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PrESENTaC IÓ

A la fi del mes de desembre, tot just quan enllestíem aquest In-
forme anual d’activitats. Memòria ICIP 2010, féu tres anys que el 
Parlament de Catalunya aprovà la Llei 14/2007, que creà l’Institut 
Català Internacional per la Pau. 

Calgué esperar fins al 17 de setembre de 2008 per constituir la 
Junta, 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 al juliol del 2009 que s’inau-
gurà la seu social de l’Institut, al número 658 de la Gran Via. Això 
explica que, a mitjan 2009, publicàrem la primera Memòria, que 
recollia la feina feta durant quinze mesos, des de la constitució de 
la Junta (darrer trimestre del 2008) fins finals del 2009.

Aquest Informe del 2010, el segon de la vida de l’ICIP, es limita 
als dotze mesos de l’any i continua, en la lletra i en l’esperit, els 
tres trets que caracteritzaren el primer. S’entén com un dret i un 
deure: en primer lloc, retre comptes i facilitar que hom pugui fer 
balanç, institucionalment i socialment, i facilitar, al mateix temps, 
que hom pugui preservar de l’oblit el que s’ha fet. Per això, s’ha 
optat, en segon lloc, per estar-se de qualificar-se i de judicar, tot 
introduint voluntàriament distància, maximitzant la presència di-
recta de l’esdevingut mitjançant imatges, vincles i adreces electrò-
niques que permeten judicar de primera mà, si algú ho vol, allò  
que es presenta. Això explica també el CD que acompanya l’Infor-
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me, i que recull tot el text i totes les publicacions de l’any. I, en ter-
cer i darrer lloc, el fil conductor de la Memòria, la seva estructura, 
és la mateixa que la que vertebra tota la feina de l’ICIP: el seu Pla 
Pluriennal 2009-2012, que diferencia tres eixos finalistes o subs-
tantius (recerca; formació i difusió; construcció de pau i prevenció 
de conflictes) i tres d’instrumentals, eines per aconseguir els subs-
tantius (internacionalització i servei a altres actors; recursos; orga-
nització). Aquests darrers es presenten de forma resumida i sense 
les dades consolidades de memòria econòmica i auditoria, que, ate-
sos els imperatius legals i normes en vigor, no seran disponibles 
fins ben entrat l’any 2011.

El Pla Pluriennal es concreta, a més, en un Pla d’Actuacions que es-
pecifica, per eixos i objectius, les activitats previstes per a cada any, 
amb l’objectiu d’acomplir progressivament el que s’ha previst asso-
lir el 2012. Aquest Pla, elaborat per la Presidència i la Direcció amb 
el suport de tot l’equip humà, l’aprova la Junta a principis d’any.

Concretament, el Pla del 2010, acomplert almenys en un 80%, des-
tacava vuit grans actuacions, totes assolides: a) posar en marxa al-
guns programes de recerca («Conflictes armats: dret i justícia»; 
«Seguretat humana, transformació de conflictes i investigació per 
a la pau») i afinar i consolidar el que ja s’estava fent (Working Pa-
pers, ajuts a la recerca, beques predoctorals, preparació d’observa-
toris...); b) disposar d’un nou local, per a oficines, per permetre que 
la seu social sigui lloc de reunions, seminaris i exposicions, a més 
d’ubicació de la biblioteca i el centre de documentació (el juliol del 
2010 va tenir lloc el trasllat de les oficines a Via Laietana, 69, tercer 
pis); c) endegar col·leccions de llibres coeditats amb editorials (se 
n’han preparat quatre, i de les primeres tres ja s’han publicat set lli-
bres) i desplegar la línia d’edicions pròpies (col·leccions d’Informes 
i Estudis i diverses publicacions fora de col·lecció); d) ampliar la 
plantilla de l’ICIP i el ventall de formes de col·laboració amb altres 
persones i professionals (s’han convocat places temporals i esta-
bles); e) crear una nova web, amb gestor de continguts (ja realitza-



ICIP · Memoria 2010 7

da; serà accessible, tot preservant la identitat corporativa, durant 
el mes de gener del 2011); e) incrementar la presència pública i el 
coneixement de l’ICIP; f) expandir la presència i l'activitat de l’ICIP 
pel territori (alguns actes només s’han fet a comarques no barcelo-
nines i s’han preparat les primeres exposicions que es faran per tot 
el territori); i g) confeccionar una proposta d’integració ICIP-Esco-
la de Cultura de Pau de la UAB (s’han endegat els treballs a finals 
d’any, endarrerits pel retard en la signatura del conveni tripartit 
Generalitat-UAB-ICIP, signat el darrer trimestre de l’any).

Només em falta destacar dues coses. Tot i la feina feta (pràctica-
ment acabada) per l’ICIP i per la Generalitat, un dels requisits acor-
dats per la Junta per al 2010 —establir un contracte-programa amb 
la Generalitat, basat en el Pla Pluriennal, que permetés un finan-
çament progressiu per objectius a partir de compromisos explícits 
i subjectes a resultats comprovables— quedà pendent per al 2011, 
atesa la situació de crisi econòmica i de procés electoral, que acon-
sellaren ajornar la fase final de negociació i signatura. I en darrer 
lloc, que la feina que presentem, encara pendent de consolidació i 
de ben segur millorable, s’inspira totalment en el mandat que donà 
a la Junta de Govern el Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 
de creació i la designació de nou dels seus membres, la qual cosa no 
hauria estat possible sense la voluntat i 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 admi-
nistracions, 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  2010 D ’uN COP D ’uLL

La INST I TuC IÓ

Creació: 
Parlament de Catalunya, desembre del 2007, mitjançant Llei 
Inauguració seu social: 
juliol del 2009 (Gran Via 658, 08010, Barcelona)
Inauguració seu oficines: 
juliol del 2010 (Via Laietana 69, 3a planta, 08003, Barcelona)
Junta:
9 membres nomenats pel Parlament de Catalunya, 3 pel Govern
President: 
Rafael Grasa
Directora: 
Tica Font
Equip humà: 
11 persones
Pressupost definitiu 2010:1 
2.884.130,28 euros
Documents bàsics: 
Llei de creació de l’ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); 
Pla Pluriennal 2009-2012 (juliol 2008), Reglament orgànic  
de l’ICIP (DOGC, 1/07/2009)

1. Inclou modificacions, romanents i transferències finalistes.
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aCT Iv I TaTS

1 .  aCT Iv I TaTS 2010 :  rECErCa

Nombre de beques per a estudis predoctorals renovades: 5
Nombre de beques per a estudis predoctorals de nova 
adjudicació: 7
Nombre d’ajuts de recerca concedits i import total: 10 ajuts, 
109.010 euros
Nombre de Working Papers publicats: 9
Nombre de seminaris de recerca realitzats: 3
Nombre de llibres adquirits: 1.500
Nombre de revistes disponibles on-line: 155

2 .  aCT Iv I TaTS 2010 :  FOrMaCIÓ ,  D IFuS IÓ
I  TraNSFErÈNC Ia DE CONE IXEMENTS

Nombre de tertúlies, seminaris i activitats formatives  
totals (inclou tot): 36 
Nombre de persones que hi han assistit: més de 800
Nombre de llibres coeditats: 7
Nombre d’actes pel territori català (excepte Barcelona): 5
Nombre de publicacions ICIP (Informes, Estudis, altres): 7
Nombre de butlletins i de revistes Per la Pau /Peace in 
Progress publicades: 11 butlletins i 5 revistes

3 .  aCT Iv I TaTS 2010 :  CONSTruCC IÓ 
DE Pau I  PrEvENC IÓ DE CONFL ICTES 

Nombre de seminaris/jornades/activitats sobre construcció 
de pau:
Fora de Catalunya: 3
A Catalunya: 2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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4 .  SErvE IS  a aLTrES ENT I TaTS 
I  OrGaNITZaC IÓ INTErNa DuraNT EL 2010

Nombre de convenis signats: 6
Activitats coorganitzades amb altres entitats: 10
Nombre de places convocades: 5 places de nova creació,  
2 d’estabilització de lloc de treball i 1 de promoció

■

■

■
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aCT Iv I TaT  INST I TuC IONaL

En aquest punt es recullen les activitats vinculades al funcionament 
institucional de l’ICIP, així com els actes commemoratius amb mo-
tiu de la Diada de la Noviolència, el 30 de gener, i el Dia Interna-
cional de la Pau, el 21 de setembre, data en què l’ICIP aprofita per 
presentar els projectes i els objectius per a l’any següent.

1 .  La JuNTa DE GOvErN

La Junta de Govern de l’ICIP està integrada per dotze membres, 
nou escollits pel Parlament i tres nomenats pel Govern.

MEMBrES ESCOLL I TS  PEL ParLaMENT

Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau.

Anna Bastida, professora del Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

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

Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actua com a president de 
la Junta, per elecció unànime dels seus membres.
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Àngels Mataró, directora de l’Associació de Nacions Unides a Es-
panya.

Arcadi Oliveres, professor del Departament d’Economia Aplica-
da, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

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

Mònica Sabata, psicòloga.

Josep Maria Terricabras, catedràtic del Departament de Filo-
sofia i Filologia i director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensa-
ment Contemporani, Universitat de Girona.

MEMBrES DES IGNaTS PEL GOvErN :

Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels 
Drets Humans.

Antoni Segura, catedràtic del Departament d’Història Contem-
porània i director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals Pa-
velló de la República, Universitat de Barcelona.

David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupa-
ment i Acció Humanitària.

Al llarg del 2010, la Junta s’ha reunit onze vegades en plenari, i tres 
cops la Comissió de Recerca, formada per quatre membres. La seva 
feina s’ha centrat en la posada en marxa de l’ICIP i en qüestions 
més puntuals i quotidianes.

Quant al primer apartat, es poden destacar els debats i les decisi-
ons relacionats amb l’aprovació del pla d’actuacions del 2010, se-
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guint el Pla Pluriennal; l’establiment dels programes de recerca, 
amb l’aprovació d’un document base, la creació d’una Comissió es-
pecífica sobre aquesta qüestió i el nomenament dels coordinadors 
dels dos primers programes; els criteris i termes de referència per 
als Observatoris; la decisió sobre l’encàrrec d’una escultura institu-
cional d’Adolfo Pérez Esquivel, que servirà per al futur premi ICIP; 
l’aprovació de les bases de les places del personal contractat; el se-
guiment de les negociacions del contracte-programa i l’autorització 
per a la creació de l’assemblea de personal de l’ICIP, segons el pre-
vist a la Llei i al Reglament.

Pel que fa al funcionament ordinari de la institució, es poden des-
tacar l’aprovació de la memòria econòmica i la liquidació del pres-
supost del 2009, i de l’auditoria independent dels comptes anuals, 
així com les bases d’execució del pressupost per al 2011 i posteri-
orment del mateix pressupost. També s’han aprovat els diversos 
convenis amb institucions i les direccions i/o encàrrecs dels diver-
sos Observatoris.

Cal destacar, a més, que la Junta aprovà un dictamen a propòsit 
de l’encàrrec del govern de fer un estudi sobre l’eventual posada en 
marxa d’un servei civil català de pau, acompanyat d’un estudi encar-
regat a un expert extern. Estudi i dictamen seran publicats durant el 
mes de febrer del 2011.

2 .  COMParEIXENÇa DavaNT
EL ParLaMENT DE CaTaLuNYa

El president de l’ICIP va comparèixer al mes de juny davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat del Parlament. Va presentar l’in-
forme anual de les activitats realitzades el 2009 i de les previstes 
per al 2010, a més de plantejar les necessitats futures de l’ICIP.
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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)

En el marc del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, l’ICIP va or-
ganitzar la taula rodona «Gandhi: la noviolència i els nous rostres 
de la violència i la injustícia». Hi van participar Alfons Banda, pre-
sident de la Fundació per la Pau i membre de la junta de l’ICIP; Ru-
bén Campos, professor de la Universidad Complutense de Madrid i 
expert en noviolència, i Rafael Grasa, president de l’ICIP.

