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D es dels seus inicis, l’As-
sociació Catalana per 
la Pau (ACP) ha tingut 
present la importància 

d’establir i mantenir un flux infor-
matiu eficaç i transparent amb els 
seus col·laboradors i simpatitzants. 
Com a organització arrelada en els 
principis de la democràcia i la par-
ticipació que exerceix la seva activi-
tat en el camp de la cooperació in-
ternacional, la nostra tasca diària 
ha d’anar necessàriament lligada 
a l’existència d’uns canals de co-
municació actius i plurals, que ens 
permetin difondre de manera efec-
tiva la nostra identitat i les accions 
que desenvolupem.

És a partir d’aquest plantejament 
que neix Sobre terreny, una publica-
ció mitjançant la qual volem apro-
par-nos més als nostres socis, volun-
taris i col·laboradors, però també a 
totes aquelles persones que s’identi-
fiquen amb la feina que realitzem, 

amb la intenció de fer-los arribar 
informació de primera mà sobre els 
projectes en què treballem i els va-
lors sota els quals els articulem.

En un context socioeconòmic 
marcat per la crisi, que repercu-
teix especialment sobre els sectors 
més desfavorits de la societat, és 
imprescindible incrementar el 
nostre esforç a l’hora d’apropar a 
la societat catalana la realitat dels 
països on treballem, ajudant a fer 
entendre que les conseqüències 
d’aquesta crisi són globals i afec-
ten centenars de milions de per-
sones a tot el món que pateixen la 
vulneració dels seus drets. Així, 
en aquest primer número hem 
volgut apropar-vos la situació que 
viuen les poblacions de Colòmbia, 
Líban i Moçambic, afectades per 
diferents problemàtiques, a les 
quals els projectes en què parti-
cipem pretenen donar respostes i 
recolzament.

Sobre terreny neix també amb la 
voluntat de ser un instrument 
que ens ajudi a sumar més gent 
a aquest projecte solidari que és 
l’ACP. Fer front als temps que vé-
nen requereix ampliar les compli-
citats, que van des d’aquells que 
volen participar de manera activa 
com a voluntaris i col·laboradors 
fins a aquelles persones que poden 
oferir-nos econòmicament la seva 
aportació per al sosteniment dels 
projectes.

Aquesta nova publicació es concep, 
en definitiva, com un complement 
a la resta de canals informatius de 
l’associació (web, xarxes socials, 
seminaris, tallers, campanyes...) 
que ens ajudi a seguir creixent i ens 
permeti arribar a un major nombre 
de persones interessades en la nos-
tra activitat i que comparteixin la 
idea de la solidaritat com a via per 
construir una societat més justa i 
equilibrada.

Una nova eina, 
el mateix compromís
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Colòmbia és un dels països en què es produeixen més casos de vulneració de drets humans. A la Zona de Reser-
va Camperola de la Vall del riu Cimitarra, els camperols són víctimes d’abusos i assassinats, molts dels quals 
queden impunes. L’ACP hi treballa, ajudant la població a organitzar-se i defensar-se dels atacs, tot denunciant 
aquesta situació a la resta del món.



3
LE

S
 A

C
C

IO
N

S
 A

L 
S

U
D

S
O

B
R

E
 T

E
R

R
E

N
Y

 · 
FE

BR
ER

 2
01

1 
· N

Ú
M

.1
 

Actualment, l’objectiu principal és l’enforti-
ment de les capacitats per a la protecció dels 
drets humans de la població camperola. A 
Colòmbia, es treballa amb dues entitats es-

pecialitzades en aquest àmbit, Humanidad Vigente Corpo-
ración Jurídica i International Action for Peace, així com amb 
tres associacions camperoles, ubicades a les regions 
d’Arauca, Catacumbo i Magdalena Medio. 

El projecte s’estructura en quatre grans eixos 
d’actuació. Primer, proporcionar assistència jurídica 
en casos de violació de drets humans i d’amenaça a la 
possessió de les terres dels camperols. Segon, formar 
els líders de les organitzacions camperoles per tal que 
puguin desenvolupar mecanismes propis de defensa 
dels seus drets, mitjançant metodologies d’educació 
popular. Tercer, fer servir l’acompanyament inter-
nacional com a factor de dissuasió de la vulneració 
de drets bàsics. I, finalment, donar visibilitat a la si-
tuació que pateixen els habitants d’aquestes regions, 
dins i fora del país, i incidir sobre aquells agents so-
cials i polítics que tinguin capacitat i eines per modi-
ficar-la.

El ConfliCtE ArmAt  
Com A mECAnismE DE Control

“(...) la guerra multiplica la por, i la por converteix la injustícia en fa-
talitat del destí; la guerra multiplica la pobresa, i la pobresa ofereix 
braços que treballen per poc o res; la guerra expulsa els camperols de 
les seves terres, que per poc o res es venen.

(...) i la guerra assassina els que denuncien les causes de la guerra, per 
tal que la guerra sigui tan inexplicable com inevitable.
Els experts violentòlegs diuen que Colòmbia és un país enamorat de la 
mort. Ho porta als gens, diuen”.

- Eduardo Galeano, Espejos-

La regió nordoriental de Colòmbia és especialment rica 
en recursos naturals: petroli, carbó, or, recursos hí-
drics... Això l’ha convertit indefectiblement en cruïlla 
d’interessos de tots els actors que intervenen en la vida 
social, econòmica i política del país.

