones Militares de Es-
paña en el Exterior, per Eduardo Melero Alonso (en castellà).

Resultats de Recerca 2012/2  ■ Justicia de Transición: El caso de 
España, per Santiago Ripol i Carlos Villán (dirs.) (en castellà).

Resultats de Recerca 2012/3  ■ Lecciones aprendidas de la par-
ticipación española en guerras asimétricas (2000-2012), per 
Rafael Martínez (dir.) (en castellà).

Resultats de Recerca 2012/4  ■ La política de exportaciones 
de armamento de los países de la Unión Europea a África 
(2002-2010), per Eduardo Melero (en castellà).

A més, en la col·lecció ‘Informes’ es van publicar dos estudis més. 

Informes 2012/5  ■ Prevenció de Conflictes, Foment de la Pau i 
Cooperació per al Desenvolupament, per Nadja Gmelch (en 
català).

Informes 2012/6  ■ La responsabilidad penal del personal de 
Naciones Unidas, per Xavier Pons (dir.) i Elisenda Calvet (co-
ord.) (en castellà).

Documents

2012/08

(PDF)

Documents

2012/09

(PDF)

rr 2012/01

(PDF)

rr 2012/02

(PDF)

rr 2012/03

(PDF)

rr 2012/04

(PDF)

Informes

2012/05 (PDF)

Informes

2012/06 (PDF)
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5 .  B IBL IOTECa I  CENTrE DE DOCuMENTaC IÓ

La línia estratègica 3 de l’Eix de Recerca recull el compromís d’esta-
blir i mantenir una biblioteca, presencial i digital, que permeti i afa-
voreixi la recerca i la transferència de coneixements. La biblioteca 
de l’ICIP conté un fons centrat en temes de relacions internacionals, 
pau, seguretat i transformació de conflictes.

La biblioteca està oberta al públic en general, disposa d’una sala 
de consulta i el seu principal servei és el de préstec. Totes les obres 
disponibles a l’ICIP es poden consultar al Catàleg de la Xarxa de Bi-
blioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (XBEG), 
de la qual forma part. A finals de l’any 2012, hi havia aproximada-
ment 4.750 llibres i documents entrats al catàleg i durant el 2012 
es van catalogar 728 exemplars nous i es van deixar en préstec 319 
documents.

A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca va posar a 
disposició dels seus usuaris l’accés a la base de dades Political Sci-
ence Complete, que buida centenars de publicacions especialitzades 
de l’àmbit. També disposa d’un servei de consulta d’exemplars de 
l’any en curs i retrospectius de 155 revistes electròniques especialit-
zades en pau i conflictes. Per tal de completar el ventall d’accessos a 
publicacions en línia, la biblioteca compta també amb la subscrip-
ció a revistes en paper.

Les publicacions de l’ICIP són buidades i catalogades als reposi-
toris de documents Recercat (Repositori de Recerca de Catalunya 
http://www.recercat.cat/) i SSRN (Social Science Research Network 
http://www.ssrn.com/). A Rercercat, on es buiden els Working Pa-
pers, Documents, Informes i Policy Papers, les publicacions van te-
nir l’any 2012 un total d’11.399 visites i 4.093 descàrregues. A SSRN, 
considerat el 2012 com el millor i més influent repositori mundial, es 
publiquen els Working Papers en llengua anglesa. En aquesta xarxa, 
les publicacions van rebre 3.430 visites.

http://www.recercat.cat/
http://www.ssrn.com/
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Durant el 2012, es creà, a l’eina web per compartir imatges i foto-
grafies Flickr, un usuari de l’ICIP que recull en format digital les 
imatges referents al moviment per la pau a Catalunya, per tal de pre-
servar el seu patrimoni documental. D’una banda, hi ha una selec-
ció d’adhesius del moviment (http://www.flickr.com/photos/icip/
sets/72157629848904006/) i de l’altra, la col·lecció de cartells refe-
rents a diferents temes i períodes del moviment per la pau a Catalu-
nya, des dels anys setanta fins a l’actualitat (http://www.flickr.com/
photos/icip/sets/72157629848673760/). Totes les imatges formen 
part de la col·lecció de Cartells del Centre d’Estudis Històrics Inter-
nacionals CEHI-Pavelló de la República.

I C IP  DOSS IEr B IBL IOGrÀF IC 

Emmarcat dins del programa de recerca ‘Seguretat humana, trans-
formació de conflictes i investigació per la pau’, l’ICIP va iniciar el 
2011 la publicació de l’ICIP Dossier Bibliogràfic, un recull dels arti-
cles més rellevants sobre pau i seguretat publicats a les revistes que 
estan disponibles a la biblioteca. Els articles es distribueixen en 8 
categories (seguretat humana, transformació i resolució de conflic-
tes, construcció de pau i operacions de pau, investigació per la pau, 
educació per la pau i cultura de pau, justícia en transicions i justícia 
penal, drets humans i seguretat privada) i cada dossier inclou una 
secció específica sobre un tema d’actualitat.

L’ICIP Dossier Bibliogràfic es publica en format electrònic quatre 
vegades l’any en català, castellà i anglès. Aquests són els números 
publicats el 2012: 

ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 4 (hivern).   ■

Tema especial: Guantánamo, 10 anys després.
ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 5 (primavera).   ■

Tema especial: Primavera àrab.
ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 6 (estiu).   ■

Tema especial: Colòmbia.

http://www.flickr.com/photos/icip/sets/72157629848904006/
http://www.flickr.com/photos/icip/sets/72157629848904006/
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ICIP Dossier Bibliogràfic Núm. 7 (tardor).  ■

Tema especial: Nous rostres de violència, violència crònica  
i violència urbana.

6 .  OBSErVaTOr IS  I  DOSS IErS TEMÀT ICS

El Pla Pluriennal de l’ICIP contempla, a l’Eix de Recerca, una línia 
estratègica dedicada a establir observatoris especialitzats. Els Ob-
servatoris ICIP són un espai de seguiment, avaluació i reflexió al 
voltant d’alguns aspectes significatius del foment de la pau. El seu 
objectiu és estimular les accions orientades al canvi social mitjan-
çant l’elaboració de bones informacions i anàlisis per a la societat, 
els investigadors i les administracions.

L’ICIP va treballar, durant l’any 2012, en els observatoris següents:

OBSErVaTOr I  DELS LL IBrES DE TEXT
D ’ENSENYaMENT OBL IGaTOr I

La línia estratègica 4 de l’eix de recerca esmentava la creació d’un 
observatori dedicat a llibres de text i material educatiu. L’objectiu 
final d’aquest observatori és analitzar críticament el tractament dels 
llibres de text d’història i ciències socials de les diferents formes de 
violència, conflictes i dels processos de pau, amb una metodolo-
gia comparada i exàmens regulars per, després, proposar eventu-
als canvis.

Durant l’any 2012, es va elaborar l’informe final Anàlisi dels lli-
bres de text de ciències socials des d’una perspectiva de pau (Quart 
d’ESO, 2008-2011). L’informe va ser elaborat per un equip multidis-
ciplinar dirigit per Jaume Botey, coordinat pel tècnic de l’ICIP Javi-
er Alcalde i format per tres historiadors i/o professors d’història de 
secundària i tres investigadores de l’Escola de Cultura de Pau.



ICIP · Memòria 2012 29

Es van analitzar sis àmbits de coneixement en coherència amb la 
comprensió de la cultura de pau per part d’organismes internaci-
onals com la UNESCO: pau; conflicte; violència i guerra; conflicte 
social i pobresa; gènere; diversitat; medi ambient; i democràcia i 
drets humans.

L’informe es presentarà a principis de 2013. 

OBSErVaTOr I  DEL C ICLE arMaMENT íST IC
ESPaNYOL

La principal novetat de l’Observatori del cicle armamentístic espa-
nyol durant el 2012 va ser l’obertura d’un espai específic al web de 
l’ICIP (http://ves.cat/cw40). En aquest espai es pot trobar infor-
mació relacionada amb la defensa armada dels estats i amb la cade-
na de producció de les armes, les forces armades i els pressupostos 
que els estats dediquen a mantenir-les. Organitzat en diferents sec-
cions, es pot trobar informació i documentació sobre els diferents 
processos del cicle armamentístic; dades sobre les forces armades i 
les operacions militars a l’exterior i sobre les polítiques que regulen 
la defensa nacional i els compromisos adquirits pel propi Estat en 
els organismes multilaterals de defensa.

OBSErVaTOr I  DEL MOV IMENT PEr La Pau

En el marc d’aquest observatori, dedicat a les activitats dutes a ter-
me per les organitzacions pacifistes i a les recerques acadèmiques 
sobre aquest àmbit, es va fer un recull de la informació d’activitats 
de les entitats del moviment per la pau a nivell català, espanyol i in-
ternacional. També es va dissenyar l’espai al web de l’ICIP per reco-
llir la informació i documentació d’aquest observatori, un espai que 
es posarà en marxa durant el 2013 i que inclourà una part específica 
per a treballs acadèmics existents sobre el moviment per la pau.

http://ves.cat/cw40
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OBSErVaTOr I  DE L ’aCT IV I TaT  DE LES
NaC IONS uNIDES EN TEMES DE Pau 
I  SEGurETaT

Aquest observatori fa un seguiment de l’activitat anual de Nacions 
Unides en termes de pau, resolució de conflictes i seguretat i conté 
un resum de tota la documentació generada pels òrgans de l’ONU, en 
particular l’Assemblea General, el Consell de Seguretat i el Consell 
de Drets Humans. Durant l’any 2012, l’ICIP va comptar amb la col-
laboració del professor de la Universitat Pompeu Fabra Pablo Pareja, 
que va fer una valoració crítica de tota l’activitat de Nacions Unides.

L’Observatori de l’activitat de les Nacions Unides en temes de pau 
i seguretat es va elaborar l’any 2012 en forma de Dossier Temàtic 
(http://ves.cat/ebrD).

DOSS IErS TEMÀT ICS

L’ICIP va continuar actualitzant l’apartat virtual de ‘Dossiers temà-
tics’, obert al web l’any 2011 per recopilar informació sobre temes 
d’interès de l’Institut.

El primer dossier que es va posar en funcionament fa referència al 
Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA). Durant l’any 2012 es va se-
guir el procés de negociacions del tractat i es va oferir informació 
actualitzada a l’espai específic al web, al bloc i a través de les xarxes 
socials de l’ICIP (http://ves.cat/ebrF).

A l’espai web es pot consultar un recull dels principals portals amb 
recursos i arxius de notícies de premsa, nacional i internacional, re-
lacionades amb el comerç d’armes. També es va recopilar material 
acadèmic rellevant, disponible a la biblioteca de l’ICIP, els principals 
documents oficials, així com una cronologia de tot el procés.

http://ves.cat/ebrD
http://ves.cat/ebrF
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7 .  SEMINarIS  DE rECErCa 

Durant l’any 2012, l’ICIP va organitzar 5 seminaris de recerca, un 
espai perquè els investigadors puguin debatre, amb un grup reduït 
de persones, documents que estaven en curs d’elaboració o acabats 
de publicar, per tal de recollir suggeriments i conclusions. Els se-
minaris de recerca permeten reflexionar i discutir, des d’una òptica 
constructiva, els treballs amb els mateixos autors.

SEMINarI  DE rECErCa ‘auTONOMIa
COMuNITÀr Ia I  CaC IQu ISME :  IDENT I TaT
ÈTN ICa ,  CONTrOL SOC IaL I  V IOLÈNC Ia EN
uNa COMuNITaT  MIXE DE OaXaCa ’  (GENEr)

Ignacio Iturralde va presentar el treball Autonomia comunitària i 
caciquisme: identitat ètnica, control social i violència en una comu-
nitat mixe de Oaxaca, sobre el violent sistema caciquista desplegat 
a Salt de la Tuxpana, a l’estat mexicà d’Oaxaca. Per desenvolupar 
aquesta investigació, Iturralde s’ha beneficiat d’un ajut del progra-
ma FI-ICIP.

SEMINarI  ‘GOVErNaNÇa a L ’ÀS Ia CENTraL :
L ’aLTra CarTOGraF Ia DELS rECurSOS
ENErGÈT ICS ’  (GENEr)

L’ICIP, Casa Àsia i la Universitat de Barcelona van organitzar aquest 
seminari per abordar el paper dels recursos naturals de l’Àsia Cen-
tral en el mapa geoenergètic del segle XXI i els nous actors i inte-
ressos que hi intervenen. El seminari, que va tenir lloc els dies 19 i 
20 de gener a Barcelona, va comptar amb una desena d’experts lo-
cals i internacionals i va dedicar una sessió a discutir els resultats 
del projecte de recerca ‘La cooperació regional a l’Àsia Central i les 
amenaces a la seguretat internacional derivades dels reptes ambi-
entals i energètics’, finançat per l’ICIP.

Programa

Seminari

Governança a

l’asia Central
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(PDF)
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La directora de l’ICIP, Tica Font, va participar com a moderadora 
en la sessió “Elements per a una nova estructura de cooperació re-
gional”.

SEMINarI  DE rECErCa ‘uNa aNÀL IS I
COMParaT IVa DE La DESPESa MIL I Tar
ESPaNYOLa EN EL MOLT  LLarG TErMIN I
(1850-2009) ’  (FEBrEr)

Els autors, membres del departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de Barcelona, van presentar la investigació titulada ‘Una 
anàlisi comparativa de la despesa militar espanyola en el molt llarg 
termini (1850-2009)’, publicada a la col·lecció ICIP Working Pa-
pers.