A més, l’ICIP va llegir un text durant l’acte commemoratiu del 62è 
aniversari de la mort de Mahatma Gandhi organitzat per la Fede-
ració Catalana d’ONG per la Pau (FCONGP). L’acte es va fer als 
jardins de Gandhi del Poblenou, a Barcelona, davant l’estàtua de 
Gandhi esculpida pel premi Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

DIa INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE

L’ICIP va denunciar el creixement de la despesa armamentística al 
món i va reclamar una convenció per eliminar les armes nuclears a 
la seva Declaració Institucional anual, que es va fer pública coinci-
dint amb el Dia Internacional de la Pau instaurat per Nacions Uni-
des. A l’acte hi van participar el llavors president del Parlament de 
Catalunya, Ernest Benach, i el conseller d’Interior i Relacions Insti-
tucionals, Joan Saura, a més d’amics de l’ICIP i representants d’en-
titats i de la societat civil. 

La Declaració explicitava els compromisos de l’ICIP durant el pro-
per any, enumerats sota el lema «Eines de pau» i distribuïts en tres 
àmbits: l'acompliment dels Objectius del Mil·lenni de l'ONU; el se-
guiment del debat, l'evolució i l'impacte dels instruments de cons-
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trucció de pau i prevenció de conflictes; i l'ampliació de les eines 
de pau que ofereix ara l'ICIP, com són observatoris, revistes, webs 
i llibres.

La Declaració Institucional 
explicita els compromisos 

de l’ICIP per al proper any

Un moment de 
l’acte institucional. 
D’esquerra a dreta, 
Joan Saura,  
Rafael Grasa  
i Ernest Benach
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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 inclou les accions i activitats destinades 
a la recerca en els àmbits prioritaris de l’ICIP. Inclou programes de 
recerca específics, publicació de treballs d’investigació, posada en 
marxa de la biblioteca i el centre de documentació i concessió de 
beques i ajuts. 

1 .  PrOGraMES DE rECErCa 

La línia estratègica 1 de l’àmbit de recerca preveu construir una lí-
nia sòlida de recerca, teòrica i aplicada, i articulada entorn de pro-
grames diversos, que pugui durar almenys dos cicles estratègics. 
D’acord amb aquest objectiu, plasmat al Pla Pluriennal 2009-2012 
i al Pla d’Activitats 2010 aprovat per la Junta, l’ICIP ha encetat du-
rant l’any 2010 els seus dos primers programes de recerca, que 
s’aniran ampliant i consolidant durant el 2011. Es tracta de progra-
mes intencionadament molt amplis que, a poc a poc, podran frag-
mentar-se. 
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PrOGraMa DE rECErCa 1 :
«CONFL ICTES arMaTS :  DrET  I  JuST íC Ia»

El primer programa, «Conflictes armats: dret i justícia», és 
coordinat per Antoni Pigrau, catedràtic de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) i membre de la Junta de Govern. El programa té qua-
tre eixos bàsics d’actuació: a) dret dels conflictes armats / Dret in-
ternacional humanitari; b) empreses i conflictes armats (implicació 
directa o indirecta de tota mena d’empreses: subministraments de 
guerra, serveis a les parts en conflicte, finançament del conflicte, 
pillatge...); c) justícia de transició / comissions de la veritat i altres 
models / drets de víctimes; i d) persecució nacional i internacional 
dels crims de guerra / Cort Penal Internacional. 

L’any 2010 s’ha dedicat sobretot a la preparació de les seves acti-
vitats i a la recerca de membres i integrants. També s’ha celebrat, 
al novembre, el «XIIIè Seminari de Dret Internacional Humanita-
ri. Dinàmiques contemporànies del dret internacional», organitzat 
per la URV en col·laboració amb la Creu Roja i l’ICIP. Al seminari 
es va debatre, entre altres temes, l’evolució i les discordances del 
Dret Internacional Humanitari, el Dret Internacional dels Drets 
Humans, les operacions de manteniment de la pau i els avenços i 
dèficits de la justícia penal internacional en el nou ordre global. 

Per a l’any 2011 s’estan preparant les primeres activitats públiques 
d’aquest programa de recerca.

PrOGraMa DE rECErCa 2 : 
«SEGurETaT  HuMaNa ,  TraNSFOrMaCIÓ
DE CONFL ICTES I  INvEST IGaC IÓ PEr a
La Pau»

El segon programa, «Seguretat humana, transformació de 
conflictes i investigació per a la pau», el coordina Rafael Gra-
sa, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i president 



ICIP · Memoria 2010 21

de l’ICIP. El programa té tres grans eixos, cadascun d’ells amb di-
versos descriptors de contingut: a) seguretat humana (aplicació de 
la seguretat humana i construcció de pau; prevenció de conflictes 
violents; responsabilitat de protegir); b) transformació de conflic-
tes (models i pràctiques de transformació de conflictes, en parti-
cular mitjançant solucions polítiques i no violentes; noviolència; 
construcció de pau, seguretat i desenvolupament; polítiques de 
passat i de reconciliació (comissions de la veritat, formes de reco-
neixement i reparació, lluita contra la impunitat); i c) investigació 
per a la pau (història i evolució de la investigació i dels estudis per 
a la pau; acció col·lectiva i formes d’acció política no convencional; 
influència i pràctica dels actors de pau no estatals, que inclou cam-
panyes diverses de desarmament, limitació d’armaments i trans-
formació de conflictes).

En el marc d’aquest programa, aquest any s’han organitzat dos se-
minaris internacionals.

Sota el títol «La Pau en Moviment. Protestes, polítiques, 
impactes. Les experiències del moviment per la pau a 
Itàlia i Espanya», aquest seminari va reunir el 29 i 30 d’octu-
bre destacats membres dels moviments per la pau de Catalunya, 
Espanya i Itàlia. Els participants van analitzar comparativa-
ment les seves experiències i van plantejar les perspectives de 
futur del moviment. Aquest seminari va estar coorganitzat per 
Javier Alcalde, de l'ICIP, així com per Mario Pianta, de la Uni-
versitat d'Urbino. 

■

Seminari

la Pau en movIment
Protestes, polítiques, impactes.
Les experiències del moviment 
per la pau a Itàlia i Espanya
Barcelona, 29-30 d’octubre de 2010
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Les jornades «Pau, conflicte i seguretat a l’Àfrica. Nous 
reptes i noves perspectives», organitzades en col·laboració 
amb Casa África i el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, es van celebrar del 3 al 5 de novembre. Les jornades 
van reunir una dotzena d’experts europeus i africans per analit-
zar els dèficits, les fortaleses i els reptes de l’arquitectura afri-
cana de pau i seguretat, amb l’estudi d’alguns casos concrets, 
com el de Sierra Leona o Sud-àfrica. Els ponents van abordar 
el paper de l’ONU en els processos de construcció de pau, la 
cooperació entre la Unió Europea i la Unió Africana, la viabi-
litat i el funcionament d’organitzacions regionals de seguretat 
com l’ECOWAS, el paper de les dones en la resolució de con-
flictes i la reconciliació, o els èxits i les limitacions de les políti-
ques de desmobilització i reintegració d’excombatents, sobretot 
a l’Àfrica occidental.

■

Imatge del seminari
«La pau en moviment»

Pau, conflIcte  
I seGuretat a l’ ÀfrIca
Nous reptes i noves perspectives
Barcelona, 3 a 5 de novembre de 2010
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Alguns moments de les 
jornades sobre pau  

i seguretat a l’Àfrica
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2 .  WOrKING PaPErS

Durant l’any 2010, l’ICIP ha publicat deu treballs d’investigació 
o Working Papers a través de la seva àrea de recerca. Els treballs 
s’han revisat i publicat amb l’ajut d’un Consell Editorial2 i de diver-
ses persones que han actuat com a lectors.3 Cada document s’ha pu-
blicat en paper en l’idioma de la versió original, i tots s’han traduït 
a una o dues llengües més. Aquesta és la relació dels títols publicat 
a la col·lecció Working Papers durant el 2010:

2010/1. Territorial Autonomy and Self-Determination Conflicts: 
Opportunity and willingness. Cases from Bolivia, Niger and Tan-
zania, per Roger Suso (anglès i català).

2010/2. Corte interamericana, crímenes contra la humanidad y 
construcción de la Paz en Suramérica, per Joan Sánchez (castellà 
i anglès).

2010/3. El procés de pau al País Basc i a Irlanda del Nord (1994-
2006) Un enfocament comparat, per Gorka Espiau Idoiaga (cata-
là, castellà i anglès).

2010/4. Living in the Wrong Neighbourhood: State Failure and 
its Implications for Neighbouring countries. Cases from Liberia 
and Afghanistan, per Alberto Fernández Gibaja (anglès, català).

2. El Consell Editorial l’integren Pablo Aguiar, Alfons Barceló, Catherine Charrett, Gem-
ma Collantes-Celador, Caterina Garcia, Abel Escribà, Vicenç Fisas, Tica Font, Antoni 
Pigrau, Xavier Pons, Alejandro Pozo, Mònica Sabata, Jaume Saura, Antoni Segura i 
Josep Maria Terricabras.

3. Pablo Aguiar, Javier Alcalde, Anna Ayuso, Alfons Banda, Ángel Guillermo Bermú-
dez, Carlos Boggio, David Bondia, Catherine Charrett, Luis de la Calle, Ana Espiau, 
Tica Font, Aritz Garcia, Rafael Grasa, Elena Grau, Aida Guillén, Carmen Magallón, 
Salvador Martí, Àngels Mataró, Oscar Mateos, Silvia Morgades, Pablo Pareja, Anto-
ni Pigrau, Jaume Saura, Laia Serra, Roger Suso, Jordi Urgell, Karlos Pérez de Armi-
ño, i Antoni Pigrau. L’ICIP els agraeix la seva col·laboració.
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2010/5. The Participation of Women in Peace Processes. The Other 
Tables, per María Vilellas Ariño (anglès, català i castellà).

2010/6. The evaluation of the climate change regime: beyond a 
North-South divide?, per Daniel Abreu Mejía (anglès, català).

2010/7. La OEA y la promoción de la democracia en las Américas. 
Un objetivo en construcción, per Neus Ramis (castellà).

2010/8. Conflict, peace and security in Africa: an assessment and 
new questions alter 50 years of african independence, per Rafael 
Grasa i Óscar Mateos (anglès).

2010/09: The Security Council and the Legitimacy of the Use of 
Force: Legal, Normative, and Social Aspects, per Matilde Pérez-
Herranz (anglès).

Tots els Working Papers, així com els ICIP Documents i Informes, es-
tan incorporats al repositori digital de Recercat (http://www.recer-
cat.cat/handle/2072/95354), i també s’ha iniciat la seva inclusió a la 
xarxa Social Science Research Network (http://www.ssrn.com).

