
1

A tot el món 
Tots els drets

Totes les persones

Des de 1990, treballant per a la justícia global

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

Memòria 2017



L’entitat

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU



3

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2017

L’entitat

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) neix 
l’any 1990, impulsada per un col·lectiu d’homes 
i dones, vinculats a diverses organitzacions i mo-
viments socials compromesos en la lluita per la 
pau i el desarmament i en la transformació de les 
relacions Nord-Sud del planeta.

Treballem per possibilitar a tothom l’exercici 
d’aquells drets que garanteixen la dignitat de les 
persones. Ho fem a partir d’instruments com la co-
operació al desenvolupament, l’acció humanitària, 
l’educació i la sensibilització, la mobilització social i 
la incidència política.

A Catalunya, sumem sinergies i compartim esfor-
ços amb d’altres organitzacions i institucions que 
també reivindiquen un món més just i solidari. Als 
països on desenvolupem projectes, ho fem conjun-
tament amb socis locals que formen part de la soci-
etat civil, tot apostant per la creació i l’enfortiment 
del teixit social.

Som una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de les 
poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena 
expressió dels drets individuals i col·lectius i l’eradicació de la pobresa.

El treball
> Dret a l’alimentació

El dret a l’alimentació és un dret humà, reconegut per 
la legislació internacional, que protegeix el dret de 
tots els éssers humans a una alimentació sana, nutri-
tiva i culturalment apropiada, en quantitat i qualitat, 
suficient per dur a terme una vida completa i digna. 

 » Contribuïm al desenvolupament d’alternatives 
productives i tecnològiques duradores propo-
sades des d’associacions de petits camperols i 
camperoles, per donar capacitats als produc-
tors i productores organitzats en el seu diàleg 
amb les autoritats locals, regionals i nacionals.

 » Treballem per garantir el control per part dels 
grups productors sobre els diferents recursos 
necessaris: terra, aigua i llavors.

> Drets i empoderament de les dones

La desigualtat de gènere i la feminització de la pobre-
sa representen un dels principals obstacles al desen-
volupament dels països i les seves societats, i s’entre-
creuen amb d’altres formes de discriminació (edat, 
nacionalitat, ètnia, opció sexual...) que agreugen i em-
pitjoren l’exercici ple dels drets de les dones.

 » Fem visible i posem en valor la contribució de 
les dones en la producció d’aliments, la genera-
ció d’ingressos i el sosteniment de la vida.

 » Promovem l’enfortiment d’organitzacions de 
dones per a l’empoderament polític i econòmic, 
i contribuïm a la seva participació activa i efec-
tiva en la planificació i gestió de les polítiques 
que regeixen les seves vides.



> Acció humanitària i d’emergència
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Les crisis humanitàries són aquelles situa-
cions en què es produeix una amenaça ge-
neralitzada i excepcional a la vida humana, la 
salut o la subsistència, com a conseqüència 
de conflictes armats i/o desastres naturals 
(terratrèmols, inundacions, sequeres, etc.). 

 » Actuem, a demanda dels nostres socis 
locals, en la protecció de civils en el marc 
de conflictes armats i del conjunt de la 
població en situacions de desastre, en la 
provisió de menjar, aigua i sanejament, 
refugi, atenció sanitària i d’altres tipus 
d’assistència.

 » En contextos d’emergència, portem a terme 
campanyes de sensibilització i captació de 
fons per atendre les víctimes.

Mauritània
Palestina

R.D.Congo

Mali

Cuba

Colòmbia

Nicaragua

El Salvador
Jordània

Iraq

Líban

Filipines
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Les xarxesLa Junta

L’equip

> President
 Xavier Cutillas 

> Secretària
 Maria José Pardo

> Tresorer
 Albert Company

> Vocals
 Ricard Sánchez / Jordi Ribó 
 Ghassan Saliba / Mònica Rueda 
 Jordi Garrell

La nostra tasca té menys sentit si no compta amb la parti-
cipació ciutadana i el treball conjunt i coordinat amb altres 
ONG i institucions que també treballen per un món més just 
i solidari.

Al llarg de l’any, hem participat en diferents xarxes i espais de 
coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu:

> Administració
 Joana Mariné

> Projectes 
 Mafalda Alcántara
 Tere Palop
 Joana Mariné
 Bernat Marré

> Comunicació
 Rebeca Febrer

El 2017, també van treballar amb nosaltres: 
Jessica González, Paula Gaona i Ana Solano.

Organitzacions per a la justícia global

Oficina Internacional de Derechos 
Humanos / Acción Colombia

Taula Catalana per la Pau  
i els Drets Humans a Colòmbia

Xarxa Euro-Mediterrània  
de la Solidaritat

Federació d’Organitzacions 
Catalanes Internacionalment 
Reconegudes

http://www.lafede.cat
http://www.oidhaco.org
http://www.taulacolombia.org
http://www.remedes.org
http://focir.cat/ca/
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Reforçant l’empoderament de dones  
i nenes en la seva lluita pel dret a la salut

La prioritat ha estat desenvolupar l’empoderament 
de les dones i les joves perquè participessin en la 
presa de decisions relatives al seu benestar, tant a 
nivell personal com comunitari. Per això, el projec-
te s’ha enfocat a assegurar la seva formació sobre 
igualtat de gènere i dret a la salut, i el seu empo-
derament, així com a reforçar les capacitats de les 
animadores dels comitès. 

Paral·lelament, s’han dut a terme activitats de consci-
enciació, tant dels drets de les dones com del dret a 
la salut, i accions concretes per millorar la salubritat 
dels barris.

> Objectiu específic
Incrementar i millorar les capacitats de les dones i les 
nenes dels barris populars de Kinshasa i contribuir a 
la construcció d’un moviment pel dret a la salut.

> Resultats

1. Major reconeixement de la importància del rol 
de les dones i les nenes als barris populars de 
Kinshasa en l’àmbit del dret a la salut.

2. Augmenta el nombre de dones i nenes d’aquests 
barris organitzades en comitès i que participen 
en accions a nivell local i provincial.

3. S’han reforçat les capacitats de l’organització 
local que actua com a sòcia en el projecte i dels 
comitès a Kinshasa per acompanyar el desen-
volupament de l’empoderament de les dones 
i les nenes.

• Fons aprovats (€): 72.800
• Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al  
 Desenvolupament, Ajuntament de Manresa
• Soci local: Étoile du Sud

Augmentar la participació i la mobilització de les dones en la lluita pel dret a la salut i garantir 
la durabilitat de l’acció mitjançant la creació de comitès de dones dins dels Comitès de Salut 
Populars, a trenta barris de 16 municipis de Kinshasa que presenten condicions insalubres i 
un accés gairebé nul a la sanitat.