SEMINarI  DE rECErCa ‘GuErra ,  POL í T ICa
I  CONSTruCC IÓ DE Pau aL MÓN aNT IC  I 
aL MÓN CONTEMPOraNI .  COMParaC IÓ DE
La NaTuraLESa ,  EVOLuC IÓ I  INSTruMENTS
DE GEST IÓ ’  (OCTuBrE)

El seminari de recerca ‘Guerra, política i construcció de pau al món 
antic i al món contemporani. Comparació de la naturalesa, evolució 
i instruments de gestió’, va tenir lloc al Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya a Girona. Hi van intervenir Antonio Ñaco, Jordi Principal i 
Isaías Arrayás, membres del Grup de Recerca en Estudis de l’Anti-
guitat (GREA) de la UAB, i el president de l’ICIP. A més, el semina-
ri va comptar amb la participació de professors i investigadors de 
diferents disciplines i universitats de Catalunya, com el catedràtic 
de filosofia de la Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras, o 
la directora de l’ICIP.

Seminari de
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SEMINarI  DE rECErCa ‘ LES rEVOLTES
ÀraBS .  DE La V IOLÈNC Ia uNILaTEraL 
a La GuErra :  ParT IC IPaC IÓ I  IMPaCTE 
DE L ’ I SLaM POL í T IC ’  (NOVEMBrE)

Al seminari ‘Les revoltes àrabs. De la violència unilateral a la guerra: 
participació i impacte de l’Islam polític’, celebrat a Barcelona el 29 de 
novembre, hi van intervenir ponents de diferents universitats de l’Es-
tat: Ferran Izquierdo (Universitat Autònoma de Barcelona); Francesc 
Veiga (Universitat Autònoma de Barcelona); Ignacio Álvarez-Ossorio 
(Universidad de Alicante); Amaia Goenaga (Universitat Autònoma 
de Barcelona); Isaías Barreñada (Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales); Laura Feliu (Universitat Autònoma de Barcelona); 
Guadalupe Martínez (Universitat de Granada); Juan Antonio Macías 
(Universitat de Granada) i Raquel Ojeda (Universitat de Jaén).

Plantejat com una jornada de debat i reflexió col·lectiva sobre l’is-
lam polític en el context actual de les revoltes, prenia com a punt de 
partida el projecte de recerca finançat per l’ICIP ‘Les revoltes àrabs. 
De la violència unilateral a la guerra: participació i impacte de l’Is-
lam polític’.

SEMINarI  DE rECErCa ‘DONES I  rEVOLTES
ÀraBS ’  (DESEMBrE)

Organitzat per l’ICIP i l’IEMed, l’11 de desembre es va celebrar el se-
minari de recerca ‘Dones i revoltes àrabs’, plantejat com una jornada 
de debat i reflexió col·lectiva al volant del paper de les dones en el 
context de les revoltes. El seminari va comptar amb la participació 
de ponents de diferents universitats: Ferran Izquierdo (Universi-
tat Autònoma de Barcelona); Mouna Abid (Universitat de Cartha-
ge Tunis); Sahar Taalat (Universitat Complutense de Madrid), Ewa 
Strzelecka (Universitat de Granada); Ángeles Ramírez (Universitat 
Autònoma de Madrid); Laura Feliu (Universitat Autònoma de Bar-
celona) i Rosa Ana Alija (Universitat de Barcelona).
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8 .  aJuTS PrEDOCTOraLS 
I  a  La INVEST IGaC IÓ

L’any 2012, l’ICIP no va obrir, a diferència dels tres anys anteriors, 
noves convocatòries d’ajuts per a la formació d’investigadors no-
vells (predoctorals) i d’ajuts per a treballs de recerca en l’àmbit de 
la pau. Es va fer una convocatòria orientada a renovar els ajuts per 
a la formació d’investigadors novells, gestionada a través de l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb una 
reducció de l’import total i la modificació de les bases.

D’acord amb la resolució que es va fer pública al gener de 2013, 
l’ICIP va concedir 16 ajuts, tots ells de renovació. Amb un import 
de 267.944,32 euros, la concessió d’aquests ajuts s’emmarca en el 
Pla de Recerca i Innovació de Catalunya i en el Pla Pluriennal de 
l’ICIP. 

aJuTS DEST INaTS a uNIVErS I TaTS
I  CENTrES DE rECErCa PEr a La
CONTraCTaC IÓ DE PErSONaL 
INVEST IGaDOr NOVELL (F I - IC IP  2012) : 

Durant l’any 2012, no es van convocar nous ajuts per raons pressu-
postàries, sinó que es van renovar els que ja s’havien aprovat ante-
riorment.

aJuTS PEr a PrOJECTES DE rECErCa 
EN L ’ÀMBIT  DE La Pau (r- IC IP  2012)

Els anys 2009, 2010 i 2011, l’ICIP convocà, mitjançant l’AGAUR, els 
ajuts per a projectes de recerca en l’àmbit de la pau. Fruit d’aquests, 
s’inicià durant l’any 2012 la col·lecció de publicacions ‘Resultats de 
recerca’, amb l’objectiu de donar a conèixer els resultats dels pro-
jectes de recerca que han rebut ajut de l’Institut. Aquests són els nú-
meros publicats el 2012: 
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2012/1 Las Operaciones Militares de España en el Exterior, per 
Eduardo Melero Alonso (en castellà).

2012/2 Justicia de Transición: El caso de España, per Santiago Ri-
pol i Carlos Villán (dirs.) (en castellà).

2012/3 Lecciones aprendidas de la participación española en 
guerras asimétricas (2000-2012), per Rafael Martínez (dir.) (en 
castellà).

2012/4 La política de exportaciones de armamento de los países 
de la Unión Europea a África (2002-2010), per Eduardo Melero 
(en castellà).

rr 2012/01

(PDF)

rr 2012/02

(PDF)

rr 2012/03

(PDF)

rr 2012/04

(PDF)
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E IX  2  (F INaL ISTa) :  FOrMaCIÓ ,
D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia DE
CONEIXEMENT

L’Eix 2 del Pla Pluriennal, dedicat a la formació i la difusió, inclou la 
celebració de seminaris i jornades, cicles de debats, tertúlies i taules 
rodones. També contempla la producció d’exposicions i materials 
audiovisuals, i la publicació de revistes i llibres vinculats amb els te-
mes prioritaris de l’ICIP.

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

SEMINarI  INTErNaC IONaL ‘EL  FuTur DE
La COrT PENaL INTErNaC IONaL .  CaP aL
X aNIVErSarI  DE L ’ENTraDa EN V IGOr 
DE L ’ESTaTuT  DE rOMa ’

Celebrat al Palau Centelles de Barcelona els dies 9 i 10 de gener, el 
seminari va reunir una quarantena d’experts internacionals per fer 
balanç dels deu anys de funcionament de la Cort Penal Internacio-
nal (CPI) –l’Estatut de Roma, la seva norma fundacional, va entrar 
en vigor l’1 de juliol de 2002– i analitzar els reptes de futur de la 
institució. Entre els ponents convidats, va destacar la presència de 
la jutgessa de la CPI Elizabeth Odio Benito, anterior vicepresidenta 
del tribunal, que va fer la conferència inaugural.

Els ponents van debatre sobre el suport que rep la Cort per part dels 
estats i dels organismes internacionals; l’estat actual de ratificacions 
i les perspectives d’ampliació; els mitjans humans i materials de la 
institució, la complementarietat respecte de les jurisdiccions naci-
onals; i la conveniència d’ampliar les seves competències –crims de 
guerra, crims de lesa humanitat, genocidi i agressió.

Seminari 

‘El Futur de la

Cort Penal

Internacional’
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Organitzat per l’ICIP amb la col·laboració de l’Associació Espanyo-
la de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals 
(AEPDIRI) i dirigit per Antoni Pigrau, director del programa de re-
cerca de l’ICIP ‘Conflictes armats: Dret i Justícia’, el seminari va ser 
inaugurat per la vicepresidenta del govern i titular de Governació i 
Relacions Institucionals, Joana Ortega.

Posteriorment, l’ICIP va publicar-ne la relatoria, on es resumeix el 
contingut de les diferents ponències i debats i de les conclusions.

SEMINarI  DE TrEBaLL SOBrE L ’aCC IÓ 
DEL MOV IMENT PEr La Pau EN ELS
CONFL ICTES DE La MEDITErrÀNIa

L’ICIP va reunir diversos representants del moviment per la pau 
català per reflexionar sobre l’evolució del moviment pel que fa la 
resolució o transformació de conflictes a la Mediterrània. La ses-
sió, celebrada el dia 6 de febrer, va analitzar la reacció dels catalans 
davant les revoltes al món àrab i en conflictes històrics, com el del 
Pròxim Orient, les guerres a l’Iraq o el suport a l’autodeterminació 
del Sàhara Occidental. El seminari va comptar, entre d’altres, amb 
membres de Fundació per la Pau, Justícia i Pau, Sodepau, la Pla-
taforma Aturem la Guerra, la Lliga dels Drets dels Pobles i Nova-
Innovació Social.

GruPS DE LECTura I  rEFLEX IÓ SOBrE
TEMES DE Pau a BarCELONa 
I  GraNOLLErS

L’àrea de Formació i Difusió de l’ICIP va posar en marxa el 2012 
un grup de reflexió amb l’objectiu d’establir, a través de la lectura 
i l’anàlisi col·lectiva, un diàleg sobre els marcs conceptuals relaci-
onats amb la pau, la investigació per la pau i la transformació de 
conflictes.

Programa
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La primera sessió va tenir lloc el 13 de març, quan es va iniciar un 
grup a Barcelona, dirigit per Vicent Martínez Guzmán, doctor en fi-
losofia, promotor de programes d’Estudis per la Pau i el Desenvo-
lupament a diverses universitats i director honorífic de la Càtedra 
UNESCO de Filosofia per la Pau. Aquesta primera trobada va par-
tir de la lectura de textos de Johan Galtung i del mateix Martínez 
Guzmán. El grup es va reunir en tres altres sessions els dies 3 d’abril, 
8 de maig i 5 de juny.

L’experiència es va traslladar a Granollers, gràcies a la col·laboració 
del Centre de Cultura de Pau de Granollers – Can Jonch, que va or-
ganitzar amb l’ICIP aquesta nova edició. Conduït per Stefano Puddu, 
reconegut ecologista i pacifista, les sessions van abordar les perspec-
tives de la lògica de la noviolència i les possibilitats de la desobedièn-
cia creativa per activar camins de transformació social. Les sessions 
van tenir lloc els dies 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre.

TaLLEr DE FOrMaCIÓ EN PrOJECTES
EurOPEuS

El 14 de setembre va tenir lloc a Barcelona un taller en formació en 
projectes europeus organitzat per l’ICIP amb la col·laboració de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, la Federació Catalana d’ONG 
pels Drets Humans, la Representació de la Comissió Europea a Bar-
celona i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. L’acte, al qual 
van assistir prop de 70 persones d’una quarantena d’entitats catala-
nes que treballen en l’àmbit de la pau i els drets humans, va comptar 
amb la intervenció de Manel Camós, director de la representació de 
la Comissió Europea a Barcelona; Montserrat Pi, professora de Dret 
Internacional Públic de la UAB; Maria Carol, professora de la UPC; 
Bernard San Emeterio Cordero, d’EuropeAid i Isidre Sala, d’Acc1ó.

Els objectius del taller van consistir, d’una banda, en situar el treball 
per la pau i els drets humans dins del mapa institucional de la Co-
missió i el Parlament europeus i, de l’altra, obtenir informació sobre 
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les vies per aconseguir suport econòmic d’aquestes institucions per 
a la realització de programes i projectes.

JOrNaDES ‘ LES INST I TuC IONS MEDIEVaLS
DE Pau a CaTaLuNYa .  LLEGaT h ISTÒr IC 
I  LL IÇONS PEr a La CONSTruCC IÓ DE Pau ’

Les jornades, que van tenir lloc al Parlament de Catalunya els dies 8 
i 9 d’octubre, sorgien del compromís, manifestat arran de la conces-
sió del Premi extraordinari ICIP Constructors de Pau al Parlament 
de Catalunya, d’analitzar el llegat de Pau i Treva i del Consolat de 
Mar en el context dels vint anys del Programa de Pau elaborat l’any 
1992 pel Secretari de Nacions Unides Boutros Boutros Ghali, a de-
manda del Consell de Seguretat. 

El professor H.C. Lea Emèrit d’història medieval a la Universitat 
de Harvard Thomas N. Bisson, un dels millors especialistes en la 
Catalunya medieval del món, va fer la conferència inaugural de les 
jornades, que van comptar amb la participació d’una quinzena d’aca-
dèmics i experts. 

Posteriorment, l’ICIP va publicar-ne la relatoria, on es resumeix el 
contingut de les diferents ponències i debats i de les conclusions.

Seminari internacional  
‘Les institucions medievals de 

pau a Catalunya’
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XV  SEMINarI  DE DrET INTErNaC IONaL
huMaNITar I :  ‘ EL  NEGOC I  DE La GuErra ’

Organitzat per l’ICIP conjuntament amb l’àrea de Dret Internacio-
nal Públic de la Universitat Rovira i Virgili i la Creu Roja, va tenir 
lloc els dies 15 i 16 de novembre a Tarragona. En aquesta edició, el 
seminari va portar per títol “El negoci de la guerra”, amb la intenció 
de reflexionar al voltant de les guerres com un negoci pervers en el 
context del món contemporani. Per aquesta raó, es va centrar en di-
ferents temes clau del negoci de la guerra: les relacions entre empre-
ses multinacionals i conflictes armats, les noves empreses privades 
de seguretat, el comerç d’armes, el paper dels mercenaris i els nens 
i nenes utilitzats com soldats.