3 .  B IBL IOTECa I  CENTrE DE DOCuMENTaCIÓ

D’acord amb el que s'inclou a la línia estratègica 3 de l’Eix de Recer-
ca, on es recull el compromís d’establir i mantenir una biblioteca, 
presencial i digital, que permeti i afavoreixi la recerca i la trans-
ferència de coneixements, la biblioteca de l’ICIP va obrir portes a 
finals de desembre del 2010. Amb un fons centrat en temes de rela-
cions internacionals, pau, seguretat i transformació de conflictes, la 
biblioteca està oberta a tot el públic en general, i disposa d’una sala 
de consulta. També es preveu un servei de préstec per a investiga-
dors acreditats vinculats a universitats i centres de recerca. 

http://www.recercat.cat/handle/2072/95354
http://www.recercat.cat/handle/2072/95354
http://www.ssrn.com/


26 ICIP · Memoria 2010

A més de l’apartat de monografies i llibres, la biblioteca ha desenvo-
lupat nous serveis per posar a disposició dels seus usuaris. Per una 
banda, es dóna accés a les bases de dades Political Science Complete 
i International Security & Counter-Terrorism Reference Center, que 
buiden centenars de publicacions especialitzades de l’àmbit. Per una 
altra, s’ha contractat un servei de consulta de números de l’any en curs 
i retrospectius de 155 revistes electròniques especialitzades en te-
mes de pau i conflictes. Per tal de completar el ventall d’accessos 
a publicacions en línia, la biblioteca compta amb la subscripció a 
revistes en paper. Finalment, entre el material adquirit també hi 
figuren materials audiovisuals que, a curt termini, han d’acabar 
configurant una mediateca, que serà una de les branques de la bi-
blioteca.

Gran part de les obres disponibles a l’ICIP ja es poden consultar en 
el Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Genera-
litat de Catalunya (XBEG), de la qual forma part. Actualment hi ha 
aproximadament 2.000 documents entrats al catàleg. 
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Al mateix temps, s’ha iniciat el buidatge de les publicacions de 
l’ICIP a repositoris de documents com ara Recercat (http://www.
recercat.cat) i Social Science Research Network (http://www.ssrn.
com En aquests repositoris ja es poden trobar tots els Working Pa-
pers publicats per l’ICIP durant els anys 2009-2010.

Finalment, també s’han endegat els treballs per obrir, durant el 2011, 
la Biblioteca i el Centre de Documentació Històric.

4 .  OBSErvaTOr IS

El Pla Pluriennal 2009-2012 —en l’Eix 1 de recerca, línia estratègi-
ca 4— estableix la creació d’observatoris especialitzats i específics 
realitzats en col·laboració amb altres centres i preveu la confecció 
d’informes i/o anuaris periòdics basats en els seus treballs.

Seguint aquesta línia d’actuació, durant el 2010 s’ha elaborat un 
projecte que defineix els criteris, les característiques i la direcció 
general que ha de tenir cada observatori. D’acord amb aquest pro-
jecte, s’ha aprovat la posada en marxa de tres observatoris: un so-
bre la tasca en temes de pau i de seguretat de Nacions Unides, un 
altre sobre el tractament de la pau i dels conflictes als llibres de 
text, i un tercer sobre el cicle armamentista.

Tots els observatoris faran el seguiment de la qüestió i hauran d’es-
devenir un banc de dades o informacions accessibles al públic. En el 
cas dels dos primers, el seu contingut es publicarà al web de l’ICIP, 
de manera continuada en el temps.

OBSErvaTOr I  SOBrE NaC IONS uNIDES

Aquest observatori farà un seguiment de les activitats de l’Assem-
blea General, del Consell de Seguretat, del Consell de Drets hu-

http://www.recercat.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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mans i de la Comissió de Consolidació de la Pau de l’ONU. En 
aquest sentit, farà el seguiment de la composició i de les resoluci-
ons adoptades, aportarà una relació cronològica de les seves acti-
vitats (agenda), presentarà resums analítics dels temes que estan 
sent examinats, i elaborarà informes analitzant les qüestions abor-
dades per aquests organismes. 

Temàticament, l’Observatori se centrarà en els temes que afecten la 
pau i la seguretat, com ara terrorisme; desarmament; dones i con-
flictes armats, pau i seguretat; conflictes i operacions de manteni-
ment de la pau; consolidació/construcció de la pau; actors civils en 
conflictes armats i corporacions militars privades.

OBSErvaTOr I  SOBrE EL C ICLE
arMaMENT íST IC  ESPaNYOL

Farà un seguiment dels elements característics del cicle armamen-
tístic: 

Dades econòmiques: pressupost de defensa, l'R+D militar, 
principals inversions militars, exportacions de material de defen-
sa, material de doble ús, material de seguretat i armes lleugeres, 
adquisicions i contractes militars, indústria d’armaments a l’Estat 
espanyol.

Forces armades: nombre d’efectius, comandaments militars i 
tropa, desplegament territorial, missions militars espanyoles a l’ex-
terior.

Política de defensa i seguretat: ordenament jurídic de la políti-
ca de defensa i seguretat de l’Estat espanyol, recopilació dels debats 
al Congrés i al Senat sobre defensa i seguretat, tractats internacio-
nals de seguretat i defensa signats pel govern espanyol i tractats in-
ternacionals de desarmament vigents.
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OBSErvaTOr I  SOBrE LL IBrES DE TEXT

Aquest observatori analitzarà, en primer lloc, el tractament que els 
llibres de text d’història i de ciències socials de diferents editori-
als fan de les diferents formes de violència, incloent-hi la guerra, i 
dels processos de pau. Fruit d’aquest treball i de les conclusions que 
aporti, es preveu endegar contactes amb les editorials i el Departa-
ment d’Ensenyament per portar a terme modificacions, si escau, en 
els llibres de text. També es pretén orientar els centres escolars i el 
professorat que ho sol·licitin en l’elecció dels llibre de text.

5 .  SEMINarIS  D ’ INvEST IGaC IÓ

Durant l’any 2010, l’ICIP ha organitzat tres seminaris en què els 
investigadors han pogut presentar i debatre amb un grup reduït de 
persones documents que estaven en curs d’el·laboració o acabats  
de publicar, per tal de recollir suggeriments i conclusions.

Seminari d’Investigació amb Alberto Fernández  
(febrer)

Alberto Fernández va presentar el treball Living in the Wrong 
Neighbourhood: State Failure and its Implications for Neighbour-
ing Countries. Cases from Liberia and Afghanistan.

Seminari d’Investigació amb Alejandro Pozo (març)
Alejandro Pozo va presentar el treball Global wars. A Critical Ap-
proach to the So Called New Wars and a Review of the Global Fac-
tors of Armed Conflicts.

Seminari d’Investigació amb Laia Balcells (juny)
Laia Balcells va presentar el seu treball Moviments d'alliberament 
nacional i rebel·lions marxistes (1944-2004).

■

■

■
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6 .  BEQuES PrEDOCTOraLS 
I  aJuTS a La INvEST IGaC IÓ

Per segon any consecutiu, l’ICIP ha obert durant el 2010 dues convo-
catòries d’ajuts i beques: la convocatòria d’ajuts a la recerca i de be-
ques a investigadors novells (beques predoctorals) per a l'any 2011 
i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en 
l’àmbit de la pau, totes dues gestionades a través de l’AGAUR. Amb 
un import superior als 300.000 euros, la concessió d'aquests ajuts i 
beques s'emmarca en el Pla de recerca i innovació de Catalunya i en 
el Pla Pluriennal de l’ICIP.

D’acord amb les resolucions que es van fer públiques al desembre, 
l'ICIP ha concedit dotze beques i ajuts (cinc de renovació, ja concedi-
des l’any 2009, i set de noves) corresponents a la primera convocatò-
ria (investigadors novells), amb un import total de gairebé 200.000 
euros; i ajuts a deu projectes de recerca sobre la pau de cinc univer-
sitats catalanes i centres de recerca diferents, per un import total de 
109.100 euros. Els documents oficials de resolució es poden consul-
tar al web de l’ICIP:

Inici  >  L’Institut  >  Beques i ajuts
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E IX  2  (F INaL ISTa) :  FOrMaCIÓ ,
D IFuS IÓ I  TraNSFErÈNC Ia 
DE CONE IXEMENTS

L’eix de formació, difusió i transferència de coneixements de l’ICIP 
engloba multitud d’activitats, iniciatives i accions, que tot seguit es 
detallen: des de jornades i seminaris d’anàlisi i debat, fins a tertúli-
es, exposicions, producció de materials audiovisuals i publicació de 
revistes o llibres vinculats als temes prioritaris de l’ICIP. 

1 .  SEMINarIS  I  JOrNaDES

Seminari Internacional «Mesurar la pau: Iniciatives, 
limitacions i propostes», 4 i 5 de març 

L’objectiu principal d’aquest seminari va ser aplegar diferents per-
sones i entitats que arreu del món han intentat mesurar, tant quan-
titativament com qualitativament, diversos indicadors de pau o que 
han reflexionat sobre els intents de 
fer-ho. Aquests intents topen amb 
multitud de problemes metodolò-
gics, conceptuals i fins i tot ètics o 
polítics. Durant el seminari es van 
debatre les limitacions i els reptes 
que implica intentar mesurar la 
pau, per intentar arribar a conclu-
sions i propostes respecte a la di-
recció que hauríem de seguir per 
buscar sinergies. 

El seminari tindrà continuïtat du-
rant el 2011.

■
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Jornada «La lluita contra la impunitat: Quines pers-
pectives de futur?», amb Carlos Castresana (juliol) 

Juristes, advocats i professors d'universitat, que des de la seva pro-
fessió o des de l'estudi coneixen molt de prop els esforços en la llui-
ta contra la impunitat i per al dret a la justícia, van analitzar aquesta 
qüestió durant la jornada organitzada per l’ICIP el 13 de juliol. La 
jornada es va estructurar en dues sessions de conferències i debats, 
en què es van analitzar diferents casos: Guatemala i els mecanis-
mes de justícia nacionals amb el suport de Nacions Unides; la ju-
risdicció universal, el cas Pinochet i el cas Scilingo, i la justícia i la 
impunitat a l'Àfrica central.

A la jornada hi va participar Carlos Castresana, comissionat en 
funcions de la Comissió Internacional per a la Lluita contra la Im-
punitat a Guatemala (CICIG); Antoni Pigrau, catedràtic de Dret 
Internacional Públic de la Universitat Rovira i Virgili; Claudia Ji-
ménez, professora de Dret Internacional Públic de la UAB; Jordi 
Palou-Lovardos, advocat i consultor en resolució de conflictes (Ve-
ritas Rwanda Fòrum), i Rafael Grasa, president de l’ICIP.

■

Seminari internacional 
«Mesurar la pau»
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Seminari «Pensadores per la pau, pensaments per fer 
la pau» (octubre-desembre)

Organitzat conjuntament per l’Institut 
Català Internacional per la Pau i l’orga-
nització GREC Resolució de conflictes, 
aquest seminari va recordar i divulgar 
el paper d’algunes figures femenines 
claus en la construcció de la cultura de 
la pau. Durant vuit sessions es va analit-
zar l’aportació d’escriptores i pensado-
res com ara Virginia Woolf, Petra Kelly 
o Berta von Suttner. Les sessions es van 
fer a Girona, Lleida i Tarragona. 

2 .  TErTÚL IES

Les tertúlies s’han concebut com una eina de difusió i formació que 
permet aplegar, en funció del tema i del convidat, entre trenta i qua-
ranta persones durant dues 
hores, per debatre i comentar 
un tema al voltant d’una con-
ferència o presentació. Durant 
l’any 2010 s’han fet nou tertú-
lies:

■

D’esquerra a dreta,  
Rafael Grasa, Salvador Martí  

i Joan Boada
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Presentació de l’obra 1.325 mujeres tejiendo paz (ge-
ner)

Amb la participació de Manuela Mesa, coordinadora de l’obra i di-
rectora de CEIPAZ; dues de les autores del llibre, Maria Villellas i 
Ana Schulz; i Tica Font, directora de l'ICIP i una de les 70 dones de 
les quals s'ha fet una semblança en el llibre per la seva contribució 
al treball per la pau.

Presentació de l’obra Nicaragua y el FSLN  
(1979-2009) ¿Qué queda de la revolución? (febrer)

Conversa amb Salvador Martí i Puig, professor de la Universitat de 
Salamanca, expert en Amèrica Llatina, i coordinador, juntament 
amb David Close, de l’edició d’aquest llibre.