País: R.D. Congo / Període: 2016-2017
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Garantint la seguretat alimentària mitjançant el 
desenvolupament agropecuari local i sostenible

El projecte contempla els següents  
eixos fonamentals d’acció: 

 » Enfortir i generar vincles i xarxes de produc-
ció i venda, mitjançant el suport a la Segure-
tat Alimentària i Nutricional dels tres munici-
pis. Potenciar els mercats locals com a factors  
de desenvolupament local participatiu i de  
base comunitària.

 » Donar accés a subministraments i serveis, amb 
vista a augmentar la producció pecuària de les 
cooperatives, fent èmfasis en l’equipament, la 
tecnologia i la formació. 

 » Fomentar l’agroecologia en les iniciatives del 
sector pecuari urbà i periurbà, amb la incorpo-
ració de pràctiques sostenibles en el maneig 
dels recursos naturals per a l’alimentació del 
bestiar i la recuperació de sòls i terres. 

 » Generar capacitats en les cooperatives i els 
seus membres, mitjançant la formació tèc-
nica i gerencial, amb enfocament en igualtat  
de gènere.

Es contribueix a la seguretat alimentària a les zones urbanes i periurbanes de tres municipis 
de la Ciutat de l’Havana, a través del desenvolupament sostenible de les produccions pecu-
àries de vuit Cooperatives de Crèdit i Serveis, que agrupen a més d’un miler de productors i 
productores i a les seves famílies.

País: Cuba / Període: 2017-2019

> Objectiu específic

Potenciar la producció i l’eficiència de vuit cooperati-
ves agropecuàries a tres municipis de l’Havana per a 
la producció i venda de llet de cabra i els seus derivats 
i incrementar la disposició d’aliments saludables als 
mercats locals.

> Resultats

1. S’estan enfortint les xarxes municipals per a la 
gestió de la seguretat alimentària en els tres 
municipis. 

2. S’estan millorant les capacitats productives i 
incorporant pràctiques agroecològiques en la 
producció urbana i periurbana de la llet de ca-
bra d’aquestes cooperatives. 

3. S’estan incrementant les capacitats tècniques, 
gerencials i de gestió de les cooperatives, in-
cloent mesures d’igualtat i equitat de gènere.

• Fons aprovats (€): 167.776,20
• Finançador: Ajuntament de Barcelona
• Soci local: Asociación Cubana de  
 Producción Animal. En agrupació amb el Casal  
 d’Amistat Català-Cubà de Barcelona
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Exhumant la memòria per a l’exigibilitat  
de drets de dones víctimes i familiars  
de persones desaparegudes 

Gràcies a aquest treball, i després d’un acord amb els 
organismes de recerca judicial del país (Fiscalia), s’ha 
pogut conèixer la identitat de centenars de persones 
soterrades. Al mateix temps, s’ha acompanyat en pro-
cessos jurídics i psicosocials a les famílies de 108 per-
sones enterrades com a no identificades.

Atès que la majoria de familiars acompanyants són 
dones, afectades per diverses formes de violència en 
el marc del conflicte armat i per l’estructura patriarcal 
i inequitativa del país, el projecte ha contribuït a l’em-
poderament de 60 d’elles. Així mateix, s’ha dut a ter-
me un procés d’intercanvi amb altres mares i famili-
ars de desapareguts del Con Sud i d’Amèrica Central i 
s’han establert relacions amb col·lectius afectats i sen-
sibilitzats de diferents punts de Catalunya i Espanya. 

A través de la incidència política a nivell local, nacio-
nal i internacional, es pretén avançar en l’exigibilitat 
de polítiques públiques de Memòria Històrica, Veritat, 
Justícia i Reparació integral i Lliurament digne dels 
cossos de persones desaparegudes als seus familiars, 
com a mecanisme necessari per a la construcció de 
pau a la regió.

Proposta que dóna continuïtat al programa de cooperació “Enfortint la defensa dels drets 
humans als Los Llanos Orientales”, desenvolupat amb el suport de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, a partir del qual s’ha denunciat l’existència de fosses 
comunes amb milers de cossos sense identificar en els cementiris d’aquesta regió colombiana. 

País: Colòmbia / Període: 2016-2017

> Objectiu específic

Contribuir a l’empoderament, la memòria històrica i 
l’exigibilitat de drets de dones víctimes del conflicte 
colombià, familiars de persones desaparegudes de 
manera forçada a la regió dels Llanos Orientales.

> Resultats

1. 60 dones víctimes del conflicte armat, familiars 
de persones desaparegudes a la regió, han mi-
llorat les seves capacitats d’incidència i agenda 
política en el marc d’un procés formatiu amb 
enfocament psicosocial, de gènere, de drets i 
de construcció de pau.

2. S’ha promogut un procés organitzatiu de xarxa 
de dones familiars de persones desaparegu-
des, com a element de resiliència i reparació, 
en el marc de la campanya “Expliquem la veri-
tat, perquè totes les persones sense identificar 
tenen una història”, gràcies a la qual s’estan 
trobant familiars de persones reportades com 
a no identificades enterrades a cinc cementiris 
de la regió.

• Fons aprovats (€): 60.000
• Finançador: Agència Catalana  
 de Cooperació al Desenvolupament
• Soci local: Colectivo Sociojurídico  
 Orlando Fals Borda
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Recolzant el desenvolupament socioeconòmic 
de petits productors de búfals a Zones de 
Reserva Camperola

A través de la transformació i la comercialització de la 
carn i derivats làctics de búfal amb tècniques agroe-
cològiques, es genera un creixement econòmic inclu-
siu i respectuós amb el medi ambient. La proposta 
adquireix una rellevància especial si considerem que 
es duu a terme en una regió històricament afectada 
pel conflicte armat i on, alhora, la pagesia s’ha vingut 
organitzant per promoure el seu dret a la terra i a la 
permanència al territori.

> Objectiu específic

Impulsar l’economia de famílies camperoles, a través 
de dinàmiques productives i empresarials per a la seva 
integració en la cadena de valor del búfal a Colòmbia.

Iniciativa per a la millora productiva i posada en marxa d’una empresa cooperativa de 
producció sostenible i comercialització de carn i formatge de búfal, dirigida per camperoles  
i camperols de la vall del riu Cimitarra.

País: Colòmbia / Període: 2015-2018

> Resultats

1. Els productors estan consolidant les seves capa-
citats empresarials, mitjançant la formació, asses-
soria i capacitació en producció i emprenedoria.

2. S’està incrementant i millorant la qualitat de la 
producció de derivats làctics i càrnics de búfals 
mitjançant pràctiques agroecològiques.