Les diferents sessions del seminari, adreçat tant a juristes com a 
estudiants amb voluntat d’ampliar la seva formació, van reunir in-
vestigadors i docents de Dret Internacional Públic i de Relacions 
Internacionals.

2 .  TErTÚL IES

Al llarg del 2012, l’ICIP va organitzar tres tertúlies per tal de debatre 
sobre qüestions d’actualitat i d’interès de l’Institut. Es tracta d’es-
pais de debat, amb un o més convidats experts en la matèria, i amb 
la participació d’entre vint i trenta persones. 

TErTÚL Ia SOBrE LOKarrI  I  GESTO 
POr La Paz (GENEr)

Continuant el cicle sobre el País Basc ‘El final de la violència: un rep-
te al país basc’, iniciat el 2011, l’ICIP va organitzar una tertúlia amb 
Egoitz Gago, doctor en Estudis de Pau, amb el títol ‘Per què som on 
som. El paper de les organitzacions pacifistes Lokarri i Gesto por la 
Paz a Euskadi’. L’acte, que va tenir lloc a Barcelona el 19 de gener, 
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va centrar-se en el paper que han jugat les organitzacions Lokarri i 
Gesto por la Paz al conflicte basc.

Gago, expert en el paper de les organitzacions pacifistes basques en 
la resolució del conflicte, va destacar el pes que han tingut i el tre-
ball que han fet per estendre el missatge de rebuig de la violència. 
El debat, moderat per Mònica Sabata, membre de la Junta de Go-
vern de l’Institut, va comptar amb les intervencions de tres víctimes 
del terrorisme.

TErTÚL Ia SOBrE EL 15M I  La 
NOV IOLÈNC Ia (MaIG )

Coincidint amb el primer aniversari del moviment del 15M, l’ICIP 
va organitzar la tertúlia ‘Més enllà de la indignació. Actuar des de la 
noviolència’, a càrrec del reconegut ecologista i pacifista italià Ste-
fano Puddu. La tertúlia, moderada per Mònica Sabata, va tenir lloc 
el 14 de maig a Barcelona.

TErTÚL Ia SOBrE EL TraCTaT  MuNDIaL 
DE COMErÇ D ’arMES (JuNY)

Amb l’objectiu de contribuir a la difusió del Tractat Mundial de 
Comerç d’Armes entre la societat catalana, l’ICIP va celebrar una 
tertúlia el dia 13 de juny a Barcelona. L’acte va comptar amb l’inves-
tigador de l’institut Javier Alcalde i el director de la Fundació per la 
Pau, Jordi Armadans, experts en la temàtica. Ambdós van ser pre-
sents, durant el mes de juliol, a la conferència diplomàtica que va 
tenir lloc a la seu de Nacions Unides, a Nova York, sobre el Tractat, 
de la mateixa manera que en les reunions preparatòries prèvies.
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3 . DEBaTS, PrESENTaCIONS I TauLES rODONES

Més enllà de les tertúlies, l’ICIP va organitzar al llarg del 2012 nom-
brosos actes per generar debat i propiciar la reflexió sobre temes 
d’actualitat, així com per donar visibilitat a la tasca i als materials 
produïts per l’Institut.

TauLa rODONa ‘COrT  PENaL
INTErNaC IONaL :  DEu aNYS DE LLu I Ta
CONTra La IMPuNITaT ’  (GENEr) 

Coincidint amb la celebració del seminari internacional ‘El futur de 
la Cort Penal Internacional’, l’ICIP va organitzar una taula rodona, 
que es va celebrar el 10 de gener a Barcelona, per fer balanç dels 
deu anys de funcionament de la Cort Penal Internacional. L’acte 
va comptar amb la participació de la jutgessa de la Cort Elizabeth 
Odio Benito, la directora de l’assessoria jurídica internacional del 
ministeri d’Afers Exteriors espanyol, Concepción Escobar, i el di-
rector del programa de recerca de l’ICIP ‘Conflictes armats: dret i 
justícia’, Antoni Pigrau.

TauLa rODONa ‘ELS rECurSOS NaTuraLS
D ’ÀS Ia CENTraL EN EL NOu MaPa
GEOENErGÈTIC D ’ÀSIa aL SEGLE XXI ’  (GENEr)

En el marc del seminari ‘Governança a l’Àsia Central: l’altra carto-
grafia dels recursos energètics’, l’ICIP va organitzar, conjuntament 
amb Casa Àsia i la Universitat de Barcelona, la taula rodona ‘Els re-
cursos naturals d’Àsia Central en el nou mapa geoenergètic d’Àsia 
al segle XXI’. L’acte, celebrat el 19 de gener a Barcelona, va comptar 
amb els ponents Michael Denison, director d’Investigació de Control 
Risks, i Marlene Laruelle, investigadora del Institute for European, 
Russian and Eurasian Studies de la Universitat George Washing-
ton, que van debatre sobre el paper que juga l’Àsia Central en el nou 
mercat energètic asiàtic.
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INauGuraC IÓ DE L ’EXPOS IC IÓ  ‘ L íB Ia , 
aNY zErO ’  (GENEr)

El 26 de gener es va inaugurar l’exposició Líbia, any zero a la seu 
de l’ICIP. Produïda per l’Institut, la mostra del periodista i fotògraf 
Alfonso Moral apropa el públic al recent conflicte de Líbia amb la 
mirada posada en la població civil.

La inauguració de l’exposició es va fer en el marc de la celebració 
del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, que es commemora el dia 
30 de gener.

DEBaT ‘ PENSaNT La Pau ( I  La GuErra)
aMB haNNah arENDT ’  (FEBrEr) 

L’ICIP, Angle Editorial i l’Ateneu Barcelonès van organitzar una ses-
sió de debat al voltant del llibre Sobre la violència, de Hannah Aren-
dt, publicat dins la col·lecció Clàssics de la Pau i la Noviolència. En 
l’acte, organitzat a Barcelona el 7 de febrer dins el cicle ‘Llibres per 
pensar (més)’, es va reflexionar sobre la pau i la guerra a partir del 
pensament de l’autora britànica.

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Ramon Alcoberro, profes-
sor de filosofia de la Universitat de Girona, i el debat va comptar amb 
la intervenció del president de l’ICIP, Rafael Grasa, i de Fina Birulés, 
professora de filosofia contemporània de la Universitat de Barcelona.

DEBaT ‘ EuSKaDI ,  ESCENarIS  PEr PaSSar
DEL PaSSaT aL FuTur ’  (MarÇ)

‘Euskadi, escenaris per passar del passat al futur’ és el títol del de-
bat que va tenir lloc el 6 de març a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i que va comptar amb les intervencions d’Antoni Batista, 
professor de Ciències de la Comunicació a la Universitat Rovira i 
Virgili; Iñigo Bullain, professor de Dret Constitucional a la Univer-
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sitat del País Basc; i Rafael Grasa, president de l’ICIP. L’acte, que 
va comptar amb el suport del departament de Dret Constitucional 
i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, va girar al voltant 
del present i el futur del conflicte basc.

TauLa rODONa ‘S ír Ia :  ESTaT 
DE La QüEST IÓ ’  (aBr IL ) 

Un any després de l’inici de la revolta siriana, l’ICIP va celebrar una 
taula rodona per analitzar el conflicte al país àrab i les perspectives 
de futur. L’acte, celebrat a Barcelona el dia 11 d’abril, va ser moderat 
per la periodista Carme Colomina i va comptar amb les intervenci-
ons del professor d’estudis àrabs i islàmics Ignacio Álvarez-Ossorio, 
i la responsable de l’àrea de Món Àrab de l’IEMed, Lurdes Vidal.

DIÀLEG aMB JOhN PauL LEDEraCh 
I  arCaDI  OL IVErES :  ‘ CONSTruINT  La Pau :
rEPTES I  OPOrTuNITaTS ’  (aBr IL ) 

Conjuntament amb la Fundació per la Pau, l’Escola de Cultura de Pau 
i Justícia i Pau, l’ICIP va organitzar, el 25 d’abril, un diàleg entre dos 
activistes per la pau i professors universitaris, John Paul Lederach 
i Arcadi Oliveres. L’acte, que portava per títol ‘Construint la Pau: 
reptes i oportunitats’, va ser moderat per la periodista Rita Marzoa.

PrOJECC IÓ DEL DOCuMENTaL ‘ IMPuNITY ’
(Ma IG ) 

El 23 de maig va tenir lloc a la Filmoteca de Catalunya la projecció 
del documental ‘Impunity. ¿Qué tipo de guerra hay en Colombia?’. 
L’acte es va coorganitzar amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia.

Impunity, dirigida per Juan José Lozano i Hollman Morris, narra 
l’aplicació de la controvertida ‘Ley de Justicia y Paz’ a Colòmbia per 
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jutjar els grups paramilitars desmobilitzats, acusats de l’assassinat 
de milers de persones. El documental és un testimoni revelador de 
la trobada entre víctimes i victimaris a les instàncies judicials, que 
posa en evidència la intervenció de sectors del govern, l’exèrcit i 
l’empresariat colombià en la guerra paramilitar. Un dels directors 
del documental, Juan José Lozano, va assistir a la projecció i va par-
ticipar al debat posterior.

COL ·LOQuI  ‘ V INT  aNYS DELS aCOrDS DE
Pau DE EL SaLVaDOr I  ELS PrOCESSOS 
DE Pau aL MÓN DuraNT EL 2011 ’  (MaIG ) 

Conjuntament amb l’Escola de Cultura de Pau, l’ICIP va organitzar 
el dia 3 de maig un col·loqui amb motiu de la presentació de l’Anu-
ari de Processos de Pau 2012 publicat per l’Escola de Cultura de 
Pau. L’acte, que portava per títol ‘Vint anys dels acords de pau de El 
Salvador i els processos de pau al món durant el 2011’, va comptar 
amb la intervenció de Vicenç Fisas, director de l’Escola de Cultura 
de Pau, i Rafael Grasa, president de l’ICIP. 

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘ La SOC IETaT
NOV IOLENTa .  CONVErSES aMB PEPE
BEuNza ’  (MaIG I  JuNY) 

El llibre La societat noviolenta. Converses amb Pepe Beunza, es-
crit per Pere Ortega, es va presentar el 10 de maig a Granollers i el 

Debat amb el director del documental ‘Impunity’
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7 de juny a Barcelona. Editat per l’ICIP i Icaria Editorial dins la col-
lecció Eines de Pau, seguretat i justícia, el llibre és fruit del diàleg 
entre Pere Ortega, investigador per la pau, i Pepe Beunza, primer 
objector de consciència al servei militar obligatori per raons ideo-
lògiques de l’Estat espanyol. L’obra permet fer dues lectures paral-
leles: una sobre la història personal de Pepe Beunza, que il·lustra 
l’objecció de consciència i la lluita contra el franquisme, i una altra 
sobre el concepte polític de la noviolència.

En l’acte a Granollers, celebrat al Centre de Cultura per la Pau – Can 
Jonch, es va comptar amb la participació dels dos protagonistes, 
Pepe Beunza i Pere Ortega, i la tècnica de l’ICIP Elena Grau.

La presentació a Barcelona va estar organitzada per l’organització No-
va-Innovació Social i el Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs de Jus-
tícia i Pau amb la col·laboració de Icària Editorial i l’ICIP. Va comptar 
també amb la presència dels dos protagonistes. Gabriela Serra, mem-
bre de diversos col·lectius de pau i solidaritat, va presentar l’acte.

hOMENaTGE a LLu íS  MarIa X Ir INaCS 
I  PrESENTaC IÓ DEL SEu LL IBrE ‘EL  VaLOr
huMÀ DE La Pau I  aLTrES TEXTOS 
INÈD I TS ’  (SETEMBrE)

L’ICIP, Angle Editorial i la Fundació Randa van organitzar un acte 
d’homenatge al filòsof i pacifista català Lluís Maria Xirinacs coinci-
dint amb els cinc anys de la seva mort. L’acte es va celebrar el 7 de 
setembre davant de la presó Model de Barcelona, al lloc on Xirinacs 
va protagonitzar una de les protestes amb més repercussió. En l’ac-
te també es va presentar el llibre El valor humà de la pau i altres 
textos inèdits, de Xirinacs, editat per l’ICIP i Angle Editorial dins la 
col·lecció Clàssics de la pau i la noviolència.
 
La presentació oficial del llibre es va fer el 20 de setembre a la seu 
de l’ICIP en un acte en què van intervenir Alfons Banda, membre 
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de la Junta de Govern de l’Institut, editor del llibre i director de la 
col·lecció a la que pertany; Manuel Garcia, de la Fundació Randa, i 
Rosa Rey, directora d’Angle Editorial.

COL ·LOQuI  SOBrE CONSTruCC IÓ DE Pau
I  TraNS IC IÓ  POL í T ICa a L ’aFGaNISTaN
(OCTuBrE) 

L’ICIP, conjuntament amb Casa Àsia i el Consolat General dels Es-
tats Units de Barcelona, va organitzar una conferència sobre cons-
trucció de pau i transició política a l’Afganistan, a càrrec d’Andrew 
Wilder, director de programes sobre Afganistan i Pakistan del Uni-
ted States Insitute of Peace (USIP). El catedràtic de Ciència Política 
de la UB, Pere Vilanova, va ser l‘encarregat de moderar l’acte, que 
va tenir lloc a Barcelona el 23 d’octubre.