Tertúlia amb Mario Pianta, professor d’Economia de la 
Universitat d’Urbino –Itàlia (maig)

Amb una llarga trajectòria al moviment per la pau italià, Pianta va 
abordar l'impacte de la crisi econòmica i de la despesa militar als 
països del Nord i del Sud.

Tertúlia «Trencant el silenci. Els soldats israelians par-
len» (juny)

Amb la participació de Simcha Levental i Yehuda Shaul, membres 
de l’organització Brea-
king the Silence, i David 
Bondia, director de l’Ins-
titut de Drets Humans 
de Catalunya.

■

■

■

■
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Tertúlia «Observatori de seguretat humana de Mede-
llín: de la crítica de la política de seguretat dels go-
verns d’Uribe Vélez a la seguretat humana» (juny)

Amb la participació de Pablo Emilio Angarita, docent i investigador 
de la Facultat de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat d’An-
tiòquia.

Tertúlia «Les experiències del moviment per la pau a 
Itàlia i Espanya» (octubre)

Amb la participació de Luciana Castellina, exparlamentària italiana 
i europea i activista, i Francesc Tubau, de la Plataforma Aturem la 
Guerra, així com altres destacats membres del moviment pacifista 
italià i català.

Tertúlia amb l’artista plàstic per la pau i investigador 
Álex Carrascosa (novembre)

Álex Carrascosa, col·laborador del Centre d’Investigació per a la 
Pau de Gernika Gogoratuz en Art i Pau i cofundador del col·lectiu 
artivista ArtamugarriaK, va presentar la seva proposta per conver-
tir l’art en una eina de diàleg a través del que ell ha anomenat Dia-
Tekhné. 

Tertúlia «L’interès actual de les formes tradicionals de 
resolució de conflictes: el cas dels Wayúu a Colòmbia 
i Veneçuela» (novembre)

Amb Weildler Guerra, antropòleg colombià especialitzat en el tre-
ball amb comunitats indígenes.

■

■

■

■
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Tertúlia-presentació del llibre Cinquanta anys d’evo-
lució de la investigació per la pau. Tendències i pro-
postes per observar, investigar i actuar (desembre)

El president de l'ICIP i professor de relacions internacionals de la 
UAB, Rafael Grasa, va presentar el 15 de desembre el seu últim lli-
bre, publicat a la col·lecció Recerca X Pau que edita l'Oficina de Pro-
moció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat. El director 
de la Càtedra Unesco de Filosofia de la Pau de la Universitat Jaume 
I de Castelló, Vicent García Guzmán, va ser l'encarregat d'introdu-
ir el llibre. A l'acte hi va participar també el director de l'Oficina de 
Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Xavier Badia. 

■

D’esquerra a dreta, 
Francesc Tubau, 

Tica Font i Luciana 
Castellina durant 

la tertúlia sobre 
moviments de pau que 
es va fer al novembre

Wildler Guerra i Rafael Grasa 
durant la tertúlia sobre mètodes 
tradicionals de resolució de 
conflictes a Colòmbia
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3 .  E INES D ’aNÀL IS I  I  SEMINarIS 
DE FOrMaCIÓ ESPEC IaL I TZaTS

La línia estratègica 7 de l’Eix de Formació i Difusió preveu, entre 
d’altres, que l’ICIP organitzarà cursos específics i de formació a 
mida adreçats a persones de les administracions, dels mitjans de 
comunicació i de la societat civil. Dins d’aquesta línia, destaquen 
les «Eines d’anàlisi» i els seminaris per a periodistes.

E INES D ’aNÀL IS I

Durant el 2010 s’ha posat en marxa una nova modalitat de forma-
ció, les «Eines d’anàlisi». Aquestes eines pretenen tractar un tema 
monogràfic, de forma intensiva i en profunditat, per facilitar infor-
mació i elements d’interpretació i debat sobre els temes tractats a 
les persones interessades i als sectors professionals concrets, com 
comunicadors i periodistes. El 2010 s’han fet dues sessions:

«Armes nuclears, pau i política internacional» (maig)

A càrrec del president de l’ICIP i professor de Relacions Internaci-
onals, Rafael Grasa. Grasa va ser present, com a observador, a les 
sessions inicials de la Conferència de Revisió del Tractat de No-Pro-
liferació Nuclear que es van fer a Nova York durant el mes de maig. 

■

Rafael Grasa
durant la sessió

sobre armes nuclears
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«La Cort Penal Internacional i la revisió de l’Estatut 
de Roma. Balanç» (juny)

A càrrec de Claudia Jiménez, professora de Dret Internacional Pú-
blic de la UAB i Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional 
Públic de la URV. Tots dos van ser presents a la conferència inter-
nacional de revisió de l’estatut de la CPI que va tenir lloc a Kampala, 
Uganda

SEMINarIS  ESPEC IaL I TZaTS

L’ICIP ha organitzat durant aquest any, en col·laboració amb l’Ofi-
cina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i l’Observatori de la 
Cobertura de Conflictes de la UAB, dues sessions informatives tan-
cades, destinades a periodistes, per facilitar-los informació i con-
tactes sobre temes d’actualitat internacional.

Seminari «La problemàtica de la informació sobre la 
violència sexual contra les dones en conflictes armats. 
El cas de Kivu» (gener)

Amb l’assistència de Caddy Adzuba, periodista congolesa, membre 
fundadora de la xarxa «Un haut-parleur pour le silence» i premi in-
ternacional de periodisme Julio Anguita Parrado.

Seminari «Feminicidi, Estat mexicà i pressió interna-
cional» (20 de maig)

A càrrec d’Andrea Medina, advocada del cas del Campo Algodo-
nero (Ciudad Juárez, Mèxic), i amb l’assistència de Susana García, 
sociòloga i psicoterapeuta (Equidad y Género, Mèxic) i Patsi-
lí Toledo, investigadora del grup Antigona-Gènere i Dret (UAB). 
Medina va fer també una conferència al Col·legi de Periodistes, a 
Barcelona.

■

■

■
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Participants al seminari amb Andrea Medina sobre 
el feminicidi a Mèxic

Seminari amb 
la periodista 

congolesa
Caddy Adzuba
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4 .  PuBL ICaC IONS PEr IÒD IQuES

rEvISTa ‘PEr La Pau/PEaCE IN PrOGrESS ’

Durant l’any 2010 s’han publicat cinc números de la revista electrò-
nica Per la Pau/Peace in Progress, creada amb la voluntat d’apor-
tar eines per a l’anàlisi, oferir reflexions, crear opinió i difondre 
idees. Cada revista s’estructura entorn d'un tema monogràfic, i a 
més ofereix articles, entrevistes i recursos on-line i bibliogràfics so-
bre aquest i altres temes. 
 

Número 2- març 2010: La vella i nova agenda de pau i segure-
tat (coordinada per Rafael Grasa i Javier Alcalde).

Número 3- maig 2010: La revisió de l’estatut de la Cort Penal 
Internacional (coordinada per Antoni Pigrau i Pablo Aguiar).

Número 4- setembre 2010: El TNP i l’armament nuclear (coor-
dinada per Pablo Aguiar).

Número 5- novembre 2010: El paper de la societat civil en els 
conflictes (coordinada per Javier Alcalde i Aida Guillén).

Número 6- desembre 2010: Dones constructores de pau (coor-
dinada per Elena Grau).

La revista, de carácter bimensual, es publica de moment en català i 
anglès. Durant el 2011 es començarà també a publicar en castellà.

I C IP  E-BuTLLET INS

Els butlletins electrònics s’envien de forma mensual i recullen les 
notícies més rellevants i recents referides a l’ICIP, incloent-hi les 
publicacions, així com les pròximes activitats. Té 556 subscriptors.

Durant l’any 2010 s’han publicat 11 números de l’e-Butlletí:
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ICIP e-Butlletí- número 5- 25 de gener del 2010 
ICIP e-Butlletí- número 6- 15 de febrer del 2010
ICIP e-Butlletí- número 7- 2 de març del 2010
ICIP e-Butlletí- número 8- 13 d’abril del 2010
ICIP e-Butlletí- número 9- 7 de maig del 2010
ICIP e-Butlletí- número 10- 1 de juny del 2010
ICIP e-Butlletí- número 11- 21 de juny del 2010
ICIP e-Butlletí- número 12- 17 de setembre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 13- 20 d’octubre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 14- 19 de novembre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 15- 20 de desembre del 2010

5 .  D IFuS IÓ EXTErNa : 
La WEB I  LES XarXES SOC IaLS

La NOva WEB DE L ’ I C IP

A finals del 2010, l’ICIP ha enllestit una nova pàgina web que, man-
tenint el disseny corporatiu anterior, amplia la informació i la pre-
sència a la xarxa dels programes, línies d’actuació, publicacions i 
activitats de l’ICIP, a més de la informació corporativa. Així mateix, 
ofereix informació més àmplia i detallada sobre cada publicació i 
disposa d’un canal individual de notícies i d’un cercador per acce-
dir a la biblioteca i al centre de documentació. També permet pen-
jar-hi material audiovisual. El web serà operatiu la segona quinzena 
de gener.

http://www.icip.cat

FaCEBOOK ,  TWITTEr I  LES XarXES SOCIaLS

El compte d’usuari Facebook de l’ICIP ha arribat aquest 2010 als 
5.000 amics, i es consolida així com una de les principals eines de 

http://www.icip.cat
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difusió de les activitats i publicacions de l’Institut, a més d’haver-
se convertit en un fòrum de debat i intercanvi sobre notícies relaci-
onades amb la pau, la seguretat i altres àmbits d’interès de l’ICIP. 
El fet d’haver arribat als 5.000 amics ha obligat l’ICIP a obrir una 
nova pàgina en què pugui seguir creixent el nombre d’usuaris.

http://www.facebook.com/icip.perlapau

L’ICIP, a més, participa activament a Twitter a través del seu comp-
te propi: 

http://twitter.com/ICIPeace

6 .  EXPOS IC IONS I  PrODuCC IÓ 
DE MaTEr IaLS auDIOv ISuaLS

Tot desenvolupant la línia estratègica 9 del Pla Pluriennal («crear 
una línia de formació, difusió i sensibilització mitjançant instru-
ments no convencionals, per realitzar exposicions, cicles artístics, 
recitals, concerts o curts cinematogràfics«) i el Pla d’activitats 2010, 
l’Àrea de Formació i Difusió ha coordinat o impulsat les producci-
ons o coproduccions següents:

Exposició «Paraules Descalces. Dones fent pau», del 
fotògraf Dani Lagartofernández

Una exposició de fotografies de Dani Lagartofernández que dóna 
veu a tretze dones compromeses amb la pau i el respecte dels drets 
humans a Israel i Palestina, incloent-hi la franja de Gaza. El pro-
jecte s’inscriu en el marc d’un objectiu més ampli: recordar el tre-
ball i la força de les dones d’arreu del món per a la consecució de la 
pau, en consonància amb la Resolució 1325, de la qual aquesta any 
s’ha complert el desè aniversari. Amb aquesta resolució, la comuni-

■

http://www.facebook.com/icip.perlapau
http://twitter.com/ICIPeace
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tat internacional va reconèixer l’impacte que els conflictes armats 
tenen en les dones i les nenes, i subratlla el paper que poden tenir 
les dones en la resolució dels conflictes i la construcció de la pau. 
L’exposició «Paraules descalces» es va estrenar a Barcelona el 21 de 
setembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau. Durant el 
2011 s’exhibirà a altres pobles i ciutats de Catalunya. 