3. S’ha conformat una xarxa de comercialització de 
l’empresa cooperativa Ecobúfalo Campesino.

• Fons aprovats (€): 330.000
• Finançador: Obra Social La Caixa
• Soci local: Asociación Campesina del  
 Valle del río Cimitarra
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Exigint l’adequada implementació  
de la Unitat per a la Cerca de Persones 
Desaparegudes a Colòmbia

Gràcies a aquest procés, durant la creació de la Unitat 
per a la Cerca de Persones Desaparegudes, prevista 
en compliment dels Acords de Pau, es comptarà amb 
un full de ruta que inclou contribucions concretes per 
a la millora dels protocols d’actuació a nivell jurídic i 
d’atenció psicosocial a víctimes, incidint en la imple-
mentació de bones pràctiques que ja han funcionat 
en altres països.

> Objectiu específic

Millorar les capacitats organitzatives i d’incidència 
política de familiars de persones desaparegudes in-
humades a cementiris de Colòmbia.

Aportació a la millora de les capacitats organitzatives i d’exigibilitat de drets a la justícia, 
veritat i reparació de les víctimes de desaparició forçada, en el marc de la implementació 
dels Acords de Pau a Colòmbia. Es treballa a partir d’un procés de formació i d’incidència 
nacional, i davant d’organismes internacionals de protecció de drets humans, amb el 
suport de la Xarxa Llatinoamericana contra les Desaparicions Forçades (que compta amb la 
participació d’organitzacions i de familiars de víctimes de Colòmbia, Argentina, Guatemala, 
Salvador, Hondures i Mèxic).

País: Colòmbia / Període: 2017-2018

> Resultats

1. En finalitzar l’actuació, 100 familiars de víctimes 
de desaparició forçada inhumades a cementi-
ris hauran augmentat les seves capacitats or-
ganitzatives i d’incidència.

• Fons aprovats (€): 21.000
• Finançador: Il·lustre Col·legi  
 de l’Advocacia de Barcelona
• Soci local: Colectivo Sociojurídico  
 Orlando Fals Borda
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Treballant en la prevenció, protecció i resposta 
humanitària davant de de la Violència Basada 
en el Gènere

Les principals línies d’acció del projecte són:  

 » Protegir, atendre i prevenir els casos de Vio-
lència Basada en el Gènere que sofreixen les 
dones, les nenes i altres col·lectius vulnerables, 
proporcionant atenció psicològica i legal en un 
espai adequat i segur, de la mà de personal 
professional i especialitzat. 

 » Promocionar la resiliència i l’empoderament 
emocional, social i econòmic, a través de la 
formació en drets, la formació no formal i 
ocupacional i la participació de la dona en 
l’àmbit comunitari.

 » Enfortir les capacitats i instruments dels titu-
lars d’obligacions i responsabilitats perquè as-
sumeixin els seus rols i no siguin els principals 
perpetradors de les violacions i amenaces con-
tra les dones.  

La proposta incideix en la millora de les capacitats i co-
neixements de les organitzacions de base (Arab Wo-
men Organization i Xarxa Mosawa) i de les autoritats 
locals (municipalitat de Rusaifeh) implicades, amb l’ob-

jectiu que siguin conscients de les seves obligacions en 
la garantia dels drets de les dones.  

> Objectiu específic

Assegurar els serveis de protecció, atenció i preven-
ció de la Violència Basada en el Gènere, mitjançant 
la resiliència i l’empoderament de les dones sirianes i 
jordanes més vulnerables.

> Resultats

1. Les dones han tingut accés a serveis d’atenció i 
protecció física, legal i psicològica al centre se-
gur de Rusaifeh.

2. Els titulars d’obligacions i responsabilitats han 
enfortit coneixements i capacitats per garantir 
i protegir els drets de les dones i lluitar contra 
la Violència Basada en el Gènere.

• Fons aprovats (€): 51.050
• Finançador: Ajuntament de Barcelona
• Soci local: Arab Women Organization

Proposta per contribuir a la protecció dels drets de les refugiades sirianes i jordanes en el 
governorat de Zarqa (nord del país), mitjançant serveis d’atenció psicosocial i legal, i promo-
vent l’eradicació de totes les formes de violència contra les dones. 

País: Jordània / Període: 2017-2018
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Contribuint a l’exercici real del dret a la salut 
de les persones desplaçades

Existeixen dues línies de treball principals: 

 » Sensibilització i prevenció: a través de la in-
formació sobre bons hàbits de salut i la re-
partició de kits higiènics, es pretén reduir l’ex-
posició a les principals malalties infeccioses i 
augmentar la resiliència en l’àmbit de la salut.

 » Assistència mèdica: posada en funcionament 
de diverses unitats mòbils que donen atenció 
directa als camps, sent les dones i els menors 
els col·lectius prioritaris. 

També s’han tingut en compte aspectes de coordina-
ció amb les autoritats locals i regionals, així com amb 
les agències i les organitzacions nacionals i interna-
cionals que exerceixen un rol determinant en l’àmbit 
de salut de la zona.

> Objectiu específic
Proveir de serveis d’atenció mèdica especialitzada 
a dones i nens al camp de desplaçats de Hasan al 
Shami 2.

> Resultats

1. S’està millorant l’accés i la disponibilitat de 
serveis mèdics primaris i especialitzats per a 
les persones internament desplaçades d’Erbil, 
particularment dones i nens.

2. Augmenta la informació sobre aspectes bàsics 
de salut entre les persones internament des-
plaçades que viuen als camps.

3. S’estan incorporant al projecte mecanismes de 
coordinació, planificació i gestió.

• Fons aprovats (€): 107.610
• Finançadors: Casa nostra, Casa vostra; Fons  
 Català de Cooperació al Desenvolupament,  
 Ajuntament de Manresa.
• Soci local: Iraqi Al-Amal Association

Arran del conflicte amb l’Estat Islàmic, el país viu immers en una situació d’emergència que ha 
desencadenat un degoteig constant de persones desplaçades, sent la regió d’Erbil (Kurdistan) 
una de les més afectades. El projecte preveu garantir els drets de les persones internament 
desplaçades en els camps, a través de l’acció humanitària focalitzada en l’àmbit de la salut.

País: Iraq / Període: 2017-2018



15

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2017

Reforçant l’economia productiva i el  
funcionament de les organitzacions camperoles

Així mateix, s’han enfortit les estructures associatives 
de les organitzacions camperoles palestines, empo-
derant el seu rol organitzatiu i d’incidència en les polí-
tiques públiques per a la bona gestió d’una agricultu-
ra sostenible de conservació dels recursos naturals i 
de defensa col·lectiva dels seus drets.

> Objectiu específic

Enfortir el dret a l’alimentació als territoris palestins, 
mitjançant l’increment de l’agricultura sostenible i 
de l’ús de recursos hídrics alternatius a les coopera-
tives camperoles.

Intervenció a les àrees agrícoles de les ciutats de Jerusalem i Hebron (Cisjordània), amb l’ob-
jectiu de treballar l’enfortiment de la seguretat alimentària de la població i proveir-la d’una 
producció d’agricultura saludable. Com a resultat de la incorporació de tècniques agroeco-
lògiques, es contribueix a l’eliminació de l’ús de plaguicides que contaminen els recursos 
naturals, principalment el sòl i l’aigua.