PrESENTaC IÓ DEL LL IBrE ‘NOV IOLÈNC Ia ,
h ISTÒr Ia D ’uNa IDEa PEr ILLOSa ’
(NOVEMBrE) 

El 28 de novembre va tenir lloc a Barcelona la presentació del lli-
bre Noviolència. Història d’una idea perillosa, de Mark Kurlansky. 

Col·loqui sobre construcció de pau i transició política 
a l’Afganistan
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Francesc Torralba, filòsof i teòleg, va ser l’encarregat de comentar 
l’obra, juntament amb Rafael Grasa, una obra coeditada per l’ICIP 
i Pagès editors i que forma part de la col·lecció Noviolència i Llui-
ta per la Pau.

El llibre fa un repàs audaç, concís i original de la noviolència en la 
història humana oferint vint-i-cinc lliçons sobre la naturalesa, el sig-
nificat, les implicacions i el potencial de la noviolència. Mark Kur-
lansky va ser guardonat l’any 2007 amb el Dayton Literary Peace 
Prize for Nonviolence per aquest llibre.

INauGuraC IÓ DE L ’EXPOS IC IÓ
‘CaMPaNYES .  COL · LECT IuS .  PErSONES .
30  aNYS DEL MOV IMENT PEr La Pau 
a CaTaLuNYa ’  (DESEMBrE)

El 4 de desembre es va inaugurar la mostra gràfica Campanyes. Col-
lectius. Persones. 30 anys del moviment per la pau a Catalunya, 
un recull de cartells, fotografies i altres materials gràfics que es van 
produir a Catalunya entre els anys 1971 i 2003. A l’acte, presentat 
per Rafael Grasa, van assistir una quarantena de persones, entre 
elles històrics membres del moviment per la pau.

La inauguració de l’exposició es va fer en el marc de la celebració del 
cinquè aniversari de l’adopció, per part del Parlament de Catalunya, 
de la Llei de creació de l’ICIP.

PrOJECC IÓ DELS DOCuMENTaLS 
‘rWaNDa .  La rECONC IL IaC IÓ OBL IGaDa ’ 
I  ‘ GuaTEMaLa .  rESCaTaNT La MEMÒrIa ’ , 
a  La F ILMOTECa DE CaTaLuNYa
(DESEMBrE)

El cicle de cinema va finalitzar el 2012 amb l’estrena dels dos nous 
capítols de la sèrie ‘Després de la pau’, de les associacions de peri-
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odistes Contrast i Fora de Quadre. La projecció, que va tenir lloc a 
la Filmoteca de Catalunya el 18 de desembre, va ser la presentació 
oficial dels documentals Guatemala. Rescatant la memòria (copro-
duït per l’ICIP) i Rwanda. La reconciliació obligada. En l’acte, que 
va comptar amb un debat sobre el contingut dels documentals i la 
projecció dels capítols de la sèrie dedicats al Líban i Bòsnia, van par-
ticipar els codirectors dels documentals i el president de l’ICIP.

4 .  E INES D ’aNÀL IS I

Per tal de desplegar la línia estratègica 7 de l’Eix de Formació i Di-
fusió del Pla Pluriennal, l’ICIP organitza periòdicament sessions 
anomenades Eines d’anàlisi. Estan destinades a tractar un tema mo-
nogràfic, en profunditat, per facilitar informació i elements de debat 
a persones interessades i a sectors professionals concrets, especial-
ment periodistes, investigadors i membres d’ONG. 

EL Tr IBuNaL PErMaNENT DELS POBLES .
CaP í TOL MÈX IC .  (JuNY)

L’any 2012 es va dedicar una sessió d’aquest cicle al Tribunal Per-
manent dels Pobles (TPP) i, més concretament, al nou capítol del 
tribunal sobre Mèxic. El debat, que va tenir lloc a Barcelona el dia 
6 de juny, va ser conduït per Gianni Tognoni, secretari general del 
TPP, i Antoni Pigrau, col·laborador del TPP, membre de la Junta de 
Govern de l’ICIP i catedràtic de Dret Internacional Públic.

Fotograma del 
documental ‘Rwanda.  
La reconciliació 
obligada’
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5 .  EDuCaC IÓ PEr La Pau

PrIMEr CONCurS DE L IPDuBS PEr La Pau

L’ICIP va organitzar, l’any 2012, la primera edició del Concurs de Lip-
dubs per la Pau, obert a centres escolars no universitaris de tot Ca-
talunya. 32 centres i unes 14.200 persones de totes les edats –entre 
elles alumnes, pares i mares, professors i personal d’administració i 
serveis– van participar en aquest concurs, enviant a l’Institut els seus 
vídeos musicals amb missatges de noviolència i pau.

El veredicte final es va conèixer el 30 de gener de 2013, Dia Escolar 
de la Noviolència i la Pau, a la Filmoteca de Catalunya, on es van 
projectar els lipdubs finalistes.

ELaBOraC IÓ DE MaTEr IaLS D IDÀCT ICS 

Arran de l’exposició Líbia, any zero, l’ICIP va elaborar materials 
didàctics per treballar-la, creats per la col·laboradora de l’Institut 
Maria Fanlo. 

Amb aquest material es vol facilitar la comprensió de les causes i 
conseqüències del conflicte violent, fomentant l’esperit crític davant 
la construcció de la guerra com a única alternativa a la transforma-
ció dels conflictes. També es vol contribuir a apropar els joves d’aquí 
a la realitat de la població líbia, creant punts d’unió entre el jovent 
de les dues ribes de la Mediterrània.

Bases Concurs

Lipdubs

(PDF)

Cartell

Informatiu

Concurs

Lipdubs

(PDF)
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La guia conté una primera part de contextualització amb informa-
ció sobre Líbia, la seva història, geografia, població i política, i una 
segona part que consta d’un conjunt de propostes d’activitats didàc-
tiques i participatives.

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Pau, el 19 de 
setembre es va presentar la guia didàctica Treballar el conflicte de 
Líbia a través de l’exposició ‘Líbia, any zero’, en un acte obert al 
públic però adreçat especialment a professionals del món de l’ense-
nyament. També se’n va fer una presentació en el marc de la inau-
guració de l’exposició a Santa Coloma de Gramenet, en un acte que 
va comptar amb l’autora i amb la directora de l’ICIP.

L’ICIP ha produït igualment uns materials didàctics que comple-
menten l’exposició “Paraules descalces. Dones fent pau”. 

Aquesta guia didàctica, elaborada també per la col·laboradora de 
l’ICIP Maria Fanlo, proporciona als educadors i educadores una sè-
rie d’activitats, dinàmiques i recursos per treballar i reflexionar amb 
els joves sobre el conflicte palestí-israelià a través de les vivències i 
testimonis de les dones fotografiades. 

Més enllà de l’estudi o l’anàlisi de la complexitat del conflicte armat, 
la proposta de treball posa l’èmfasi en el treball, la resistència, l’ac-
tivisme noviolent i els ponts de diàleg i de construcció de pau que 
ofereixen les tretze dones fotografiades.

6 .  PuBL ICaC IONS PEr IÒD IQuES

rEVISTa PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS

El 2012 es van publicar quatre números de la revista electrònica Per 
la Pau/Peace in Progress. La revista, que s’articula a l’entorn d’un 
tema monogràfic, recull articles i una entrevista a una persona re-

Guia Didàctica

Exposició

“Paraules

Descalces”

(PDF)

 Guia

Didàctica

‘Treballar el

 conflicte de

 Líbia’ (PDF)
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lacionada amb la temàtica, i proporciona recursos electrònics i re-
comanacions per afavorir el debat i la reflexió. Per la pau/Peace in 
progress es publica en tres llengües: català (té 1.334 subscriptors), 
castellà (365 subscriptors) i anglès (250 subscriptors).

Número 12 – març 2012: La primavera àrab i els moviments del 
15-M (coordinada per Elena Grau, Oriol Leira i Stefano Puddu)

Número 13 – juny/juliol 2012: Negociant un Tractat de Comerç 
d’Armes (coordinada per Javier Alcalde).

Número 14 – setembre 2012: Empreses i conflicte (coordinada per 
Tica Font i Antoni Pigrau).

Número 15 – desembre 2012: El procés de pau a Colòmbia (coor-
dinada per Léonie van Tongeren i Sabina Puig).

I C IP  E-BuTLLET INS

Els butlletins electrònics s’envien de forma mensual i recullen les 
notícies més rellevants referides a l’ICIP, incloent-hi les publicaci-
ons, així com les activitats que organitza l’Institut. El butlletí tenia, 
a finals de l’any 2012, 1.079 subscriptors.

Durant l’any 2012 es van publicar 11 números de l’e-Butlletí:

e-Butlletí número 25 (gener de 2012) ■

e-Butlletí número 26 (febrer de 2012) ■

e-Butlletí número 27 (març de 2012) ■

e-Butlletí número 28 (abril de 2012) ■

e-Butlletí número 29 (maig de 2012) ■

e-Butlletí número 30 (juny de 2012) ■

e-Butlletí número 31 (juliol de 2012) ■

e-Butlletí número 32 (setembre de 2012) ■

e-Butlletí número 33 (octubre de 2012) ■

rP 12
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e-Butlletí número 34 (novembre de 2012) ■

e-Butlletí número 35 (desembre de 2012) ■

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

EL WEB DE L ’ I C IP

El web de l’ICIP (http://www.icip.cat), plenament operatiu des de 
2011, ofereix la informació de l’Institut mitjançant un canal de no-
tícies i un altre d’agenda d’activitats permanentment actualitzat en 
els tres idiomes de treball de l’ICIP: català, castellà i anglès. També 
s’hi pot trobar la informació sobre les diferents publicacions i altres 
dades d’interès de l’Institut, com el catàleg de la biblioteca o la do-
cumentació institucional.

FaCEBOOK ,  TWITTEr I  aLTrES 
XarXES SOC IaLS

L’ICIP va continuar apostant, durant el 2012, per les xarxes socials 
com a via per arribar a la ciutadania. El compte de Facebook (http://
www.facebook.com/icip.perlapau) va arribar als 5.246 usuaris. En 
aquesta xarxa social, els tècnics de l’Institut hi van presentar les ac-
tivitats i publicacions, a més d’una selecció de les notícies aparegu-
des als mitjans sobre els principals temes relacionats amb la pau, 
la seguretat humana i la resolució de conflictes. Donat que aquesta 
eina permet la participació del públic, es tracta d’un dels canals de 
comunicació més emprats per interactuar amb les persones interes-
sades en les activitats i publicacions de l’ICIP.

Coordinat amb la informació oferta a Facebook, el compte de Twitter 
(http://www.twitter.com/ICIPeace) va arribar als 1.637 seguidors i 
es va convertir en una font de difusió de l’activitat de la institució, a 
la vegada que en una eina per fer ressò de les notícies relacionades 

http://www.icip.cat/
http://www.facebook.com/icip.perlapau
http://www.facebook.com/icip.perlapau
http://www.twitter.com/ICIPeace
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en l’àmbit de treball de l’Institut. Actualment forma part de 99 llis-
tes elaborades per usuaris externs.

A més, l’Institut va continuar actiu en d’altres xarxes, com el ca-
nal corporatiu de Youtube o Delicious, eines que es potenciaran el 
2013.

D’altra banda, el Bloc de l’ICIP (http://blocs.gencat.cat/blocs/AppP-
HP/icip/) també es va mantenir actiu com a fòrum de debat i refle-
xió, essent una de les pàgines més visitades del web. Durant l’any 
2012, es van publicar més d’una quarantena de posts o articles, de-
dicats a temàtiques tan variades com la violència vers les dones,  
el tractat de comerç d’armes, els drets humans, la despesa militar, el 
desarmament o la noviolència.

8 .  EXPOS IC IONS I  PrODuCC IÓ DE
MaTEr IaLS auDIOV ISuaLS

L’Àrea de Formació i Difusió de l’ICIP, a més de donar continuïtat 
a les produccions creades els anys anteriors, va impulsar-ne de no-
ves, potenciant sobretot el seu recorregut arreu del territori. Totes 
les exposicions i els materials audiovisuals produïts per l’ICIP estan 
a disposició de les entitats, organitzacions i administracions que ho 
sol·licitin per a fer-ne difusió.

EXPOS IC IÓ  ‘ L íB Ia ,  aNY zErO ’ 

L’exposició Líbia, any zero, del periodista i fotògraf Alfonso Moral 
i produïda per l’ICIP, apropa el públic al recent conflicte de Líbia 
amb la mirada posada en la població civil: dones, homes i nens que 
han patit una guerra i que han vist com les seves vides feien un can-
vi de rumb inesperat.
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La mostra fotogràfica es va inaugurar 
el 26 de gener a la seu de l’ICIP, on es 
va poder visitar de setembre al mes 
d’octubre. A més, el dia 18 de setem-
bre es va organitzar una visita guia-
da, en el marc de la celebració del Dia 
Internacional de la Pau. A partir de 
llavors, va començar un itinerari per 
diferents poblacions de Catalunya.