L’exposició a la Gran Via de Barcelona
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Documental Om Mohammad. La mare d’en Moham-
mad. Un dia en la vida d’una dona de Gaza, de Dani 
Lagartofernández

Reportatge de vídeo, de quinze mi-
nuts, que reflecteix la vida quotidia-
na de Sabah, una dona vídua que viu 
amb quatre dels seus cinc fills a Khu-
za'ah, un poble de la franja de Gaza 
situat al costat de la frontera amb 
Israel. Sabah és directora de l’associ-
ació local Beit Almostuqbul, que tre-
balla donant suport a dones i famílies 

del poble, en una societat en què hi ha poques possibilitats de rebre 
ajuts públics. En un entorn agrícola, granges i terres han quedat 
destruïdes pels buldòzers israelians. El documental, produït per 
l’ICIP, es començarà a exhibir el 2011. 

Es pot veure el documental Om Mohammad. La mare de Moham-
mad a Vimeo: http://vimeo.com/16425653

Exposició «Srebenica, memòria d’un genocidi», del fo-
tògraf Alfons Rodríguez

 
Produïda en col·laboració amb la Fundació So-
lidaritat UB i la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO, l’exposició va servir per recordar el quin-
zè aniversari de la massacre de bosnians mu-
sulmans a mans de l’exèrcit serbi a Srebrenica. 
Les fotografies són fruit de diversos viatges que 
Alfons Rodríguez va realitzar al juliol, coincidint 
amb l’aniversari de la matança. La mostra es va 
poder veure a l’Edifici Històric de la Universitat 
de Barcelona, a la plaça Universitat. 

■

■

http://vimeo.com/16425653
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Sèrie de reportatges multimèdia Irak: Resistències. 
15 cròniques de l’Iraq actual, d’Alberto Arce

El periodista freelance i politòleg Alberto Arce va viatjar a l’Iraq 
entre desembre del 2009 i gener del 2010 per documentar la vida 
quotidiana del país des del punt de vista de sindicalistes, estudi-
ants, professors, comerciants, polítics locals, militars... El resultat 
d’aquesta ruta de Bàssora a Bagdad van ser quinze reportatges, in-
tegrats per text i clips de vídeo, que es van publicar abans de les 
eleccions legislatives iraquianes del mes de març. Els reportatges 
es van fer públics a través de la web de l’ICIP i de la plataforma di-
gital de Periodismo Humano, amb més de 18.000 visites entre el 6 
de juny de 2010 i el 10 de gener de 2011. A més, a partir del mateix 
material s’ha elaborat un documental i un videowall per exhibir-lo 
a les instal·lacions de l’ICIP.

Irak: Resistències: http://www.gencat.cat/icip/col_1.htm

Sèrie de reportatges Vida diària a Kabul, d’Alberto 
Arce

Segona col·laboració entre Arce i l’ICIP. Aquest cop, sobre la vida 
quotidiana a Kabul, la capital de l’Afganistan, nou anys després 

■

■
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de l’inici de la guerra. La sèrie, el·laborada amb el fotògraf Ricard 
Garcia Vilanova, la integren nou reportatges de vídeo, text i foto-
grafia, que també s’han publicat, en aquest cas per capítols, en col-
laboració amb Periodismo Humano. Més de 13.000 persones van 
llegir i visionar els reportatges entre el 24 d’octubre de 2010 i el 10 
de gener de 2011.4 Així mateix, s’ha el·laborat un documental i vi-
deowalls de cada capítol. 

L’opció per la vida quotidiana parteix d’una decisió seminal de 
l’ICIP, present ja a l’exposició fotogràfica que va inagurar la seu so-
cial, el juliol del 2009: la guerra i la pau, tot i la seva excepcionalitat 
en la vida de les persones, de les comunitats i de les nacions, mai 
no acaben amb la vida quotidiana. Això sí, les situacions de guerra 
o de pau —encara que sigui provisional i imperfecta—condicionen 
fortament la vida quotidiana en els aspectes personals, familiars i 
comunitaris, socials i institucionals. Justament, el menys reflectit 
dels processos de conflicte violent o de processos de pau és el que 
passa quotidianament, dins i fora de les llars, des de la resistència 
fins a la seguretat alimentària. 

Vida diària a Kabul:
http://vidaenkabul.periodismohumano.com/cat/

Conveni de producció amb el programa Latituds, de 
TV3, emès pel Canal 33

Fruit d’aquest conveni, l’ICIP ha finançat la realització de cinc re-
portatges que Latituds va emetre entre els mesos d’octubre i de-
sembre, amb aquests títols:

• Dones construïnt pau a Israel i Palestina. Primera part 
(5/10/2010)

4.  Estadístiques facilitades per Periodismo Humano

■

http://vidaenkabul.periodismohumano.com/cat/
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• Dones construïnt pau a Israel i Palestina. Segona part 
(12/10/2010)

• Lliçons de la guerra d’Iraq. Com es construeixen les guerres? 
(26/10/2010)

• La construcció d’un procés de pau (16/11/2010)
• Guerres que venen, guerres que caldrà evitar (7/12/2010)

Segons xifres facilitades pel mateix programa, els cinc reportatges 
van tenir una audiència conjunta de 314.000 espectadors.5

Veure els reportatges: http://blogs.tv3.cat/latituds

7 .  NOvES COL · LECC IONS DE LL IBrES 

Amb l’objectiu de difondre la cultura de pau i fomentar la sensibi-
lització i formació de la ciutadania, i d’acord amb el que es detalla 
a la línia estratègia 8 del Pla Pluriennal, l’ICIP ha iniciat al 2010 la 
publicació de quatre col·leccions de llibres monogràfics sobre pau, 
seguretat, conflicte i noviolència en col·laboració amb editorials ca-
talanes. 

Cada col·lecció té una línia pròpia i un objectiu diferent:

Col·lecció 1. «Clàssics de la pau i de la no violència» (coeditada 
amb Angle Editorial). Divulga persones i obres que han esdevingut 
referents col·lectius pel seu potencial inspirador i el seu impacte 
històric o actual. Aquesta col·lecció, dirigida per Alfons Banda, su-
posa també impulsar la creació d’una biblioteca de clàssics en llen-
gua catalana que aplegui autors i autores que tot sovint no han estat 
traduïts al català i recuperar també textos de pensadors o activistes 
catalans. Els dos primers títols de la col·lecció són:

5.  Dades facilitades per TV3

http://blogs.tv3.cat/latituds
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•  Mahatma Gandhi, de Romain Rolland, tot recuperant la tra-
ducció catalana del 1930, amb pròleg de Francesc Macià.

• Pau Casals. Escrits i discursos: pau, pau i sempre pau, editat 
per Josep Maria Figueres. 

Presentació a la premsa de la col·lecció «Clàssics de la 
pau i de la no violència». D’esquerra a dreta, Alfons 
Banda, Rafael Grasa, Josep Maria Figueras i l’editora 
d’Angle Mar Valldeoriola
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Col·lecció 2. «Eines de pau, seguretat i justícia» (coeditada amb 
Editorial Icària). Ofereix instruments de reflexió i treball pràctic a 
les persones compromeses amb la construcció de la pau i la justí-
cia. Aquesta col·lecció, dirigida per Tica Font, Rafael Grasa i Elena 
Grau, s’ha iniciat el 2010 amb tres títols:
 

• Transformació de conflictes. Petit manual d’ús, de John Paul 
Lederach. 

• Repensar en femení. Manual per a una pau sostenible, d’Ag-
neta Söderberg Jacobson. 

• Més enllà del terror. La veritat sobre les autèntiques amena-
ces contra el món, de Chris Abott, Paul Rogers i John Sloboda.

Col·lecció 3. «Pau i Seguretat» (coeditada amb editorial Bellaterra). 
Dirigida per Rafael Grasa, la col·lecció s’iniciarà el primer trimestre 
del 2011 i posarà a l’abast d’un public acadèmic i especialitzat ma-
nuals i temes contemporanis tractats des del compromís amb la in-
vestigació per la pau i la transformació de conflictes. Els dos primers 
volums, en curs de publicació, són un manual clàssic de Hugh Miall 
et al. sobre resolució de conflictes i el darrer llibre de Brandon Ham-
ber (actual director de l’institut Incore), una reflexió teòrica i pràctica 
sobre la reconciliació després d’un conflicte violent.
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Col·lecció 4. «Noviolència i lluita per la pau» (coeditada amb 
Pagès Editors). Seguint una decisió estratègica de l’ICIP, aquesta 
col·lecció opta per difondre la noviolència com una filosofia i una 
pràctica cabdal per avançar en l’assoliment de la pau al segle xxi. 
D’aquí que la col·lecció, dirigida per José Luis Gordillo i Rafael Gra-
sa, combini l’edició de textos instrumentals i/o clàssics amb reflexi-
ons sobre com emprar la noviolència en la resolució de problemes 
punyents i molt contemporanis com el terrorisme. D’aquesta col-
lecció s’han publicat dos títols el 2010:

• Gandhi avui. Noviolència per a una nova era política, de 
David Cortright.

• El mètode de la noviolència, d’Aldo Capitini.
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E IX  3  (F INaL ISTa) :  CONSTruCC IÓ 
DE Pau I  PrEvENC IÓ DE CONFL ICTES

INTrODuCC IÓ

Tot i que en aquest àmbit l’activitat és més reduïda, l’ICIP ha plas-
mat aquest any el seu compromís amb el procés de pau a Costa 
d’Ivori que ja es va apuntar el 2009. A més, ha intervingut en qua-
tre ocasions en accions destinades a la construcció de pau i la pre-
venció de conflictes a Colòmbia. 

1 .  SEMINarI  PEr a La CONSOL IDaC IÓ 
DE La Pau a COSTa D ’ I vOr I

En el marc de l’Eix 3 establert al Pla Pluriennal, que preveu la par-
ticipació activa en processos de pau, l’ICIP va organitzar a finals de 
setembre el seminari «Conditions pour la consolidation de la 
paix en Côte d'Ivoire» a Abidjan, la capital econòmica del país 
africà, tot seguint les decisions i els compromisos derivats d’un vi-
atge de prospecció realitzat el gener del 2010. Una de les decisions 
va ser, justament, optar des de l’ICIP per Costa d’Ivori, i, en ge-
neral, per Àfrica occidental. Concretament, preparar un seminari 
abans de les eleccions presidencials, celebrades a la tardor i retar-
dades cinc vegades, per estudiar les condicions de sortida de la crisi 
en clau de construcció de pau. 

Aquest compromís havia estat acordat amb diverses institucions 
acadèmiques (centres de recerca i universitats), societat civil (con-
venció de les organitzacions de la societat civil i organitzacions 
concretes), la comunitat internacional (Missió de Nacions Unides, 
diverses ambaixades i diversos organismes intergovernamentals i 
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no governamentals presents al país) per tal de fer un full de ruta 
inclusiu dels grans problemes de construcció de la pau que s’han 
obert al país després de les eleccions.

El seminari es va organitzar en col·laboració amb el CERAP (Centre 
de Recherche et Action sur la Paix) i la Universitat de Bouaké, amb 
el suport del PNUD i de l’ambaixada espanyola. Durant tres dies 
va reunir experts d’organitzacions internacionals com el PNUD, la 
UNESCO o el Banc Mundial, societat civil, govern i investigadors 
universitaris i autoritats locals. Estructurat en cinc panells, el semi-
nari va abordar algunes de les causes estructurals del conflicte que 
Costa d’Ivori viu des de l’inici de la crisi econòmica i institucional 
que va suposar la mort de Felix Houphouët-Boigny, i en particular 
a partir de la crisi política de l’any 1999 i la rebel·lió del 2002: la 
definició de la identitat ivoriana i l’accés a la propietat de la terra, el 
redesplegament de l’Estat, el futur dels joves i la reintegració d’ex-
combatents, entre d’altres. 