País:  Palestina / Període: 2015-2017

> Resultats

1. S’ha incrementat el dret a l’alimentació a qua-
tre municipis dels territoris palestins, amb la 
millora de la gestió dels recursos hídrics i del 
coneixement i control de la producció en la im-
plementació de l’agricultura orgànica per part 
de les cooperatives agrícoles.

2. Les cooperatives de producció orgànica contro-
len ara la gestió dels aliments per a la població, 
obrint-se a mercats locals i internacionals.

3. La població coneix els seus drets d’accés a una 
alimentació adequada, gràcies a la informació 
rebuda a través dels principals mitjans de co-
municació del país en relació a l’existència i els 
avantatges del consum de l’agricultura orgànica.

• Fons aprovats (€): 148.750
• Finançador: Ajuntament de Barcelona
• Soci local: Palestinian Farmers Union
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Enfortint les capacitats del sector agrícola 
palestí a través de la capacitació tècnica  
i organitzativa del camperolat

El projecte contribuirà paral·lelament a enfortir el tei-
xit associatiu del sector agrícola i a vehicular les seves 
demandes a través de l’organització de dues noves 
cooperatives, que rebran formació tècnica, adminis-
trativa i d’incidència política. 

A més, se sensibilitzarà i formarà els treballadors del 
camp en mètodes agroecològics i sostenibles, redu-
int notablement l’impacte que els productes químics 
tenen sobre els recursos naturals (aigua i sòl, prin-
cipalment).  En total, 180 persones es beneficiaran 
directament de la intervenció, el 40% de les quals 
seran dones.

> Objectiu específic

Enfortir les capacitats del sector agrícola palestí a 
través de la capacitació tècnica i organitzativa dels 
camperols i les camperoles de Alnazlah Al-sharqia i 
Deir Ballut (Cisjordània).

> Resultats

1. Es milloren les pràctiques agrícoles i la produc-
tivitat dels camperols i camperoles, aplicant 
una metodologia basada en la producció agro-
ecològica i lliure de químics.

2. Els treballadors del camp s’organitzen per 
garantir l’accés, la disponibilitat i la qualitat 
dels aliments, així com per fer front a les di-
ficultats del mercat i les vulneracions fruit de 
l’ocupació israeliana.

3. El camperolat està enfortint les seves capacitats 
d’incidència davant de les autoritats públiques, 
per reivindicar els seus drets laborals, alimenta-
ris i mediambientals.

• Fons aprovats (€): 146.676
• Finançador: Ajuntament de Barcelona
• Soci local: Palestinian Farmers Union

La proposta vol contribuir a la garantia del dret a l’alimentació de la població dels municipis de 
Alnazlah Al-sharqia i Deir Ballut, situats a les governacions de Tulkarem i Salfit, respectivament, 
a l’oest de Cisjordània.

País: Palestina / Període: 2017-2019
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Promovent una vida lliure de violència  
contra les dones i en defensa dels seus  
drets fonamentals

La proposta, que integra activitats de desenvolupa-
ment, sensibilització i incidència, s’està duent a terme 
a deu municipis de les governacions de Tulkarem i 
Qalqiliya: Jarushiya, Saffarin, Saida, Balaa, Kafrjammal, 
Shufa, Attil, Anabta, Tulkarem, Karthulth i Jayyous.

Amb la finalitat d’aconseguir impactes positius a través 
de la intervenció, les entitats sòcies d’aquesta iniciativa 
incorporen com a participants dones a títol individu-
al (titulars de drets), organitzacions de dones i defen-
sores de drets humans (titulars de responsabilitats) i 
poders públics locals i nacionals (titulars d’obligacions).

> Objectiu específic

Promoure una vida lliure de violència contra les dones 
i lluitar contra les vulneracions dels seus drets econò-
mics, socials, civils i polítics, capacitant els poders pú-
blics, la societat civil i les dones dels districtes de Tulka-
rem i Qalqilya.

> Resultats

1. Està augmentant el nivell d’empoderament de 
les dones víctimes de Violència Basada en el 
Gènere, a través d’un major accés a serveis de 
suport legal i psicosocial i d’una major conscièn-
cia col·lectiva entorn dels seus drets.

2. El nivell d’empoderament de les dones pales-
tines sobre els seus drets econòmics i socials 
s’està incrementant, per mitjà d’una major au-
tonomia financera i d’una participació activa i 
coordinada en la defensa dels seus drets.

3. S’incrementa la representativitat dels titulars 
de responsabilitats i la capacitat de gestió dels 
titulars d’obligacions quant a les qüestions de 
gènere, gràcies a una major incidència de les 
dones als espais de presa de decisions.

• Fons aprovats (€): 74.950
• Finançador: Agència Catalana  
 de Cooperació al Desenvolupament
• Soci local: Palestinian Women Developing Centre

El projecte vol contribuir a la garantia del compliment dels drets humans als Territoris Palestins 
Ocupats, amb especial atenció cap a la discriminació per raó de gènere. Es treballa, per això, 
amb un triple objectiu: la promoció dels drets civils i polítics de les dones palestines; la promo-
ció dels seus drets econòmics i socials –amb èmfasi en els laborals-, i la contribució decidida a 
l’eradicació de la violència de gènere. 

País: Palestina / Període: 2017-2018
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Veus, Dones, Refugiades

El projecte ha volgut contribuir a la creació d’una cultura 
d’asil que conformi una societat i unes administracions 
informades, amb capacitat de denúncia i mobilització 
entorn de la implementació de polítiques restrictives 
sobre les persones refugiades, i amb capacitat de rea-
litzar-ne propostes de protecció i acolliment.

> Objectiu específic

Consolidar a la província de Barcelona el compromís 
de la ciutadania amb una cultura d’asil i refugi, igual-
tat i respecte cap als drets de les dones refugiades.

> Resultats

1. Els titulars de responsabilitats sobre el dret 
d’asil i el dret a una vida lliure de violències 
han millorat els seus coneixements relatius als 
drets de les dones refugiades de Síria, per do-
nar resposta davant de les necessitats de pro-
tecció internacional.

2. Les dones refugiades de Síria víctimes de vio-
lència sexual i de gènere han reivindicat el seu 

dret d’asil mitjançant una campanya de reflexió 
i sensibilització sobre el dret a la protecció in-
ternacional en el context del periple de refugi al 
Líban i a Catalunya.

3. Els titulars d’obligacions disposen d’eines i ins-
truments per promoure la protecció internacio-
nal i denunciar les situacions concretes de vulne-
ració dels drets de les dones sirianes refugiades.