Entre els dies 15 d’octubre i 4 de no-
vembre es va exposar a Santa Coloma 
de Gramenet, dins del programa de 
les jornades per la pau i la cooperació 
organitzades per l’Ajuntament. El dia 
22 d’octubre també es va organitzar 
una visita guiada.

Com s’ha dit en un apartat anterior, l’exposició Líbia, any zero 
compta amb un material didàctic d’acompanyament, elaborat per 
la col·laboradora de l’ICIP Maria Fanlo, que pretén donar eines als 
educadors i educadores per fer reflexionar els més joves sobre la 
mostra. 

EXPOS IC IÓ  ‘ CaMPaNYES .  COL · LECT IuS .
PErSONES .  30  aNYS DE MOV IMENT PEr
La Pau a CaTaLuNYa ’ 

El 4 de desembre, en el marc de la celebració del cinquè aniversari 
de l’adopció, per part del Parlament de Catalunya, de la Llei 14/2007 
de creació de l’ICIP, es va inaugurar l’exposició Campanyes. Col-
lectius. Persones. 30 anys de moviment per la pau a Catalunya, que 
es podrà visitar a la seu de l’ICIP durant tot l’any 2013.

Guia Didàctica

“Líbia, 
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La mostra gràfica destaca la dimensió visual i de carrer del movi-
ment per la pau i recull cartells, fotografies i altres materials gràfics 
produïts a Catalunya entre els anys 1971 i 2003. Està organitzada 
entorn a tres grans blocs temàtics: d’una banda, les accions a favor 
de l’objecció de consciència, la insubmissió, l’antimilitarisme i l’ob-
jecció fiscal. D’altra banda, el desarmament i la fi dels blocs militars 
–OTAN i Pacte de Varsòvia–, la desnuclearització i la no pertinen-
ça de l’estat espanyol a l’OTAN. Per últim, el darrer gran bloc conté 
materials de les mobilitzacions massives contra la guerra del Golf 
(1991) i contra la invasió de l’Iraq (2003).
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A l’acte d’inauguració van assistir membres històrics del moviment per 
la pau a Catalunya que van participar en el procés de creació de l’ICIP i 
que han acompanyat la seva trajectòria durant els primers cinc anys.

EXPOS IC IÓ  ‘ ParauLES DESCaLCES . 
DONES FENT Pau ’

Aquesta mostra fotogràfica, de Dani Lagartofernández i produïda 
per l’ICIP l’any 2010, va continuar el seu recorregut per diversos 
municipis catalans en el marc d’iniciatives culturals en favor de la 
pau en les quals va col·laborar l’Institut.

Des del 27 de febrer i fins l’1 d’abril, l’exposició Paraules descal-
ces. Dones fent pau es va poder visitar al Museu de la Gabella d’Ar-
búcies, a la comarca de la Selva, gràcies a una iniciativa de la Creu 
Roja d’Arbúcies. En dates similars es podia visitar també a la pla-
ça de Jacint Verdaguer a Tarragona, entre els dies 27 de febrer i 18 
de març.

Durant el mes de juliol, la mostra es va exposar a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Belianes, a la comarca de l’Alt Urgell. Finalment, 
entre el 15 i el 30 de novembre, i en el marc de la commemoració del 
dia internacional contra la violència de gènere, va visitar Sant Cugat 
dins del programa d’activitats organitzades per l’Ajuntament.

A més, i com s’ha exposat anteriorment, durant el 2012 es va elabo-
rar la guia didàctica de l’exposició, elaborada per Maria Fanlo, col-
laboradora de l’ICIP.

EXPOS IC IÓ  ‘ SrEBrENICa ,  MEMÒrIa 
D ’uN GENOC ID I ’

Produïda per l’ICIP, la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions 
Obreres i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, 
l’exposició Srebrenica, memòria d’un genocidi va continuar el seu 
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recorregut. La mostra del fotògraf Alfons Rodríguez es va poder vi-
sitar a la sala d’exposicions de la Biblioteca de Sant Adrià del Besòs 
durant la segona quinzena d’abril, en el marc de les XV Jornades 
Solidàries organitzades per l’Ajuntament.

EXPOS IC IÓ  ‘ IraQ 2003 :  V IDa D IÀr Ia 
EN uN Pa íS  OCuPaT ’

L’any 2009, l’ICIP va produir l’exposi-
ció Iraquians amb fotografies de Sergi 
Reboredo. En ocasió de la commemo-
ració dels 10 anys de la invasió d’aquest 
país, l’ICIP va recuperar i actualitzar la 
mostra gràfica per fer-ne una especial 
difusió al llarg de l’any 2013.

L’exposició mostra la vida quotidiana de 
la població civil a l’Iraq, malgrat la si-
tuació de conflicte. Les fotografies, fetes 
entre el desembre de 2003 i el gener de 
2004, volen aportar una visió humana 
que fugi dels estereotips més bèl·lics del 
conflicte que es mostren als mitjans de 
comunicació. Més enllà dels efectes de la 
guerra, els iraquians busquen la manera 
de viure amb normalitat. La mostra és 

un reflex de com la seva vida continua girant entorn dels mercats, les 
botigues, els restaurants, les perruqueries... Una vida en què la famí-
lia i, especialment, els infants adquireixen un paper primordial.

DOCuMENTaL ‘GuaTEMaLa . 
rESCaTaNT La MEMÒrIa ’

L’ICIP va coproduir el capítol dedicat a Guatemala de la sèrie ‘Des-
prés de la pau’, de les associacions de periodistes Contrast i Fora de 
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Quadre. Guatemala. Rescatant la memòria mostra la tasca de di-
ferents entitats i institucions contra l’oblit i per la justícia dels fets 
ocorreguts durant el llarg conflicte armat intern que va patir el país 
i que va finalitzar amb la signatura dels acords l’any 1996. Aquest 
capítol s’emmarca en una sèrie. Els altres capítols tracten els casos 
de Bòsnia i Hercegovina, Líban i Ruanda. El documental coproduït 
per l’ICIP es projectarà en sales de cinema, universitats, centres cí-
vics i escoles de diverses poblacions de Catalunya.

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

Des de l’any 2010, l’ICIP manté un conveni de producció amb Te-
levisió de Catalunya per la realització de reportatges per al progra-
ma Latituds. Durant l’any 2012, l’Institut va finançar l’elaboració 
de set reportatges, que es van emetre al llarg de l’any. Es tracta dels 
següents capítols: 

Resistència saharaui: Gdeim Izik ■

Insubmissió ■

Cas Couso: justícia internacional i crims de guerra ■

De Gaza a Castelló: Mind the strip ■

Armes Sota Control ■

Informació, mentides i conflicte armat ■

Víctimes, veritat i reconciliació  ■

Segons xifres facilitades per TVC, els set reportatges van tenir una 
audiència conjunta de 321.000 espectadors. A més, es van reemetre 
capítols finançats per l’ICIP els anys 2010 i 2011, amb 78.000 espec-
tadors. Sumats als anteriors, l’audiència total durant el 2012 dels dife-
rents capítols coproduïts per l’ICIP va ser de 399.000 espectadors.

En el cas del capítol Armes sota control, va ser realitzat pels tècnics 
de l’ICIP Eugènia Riera i Javier Alcalde. En el reportatge s’explica 
la feina que, des de l’ICIP, s’ha dut a terme en el procés de negoci-
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acions del tractat de comerç d’armes. Javier Alcalde, un dels prota-
gonistes del reportatge, va assistir a les reunions i a la conferència 
que mostra el capítol, gravat el mes de juliol a Nova York.

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

9 .  COL · LECC IONS DE LL IBrES

L’ICIP ha creat, en col·laboració amb editorials catalanes, quatre col-
leccions de llibres adreçades a difondre la cultura de pau i fomentar 
la sensibilització i formació de la ciutadania, tal com marca la línia 
estratègica 8 del Pla Pluriennal. Durant l’any 2012, l’ICIP amplià el 
fons i publicà un total 6 llibres, de manera que les col·leccions dis-
posen actualment de 22 títols.

COL ·LECC IÓ 1 .  ‘ CLÀSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOV IOLÈNC Ia ’

Coeditada amb Angle Editorial i dirigida per Alfons Banda. Durant 
l’any 2012 es va publicar:

El valor humà de la pau i altres textos inèdits ■ , de Lluís Maria 
Xirinacs.
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COL ·LECC IÓ 2 .  ‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT
I  JuST íC Ia ’

Coeditada amb Editorial Icaria i dirigida per Elena Grau, Rafael Gra-
sa i Tica Font. Els títols publicats el 2012 són:

La societat noviolenta. Converses amb Pepe Beunz ■ a, de Pere 
Ortega.
Manual del facilitador. Mètodes, habilitats, actituds i valors ■ , 
de John Townsend i Paul Donovan.

COL ·LECC IÓ 3 .  ‘ Paz Y  SEGurIDaD ’

Coeditada amb Edicions Bellaterra i dirigida per Rafael Grasa. Els 
títols publicats el 2012 són:

La paz en las Relaciones Internacionales ■ , d’Oliver P. Richmond
Construir la paz: la experiencia y el papel de las mujeres en  ■

perspectiva internacional, d’Elisabeth Porter.

COL ·LECC IÓ 4 .  NOV IOLÈNC Ia I  LLu I Ta 
PEr La Pau

Coeditada amb Pagès Editors i dirigida per José Luis Gordillo i Ra-
fael Grasa. Durant l’any 2012 es va publicar:

Noviolència: història d’una idea perillosa ■ , de Mark Kurlansky.
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E IX  3  (F INaL ISTa) :  CONSTruCC IÓ 
DE Pau I  PrEVENC IÓ DE CONFL ICTES

Un dels objectius de l’Eix 3 del Pla Pluriennal de l’ICIP és esta-
blir i realitzar missions sobre el terreny en zones de conflicte o en 
procés de consolidació i construcció de la pau. En aquest sentit, 
diferents membres de l’Institut van participar durant el 2012 en di-
versos seminaris de treball destinats a la prevenció de conflictes i 
la construcció de la pau a Colòmbia, Kazakhstan, Mèxic i República 
Democràtica del Congo.

En el cas de la República Democràtica del Congo, l’ICIP va facilitar 
el viatge de Josep Maria Royo, del qual es derivarà un Informe so-
bre l’estat de la qüestió del conflicte al país africà. 

1 .  aCT IV I TaTS DE CONSTruCC IÓ DE Pau 
a COLÒMBIa

En primer lloc, destaca la participació de la directora de l’ICIP en 
una activitat del Quart Moviment Ecumènic Ecològic i Social per la 
Vida en el Territori a Colòmbia. Tica Font hi va participar en qua-

Visita a comunitats afro  
i indígenes a Colòmbia
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litat d’experta i membre de la Comissió Ètica Internacional de Co-
lòmbia. L’activitat va tenir lloc a Colòmbia entre els dies 10 i el 15 de 
febrer. En aquesta iniciativa humanitària, que lluita per la defensa 
de les llibertats fonamentals en zones de comunitats rurals amena-
çades per conflictes armats, la directora va formar part de l’equip 
de la primera sessió i va visitar les conques dels rius Curbaradó i 
Jiguamiandó. 

El moviment va recórrer diverses àrees de les comunitats rurals per 
tal de verificar els espais territorials per la seva riquesa biològica així 
com els riscos amb danys ambientals i socials que s’hi produeixen. 
Un dels objectius de la trobada va ser denunciar el perill que com-
porta per a la regió, valorada per la seva gran riquesa en biodiversi-
tat i comunitats rurals i indígenes, el conflicte armat i les infraccions 
al dret humanitari.

Com a resultat de la col·laboració, Tica Font va participar el 12 de 
juny a Barcelona en la presentació de l’informe “S.O.S. A l’ONU i a 
la Cort Penal Internacional sobre l’extermini del Poble indígena Awá 
de Colòmbia”. Amb l’altre coautor de l’informe, José Aristizábal, va 
participar en una roda de premsa, organitzada per l’Observatori pels 
Drets dels Pobles Indígenes a Colòmbia, l’ICIP i la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

En segon lloc, donant continuïtat a la tasca iniciada l’any 2010, Ele-
na Grau Biosca, tècnica de l’ICIP, ha viatjat a la ciutat de Pereira (Ri-
saralda) per tal de participar en els tallers per a les dones que entre 
2010 i 2012 han treballat en el projecte Recuperación de la Memo-
ria Histórica desde las Mujeres i a les sessions de treball de la Co-
missió d’investigació del mateix. 

Entre el 16 i el 22 de maig de 2012 ha tingut lloc a Pereira una tro-
bada de totes les dones que han participat fins ara en la realització 
d’aquest projecte per tal de recollir l’experiència col·lectiva del pro-
cés de treball i endegar la darrera fase del mateix: l’elaboració del 
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document final a partir de les dades obtingudes de la transcripció, 
el buidat i la codificació dels 1.000 testimonis, de casos individuals 
i col·lectius, recollits per les entrevistadores. 

El viatge i la participació de personal tècnic en les esmentades ac-
tivitats és part de la col·laboració de l’ICIP amb la Ruta Pacífica de 
las Mujeres Colombianas, organització impulsora i responsable del 
projecte.

En tercer lloc, el president de l’ICIP va visitar Colòmbia, entre l’1 i 
el 10 de juny, per realitzar activitats de formació i transferència de 
coneixement (seminaris i conferències), establir contactes i preparar 
diverses activitats que tindran lloc durant l’any 2013. Durant el viat-
ge Rafael Grasa es va trobar amb les contraparts acadèmiques més 
importants, així com amb representants de la cooperació catalana i 
espanyola i amb periodistes de l’Estat espanyol acreditats.