L’ICIP va publicar a finals de novembre la relatoria del seminari, on 
es resumeixen les intervencions i les conclusions, i durant el 2011 es 
publicarà el llibre que recull totes les aportacions. Al mateix temps, 
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al mes de desembre es va començar a publicar a la web de l’ICIP 
una llista de recursos interns, externs i bibliogràfics sobre Costa 
d’Ivori destinats a periodistes i a persones interessades en el tema. 

Llistat de recursos: http://www.gencat.cat/icip/cat/noticies.html

Clausura del seminari  
amb el director general del 
CERAP, Denis Maugenest,  

i el president de l’ICIP,

Un moment de la inauguració del seminari, al qual 
van assistir diverses autoritats diplomàtiques
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A banda del seminari de Costa d’Ivori, cal destacar altres activitats 
de participació en processos de pau i prevenció de conflictes vio-
lents, sobretot a Colòmbia:

2 .  «TaLLEr INTErNaC IONaL DE SEGurETaT
HuMaNa» DE MEDELL íN ,  COLÒMBIa

Organitzat per l’Observatori de Seguretat Humana d’aquesta ciutat 
al mes d’octubre. L’objectiu d’aquest taller era avançar en el desen-
volupament teòric i metodològic de la seguretat humana a Mede-
llín, afectada durant molts anys per un conflicte urbà, social, polític 
i armat de llarg abast i impacte. El president de l’ICIP va participar 
al taller i va pronunciar al Museu i a la universitat dues conferènci-
es, «Lecciones aprendidas de procesos de paz, con la mirada puesta 
en Colombia y Latinoamérica» i «Las lecciones de la investigación 
para la paz aplicadas a los procesos de construcción de paz». 

3 .  COMISSIÓ DE La vErITaT ,  rEFErÈNDuM I
rECuPEraCIÓ DE La MEMÒrIa a COLÒMBIa

A proposta del Moviment de Víctimes de Crims d’Estat de Colòmbia, 
la directora de l'ICIP, Tica Font, va participar al mes de juny en un 
grup internacional que tenia com a missió fer una proposta de Co-
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missió de la Veritat colombiana. Es tracta d’un document base que 
les associacions de víctimes han de fer seu i que establirà les bases 
per a les futures negociacions amb el govern. 

El mateix mes, i com a membre d’una comissió internacional, va 
participar en la supervisió i l'aixecament d’acta de la consulta so-
bre la construcció de la carretera Transversal de les Amèriques, que 
transcorre per les terres de les comunitats afrocolombiana i indí-
gena que habiten a les vores del riu Cacarica (a prop de la frontera 
amb Panamà). Es preveu que aquesta carretera passi pel Parc Na-
cional Los Katios, declarat el 1994 Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO.

Finalment, la directora de l’ICIP va tornar a viatjar a Colòmbia a 
l’octubre com a membre de la Comissió d'Ètica que recull els testi-
monis orals de les víctimes de la violència dels paramilitars. Aquests 
testimonis es conserven després gravats a Bogotà i París.

Un moment de les 
votacions al referèndum 

entre la població 
afrocolombiana
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E IX  4  ( INSTruMENTaL) :
INTErNaC IONaL I TZaC IÓ I  SErvE IS 
a aLTrES aCTOrS

Durant l’any 2010, i seguint el Pla Pluriennal i el Pla d’Activitats 
2010, l’ICIP ha actuat com a aglutinador, coordinador o impulsor 
de diverses iniciatives participades per altres entitats o institucions 
—a vegades mitjançant acords formals i altres mitjançant la parti-
cipació directa— a Catalunya, Espanya i l’estranger. Aquesta és una 
relació de les més destacades.

1 .  DECLaraC IÓ DE BarCELONa SOBrE
EL DrET HuMÀ a La Pau (JuNY)

Un comitè internacional es va reunir entre el 31 de maig i el 2 de 
juny al Parlament de Catalunya per acordar la redacció final de la 
Declaració sobre el Dret Humà a la Pau, en el marc d’una campanya 
internacional per aconseguir aquest reconeixement per part de Na-
cions Unides. Aquesta reunió, coorganitzada per l’ICIP i l’AEDIDH 
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(Asociación Española para el Derecho Humano a la Paz), així com 
la presentació del document final, culminaven un procés que va co-
mençar l’any 2006 i en què han participat entitats i personalitats 
de tot el món. 

La Declaració de Barcelona, un cop aprovada, va servir de base per al 
treball d’un congrés específic que va tenir a Santiago de Compostel-
la en el marc del Fòrum 2010. Ara es tracta d’aconseguir que si-
gui codificada i, per tant, reconeguda jurídicament per les Nacions 
Unides. El Parlament de Catalunya, que ja s’havia manifestat favo-
rable al procés de codificació, ha quedat, doncs, vinculat a aquest 
procés, atès que és el lloc que figura com a seu de la declaració.

2 .  ruSSELL Tr IBuNaL ON PaLEST INE :
Pr IMEra SESS IÓ INTErNaC IONaL 
a BarCELONa (MarÇ)

L’ICIP ha coordinat la publicació del lli-
bre en què es recullen tots els documents 
que es van generar durant la primera ses-
sió internacional del Russell Tribunal for 
Palestine, que es va fer a Barcelona de l’1 
al 3 de març del 2010. Prèviament, l’ICIP 
va donar suport a la iniciativa facilitant 
l’elaboració i publicació en diverses llen-
gües del document de referència redactat 
per un grup d’experts catalans, un docu-
ment que es recull en aquesta publicació.

El Tribunal Russell és una iniciativa de la societat civil i s’estructu-
ra com un tribunal popular internacional per jutjar el conflicte en-
tre Israel i Palestina amb la participació de testimonis i experts de 
tots els àmbits.
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3 .  rELaTOr IES SOBrE MOv IMENTS 
PEr La Pau I  BarCELONa FÒruM

L’ICIP ha publicat aquest 2010 la relatoria del seminari «Jorna-
des del Moviment per la Pau», que es van celebrar a Barcelona 
el novembre del 2009, així com la relatoria de les jornades «The 
Barcelona Forum on Decentralized Governance and Conflict Pre-
vention», celebrades el juliol del 2009 en col·laboració amb altres 
entitats i institucions.

4 .  aLTrES aCT Iv I TaTS
D ’ INTErNaC IONaL I TZaC IÓ I  SErvE I 
a aLTrES aCTOrS

Cal destacar també les nombroses activitats organitzades des d’al-
tres entitats en les quals l’ICIP ha contribuït a marcar el debat i de-
finir estratègies:

Participació a la Cimera Europea de Governs Locals 
(24 de febrer, Granollers)

Dins la sessió «La cooperació descentralitzada i la construcció de la 
pau (Ciutats per la Pau», el president de l’ICIP va participar a la tau-
la rodona «Dissenyar una política de construcció de la pau des de la 
cooperació descentralitzada al desenvolupament», amb Odón Elor-
za, alcalde de Sant Sebastià, i representants del Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional i de la Diputació de 
Barcelona, entre d’altres. 

■
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Conferències de Meir Margalit a Girona (març) i Lloret 
(octubre)

La Coordinadora d’ONG Solidàries, en col·laboració amb l’ICIP, va 
organitzar la conferència «Jerusalem: present, passat i futur d’una 
ciutat en conflicte», a càrrec del reconegut pacifista Meir Margalit, 
coordinador de l’ICAHD (Comitè Israelià contra les Demolicions de 
Cases) i regidor de Jerusalem pel partit d’esquerres Meretz. La con-
ferència es va fer a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. Al 
mes d’octubre, Meir Margalet va tornar a Catalunya, aquest cop a 
Lloret, en un acte organitzat amb la Plataforma de la Pau de Lloret. 
En aquesta ocasió, la conferència portava per títol «Defensar la pau 
i els drets humans de palestins i israelians».

Acte final de Manresa solidària amb Haití (abril)

Tica Font, directora de l’ICIP, va participar en l'acte final de la cam-
panya Manresa solidària amb Haití, impulsada per l’Ajuntament de 
Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat. L’objectiu era acon-
seguir suport per a projectes de postemergència i reconstrucció al 
país centreamericà.

■

■

Meir Margalit durant 
la conferència a Lloret
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XX Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Ger-
nika (abril)

Amb el títol «El reconocimiento de personas y colectividades entre 
la lucha, la justicia y el amor», les jornades proposaven el debat a 
partir de les diverses aproximacions realitzades en l’aprenentatge 
de les formes de reconeixement. Rafael Grasa hi va intervenir amb 
la ponència titulada «El papel del reconocimiento en los procesos 
de reconciliación, de transformación de conflictos y de construc-
ción de la paz. Miradas a lo micro desde las perspectivas macro».

Taula rodona «Combatants for peace: canviar les ar-
mes pel diàleg en el conflicte israelianopalestí» (maig)

L'ICIP i l'IEMed van organitzar la taula rodona per presentar a 
Catalunya l'organització Combatants for Peace amb la participació 
de dos dels seus membres, la israeliana Giti Bar-El i la palestina 
Rasha Alazza.

Conferència de revisió del TNP a Nova York (maig)

El president de l’ICIP va participar a la conferència en què es reno-
vaven les bases del Tractat de No-Proliferació Nuclear impulsat per 
Nacions Unides.

Sessió «Il continente africano, l'economia globale e le 
relazioni tra i popoli» (juny)

La Fondazione Basso-Sezione Internazionale Lelio e Lisli Basso Is-
soco va organitzar a Roma un curs de formació i perfeccionament 
sobre drets dels pobles amb el títol «L'Africa nella crisi economica. 
Dinamiche interne e relazioni internazionali». L'última sessió del 
curs, «Il continente africano, l'economia globale e le relazioni tra i 
popoli», va ser a càrrec de Rafael Grasa, president de l'ICIP. 

■

■

■

■
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25 anys de la Universitat Internacional de la Pau de 
Sant Cugat del Vallès (juliol)

L’edició 2010 de la Unipau portava per títol «Passat, present i con-
dicionants de futur per a la construcció de la pau». Tant el president 
de l’ICIP com la directora van participar-hi amb diverses conferèn-
cies i taules rodones.

Participació a la reunió bianual de l’IPRA a Sidney, 
Austràlia (juliol)

L’ICIP va presentar dos treballs d’investigació a la reunió de l’Inter-
national Peace Research Association: New developments of peace 
research: the impact of recent campaigns on disarmament and 
human security, de Rafael Grasa i Javier Alcalde, i Successes and 
failures of international campaigns on disarmament and human 
security, a càrrec de Javier Alcalde, tècnic de recerca de l’ICIP.

VII Seminari la Cultura de Pau des d'Andalusia. «Des-
afíos de la Paz en el siglo xxi» (juliol)

Organitzat pel Grupo de Investigación «Sur Clío» de la Universidad 
de Almería i el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía Cul-
tura de Paz en Andalucía. Experiencias y Desafíos, el seminari te-
nia com objectiu la formació d’estudiants qualificats per a l’anàlisi i 
la comprensió dotant-los de recursos des d’un marc contextualitzat 
per formular hipòtesis i propostes pràctiques transformadores. Tica 
Font, directora de l’ICIP, hi va intervenir amb la conferència «Desa-
fíos de la Sociedad Civil y las ONG para la construcción de Paz».

Conferència Regional «Multilateralisme, societat ci-
vil i prevenció de conflictes en les Amèriques» (juliol)

El Consell Argentí per les Relacions Internacionals (CARI), junt 
amb la Coordinadora Regional d'Investigacions Econòmiques i So-

■

■

■

■
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cials (CRIES) i la Global Partnership for the Prevention of Armed 
Conflict (GPPAC), va organitzar aquesta conferència regional a Bu-
enos Aires, Argentina. Rafael Grasa va intervenir en diverses ses-
sions. 