*veure a l’apartat “Activitats de sensibilització” les ac-
cions incloses dintre d’aquest projecte: documental 
‘Al Aman: Barcelona-Beirut’; seminari ‘El dret d’asil i 
els drets de les persones refugiades’; guia ‘Qui són els 
àrabs?’; jornada ‘Els reptes en l’acolliment de les per-
sones refugiades’; informe ‘Propostes per millorar la 
institució d’asil i la protecció de les persones refugiades 
a Catalunya’ i exposició ‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. 
Refugiades de lluny i de prop’)

• Fons aprovats (€): 66.965
• Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al  
 Desenvolupament, Diputació de Barcelona, Àrea  
 Metropolitana de Barcelona

Proposta per obrir espais d’aprenentatge, diàleg, reflexió i sensibilització al voltant de la cultura 
d’asil i la protecció internacional, promovent els drets humans de les persones refugiades en el 
marc dels conflictes armats. Es treballa en la construcció de pau amb justícia social, generant 
xarxes entre organitzacions de dones que treballen amb persones refugiades a Jordània i el 
Líban, i organitzacions europees d’Itàlia, França i Catalunya.

Educació al desenvolupament / Període: 2016-2018
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Palestina Batega 

Es proposa que l’art, la música i la cultura actuïn com 
a fil conductor per aproximar-se a la situació de resis-
tència i resiliència que manifesta el poble palestí en 
el seu dia a dia. Per a això, el projecte inclou la col-
laboració de diverses entitats catalanes i palestines 
vinculades al món cultural i educatiu.

Es realitzaran activitats diverses: musicals (concerts, ta-
llers pedagògics, trobades internacionals d’intercanvi), 
cinematogràfiques (cicle de cinema sobre el conflicte 
palestí)  i formatives (seminari a la universitat).

> Objectiu específic

Enfortir la ciutadania catalana i la justícia global mitjan-
çant la promoció dels drets humans del poble palestí.

> Resultats

1. La població catalana, i de manera específica, mú-
sics catalans i organitzacions relacionades amb 

la cultura a Catalunya incrementen els seus co-
neixements i sensibilitat cap al poble palestí, re-
coneixent els seus drets socials i culturals. 

2. Músics i directors i directores de cinema pa-
lestins, i la població palestina en general,  re-
ivindiquen els seus drets socials i culturals, 
amb especial èmfasi en les violacions dels 
drets socials i culturals que sofreixen les do-
nes palestines. 

3. Les institucions catalanes disposen d’eines i 
instruments per promoure els drets culturals 
del poble palestí, fent públiques les situacions 
concretes de vulneració.

• Fons aprovats (€): 174.805
• Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al  
 Desenvolupament, Diputació de Barcelona,  
 Ajuntament de Barcelona

Amb aquest projecte, es pretén incrementar el compromís i la sensibilitat de la ciutadania de 
Catalunya en relació al conflicte palestí, mitjançant l’obertura d’espais de diàleg, intercanvi, 
aprenentatge, reflexió i denúncia sobre els drets socials i culturals del poble palestí.

Educació al desenvolupament / Període: 2017-2019
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Campanya d’Ajuda Humanitària a les 
Persones Refugiades a Jordània i el Líban
L’Associació Catalana per la Pau, juntament amb 
l’Associació Catalunya-Líban, i la Fundació Pau i 
Solidaritat de CCOO, va engegar a finals de 2016 
una campanya destinada a proporcionar ajuda hu-
manitària urgent a totes aquelles persones que, fu-
gint del conflicte a Síria, arribaven a Jordània i al Lí-
ban com a refugiades. La iniciativa va comptar amb 
la col·laboració del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i de diferents ajuntaments cata-
lans. Al llarg del 2017, s’han realitzat dins de la cam-
panya diferents accions que tenien com a objectiu 
sensibilitzar sobre la situació d’aquestes persones i 
recaptar fons per als projectes sobre el terreny que 
s’hi inclouen (en total, nou projectes d’ajuda alimen-
tària, accés a la salut, drets de les dones, drets hu-
mans i drets laborals). 
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#TodosSomosMocoa

L’1 d’abril, les fortes pluges esdevingudes a Mocoa, 
capital de la regió colombiana de Putumayo, van pro-
vocar el desbordament de tres rius i una posterior 
allau de fang i pedres sobre la localitat. En resposta 
a aquesta crisi, l’Associació Catalana per la Pau, en 
col·laboració amb l’Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesina (ANZORC) i el Secours Populài-
re Français, va engegar una campanya d’ajuda desti-
nada a les persones afectades. 

Concretament, es van destinar més de 15.000 euros 
a l’adquisició i distribució de 235 kits individuals, amb 
aliments de primera necessitat i productes higiènics, i 
a la creació i posada en funcionament d’una brigada 
mèdica d’urgència.

Es calcula que les accions van beneficiar directament 
unes 300 famílies i 1.500 persones.
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Aeham Ahmad: música per a l’esperança

Nascut a Damasc el 1988, Aeham Ahmad es va donar 
a conèixer fa uns anys a través de les xarxes socials 
en vídeos on se’l podia veure tocant el seu vell pi-
ano enmig dels carrers buits i els edificis derruïts del 
camp de refugiats de Yarmouk, a pocs quilòmetres de 
la capital siriana. Amb el pas dels dies, el seu acte es 
va convertir en un símbol de resistència contra la bar-
bàrie i la destrucció causada per la guerra.

Després de conèixer la seva història, des de l’Associa-
ció Catalana per la Pau vam engegar una campanya 
de micromecenatge per portar-lo a Catalunya i, en el 
marc de la Campanya d’Acció Humanitària per a les Per-
sones Refugiades a Jordània i el Líban, vam organitzar 
diferents activitats amb ell com a protagonista.

Així, al llarg de l’any, vam programar concerts soli-
daris a sis localitats catalanes (Barcelona, Sant Boi de 

Llobregat, Malgrat de Mar, Reus, Igualada i Manresa), 
alguns d’ells en col·laboració amb escoles de música i 
corals i amb el grup Cordes del Món. També vam par-
ticipar al Festival Jardins de Pedralbes, juntament 
amb el violinista Ernesto Briceño i el percussionista 
Roberto Castillo.

Una altra de les iniciatives la vam realitzar en col-
laboració amb el Concurs Internacional de Música 
Maria Canals, col·locant un piano de cua a la Plaça del 
Rei de Barcelona, i amb el músic català Jordi Savall, qui 
va llegir un manifest conjunt per reivindicar la pràctica 
musical com a llenguatge universal que trenca barre-
res i acosta les persones de tots els orígens i llocs.

Tota la recaptació de les activitats amb Aeham Ah-
mad va anar a parar als projectes inclosos dintre de 
la campanya.

https://youtu.be/McEbw86eAs4
https://youtu.be/McEbw86eAs4
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Ramas para un nido

Els dies 27 i 28 de juny, l’Espai Lliure del Teatre Lliure 
de Montjuïc va omplir totalment el seu aforament per 
a les dues funcions solidàries programades de l’es-
pectacle Ramas para un nido, una proposta conjunta 
de l’actor Viggo Mortensen i el músic Rafel Plana. 
A iniciativa de tots dos artistes, tota la recaptació va 
anar a parar als projectes que l’Associació Catalana 
per la Pau desenvolupa a Jordània i el Líban per ga-
rantir l’atenció de les persones refugiades.