També va participar en un seminari al Centro de Estudios Regiona-
les y Estratégicos, una conferència al Centro de Memoria Histórica, 
un seminari sobre ‘Políticas de gestión de la memòria’ a la Corpora-
ción Nuevo Arco Iris, i una sessió de formació amb els components 
tècnics de la DG de justícia transicional del Ministeri de Justícia.

2 .  aCT IV I TaTS DE CONSTruCC IÓ DE Pau
a MÈX IC

El president de l’ICIP va participar, els dies 26 i 27 de juliol, al semi-
nari ‘Noves concepcions i dimensions de seguretat: reptes i oportu-
nitats per als estats’, que es va celebrar a Guanajuato, Mèxic. Rafael 
Grasa va assistir-hi convidat per la Secretaria de Seguretat Pública 
de l’estat de Guanajuato i per l’Institut de Ciències Penals, i va im-
partir una ponència a la primera sessió de les jornades amb el títol 
‘Els nous paràmetres de la seguretat interna i externa a la postguer-
ra freda: implicacions per als actors privats i públics’.
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Durant el seminari es va signar un conveni entre l’Institut Estatal 
de Ciències Penals i l’ICIP per a l’intercanvi d’informació acadèmica 
per al desenvolupament d’investigacions en diversos temes de cièn-
cies penals i resolució de conflictes.

3 .  aCT IV I TaTS DE CONSTruCC IÓ DE Pau 
a KazaKhSTaN

Rafael Grasa va viatjar la segona quinzena de juny a Kazakhstan, 
convidat per la Caspian State University, per participar en diverses 
conferències, tallers i taules rodones sobre els reptes de construcció 
de pau i la conflictivitat ambiental a Àsia central. Posteriorment, va 
participar en un Seminari a la capital, Astanà.

El president de l’ICIP va participar com a ponent a l’escola d’estiu 
sobre resolució de conflictes i mediació, convidat per la Caspian 
State University of Technologies and Engineering, amb seu a Ac-
tau. Actualment s’està treballant en aquesta universitat per la crea-
ció d’una Càtedra UNESCO i una Escola Permanent. Posteriorment, 
junt amb altres dos experts europeus, va impartir un Seminari a As-
tanà, la capital, i va mantenir contactes amb les principals instituci-
ons acadèmiques del país.

El mes de desembre, Rafael Grasa va tornar a Kazakhstan per par-
ticipar de nou en trobades al voltant de la construcció de pau i la 
transformació de conflictes, convidat per l’Acadèmia de l’Adminis-
tració Pública, institució de referència en formació de funcionaris 
públics i també dels processos d’internacionalització i de formació 
de postgrau, que depèn de la presidència de la República de Ka-
zakhstan. Un dels seus centres d’investigació, el Centre d’Estudis 
Interètnics i Interconfessionals, va organitzar la conferència interna-
cional amb motiu del dia de la independència, el 16 de desembre.
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Juntament amb científics socials de Xina, Corea del Sud, Bulgària, 
Estats Units, Rússia i el mateix Kazakhstan, va participar l’11 de 
desembre en un simposi internacional ‘Independence and Yelba-
si Leader’ dedicat a la independència i unitat de la nació kazakh. El 
president de l’ICIP va presentar la ponència ‘Anàlisi i transformació 
de conflictes: eines per construir cohesió social, poder compartit i 
prevenció de la violència en societats multiètniques’. També es va 
reunir amb doctorands, professors i experts en diplomàcia i geopo-
lítica, als quals va impartir la conferència ‘El conflicte, la sal de la 
vida! Com analitzar, entendre i intervenir en els conflictes a partir 
de l’enfocament de la transformació’.

Durant les dues estades, el president va establir contactes amb or-
ganismes universitaris i centres de recerca, organismes internacio-
nals i de poder regional i amb el responsables de l’Assemblea dels 
Pobles, un òrgan consultiu que depèn del president i on estan re-
presentades totes les nacionalitats i pobles kazakhs, amb capacitat 
per legislar directament si cal i que pot designar directament mem-
bres per al Parlament.



ICIP · Memòria 2012 67

E IX  4  ( INSTruMENTaL) :
INTErNaC IONaL I TzaC IÓ I  SErVE IS 
a aLTrES aCTOrS

Amb l’objectiu d’establir contactes amb centres i institucions sem-
blants, donar-se a conèixer a l’exterior i fomentar l’intercanvi d’idees 
i coneixements, l’ICIP va participar el 2012 en diverses iniciatives de 
caire internacional. Així mateix, arreu del territori català, l’Institut 
va col·laborar periòdicament en activitats organitzades per altres 
entitats i organitzacions amb l’objectiu de marcar el debat i definir 
estratègies. 

1 .  aCT IV I TaTS D ’ INTErNaC IONaL I TzaC IÓ

QuarTa COMISS IÓ PrEParaTÒr Ia DEL
TraCTaT  DE COMErÇ D ’arMES a NaC IONS
uNIDES (FEBrEr)  I  CONFErÈNC Ia
D IPLOMÀT ICa (JuL IOL )

De la mateixa manera que l’any anterior, l’ICIP va participar durant 
l’any 2012 en les reunions preparatòries i la conferència diplomàti-
ca sobre el Tractat de Comerç d’Armes. Entre els dies 13 i 17 de fe-
brer, el tècnic de recerca de l’Institut Javier Alcalde va assistir a la 
quarta comissió preparatòria de la Conferència Internacional sobre 
el Tractat de Comerç d’Armes, a la seu de Nacions Unides, a Nova 
York. Javier Alcalde va participar als debats sobre els mètodes a se-
guir a la conferència que se celebraria el mes de juliol.

El tècnic de l’ICIP també va participar a la Conferència Diplomàti-
ca de juliol, celebrada a la seu de Nacions Unides, a Nova York, per 
intentar influir positivament en el decurs de les negociacions.

L’experiència adquirida a nivell internacional es va traslladar a la 
societat catalana de diverses maneres. A més del capítol específic del 
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programa Latituds de Televisió de Catalunya, realitzat pels tècnics 
de l’ICIP Javier Alcalde i Eugènia Riera, l’Institut disposa d’un es-
pai web on es poden trobar documents tècnics en català que servei-
xen per entendre la complexitat dels diferents aspectes que aborda 
el tractat. També es van fer actes públics per diferents audiències, 
com la tertúlia amb la Fundació per la Pau a la seu de l’ICIP i una 
xerrada a Lleida organitzada per la coordinadora d’ONG de Lleida i 
on també va participar Amnistia Internacional. A més, en diverses 
ocasions, grups parlamentaris tant de l’àmbit català com de Madrid, 
van demanar informació sobre aquesta temàtica.

L’ICIP ofereix al seu web un espai específic per seguir el procés de 
negociacions del Tractat de Comerç d’Armes, on s’actualitzen les in-
formacions, de la mateixa manera que al bloc de l’Institut (http://
ves.cat/ebrF).

CONFErÈNC Ia DE XarXa DE D IÀLEG 
aMB La SOC IETaT  C IV IL  (MarÇ)

Léonie van Tongeren, tècnica i assistent de presidència de l’ICIP, 
va participar el 13 de març a la conferència de Xarxa de Diàleg amb 
la Societat Civil, organitzada per EPLO i CITpax. La conferència es 
va celebrar a la Delegació de la Comissió Europea de Madrid. La 
Xarxa de Diàleg amb la Societat Civil és un projecte finançat per la 
Comissió Europea i adreçat a facilitar el diàleg sobre qüestions de 
consolidació de la pau entre la societat civil i les institucions de la 
Unió Europea.

Pr IMErES SESS IONS DEL Tr IBuNaL
PErMaNENT DELS POBLES a MÈX IC 
(MaIG-JuNY)

El membre de la Junta de Govern de l’ICIP i catedràtic de Dret Inter-
nacional Públic Antoni Pigrau, va participar al Tribunal Permanent 
dels Pobles, que va celebrar les primeres sessions a Mèxic entre els 

http://ves.cat/ebrF
http://ves.cat/ebrF
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dies 28 de maig i 3 de juny. La trobada, sota el títol ‘Lliure comerç, 
violència, impunitat i drets dels pobles’, tenia per objectiu visibilit-
zar la violència estructural i la greu i continuada violació dels drets 
humans que viu el país.

Pigrau, coordinador del programa de recerca de l’ICIP ‘Conflictes 
armats: dret i justícia’, va participar a les sessions, que van tenir lloc 
a Ciudad Juárez i Mèxic DF.

El Tribunal Permanent dels Pobles, creat el 1979, és un tribunal ètic 
internacional de caràcter no governamental format per personalitats 
provinents de diversos països i àmbits de coneixement.

2 .  SErVE IS  a aLTrES aCTOrS

ESTrENa DEL DOCuMENTaL ‘ Tahr Ir 2011 ’
(GENEr)

El president de l’ICIP, Rafael Grasa, va participar, amb el periodista 
Joan Roura i la responsable de l’àrea de Món Àrab i Mediterrani de 
l’IEMed, Lurdes Vidal, a l’estrena del documental Tahrir 2011, que 
va tenir lloc a Barcelona el 12 de gener.

XErraDa-DEBaT ‘ EL  NEGOC IO OCuLTO
DE LaS arMaS EN EL ESTaDO ESPañOL ’
(GENEr)

El col·lectiu de cinema social Moviment va organitzar una xerrada 
debat en què la directora del ICIP va presentar el seu informe ‘El ne-
gocio oculto de las armas en el Estado español’. L’acte va tenir lloc a 
l’Ajuntament de Montmeló el 13 de gener i, a més del debat, els as-
sistents van visionar un documental sobre Costa Rica.
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JOrNaDa DE MEDIaC IÓ : 
CONSTruINT  C IuTaDaNIa (GENEr)

La directora de l’ICIP va participar com a ponent a la cloenda de la 
Jornada ‘Mediació: construint ciutadania’, organitzada pel Centre 
de Recerca i Estudis en Conflictologia de la UOC amb l’objectiu de 
crear un espai de reflexió i posada en comú de diverses experiències 
en l’àmbit de la mediació. La jornada, adreçada a experts, va tenir 
lloc el 19 de gener a Barcelona.

XV SEMINarI  ‘ CuLTura DE Paz DESDE
aNDaLuC ía ’  (GENEr)

En el seu quinzè aniversari, la Asociación Española de Investigaci-
ón para la Paz (AIPAZ), va organitzar el XV Seminario Cultura de 
paz desde Andalucía, que es va celebrar els dies 27 i 28 de gener a 
la Universitat de Granada. El dia 27 de gener, la directora de l’ICIP 
va moderar la taula ‘Paces imperfectas ante un mundo diverso’ i va 
oferir la ponència ‘Empresas militares y de seguridad privadas’.

SESS IÓ DE TrEBaLL SOBrE rEGuLaC IÓ
D ’EMPrESES MIL I TarS I  SEGurETaT
Pr IVaDa (FEBrEr)

La directora de l’ICIP va participar a la sessió de treball ‘Regula-
ció de les empreses militars i de seguretat privada d’acord amb la 
proposta de convenció elaborada pel Grup de Treball de Nacions 
Unides sobre l’ús de mercenaris’ organitzada per l’associació Nova-
Innovació Social el 24 de febrer. La trobada volia crear un espai per 
compartir i intercanviar reflexions entre els assistents, idees que es 
van recollir en un document que es presentaria a la conferència in-
tergovernamental de Ginebra.



ICIP · Memòria 2012 71

SEMINarI  ‘MéX ICO EN La ENCruCIJaDa ’
(MarÇ)

El president de l’ICIP va participar, el 16 de març, al seminari ‘Méxi-
co en la encrucijada: análisis de un sexenio’, organitzat per l’Institu-
to de Iberoamérica de la Universitat de Salamanca. Rafael Grasa va 
presentar la ponència ‘Una agenda des de la transformació de con-
flictes i la seguretat humana’.

QuarTES JOrNaDES INTErPrOFESS IONaLS
DEL GruP DE B IBL IOTEQuES CaTaLaNES
aSSOC IaDES a La uNESCO (MarÇ)

El tècnic de l’ICIP Guifré Miquel va participar a les jornades ‘Bibli-
oteca pública: comunitat i participació’, quarta edició d’aquest fò-
rum organitzat pel Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la 
UNESCO. Les jornades, que van tenir lloc a Cervera els dies 22 i 23 
de març, tenen per objectiu crear un espai d’intercanvi i reflexió en-
tre els professionals de les biblioteques públiques. Guifré Miquel, 
responsable de la biblioteca de l’Institut, va participar a la taula ‘La 
comunitat col·labora amb la biblioteca’.

SEMINarI  SOBrE COOPEraC IÓ
DESCENTraL I TzaDa (MarÇ)

El president de l’ICIP va participar al seminari ‘Cooperación Descen-
tralizada y Eficacia de la Ayuda – Avances y retos de los actores sub-es-
tatales en la agenda de cooperación post-Busán’, organitzat pel CIDOB, 
juntament amb altes organitzacions, el 23 de març a Barcelona.