Universitat d’estiu de Prada (agost)

En el marc de les IV Jornades d'estiu 2010, organitzades juntament 
amb Església Plural, la directora de l'ICIP, Tica Font, va oferir la 
conferència «Compromís a favor d'una cultura de la noviolència 
i de respecte a la vida». A les mateixes jornades hi va participar 
Arcadi Oliveres, membre de la Junta de Govern de l'ICIP.

Seminari AIPAZ: «Viejos y nuevos temas en la inves-
tigación para la paz» (octubre del 2010)

L’objectiu del seminari, celebrat a Madrid i organitzat per l’Asso-
ciació Espanyola d’Investigació per a la Pau (AIPAZ) —de la qual 
l’ICIP és membre— era recollir les principals línies d’investiga-
ció per a la pau que s’estan treballant en l’àmbit estatal i coordi-
nar la participació de l’Associació al Fòrum 2010 de Santiago de 
Compostel·la, celebrat el desembre del 2010.

Jornada «Catalunya-Palestina. Balanç i perspectives 
de la cooperació catalana al desenvolupament i la cons-
trucció de pau al territori ocupat palestí» (novembre)

L’objectiu d’aquesta jornada era fer balanç sobre els mecanismes 
de què disposen els diversos actors en matèria de cooperació al des-
envolupament, acció humanitària, construcció de pau i incidència 
política al servei de la transformació social. La jornada la va or-
ganitzar l’associació d’entitats Palestina al Cor i Nova, amb la col-
laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
i l’ICIP, entre d’altres. 

■

■

■
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Conferències a Burgos (setembre)

La directora de l’ICIP, Tica Font, va viatjar a Burgos convidada per 
la Coordinadora d’ONG i l’Aula de Paz de la Universidad de Burgos. 
Font va fer dues conferències i va presentar l’ICIP a la universitat 
com a iniciativa per la investigació, formació i difusió per a la cons-
trucció de la pau.

Jornada «Conflictes, Pau i Sostenibilitat a la Mediter-
rània» (setembre)

Organitzada conjuntament amb el Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible i 
l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), 
té com a objectiu fer una anàlisi rigorosa de la 
vinculació entre pau, conflictes i desenvolupa-
ment sostenible a la Mediterrània, abordats 
des de tres eixos d’interès: l’aigua, l’energia i 
les qüestions demogràfiques.

Presentació del documental Dones en construcció 
(octubre)

Dones en construcció és un film dirigit per Begoña Atín i Maite 
Ibáñez i coproduït per Batabat i K-2000, que reflecteix el procés 
de reconstrucció personal de diferents dones que han estat vícti-

■

■

■
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mes d’atemptats terroristes. L’ICIP va organitzar la presentació a 
Barcelona d’aquest documental el dia 14 d’octubre.

Presentació a Barcelona de l’organització israeliano-
palestina Parents Circle (novembre)

L’ONG Parents Circle-Families Forum es va crear el 1995 i integra pa-
lestins i israelians que han perdut familiars en el conflicte al Pròxim 
Orient. Dos membres de l’organizació, Mazen Faraj (Palestina) i Nir 
Oren (Israel) —que van perdre, respectivament, el seu pare i la seva 
mare al conflicte—, van ser a Barcelona el 3 de novembre per expli-
car el seu treball conjunt per la pau en un acte organitzat per l’IEMed 
amb la col·laboració de l’ICIP.

Fòrum 2010 de Santiago de Compostel·la (desembre)

Del 10 al 13 de desembre, l'ICIP va participar al Fòrum Mundial 
d'Educació celebrat en el marc del Fòrum 2010 de Santiago i cen-
trat en l'àmbit de l'educació, la investigació i la cultura de pau. El 
president de l'ICIP va intervenir al plenari internacional sobre re-
cerca per la pau i a la mesa organitzada per AIPAZ. L'Institut, a 
més, va assumir l'organització de dos tallers: «Mesurar la pau: rep-
tes i oportunitats» i «Formes no convencionals de difondre la cul-
tura de pau». 

■

■

Presentació de l’entitat 
Parents Circle
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E IXOS 5  I  6  ( INSTruMENTaLS) :
rECurSOS I  OrGaNITZaC IÓ

Aquests dos eixos, de caràcter instrumental, estan pensats per ga-
rantir l’assoliment del 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 organització, estructura laboral interna i relació amb altres or-
ganismes. En aquest apartat cal destacar les següents actuacions:

1 .  E IX  5  (rECurSOS) :

• El pressupost definitiu de l’ICIP per al 2010 ha estat de 
2.884.130,28 euros, repartits d’acord amb els capítols següents: 
Capítol I (445.338,37), Capítol II (1.132.191,53), Capítol III (100), 
Capítol IV (947.500), i Capítol VI (359.000,38).

• Durant l’any 2010 s’ha treballat en la confecció d’una proposta 
de contracte programa que defineix les relacions entre la Generali-
tat i l’ICIP, el sistema de finançament, els objectius i les principals 
línies d’actuació, així com la manera de mesurar-ho i avaluar-ho. 
L’elaboració i aprovació d’aquest contracte programa està inclòs a 
la Línia Estratègica 17 del Pla Pluriennal 2009-2012.

• A més, s’ha implantat un nou sistema informàtic de gestió eco-
nòmica GECAT integral, comptable, financer i pressupostari. 

• D’acord amb la Línia Estratègica 18 del Pla Pluriennal 2009-
2012, aquest any també s’han portat a terme iniciatives, amb altres 
centres, per participar en projectes internacionals conjunts supor-
tats amb finançament extern. En algun cas, com el seminari de Cos-
ta d’Ivori, això s’ha reflectit en un cofinançament de l’activitat.
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2 .  E IX  6  (OrGaNITZaC IÓ ) :

• El 2010 s’ha elaborat el mapa de tipologies i figures jurídi-
ques de contractació laboral i general, basat en el que permet la 
forma jurídica constitutiva de l’ICIP. A més, s’ha completat la pri-
mera fase d’elaboració i contractació de la relació de llocs de treball 
bàsics de l’organigrama de l’ICIP. Concretament, a finals del 2010 
l’equip humà estava integrat per:

Pablo Aguiar i Molina (tècnic)
Javier Alcalde i Villacampa (tècnic)
Cèlia Cernadas i Callejo (premsa i comunicació)
Elena Grau i Biosca (cap de Formació i Difusió)
Maria Fuentes i Díaz (secretària de direcció)
Marta López i Carabí (administració)
Guifré Miquel i Fageda (documentalista)
Cristina Pons i Gomar (gestió econòmica)
Sabina Puig i Cartés (tècnica)
Núria Sales i Traver (administració i recursos humans)
Laura Truyols i Fernández (administració)

• A més, s’han establert els circuits i protocols de funcionament 
intern entre les diferents àrees d’organització del personal de l’ICIP.

• Finalment, s’ha signat un conveni entre la Generalitat, la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i l’ICIP que té com a finalitat la in-
tegració de l’Escola de Cultura de Pau dintre de l’ICIP, tal com està 
previst a la Línia Estratègica 21 del Pla Pluriennal 2009-2012. En 
aquest sentit, s'ha posat en marxa la comissió de seguiment que 
preveu aquest conveni i que està integrada per les tres parts i la ma-
teixa escola.
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aNNEX I : 
rELaC IÓ DE PuBL ICaC IONS

WOrKING PaPErS 2010 

2010/1. Territorial Autonomy and Self-
Determination Conflicts: Opportunity 
and willingness. Cases from Bolivia, 
Niger and Tanzania, per Roger Suso 

Disponble en:
Anglès
Català

2010/2. Inter-American Court, Crimes 
Against Humanity and Peacebuilding  
in South America, per Joan Sánchez 

Disponble en:
Anglès
Castellà
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2010/3. The Peace Processes in the 
Basque Country and Northern Ireland 
(1994-2006): a Comparative Approach, 
per Gorka Espiau Idoiaga

Disponble en:
Anglès
Català
Castellà

2010/4. Living in the Wrong 
Neighbourhood: State Failure and 
its Implications for Neighbouring 
countries. Cases from Liberia and 
Afghanistan, per Alberto Fernández 
Gibaja

Disponble en:
Anglès
Català

2010/5. The Participation of Women in 
Peace Processes. The Other Tables,  
per María Villellas Ariño

Disponble en:
Anglès
Català
Castellà
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2010/6. The evolution of the climate 
change regime: beyond a North-South 
divide?, per Daniel Abreu Mejía

Disponble en:
Anglès
Català

2010/7. La OEA y la promoción de 
la democracia en las Américas. Un 
objetivo en construcción, per Neus 
Ramis

Disponble en:
Castellà

2010/8. Conflict, peace and security 
in Africa: an assessment and new 
questions alter 50 years of african 
independence, per Rafael Grasa i Óscar 
Mateos

Disponble en:
Anglès
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2010/9. The security council and the 
legitimacy of the use of force: legal, 
normative and social aspects, per 
Matilde Pérez-Herranz

Disponble en:
Anglès
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I C IP  DOCuMENTS

2010/1. Relatoria Jornades del 
Moviment per la Pau, 13 i 14 de 
novembre del 2009

Disponble en:
Català

2010/2. Relatoria The Barcelona  
Forum on Decentralized Governance 
and Conflict Prevention

Disponble en:
Anglès

2010/3. Relatoria del seminari 
Measuring peace. Initiatives, 
limitations and proposals, març 
del 2010

Disponble en:
Anglès
Castellà
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2010/4. Relatoria del seminari 
Conditions pour la consolidation de la 
paix en Côte d’Ivoire, setembre del 2010

Disponble en:
Francès
Català

I C IP  INFOrMES 

2010/2. Reflexiones sobre la categoría 
de víctima de violencia política con 
mirada de género, per Maria Truñó 
Salvadó

Disponble en:
Castellà
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aLTrES DOCuMENTS

Declaració de Barcelona sobre el dret 
humà a la pau

En català, castellà, anglès, francès i àrab

The Russell Tribunal on Palestine
Relatoria i document d’experts de la 
primera sessió del
Tribunal Russell sobre Palestina, 
celebrada a Barcelona 
el març del 2010

Disponble en:
Anglès
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DOCuMENTS INST I TuC IONaLS

Declaració institucional coincidint amb el Dia  
Internacional de la Pau 

En Català

rEvISTa ‘PEr La Pau/PEaCE IN PrOGrESS ’

Número 2 - març 2010
Número 3 - maig 2010
Número 4 - setembre 2010
Número 5 - novembre 2010
Número 6 - desembre 2010

I C IP  E-BuTLLET INS

ICIP e-Butlletí- número 5-25 de gener de 2010
ICIP e-Butlletí- número 6-15 de febrer de 2010
ICIP e-Butlletí- número 7-2 de març de 2010
ICIP e-Butlletí- número 8-13 d’abril de 2010
ICIP e-Butlletí- número 9-7 de maig de 2010
ICIP e-Butlletí- número 10-1 de juny de 2010
ICIP e-Butlletí- número 11-21 de juny de 2010
ICIP e-Butlletí- número 12- 17 de setembre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 13- 20 d’octubre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 14- 19 de novembre del 2010
ICIP e-Butlletí- número 15- 20 de desembre del 2010



ICIP · Memoria 2010 77

COL ·LECC IONS DE LL IBrES

COL ·LECC IÓ «CLÀSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOv IOLÈNC Ia»

Romain Rolland. Mahatma Gandhi. 
Barcelona: Institut Català Internacional 
per la Pau; Angle, 2010. Col·lecció 
Clàssics de la pau i de la noviolència, 1.

Josep M. Figueres (ed.). Pau Casals. 
Escrits i discursos: pau, pau i sempre 
pau! Institut Català Internacional per la 
Pau; Angle, 2010. Col·lecció Clàssics de 
la pau i de la noviolència, 2. 
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COL · LECC IÓ «E INES DE Pau ,  SEGurETaT
I  JuST íC Ia» 

John Paul Lederach. Transformació de 
conflictes: petit manual d’ús. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau; 
Icària, 2010. Col·lecció Eines de Pau, 
Seguretat i Justícia, 1.