L’obra (una conversa entre els dos artistes, que reu-
neix peces de piano, poesia i cançons) permet desco-
brir les múltiples facetes de Mortensen, qui va llegir 

poemes en català, castellà i anglès, a més d’acompa-
nyar amb la seva veu els acords de Plana.

A més d’escriure i editar poesia a través d’un segell 
propi, el reconegut actor nord-americà es dedica tam-
bé a la pintura, la fotografia i la música. Per la seva 
banda, Rafel Plana, pianista, compositor i emprene-
dor cultural, acumula una llarga experiència en audi-
toris i teatres d’arreu del món. Durant l’actuació, amb-
dós artistes van fer referència al drama que viuen 
els centenars de milers de persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius de 
violència, guerra o persecució.
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Al Aman: Barcelona-Beirut

“La Najwa i la Meera no es coneixen. Una viu a Beirut; 
l’altra, a Barcelona. Una vol ser directora de cinema; 
l’altra, metgessa. Així doncs, què tenen en comú? Són 
dues joves de 17 anys que van fugir de Síria per escapar 
de la guerra. I, ara, han de trobar el seu lloc en una so-
cietat que no sempre les fa sentir ben rebudes. A banda 
i banda de la Mediterrània, encaren les diferents peces 
de la seva identitat -dones, refugiades, adolescents…- 
amb orgull”.

És l’argument d’Al Aman: Barcelona-Beirut, un curt-
metratge documental realitzat per la productora Frac-
tal 7 en col·laboració amb l’Associació Catalana per 
la Pau, que narra la història de dues noies refugiades, 

traçant paral·lelismes entre les seves vides, a banda i 
banda del Mediterrani.

El 25 d’octubre de 2017, vam fer la primera projecció 
en exclusiva als Cinemes Texas de Barcelona, amb un 
ple absolut a la sala. També vam organitzar un col-
loqui posterior amb la directora del curt, Dania Sa-
liba, i el director de fotografia, Marc Guanyabens, 
acompanyats de Beatriu Guarro (SOS Racisme) i 
Anna Palou (Stop Mare Mortum), per debatre sobre 
el tema de l’acollida de les persones refugiades.

El treball va rebre posteriorment el premi del Públic al 
Festival de Creació Jove Barcelona VisualSound 2018.

https://youtu.be/O0at1fVawsg
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Un estiu més de solidaritat

“Les brigades m’han 
permès conèixer realitats 
que mai m’haurien arribat 

a través dels mitjans” 
Agnès Ciurana 

(Brigada Palestina 2017)

Com cada estiu des de 1992, l’Associació Catalana 
per la Pau va organitzar l’any passat les Brigades de 
Solidaritat. Aquesta activitat, que es realitza conjun-
tament amb la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, 
implica un compromís de caràcter voluntari que té 
com a principal objectiu proporcionar als participants 
una visió més completa de la realitat que envolta als 
països del Sud.

En aquesta edició es van organitzar brigades a Colòm-
bia i Palestina. 

A Colòmbia, la Brigada va arribar a la ciutat de Bogotà, 
per després viatjar al departament del Meta, entrant 
a les zones rurals dels municipis de la Macarena, Vista 
Bella i Puerto Rico. La Fundación para los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
del Centro y Oriente Colombiano va ser l’entitat lo-
cal acompanyant.

A Palestina, i sota l’acompanyament de membres de 
l’organització Palestinian Farmers Union, els inte-
grants de la brigada van poder conèixer de primera 
mà el treball d’entitats, grups de dones, organitza-
cions sindicals i activistes. La ciutat base de l’expe-
dició va ser Ramallah, des d’on es va viatjar cap a 
altres poblacions, com Jenin, Jericho, Tulkarem, He-
bron i Jerusalem. 

Durant la seva estada, els brigadistes van redactar 
articles i van elaborar reportatges audiovisuals, per 
poder fer-ne difusió a la seva tornada.

https://www.estiudesolidaritat.cat/
https://www.estiudesolidaritat.cat/
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El dret d’asil i els drets 
de les persones refugiades
A l’octubre, va tenir lloc en la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona un seminari sobre el dret 
d’asil i els drets de les persones refugiades, que vam 
organitzar conjuntament amb l’entitat Ambdrets. 
El curs incorporava diferents elements d’intro-
ducció als drets humans, al dret internacional i al  
dret d’asil.

Al llarg de tres sessions, es va reflexionar sobre el 
significat i les implicacions del que representa avui 

dia ser una persona refugiada, la situació global de 
les persones refugiades al món i la realitat concreta 
que es viu en l’Estat Espanyol quant al procediment 
d’asil vigent. 

Inés Díez de Frutos, responsable d’incidència i 
àrea jurídica de Red Acoge; Eduard Bada, tècnic 
d’Ambdrets, i Anna Figueras, advocada de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al Refugiat, van ser els po-
nents del seminari.

1a sessió · Dimecres 18 d’octubre (Aula 9 - Edifici Principal) 2a sessió · Dilluns 23 d’octubre (Seminari 1 - Edifici Principal)

3a sessió · Dimecres 25 d’octubre (Aula 9 - Edifici Principal)

Seminari: El dret d’asil i les vulneracions 

dels drets de les persones refugiades

Associació Catalana per la Pau · Via Laietana 16, 1a planta · Tel. 933 188 444 · mediterrania@acpau.org

Horari de totes les sessions: 16.30h a 19.30h

Activitat reconeguda amb 25 hores a l’estudiant dels Graus de Dret, 

Ciències Polítiques i de l’Administració i Criminologia de la Universitat de Barcelona

Programa
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

La situació de les persones 

refugiades a l’Estat espanyol

· Inés Díez de Frutos, 

responsable d’incidència i àrea jurídica de Red Acoge

La situació de les persones refugiades 

al món. Les definicions sobre persona 

refugiada (definició europea, americana i 

africana, altres formes de persecució, refugiats 

mediambientals i DESC)

· Eduard Bada, tècnic d’Ambdrets

El procediment d’asil a l’Estat espanyol

· Anna Figueras, 

advocada de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

+ info
Coordinació: Cristina Roy Pérez, directora de la Comissió de Cultura Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

 
Nombre de places limitat: 40 persones. És necessària la inscripció prèvia 

Inscripció gratuïta. Es lliurarà certificat d’assistència als participants de totes les sessions del seminari

Informació, inscripcions i contacte

Organitza:
Col·laboren:

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU



31

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2017

Una guia per contribuir al 
coneixement sobre el món àrab
A finals d’any, vam publicar conjuntament amb l’As-
sociació Catalunya-Líban la reedició de la guia Qui 
són els àrabs?, una publicació elaborada el 2003 com 
a crèdit variable de secundària del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és ara utilitzar aquest contingut com una 
eina de coneixement sobre el món àrab, de ma-
nera que ajudi a combatre prejudicis i actituds 
xenòfobes i racistes contra la població d’aquest 
origen. Paral·lelament, servirà per formar perso-

nes interessades en aquest àmbit o bé que treba-
llin en organitzacions que tracten temes de refugi o  
desenvolupen projectes de cooperació amb els pa-
ïsos àrabs.