V I I  SETMaNa DE La COOPEraC IÓ 
a La uaB (MarÇ)

La Fundació Autònoma Solidària va organitzar, entre els dies 26 i 30 
de març, la Setena Setmana de la Cooperació a la Universitat Autò-
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noma de Barcelona, dedicada en aquesta edició als ‘Conflictes i re-
voltes a la Mediterrània’. L’ICIP va col·laborar amb la Setmana de 
la Cooperació, que va oferir als assistents xerrades, debats, cinefò-
rums i exposicions. A més, el dia 28 de març l’Institut va organitzar 
la taula rodona ‘Desobediència civil i noviolència en les revoltes’, en 
la qual van intervenir Blanca Camps, Alfons Banda, membre de la 
Junta de Govern de l’ICIP, i Maria Fanlo, col·laboradora de l’ICIP.

XV JOrNaDES SOL IDÀr IES DE SaNT aDrIÀ
DEL BESÒS (aBr IL )

L’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs va dedicar les jornades soli-
dàries de 2012 a la realitat que viuen els països, pobles i persones 
que han viscut un conflicte armat i que, signada la pau, queden obli-
dats pels mitjans de comunicació i la comunitat internacional. Les 
jornades, que portaven per nom ‘L’oblit després del conflicte. Pau o 
pobles oblidats?’ es van celebrar entre els dies 16 i 28 d’abril. 

Entre les diferents activitats proposades, es va poder visitar l’ex-
posició Srebrenica, memòria d’un genocidi, coproduïda per l’ICIP, 
la Fundació UB Solidària i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO. 
A més, la sessió inaugural, celebrada el 24 d’abril a la bibliote-
ca de Sant Adrià, va comptar amb la presència del president de 
l’ICIP, que va oferir la xerrada ‘Quan se signa la pau, encara no hi 
ha pau! Reconstrucció, reconciliació i transformació dels conflic-
tes violents’.

JOrNaDES ‘ TEMES aCTuaLS DE rELaC IONS
INTErNaC IONaLS ’  (aBr IL )

El president de l’ICIP va participar a les jornades ‘Temes actuals 
de Relacions Internacionals’, que van tenir lloc a Santiago de Com-
postela entre els dies 16 i 20 d’abril. Organitzades per l’assemblea 
d’estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
versitat de Santiago de Compostela, van comptar amb la presència 
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de Rafael Grasa, que va presentar la ponència ‘Una mirada a l’agenda 
internacional: què tenen en comú la guerra de Síria i l’amenaça de 
represàlies d’Iran?’.

CONGréS ‘ED IF ICar La Pau aL SEGLE XX I ’
(aBr IL )

La directora de l’ICIP va participar al congrés ‘Edificar la pau al se-
gle XXI’, organitzat per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU 
els dies 23, 24 i 25 d’abril a Barcelona. Tica Font va formar part 
del grup d’experts sobre Mediació i Cultura de Pau, un dels cinc ei-
xos temàtics del congrés, que va reunir especialistes internacionals 
i membres d’institucions de pau per reflexionar sobre l’edificació 
d’una pau positiva i proposar iniciatives per avançar en els reptes 
del segle XXI.

I X  FEST IVaL DE C INEMa I  DrETS huMaNS
DE BarCELONa (MaIG)

El IX Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, en el qual 
col·labora l’ICIP, es va celebrar entre els dies 17 i 22 de maig. En el 
marc del festival, el president de l’ICIP va participar el 21 de maig 
a la taula rodona ‘L’objectiu i la direcció de les revoltes pacífiques 
actuals’.

XErraDa ‘CaP aL TraCTaT  DE COMErÇ
D ’arMES ’  (JuNY)

L’investigador de l’ICIP Javier Alcalde, i la coordinadora del grup 
local d’Amnistia Internacional a Lleida, Inés Benedico, van oferir 
una xerrada sobre l’estat en què es trobaven les negociacions del 
tractat per regular el comerç d’armes. La xerrada, que es va cele-
brar a Lleida el 7 de juny, s’emmarcava dins la campanya de la Co-
ordinadora Desarma els teus impostos per a l’objecció fiscal a la 
despesa militar.
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TauLa rODONa ‘CuLTura DE La Pau 
I  rEL IG IONS ’  (JuNY)

El Fòrum Català de Teologia i Alliberament va organitzar, el dia 9 de 
juny a Sant Feliu de Llobregat, la taula rodona ‘Cultura de la pau i 
religions’ per oferir un espai on dialogar sobre aquesta relació. Tica 
Font va participar a la taula conjuntament amb el president del Cen-
tre Ecumènic de Catalunya, Joan Botam.

XErraDa ‘COLÒMBIa ,  CONFL ICTE OBL IDaT ’
( JuNY)

El 14 de juny, la directora de l’ICIP va oferir la xerrada ‘Colòmbia, 
conflicte oblidat’, en el marc del cicle de conferències ‘La guerra al 
segle XXI. Anàlisi de vells i nous conflictes’, organitzat per Justícia 
i Pau i la llibreria Altaïr de Barcelona.

aCTE D ’hOMENaTGE a PaTr ICE LuMuMBa 
I  ThOMaS SaNKara (JuL IOL )

El president de l’ICIP va participar, el 2 de juliol, en un acte d’ho-
menatge a Patrice Lumumba i Thomas Sankara, organitzat pel col-
lectiu Nou Gresol a la seu del PSC de Barcelona. Coincidint amb el 
dia de naixement de Lumumba, l’acte també va comptar amb les in-
tervencions de l’escriptor camerunès Inongo Makome i del director 
de cinema congolès Gilbert Ndunga Nsangata.

PrESENTaC IÓ INFOrME SOBrE rELaC IONS
MILITarS ENTrE ESPaNYa I ISraEL (JuLIOL)

El 19 de juliol, la Coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor va 
presentar l’informe ‘Relacions militars Espanya-Israel. Absoluta-
ment insignificants?’. En l’acte de presentació, va participar la direc-
tora de l’ICIP com a experta en comerç d’armes i economia militar, 
a més d’Albert Caramés i Jordi Garrell.
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CurS D ’EST Iu DE La uNIVErS I TaT
INTErNaC IONaL DE La Pau (JuL IOL )

Entre els dies 19 i 25 de juliol va tenir lloc a Sant Cugat la XXVII 
edició del Curs d’Estiu de la Universitat Internacional de la Pau, 
centrada en aquesta edició en els conflictes a l’Amèrica Llatina. El 
president de l’ICIP va oferir, el dia 19, la conferència inaugural ‘Amè-
rica Llatina, una mirada polièdrica. Balanç i escenaris de futur’.

32 CONGréS DE TEOLOGIa (JuL IOL )

Entre els dies 6 i 9 de setembre es va celebrar a Madrid el 32 Con-
grés de Teologia, amb el títol ‘Cristianismo, mercado y movimien-
tos sociales’. El dia 8 hi va participar la directora de l’ICIP amb la 
ponència ‘Valores éticos frente a la crisis financiera’.

JOrNaDa SOBrE rEPTES DE FuTur 
a MÈX IC  (SETEMBrE)

El dia 7 de setembre, va tenir lloc a Barcelona una jornada sobre 
reptes de futur a Mèxic amb el nom ‘Mèxic després de les eleccions 
2012: què vindrà després?’, organitzada per l’Associació Cultural 
Mexicana Catalana i el CIDOB. La jornada va comptar amb la col-
laboració del president de l’ICIP, que va participar a la taula ‘On va 
Mèxic, un balanç de dos sexennis i una mirada a l’agenda del futur’ 
amb Claire Wright, de la Universitat de Salamanca.

TauLa rODONa SOBrE Pau a COLÒMBIa
(SETEMBrE)

La directora de l’ICIP va participar a la taula rodona ‘Temps de pau a 
Colòmbia’, celebrada el 18 de setembre a Barcelona. A més de la in-
tervenció de Tica Font, també es va poder escoltar l’analista colom-
bià Yezid Arteta, Yuvely Muñoz, membre del Comité Permanente 
por la defensa de los Derechos Humanos, i Xavier Cutillas, membre 
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d’International Action for Peace (IAP) i president de l’Associació Ca-
talana per la Pau, ambdues entitats organitzadores de l’acte.

V CONGréS DE CONFL ICTOLOG Ia I  Pau
(SETEMBrE)

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va celebrar, els dies 26, 
27 i 28 de setembre, la cinquena edició del Congrés Internacional 
de Conflictologia i Pau, que va reunir experts de resolució de con-
flictes d’arreu del món. El president de l’ICIP va participar en la 
sessió plenària del 27 de setembre amb la ponència ‘L’evolució dels 
conflictes armats i els nous rostres de la violència: reptes teòrics i 
pràctics per a la transformació de conflictes”. Rafael Grasa va com-
partir la sessió amb el director del Campus per la Pau i director aca-
dèmic de l’Escola de Cooperació de la UOC, Eduard Vinyamata; el 
director general de Polítiques educatives del departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, Lluís Font; el representant 
d’Initiatives of Change International, Christoph Spreng, i el perio-
dista Miquel Calçada.

X JOrNaDES SOBrE COLÒMBIa (SETEMBrE)

El dia 28 de setembre, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia va celebrar les X Jornades sobre Colòmbia, dedica-
des en aquesta edició a la temàtica ‘Pau a Colòmbia: un país formal i 
un altre real’. La directora de l’ICIP va participar a la taula ‘El paper 
de les víctimes al procés de pau a Colòmbia’, que també comptava 
amb la presència de Reynaldo Villalba i Christiane Schwarz.

JOrNaDES PEr La Pau I  La COOPEraC IÓ
DE L ’aJuNTaMENT DE SaNTa COLOMa DE
GraMENET (OCTuBrE)

L’ICIP va col·laborar a les Jornades per la pau i la cooperació que 
va organitzar l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els me-
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sos d’octubre i novembre. El dia de la presentació de les jornades, 
15 d’octubre, es va inaugurar l’exposició Líbia, any zero, produïda 
per l’ICIP, en un acte que va comptar amb la directora de l’Institut, 
Tica Font, i l’autora dels materials didàctics per treballar l’exposi-
ció, Maria Fanlo. El 22 d’octubre, a més, es va organitzar una visita 
comentada a la mostra fotogràfica.

CurS SOBrE aLTErNaT IVES NOV IOLENTES
(NOVEMBrE)

La directora de l’ICIP va impartir una classe sobre desarmament el 
dia 21 de novembre a la Universitat de Barcelona. La classe era una 
de les sessions del curs ‘Alternatives noviolentes a la militarització, 
la guerra i l’armamentisme’, organitzat per Món 3 i la Fundació So-
lidaritat UB.

XErraDa-DEBaT SOBrE V íCT IMES 
a COLÒMBIa (NOVEMBrE)

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia van 
oferir, el 29 de novembre, la xerrada-debat ‘Diàlegs de pau a Co-
lòmbia: i les víctimes?’. L’acte, que va tenir lloc a la seu de l’ICIP i 
va estar moderat per la directora, va comptar amb la participació 
de Marcela Castellanos, directora del Colectivo de Abogados Luis 
Carlos Pérez.

JOrNaDES ‘Qu INa DEFENSa I  SEGurETaT
PEr a CaTaLuNYa? ’  (DESEMBrE)

El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs va organitzar, els dies 12 
i 13 de desembre, les jornades ‘Quina defensa i seguretat per a Ca-
talunya?’, amb l’objectiu d’obrir un fòrum de debat i reflexió sobre 
l’estratègia i política pública a seguir per una Catalunya constituïda 
com estat propi.
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La directora i el president de l’ICIP van participar a les jornades, que 
van tenir lloc a Barcelona. Tica Font ho va fer a la sessió ‘Amenaces 
i riscos per a la seguretat a Catalunya’ i Rafael Grasa a la titulada 
‘Quina defensa i seguretat per a Catalunya?’.
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E IX  5  I  6 :  rECurSOS 
I  OrGaNITzaC IÓ

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

1 .  rECurSOS

El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2012 va ser de 1.191.482,96 
euros, amb la distribució entre capítols següent: Capítol I 
(499.974,04), Capítol II (444.161,86), Capítol III (00,00), Capítol IV 
(232.359,60) i Capítol V (14.987,46).

2 .  OrGaNITzaC IÓ

L’any 2012, l’equip humà de l’ICIP estava integrat per:

Pablo Aguiar Molina (àrea de construcció i recerca per la pau)
Javier Alcalde i Villacampa (tècnic en recerca per la pau)
Laura Canals i Lorente (administració i gestió econòmica)2

Miquel Casas i Salinas (jurista)
Elena Grau i Biosca (coordinadora de subàrea de formació i difusió)
Maria Fanlo i Torrecilla (tècnica en formació i difusió de pau)3

Maria Fuentes i Díaz (secretària de direcció)
Marta López i Carabí (administració)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)

2. En substitució de Laura Truyols i Fernández.
3.  En substitució de Sabina Puig i Cartes.
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Sabina Puig i Cartes (tècnica en formació i difusió de pau)
Cristina Pons i Gomar (tècnica en gestió econòmica)
Eugènia Riera i Casals (premsa i comunicació)
Laura Truyols i Fernández (administració i gestió econòmica)
Léonie van Tongeren (tècnica i assistent de presidència)

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

Jone Lauzurika Blai Carandell
María Luz Arranz Lucas Morera
Donato di Trappani Oluwatosin Iduh Ijabadenuyi
Marina Sancho Rachel Meyer
Kateryna Irzhavtseva



ICIP · Memòria 2012 81

aNNEX I :  rELaC IÓ 
DE PuBL ICaC IONS

WOrKING PaPErS

2012/1 The analisis of the framing 
processes of the Basque peace movement: 
the way Lokarri and Gesto por la Paz 
changed society, per Egoitz Gago Anton.