Agneta Söderberg Jacobson. Repensar 
en femen! Manual per a una pau 
sostenible. Institut Català Internacional 
per la Pau; Icària, 2011. Col·lecció Eines 
de Pau, Seguretat i Justícia, 2.
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Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda. 
Més enllà del terror: la veritat sobre les 
autèntiques amenaces contra el nostre 
món. Institut Català Internacional per 
la Pau; Icària, 2011. Col·lecció Eines de 
Pau, Seguretat i Justícia, 3.

COL ·LECC IÓ «NOv IOLÈNC Ia I  LLu I Ta 
PEr La Pau»

David Cortright. Gandhi avui: 
noviolència per a una nova era política. 
Barcelona: Institut Català Internacional 
perla Pau; Pagès, 2010. Col·lecció 
Noviolència i lluita per la pau, 1.
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Aldo Capitini. El mètode de la 
noviolència. Institut Català Internacional 
per la Pau; Pagès, 2010. Col·lecció 
Noviolència i lluita per la pau, 2.
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aNNEX I I :  L ’ I C IP  aLS 
MITJaNS DE COMuNICaC IÓ

Durant el 2010, la presència de l’ICIP s’ha anat incrementant pro-
gressivament, tant en premsa escrita com ràdio, televisió i mit-
jans digitals. Això és vàlid tant per a les activitats organitzades per 
l’ICIP com per a les persones que l’entitat ha portat convidades a 
Barcelona i a la participació del president, Rafael Grasa, i la direc-
tora, Tica Font, en programes, informatius o tertúlies de diferents 
mitjans de comunicació (Catalunya Ràdio, COM Ràdio, TVE, El Pe-
riódico, diari ARA, Agència Catalana de Notícies, AVUI/El Punt, 
Presència...). A més, s’ha arribat a un acord de col·laboració esta-
ble amb Ràdio Estel. 

Aquesta és una relació de la presència més destacada de l’ICIP als 
mitjans:
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D Ia  INTErNaC IONaL DE La Pau , 
21  DE SETEMBrE DEL 2010

Contraportada del diari AVUI: ■
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Altres notícies als mitjans:■
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SEMINarI  «CONDIT IONS POur La
CONSOL IDaT ION DE La Pa IX  EN CôTE
D ’ I vO IrE»

Organitzat per l’ICIP del 27 al 29 de setembre a abidjan.
Seguiment del procés electoral i de la crisi al país.

El seminari a la premsa ivoriana: ■
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Columna d’opinió del president de l’ICIP, Rafael Grasa, publi-
cada al diari ARA el 3 de desembre del 2010:

Columna d’opinió del president de l’ICIP, Rafael Grasa, publi-
cada al diari ARA el 13 de desembre:

■

■
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Entrevista al president de l’ICIP, Rafael Grasa, emesa al pro-
grama TotsxTots de COM Ràdio el 20 de desembre del 2010.

Entrevista a Albert Caramés, col·laborador de l’ICIP a Abidjan, 
publicada al diari ARA el 21 de desembre del 2010:

■

■
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PrESENTaC IÓ I  ED IC IÓ  DE La COL · LECC IÓ
DE LL IBrES «CLÀSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOv IOLÈNC Ia»

Publicada per l’ICIP amb angle Editorial

Avançament editorial del llibre Pau Casals: escrits i discur-
sos. Pau, pau i sempre pau, editat per Josep Maria Figueras, 
i publicat al suplement Cultura del diari Avui el 21 d’octubre 
del 2010:

■
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Article publicat al diari Regió 7 el 27 d’octubre del 2010:

Altres referències a la premsa:

■

■
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JOrNaDES «Pau ,  CONFL ICTE I  SEGurETaT
a L ’ÀFr ICa :  NOuS rEPTES I  NOvES
PErSPECT IvES»

Organitzades per l’ICIP en col·laboració amb  
Casa Àfrica del 3 al 5 de novembre del 2010 

Entrevista al general Pierre-Michel Joana, participant de les 
jornades, publicada al diari AVUI/El Punt el 12 de novembre:

■
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Entrevista a Jannie Malan, de l’organització sud-africana de 
resolució de conflictes ACCORD, publicada al diari AVUI/El 
Punt el 21 de novembre del 2010:

Entrevista al general Pierre-Michel Joana emesa al programa 
Mapamundi de Catalunya Informació el 17 de desembre del 
2010.

■

■
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Les jornades sobre Àfrica a diversos mitjans de comunicació 
on-line: 

■
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aLTrES PuBL ICaC IONS I 
INTErvENC IONS DESTaCaDES 
aLS MITJaNS DE COMuNICaC IÓ

Article aparegut al setmanari El Temps el 29 de gener del 
2010, sota el títol «L’inici de la història», amb la participació 
del president de l’ICIP, Rafael Grasa: 

■
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Sèrie d’entrevistes multimèdia al president de l’ICIP, Rafael 
Grasa, publicades a la web d’informació social Periodismo 
Humano durant el mes de maig: 

Llegeix, escolta i mira les entrevistes a:
http://periodismohumano.com/en-conflicto/me-gustaria-que-es 
pana-abanderase-la-renuncia-a-las-armas-nucleares.html

Entrevista al president de l’ICIP, Rafael Grasa, emesa el 8 
d’abril al programa L’entrevista del canal 3/24 sota el títol «Un 
futur amb menys armes nuclears». L’entrevista analitza l’acord 
entre els EUA i Rússia per reduir els seus arsenals nuclears: 

Mira l’entrevista a: http://www.tv3.cat/videos/2825690

Entrevista emesa també el 8 d’abril al canal 24 horas de TVE 
amb el president de l’ICIP, Rafael Grasa, sobre aquest acord 
de reducció nuclear:

Mira l’entrevista a:
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100408/
mundo-24h---entrevista-a-rafael-grasa/740258.shtml

■

■

■

http://periodismohumano.com/en-conflicto/me-gustaria-que-espana-abanderase-la-renuncia-a-las-armas-nucleares.html
http://periodismohumano.com/en-conflicto/me-gustaria-que-espana-abanderase-la-renuncia-a-las-armas-nucleares.html
http://www.tv3.cat/videos/2825690
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100408/mundo-24h---entrevista-a-rafael-grasa/740258.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100408/mundo-24h---entrevista-a-rafael-grasa/740258.shtml
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Entrevista a Carlos Castresana, coincidint amb la seva visita a 
Barcelona convidat per l’ICIP, publicada al diari El Periódico 
el 13 de juliol:

Article entrevista al fotògraf Alfons Rodríguez publicat el 20 
de setembre al diari El Periódico sobre l’exposició «Srebreni-
ca: memòria d’un genocidi», coproduïda per l’ICIP:

■

■
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Entrevista a la periodista italiana Giuliana Sgrena, una de les 
participants de les jornades «La pau en moviment» organit-
zades per l’ICIP a finals d’octubre, emesa al programa Mapa-
mundi de Catalunya Informació el 29 d’octubre del 2010:

Reportatge publicat al diari El Periódico el 4 de novembre del 
2010 sobre la presentació a Catalunya de l’organització israe-
lianopalestina Parents Circle, un acte organitzat per l’IEMed i 
l’ICIP:

■

■
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Reportatge el pacifista israelià Meir Margalit, convidat per 
l’ICIP a Catalunya, a la revista Costa Brava Sud, publicada el 
mes de novembre del 2010:

Entrevista al periodista Alberto Arce, col·laborador de l’ICIP 
i autor de la sèrie de reportatges Vida quotidiana a Kabul, 
produïda per l’ICIP. Entrevista emesa el mes de novembre a 
l’espai «Contracorrent» del programa Solidaris de Catalunya 
Ràdio.

Entrevista realitzada al president de l’ICIP, Rafael Grasa, l’11 
de novembre del 2010 al programa TotsxTots de COM Ràdio, 
després de la publicació de les memòries de l’expresident dels 
EUA George Bush.

■

■

■
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Entrevista de balanç de l’any realitzada al president de l’ICIP, 
Rafael Grasa, al programa del canal 3/24 de la periodista 
Montse Gené, i emesa el 30 de desembre: 

Mira l’entrevista a:
http://www.tv3.cat/videos/3293010/Lestat-del-mon-davant-una-
nova-decada

■

http://www.tv3.cat/videos/3293010/Lestat-del-mon-davant-una-nova-decada
http://www.tv3.cat/videos/3293010/Lestat-del-mon-davant-una-nova-decada
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aNNEX I I I :  MEMÒrIa
ECONÒMICa I  auDITOr Ia

Liquidació del pressupost de despeses 2010 (euros)

Inversions reals
311.369,24

13%
Transferències corrents

922.374,43
37%

Altres despeses 
financeres

35,26 
<0,01%

Despeses corrents 
de béns i serveis

802.710,22 
32%

Remuneracions de personal
434.952,03 

18%
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aNNEX Iv :  CONT INGuTS DEL CD

DOCuMENTS

 1. Compareixença al Parlament de Catalunya – resum (PDF)
 2. Dia Internacional de la Pau – text íntegre de la declaració 

(PDF)
 3. Seminari «Pau en Moviment» – programa (PDF)
 4.	Jornades	«Pau,	conflicte	i	seguretat	a	l’Àfrica»	– document 

conceptual, document base i programa (PDF)
 5. Jornada «La lluita contra la impunitat: Quines perspectives  

de futur?» – programa (PDF)
 6. Exposició «Paraules Descalces. Dones fent pau» – tríptic  

i presentació (PDF)
 7. Col·leció Clàssics de la pau i de la no violència» – presentació 

(PDF)
 8. Seminari «Conditions pour la consolidation de la paix  

en Côte d'Ivoire» – concept paper, programa, cartell i discurs 
del president de l’ICIP (PDF)

 9.	Jornada	«Conflictes,	Pau	i	Sostenibilitat	a	la	Mediterrània»	 
programa (PDF)

10. Diversos materials de altres activitats de l’ICIP (PDF)

PuBL ICaC IONS

 1. Working Papers 2010/01 a 2010/09 (PDF)
 2. Declaració sobre el Dret Humà a la Pau (PDF)
 3. russell Tribunal for Palestine. Primera sessió internacional  

a Barcelona (PDF)
 4. ICIP Documents 2010/1 a 2010/4
 5. ICIP Informes 2010/2
 6. Pla pluriennal 2009-2012
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I C IP  aLS MITJaNS

 1. article al diari ‘avui’ sobre el Dia Internacional de la Pau (PDF)
 2. Seminari «Conditions pour la consolidation de la paix en Côte 

d'Ivoire» – articles a la premsa ivoriana (PDF); columnes 
d’opinió del president de l’ICIP al diari ‘Ara’ (PDF); entrevista 
al president de l’ICIP al programa TotsxTots de COM Ràdio 
(MP3); entrevista a Albert Caramés al diari ‘Ara’ (PDF)

 3. Col·leció Clàssics de la pau i de la no violència – avaçament 
editorial publicat al diari ‘Avui’ (PDF); article al diari ‘Regió 7’ 
(PDF)

 4.	Jornades	«Pau,	conflicte	i	seguretat	a	l’Àfrica» – entrevista 
al general Pierre-Michel Joana al diari ‘Avui/El Punt’ (PDF); 
entrevista a Jannie Malan al diari ‘Avui/El Punt’ (PDF); 
entrevista al general Pierre-Michel Joana al programa 
‘Mapamundi’ de Catalunya Informació (MP3)

 5. altres publicacions i internvencions destacades (PDF i MP3)
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MAI NO HA EXISTIT UNA GUERRA BONA
O UNA PAU DOLENTA.

Benjamin Franklin