La guia consta de diversos apartats que recullen infor-
mació essencial sobre el món àrab, com, per exemple, 
la llengua, la cultura, la religió, les minories ètniques o 
bé els països i el context socioeconòmic actual. Tam-
bé inclou un glossari i enllaços d’interès per aprofun-
dir en la temàtica.

https://www.acpau.org/wp-content/uploads/2018/02/guia-mon-arab.pdf
https://www.acpau.org/wp-content/uploads/2018/02/guia-mon-arab.pdf


32

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2017

Els reptes en l’acollida 
de les persones refugiades

Informe sobre asil i protecció 
de persones refugiades

El 22 de febrer de 2018, amb la col·laboració 
d’Ambdrets, vam convocar diferents experts per 
abordar els desafiaments que representa l’arriba-
da de persones refugiades, tant des de l’àmbit lo-
cal i nacional, com a nivell internacional. La jornada 
Els reptes en l’acollida de les persones refugiades va 
reunir al Centre Cívic del Pati Llimona (Barcelona) 
uns cinquanta assistents, que van poder conèixer 
alguns dels models i solucions proposats des de les 
organitzacions i les administracions, així com el tes-
timoni de persones que han patit l’exili de prop o en 
primera persona.

La presentació va anar a càrrec de Maria Peix, res-
ponsable de cooperació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i Àgata Sol, directora d’Ambdrets. A con-
tinuació, va tenir lloc la conferència inaugural, oferta 
per Jordi Vaquero, analista polític i director regional 
per a Europa d’Open Society Foundations. També  hi 
van participar Mónica García, directora de Red Aco-
ge; Rima Krounbi, sots alcaldessa de la localitat liba-
nesa d’Arsaal; Ziad Haidar, periodista i corresponsal 
a Síria; i José Luis Nvumba, advocat guineà i un dels 
fundadors del Moviment Nacional d’Alliberament de 
Guinea Equatorial.

Dintre de la jornada Els reptes en l’acollida de les per-
sones refugiades, va tenir lloc una taula de treball diri-
gida a càrrecs electes municipals i personal tècnic de 
les administracions locals, on es va presentar l’infor-
me Propostes per millorar la institució d’asil i la protec-
ció de les persones refugiades a Catalunya. 

Aquest document, elaborat per Ambdrets amb la col-
laboració de l’Associació Catalana per la Pau, recull 
una sèrie de propostes per reforçar la institució d’asil i 
la protecció de les persones refugiades. Les propostes 
estan pensades per tal que puguin ser articulades des 
de les administracions d’àmbit local, comarcal i auto-
nòmic i una part inclou també accions d’incidència po-
lítica més enllà del territori català.
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Refugiades de lluny i de prop

El 24 de febrer de 2018, va tenir lloc al Museu d’His-
tòria de la Immigració de Catalunya la inauguració de 
l’exposició Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. Refugiades de 
lluny i de prop.

La mostra és una iniciativa de l’Associació Catala-
na per la Pau i pretén establir un diàleg entre dos 
episodis separats per gairebé vuitanta anys i 4.000 
quilòmetres: la creació de la maternitat d’Elna a les 
acaballes de la guerra civil espanyola i l’arribada de 
refugiades sirianes a Jordània avui dia.

A través d’una sèrie de fotografies, coneixem la història 
de les dones refugiades, abans i ara. Dones que com-
parteixen moltes coses. Que fugen de la barbàrie, l’hor-
ror, l’arbitrarietat i la indefensió. Que són les protagonis-
tes de dos exercicis de solidaritat internacional centrats 
a retornar la dignitat a qui ha perdut la seva casa i el seu 
país, però també la confiança per tirar endavant.

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de 
Nicolás Garcia, ex alcalde d’Elna; Rima Krounbi, sots 
alcaldessa d’Aarsal; Manel Vila, director de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Joan Ca-
llau, alcalde de Sant Adrià del Besòs. El llaütista sirià Safi 
Alhafez va oferir una emocionant actuació en directe.

> I a més a més…
 » Vam participar a Reacciona, un projecte d’apre-

nentatge-servei que té com a objectiu treballar 
amb alumnes de secundària la conscienciació 
social i la cultura de pau a través del llenguatge 
audiovisual. Els estudiants de 3r d’ESO de l’Insti-
tut Jaume Almera de Vilassar de Dalt van escriu-
re, dirigir i interpretar un curtmetratge basat 
en els projectes que l’Associació Catalana per 
la Pau duu a terme a Mali dins de l’àmbit del 
dret a l’alimentació.

 » Vam formar part de la IV edició del Festival 
Sons del Camí, cicle musical de concerts de 
música contemplativa, mística i espiritual que 
s’organitza cada estiu a la localitat de Manre-
sa. Totes les actuacions es van realitzar sota la 
modalitat de taquilla inversa en benefici de la 
Campanya d’Acció Humanitària per a les Perso-
nes Refugiades a Jordània i el Líban.

 » Vam organitzar a Barcelona la xerrada Temps de 
Pau a Colòmbia: drets humans, justícia i acords de 
pau, que va comptar amb la presència d’Húber 
Ballesteros, destacat líder camperol i social co-
lombià, per parlar del moment actual que viu 
aquest país, amb la implementació dels acords 
de pau i la conversió de la guerrilla de les FARC 
en partit polític legal. 

 » Vam formar part de la delegació internacional 
que es va desplaçar fins als camps de refugiats 
de Sabra i Xatila per assistir als actes de com-
memoració del 35 aniversari de la massacre 
ocorreguda en aquests emplaçaments el 1982, 
quan les milícies cristianes falangistes del Líban 
van assassinar entre 700 i 3.500 persones (la 
major part, persones majors, dones i nens) amb 
el consentiment d’Israel.

 » Vam viatjar a Bordeus per participar al 36 
Congrés del Secours Populàire Français, 
on vam intervenir en diferents grups de tre-
ball i vam oferir dues ponències sobre ajuda 
alimentària i projectes de cooperació en el 
continent africà.