Disponible en: 
Anglès i Català

2012/2 Autonomía comunitaria y 
caciquismo: identidad étnica, control social 
y violencia en una comunidad mixe de 
Oaxaca, per Ignacio Iturralde Blanco.

Disponible en: 
Anglès i Castellà

2012/3 Els esperantistes catalans.  
Un col·lectiu pacifista en un món global,  
per Hèctor Alòs Font.

Disponible en: 
Anglès i Català

WP 2012/1

anglès (PDF)

Català (PDF)

WP 2012/3

anglès (PDF)

Català (PDF)

WP 2012/2

anglès (PDF)

Castellà (PDF)
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2012/4 Las posiciones de los diferentes 
grupos políticos israelíes sobre la 
resolución de la situación de los Refugiados, 
per Aritz García Gómez.

Disponible en: 
Anglès i Castellà

2012/5 Does Warfare Matter? Severity, 
Duration, and Outcomes of Civil Wars,  
per Laia Balcells i Stathis Kalyvas.

Disponible en: 
Anglès

2012/6 Peacetime Violence in el Salvador 
and Honduras. A Tale of two Countries,  
per Rachel Meyer. 

Disponible en: 
Anglès

2012/7 Social media and political change: 
the case of the 2011 revolutions in Tunisia 
and Egypt, per Regina Salanova.

Disponible en:
Anglès

WP 2012/4

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

WP 2012/5

anglès (PDF)

WP 2012/6

anglès (PDF)

WP 2012/7

anglès (PDF)
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2012/8 Political Humor as a 
Confrontational Tool Against the Syrian 
Regime. A study case: Syria 15th March 
2011 - 15th May 2012, per Blanca Camps-
Febrer

Disponible en:
Anglès

POL ICY PaPErS

2012/1 Conflicte regional per l’aigua a 
l’Àsia Central. Un nou model de relacions 
energètiques descentralitzades, per Mar 
Campins i Aurèlia Mañé.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

2012/2 2013: una oportunitat única per al 
Tractat sobre el Comerç d’Armes, per Javier 
Alcalde.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

WP 2012/8

anglès (PDF)

PP 2012/1

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)

PP 2012/2

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)
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2012/3 Guerra, política i construcció de 
la pau: reflexions i directrius pràctiques a 
partir de l’estudi de l’Antiguitat, per Daniel 
Gómez, Toni Ñaco i Jordi Principal.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

DOCuMENTS

2012/8 Companies in Conflict situations: 
Advancing the research agenda. Relatoria 
del seminari internacional organitzat per 
l’ICIP l’octubre de 2011. 

Disponible en: 
Anglès

2012/9 El futuro de la Corte Penal 
Internacional. Relatoria del seminari 
internacional organitzat per l’ICIP el gener 
de 2012. 

Disponible en:
Castellà

PP 2012/3

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)

DOCS 2012/8

anglès (PDF)

DOCS 2012/9

Castellà (PDF)
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INFOrMES

2012/5 Prevenció de Conflictes, 
Foment de la Pau i Cooperació per al 
Desenvolupament, per Nadja Gmelch.

Disponible en: 
Català

2012/6 La responsabilidad penal del 
personal de Naciones Unidas, per Xavier 
Pons (dir.) i Elisenda Calvet (coord.)
 
Disponible en: 
Castellà

rESuLTaTS DE rECErCa

2012/1 Las Operaciones Militares de 
España en el Exterior, per Eduardo Melero 
Alonso.

Disponible en: 
Castellà

INFO 2012/5

Català (PDF)

INFO 2012/6

Castellà (PDF)

rr 2012/1

Castellà (PDF)
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2012/2 Justicia de Transición: El caso de 
España, per Santiago Ripol i Carlos Villán 
(dirs.).
 
Disponible en: 
Castellà

2012/3 Lecciones aprendidas de la 
participación española en guerras 
asimétricas (2000-2012), per Rafael 
Martínez (dir.).

Disponible en:
Castellà

2012/4 La política de exportaciones de 
armamento de los países de la Unión 
Europea a África (2002-2010), per Eduardo 
Melero.

Disponible en:
Castellà

rr 2012/2

Castellà (PDF)

rr 2012/3

Castellà (PDF)

rr 2012/4

Castellà (PDF)
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DOSS IErS B IBL IOGrÀF ICS

ICIP Dossier Bibliogràfic Número 4.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

ICIP Dossier Bibliogràfic Número 5.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

ICIP Dossier Bibliogràfic Número 6.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

DB 4

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)

DB 5

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)

DB 6

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)
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ICIP Dossier Bibliogràfic Número 7.

Disponible en: 
Català, Castellà i Anglès

rEVISTa PEr La Pau / PEaCE IN PrOGrESS

Número 12 – març 2012:  ■ La primavera àrab i els moviments 
del 15-M
Número 13 – juny/juliol 2012:  ■ Negociant un Tractat de Co-
merç d’Armes
Número 14 – setembre 2012:  ■ Empreses i conflicte 
Número 15 – desembre 2012:  ■ El procés de pau a Colòmbia 

E-BuTLLET INS

e-Butlletí número 25 (gener de 2012) ■

e-Butlletí número 26 (febrer de 2012) ■

e-Butlletí número 27 (març de 2012) ■

e-Butlletí número 28 (abril de 2012) ■

e-Butlletí número 29 (maig de 2012) ■

e-Butlletí número 30 (juny de 2012) ■

e-Butlletí número 31 (juliol de 2012) ■

e-Butlletí número 32 (setembre de 2012) ■

e-Butlletí número 33 (octubre de 2012) ■

e-Butlletí número 34 (novembre de 2012) ■

e-Butlletí número 35 (desembre de 2012) ■

‘PEr La Pau’

Núm.12 (web)

Núm.13 (web)

Núm.14 (web)

Núm.15 (web)

E-BuTLLETINS’

Núm.25 (web)

Núm.26 (web)

Núm.27 (web)

Núm.28 (web)

Núm.29 (web)

Núm.30 (web)

Núm.31 (web)

Núm.32 (web)

Núm.33 (web)

Núm.34 (web)

Núm.35 (web)

DB 7

anglès (PDF)

Castellà (PDF)

Català (PDF)
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COL ·LECC IONS DE LL IBrES

COL ·LECC IÓ ‘ CLÀSS ICS DEL a Pau 
I  La NOV IOLÈNC Ia ’

Lluís Maria Xirinacs. El valor humà de la 
pau i altres textos inèdits. Institut Català 
Internacional per la Pau – Angle Editorial, 
2012.

COL ·LECC IÓ ‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT 
I  JuST íC Ia ’

Pere Ortega. La societat noviolenta. 
Converses amb Pepe Beunza. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau – 
Icaria Editorial, 2012.
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John Townsend i Paul Donovan. Manual 
del facilitador. Mètodes, habilitats, 
actituds i valors. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau – Icaria Editorial, 
2012.

COL ·LECC IÓ ‘ Paz Y  SEGurIDaD ’

Oliver P. Richmond. La paz en las 
Relaciones Internacionales. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau – 
Edicions Bellaterra, 2012.

Elisabeth Porter. Construir la paz: la 
experiencia y el papel de las mujeres en 
perspectiva internacional. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau – 
Edicions Bellaterra, 2012.
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COL ·LECC IÓ ‘NOV IOLÈNC Ia I  LLu I Ta 
PEr La Pau ’

Mark Kurlansky. Noviolència: història 
d’una idea perillosa. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau - Pagès 
editors, 2012.

CaTÀLEGS

CaTÀLEG DE
MaTErIaLS

Catàleg de Materials. Barcelona: Institut 
Català Internacional per la Pau, 2012.

CaTÀLEG DE
PuBLICaCIONS

Catàleg de Publicacions. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau, 
2012.
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS MITJaNS
DE COMuNICaC IÓ

L’ICIP va tenir l’any 2012 una presència continuada als mitjans de 
comunicació, tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio, la 
televisió i els mitjans digitals. Les activitats dutes a terme es van di-
fondre als mitjans a través de notes de premsa o agenda i s’hi va con-
tactar per mantenir entrevistes amb els membres de l’Institut o amb 
els col·laboradors i ponents de les activitats. A més, el president, la 
directora i altres membres de la Junta de Govern van publicar arti-
cles d’opinió sobre els diferents temes d’interès de l’ICIP.

Entre els mitjans que van informar sobre les activitats de l’ICIP o 
van entrevistar els seus membres i col·laboradors, destaquen, entre 
d’altres: Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya i la Xarxa de 
Televisions Locals; Catalunya Ràdio, RAC1 i Ràdio Nacional d’Es-
panya; els diaris El Periódico de Catalunya, Ara, El Punt Avui, La 
Vanguardia i Segre; les agències de notícies EFE i Europa Press; 
les revistes El Triangle, Directa i Time Out; i els diaris digitals Vi-
laweb i Nació Digital.

D’altra banda, premsa internacional de Mèxic, Colòmbia o Kazak-
hstan van informar també sobre la presència de l’ICIP o els seus 
membres en aquests països duent a terme activitats de construcció 
de pau o internacionalització de l’Institut.

Per últim, l’interès creixent en un dels àmbits de treball de l’ICIP, 
el Tractat de Comerç d’Armes, es va plasmar tant en entrevistes en 
diversos mitjans de comunicació com en la producció d’un capítol 
específic del programa de Televisió de Catalunya Latituds, realitzat 
pels tècnics de l’ICIP Eugènia Riera i Javier Alcalde.
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aNNEX I I I :  MEMÒrIa
ECONÒMICa I  auDITOr Ia

Pressupost executat de despeses 2011 (euros)

Inversions reals
 14.987,46

1%Transferències corrents
232.359,60

20%

Despeses corrents 
de béns i serveis

 444.161,86
37%

Remuneracions de personal
 499.974,04

42%
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aNNEX IV :  CONT INGuTS DEL CD

DOCuMENTS INST I TuC IONaLS

 1. Compareixença al Parlament de Catalunya. PDF
 2. Declaració en motiu del Dia Internacional de la Pau. PDF
 3. Programa actes celebració del Dia Internacional de la Pau. PDF
 4. acord de concessió Premi ICIP Constructors de Pau 2012. PDF
 5. resolució al DOGC de la concessió del Premi ICIP Constructors 

de Pau 2012. PDF
 6. Discurs de la presidenta del Parlament a l’acte de lliurament del 

Premi ICIP Constructors de Pau 2011. PDF
 7. Discurs de Pepe Beunza a l’acte de lliurament del Premi ICIP 

Constructors de Pau 2011. PDF
 8. Glossa de José Luis Gordillo a l’acte de lliurament del Premi 

ICIP Constructors de Pau 2011. PDF
 9. Convocatòria d’ajuts FI-ICIP 2012-2013
10. Pla Pluriennal 2009-2012. PDF

PuBL ICaC IONS IC IP

 1. Working Papers 2012. PDF
 2. Policy Papers 2012. PDF
 3. Documents 2012. PDF
 4. Informes 2011. PDF
 5. resultats de recerca 2012. PDF
 6. Dossiers Bibliogràfics 2012. PDF
 7. revista per la Pau 2012. PDF
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MaTEr IaLS D ’aCT IV I TaTS

 1. Catàleg de Materials ICIP. PDF
 2. Catàleg de Publicacions ICIP. PDF
 3. Programa del seminari ‘Futur Cort Penal Internacional’. PDF
 4. Concept Paper del seminari ‘Futur Cort Penal Internacional’. PDF
 5. Programa de la la XI Competència Intern. Víctor Carlos García. PDF
 6. Programa del seminari-debat sobre el Moviment per la Pau a la 

Mediterrània. PDF
 7. Programa de les Jornades Institucions Medievals de Pau a 

Catalunya. PDF
 8. Concept Paper de les Jornades Institucions Medievals de Pau a 

Catalunya. PDF
 9. Conferència inaugural de les Jornades Institucions Medievals de 

Pau a Catalunya, a càrrec de Thomas N. Bisson. PDF
10. relatoria Jornades Institucions Medievals. PDF
11. Programa del seminari sobre Dret Internacional humanitari. PDF
12. Programa del seminari sobre Governança a l’Àsia Central. PDF
13. Programa del seminari sobre Dones i revoltes Àrabs. PDF
14. Programa del seminari sobre Islam Polític. PDF
15. Concept Paper del seminari de recerca sobre Guerra al Món antic  

i Contemporani. PDF
16. resum de la intervenció del president de l’ICIP al seminari de 

recerca sobre Guerra al Món antic i Contemporani. PDF
17. resum preliminar del seminari de recerca sobre Guerra al Món 

antic i Contemporani. PDF
18. Bases del concurs de Lipdubs per la Pau. PDF
19. Cartell informatiu del concurs de Lipdubs per la Pau. PDF
20. Informe de la Comissió Ètica sobre Moviment Ecumènic i Social 

de Colòmbia. PDF
21. Guia didàctica de l’exposició ‘Líbia, any zero’. PDF
22. Guia didàctica de l’exposició ‘Paraules descalces’. PDF

També es poden consultar tots els documents informatius d’activi-
tats de serveis a altres actors.
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I C IP  aLS MITJaNS

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

produccions audiovisuals, seminaris, exposicions, etc) a premsa, 
ràdio i televisió



GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 658, BAIX.
08010 BARCELONA
T. +34 93 554 42 70 | F. +34 93 554 42 80
ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT
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LES VICTÒRIES REALS I DURADORES
SÓN LES DE LA PAU, NO LES DERIVADES
DE LA GUERRA.

Ralph Waldo Emerson