 » Vam presentar l’informe Ayuda Oficial al De-
sarrollo de Cuba en el mundo, que analitza 
el model de cooperació implantat en aquest 
país des dels anys seixanta fins a l’actualitat. 
En l’acte, van intervenir Henry Morales, autor 
de l’informe i coordinador del Moviment Tzuk 
Kim-pop (Guatemala), i Mabel Arteaga, cònsol 
General de Cuba a Barcelona.

https://youtu.be/udldNKGn1CY
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Comunicant per a la transformació social
El 2017, vam apostar per seguir treballant en la millora 
de les nostres polítiques de comunicació, amb l’objectiu 
d’oferir una informació el més precisa i immediata pos-
sible, tant en allò relacionat amb els nostres projectes i 
activitats com en tot allò referent al sector de la coopera-
ció, els drets humans i la construcció de pau.

Així, a través dels nostres canals corporatius (web, 
xarxes socials, butlletí…); materials i publicacions, o bé 
a través de la nostra col·laboració amb els mitjans de 
comunicació, vam difondre al llarg de tot l’any contin-
guts orientats a sensibilitzar la ciutadania i contribuir al 
debat públic.
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visites 
a la web

14.873

notes de premsa 

11

seguidors 
a Facebook

Més de
4.000

seguidors 
a Twitter

Més de
800

publicats 
a Youtube

7
vídeos

contactes 
reben el 

nostre butlletí

Més de
3.700

Algunes 
xifres

aparicions 
a mitjans de 
comunicació

· 8 a premsa escrita
· 7 a ràdio
· 11 a televisió
· 145 a mitjans digitals

171
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INGRESSOS
FONS PÚBLICS 894.291,81 84,99%
Generalitat de Catalunya 461.268,42 43,84%

Ajuntaments i altres ens supramunicipals 233.023,39 22,15%

AECID 200.000,00 19%

FONS PRIVATS 157.503,62 15,01%
Fundacions, col·legis i altres 100.136,71 9,50%
Quotes socis i donacions 57.362,37 5,50%
Interessos bancaris 4,54 0,01%

TOTAL INGRESSOS 2017 1.051.795,43

Subvencions cobrades en anys anteriors per 
a projectes a executar el 2018 i posteriors (396.677,87)

TOTAL (1.304.505,96)
RESULTAT 1.452,46€

DESPESES
PROJECTES SUD 454.490,16 72,20%
Iraq 30.000,00 4,77%
Jordània 45.063,49 7,16%
Líban 10.226,39 1,62%
Palestina 180.594,20 28,69%
Colòmbia 147.924,17 23,50%
Projectes de cooperació 142.424,17
Campanya Emergència Mocoa 5.500,00
República Democràtica Congo 40.681,91 6,46%

PROJECTES NORD 35.421,82 5,63%
Brigades de Solidaritat 6.238,45 0,99%
Campanya persones refugiades 27.711,12 4,40%
Altres campanyes de sensibilització 1.472,25 0,23%

DESPESES ADMINISTRATIVES 139.602,01 22,18%
Personal 81.560,45 12,96%
Serveis, subministraments  
i altres administració 56.003,92 8,90%

Despeses financeres 2.038,10 0,32%

TOTAL DESPESES 2017 629.514,45

Subvencions anticipades per a projectes  
a executar el 2018 i posteriors (673.539,17)

TOTAL (1.303.053,62)
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Fons Privats 15,01%

Fons Públics 84,99%INGRESSOS
100%

Generalitat de Catalunya 43,84%
FONS

PÚBLICS
84,99%

Ajutaments i altres ens supramunicipals

AECID 19%

Fundacions, col·legis i altres 9,50%

Quotes socis i donacions 5,50%

Interessos bancaris 0,01%

FONS
PRIVATS
15,01%
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Iraq 4,77%

Jordània 7,16%

República Democràtica
Congo 6,46%

Colòmbia 23,50%

Líban 1,62%

Palestina 28,69%

PROJECTES
SUD 72,20%

Estiu solidari 0,99% Campanya refugiades sirianes 4,40%

Altres campanyes sensibilització 0,23%

PROJECTES
NORD
5,63%

Personal 12,96%

Despeses financeres 0,32%

Serveis, subministraments
i altres administració 8,90%

DESPESES
ADMINISTRATIVES

22,18%



Agraïments

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU



42

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2017

 » Ambdrets

 » Associació Catalunya-Líban

 » Associació de Músics  
Arterapeutes de Catalunya

 » Casa Flors Sirera

 » Casa nostra, Casa vostra

 » Casal d’Amistat Català-Cubà de Barcelona

 » Centre Estudis Musicals Maria Grever

 » Cinemes Texas

 » Concurs Internacional  
de Música Maria Canals

 » Conservatori Municipal  
de Música de Barcelona

 » Conservatori Municipal  
de Música de Manresa

 » Cordes del món

 » Croma Produccions Multimèdia

 » Esclat-Escola de Música
 » Escola de Música del Centre  

de Lectura de Reus
 » Escola Municipal d’Artés

 » Escola/Conservatori Municipal  
de Música d’Igualada

 » Festival Jardins de Pedralbes
 » Festival Sons del Camí

 » Fractal 7
 » Fundació Pau i Solidaritat CCOO

 » IES Jaume Almera
 » Municipi d’Elna

 » Museu d’Història de la  
Immigració de Catalunya
 » Museu Memorial de l’Exili

 » Taller de Músics

 » Teatre Lliure

 » Àgata Sol

 » Agnès Ciurana

 » Ana Basanta

 » Ana Fernández

 » Ariel Briosso

 » Berta Alarcó 

 » Ernesto Briceño

 » Guillem Barril

 » Guillem Rodríguez

 » Imma Boj

 » Iolanda Villar

 » Isaac Carbonell

 » Joao Silva

 » Jordi Savall

 » Jordi Vivancos

 » Lisi Andrés

 » Montse Sánchez

 » Montserrat Cabero

 » Nicolás Garcia

 » Pep Massana

 » Rafel Plana

 » Rima Krounbi

 » Safi Alhafez

 » Victor Mena

 » Viggo Mortensen 

 » Agència Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament

 » Ajuntament de Barcelona

 » Ajuntament de Malgrat de Mar

 » Ajuntament de Manresa

 » Ajuntament de Reus

 » Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

 » Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 » Ajuntament d’Igualada

 » Àrea Metropolitana de Barcelona

 » Diputació de Barcelona

 » Fons Català de Cooperació  
al Desenvolupament

 » Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona



Contacta

Segueix-nos i fes difusió del nostre treball a les xarxes!

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

www.acpau.org

Tel. (+34) 933.188.444 · e-mail: info@acpau.org

Via Laietana, 16, 1r 08003 Barcelona

 _acpau     AssociacioCatalanaPau     Associació Catalana per la Pau

https://twitter.com/_acpau
https://www.facebook.com/AssociacioCatalanaPau/
https://www.youtube.com/channel/UC0c6VyrdFY7IgnzBPoNybcA/featured