Una primera conseqüència és l’alt grau de militarit-
zació que pateix la zona. L’anomenat Pla Colòmbia, es-

La lluita pels drets humans  
al nordorient de Colòmbia
El treball de l’Associació Catala-
na per la Pau a la regió nordorien-
tal de Colòmbia es remunta a l’any 
2005. Des d’ençà i amb el suport i 
actuació sobre el terreny de dife-
rents organitzacions locals, s’ha 

anat aprofundint i ampliant el 
nombre de projectes i les comuni-
tats a les quals aquests s’adrecen. 
Donat que el clima d’hostilitat i 
violència que pateix la regió no ha 
minvat durant aquest temps, sinó 

tot el contrari, l’ACP aposta per 
donar continuïtat a tota la tasca 
realitzada, tot establint, amb les 
organitzacions camperoles locals, 
noves estratègies jurídiques, orga-
nitzatives i representatives.
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tratègia del Govern que forma part de la política de 
Seguretat Democràtica, té en molts municipis de la 
zona nordoriental del país la seva màxima expres-
sió i aplicació. Es tracta d’una estratègia que, amb la 
connivència dels Estats Units i de les grans empreses 
multinacionals amb interessos a la regió, infligeix una 
major presència, control i abús del territori per part de 
les forces públiques.

En l’actualitat són vàries les organitzacions de drets hu-
mans i els observadors internacionals que han corrobo-
rat la pràctica habitual del que es coneix com a falsos 
positius: l’exèrcit colombià, obligat a justificar resultats, 
assassina civils indefensos, generalment camperols, i 
els presenta a l’opinió pública com a presumptes gue-
rrillers caiguts en combat. Tot i que és molt difícil cal-
cular el nombre exacte d’aquest tipus d’execucions, es 
calcula que en els darrers anys podria situar-se entre els 
2.000 i els 5.000 casos.

Paral·lelament a la presència de l’exèrcit colombià, hi 
trobem els grups paramilitars, els quals amb les seves 
amenaces exerceixen un gran control sobre el dia a dia 
de la població.

Una altra de les violacions sistemàtiques que pateix 
la zona fa referència al seu ecosistema i la seva biodi-
versitat. D’una banda, els megaprojectes de les grans 
multinacionals comporten prospeccions geològiques 
sense control de cap mena, per extraure petroli i car-
bó. De l’altra, continuen les fumigacions amb glisofat 
(l’herbicida més utilitzat pels Estats Units per destruir 
els camps de cultiu de coca, amb el vistiplau del Govern 
colombià), tot i que diferents estudis i organismes acre-
ditats han demostrat que és tòxic per a la salut, a més de 
provocar un deteriorament de la terra, convertint-la en 
la major part dels casos en irrecuperable per als cultius.

l’orgAnitzACió Com A viA DE rEsistènCiA

Davant del bloqueig econòmic, sanitari i de mobilitat 
que la població pateix per part d’uns i d’altres (Estat mi-
litaritzat i paramilitars), els camperols s’han organitzat 
per tal de garantir l’accés a la terra, protegir les seves 
formes tradicionals de producció i promoure projec-
tes d’autonomia alimentària. Un exemple és la creació 
de Zones de Reserva Camperola (ZRC), un instrument 
que permet l’autogestió del territori, la protecció de 
l’economia i que, a la llarga, ha de possibilitar la recons-

La regió és espeCiaLment riCa en reCUrsos natUraLs i això L’ha Convertit 

indefeCtibLement en CrUïLLa d’interessos de tots eLs aCtors soCiaLs, 

poLítiCs i eConòmiCs deL país

l’Asociación Campesina del valle 
del río Cimitarra (ACvC), una de 
les que forma part del projecte, 
ha estat recentment guardo-
nada amb el Premi Nacional 
de la Pau, una distinció que 
organitza cada any el Progra-
ma de les Nacions Unides per 

al Desenvolupament (PNUD), 
juntament amb diverses en-
titats colombianes, i que vol 
reconèixer l’esforç d’aquelles 
comunitats que, enmig d’una 
guerra inacabable, lluiten per 
defensar els seus drets lluny de 
l’ús de la violència.

En els darrers anys, l’ACVC ha 
aconseguit tirar endavant una 
sèrie d’iniciatives, mitjançant 
les quals s’han substituït els 
cultius de coca per projectes pro-
ductius basats en l’extracció de 
fusta, el cultiu de blat o la mi-
neria artesanal, entre d’altres.

L’Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (ACVC)
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trucció de l’agricultura nacional. No obstant haver estat 
reconeguda per la legislació colombiana, el 2003 la ZRC 
de la vall del riu Cimitarra, a la regió del Magdalena Me-
dio, va ser suspesa, davant de les pressions dels grans 
terratinents.

El projecte que executa l’ACP dóna suport a l’articulació 
de xarxes en les diferents comunitats, especialment a 
partir de Juntes d’Acció Comunal (que en cada territori 
concret es constitueixen en una associació camperola) i 
va orientat a aconseguir que aquestes desenvolupin per 
elles mateixes coneixements i instruments per preser-
var els seus drets. El projecte té com a beneficiaris uns 
28.300 camperols agrupats en les diverses juntes.

Els eixos que marquen l’essència del projecte (assis-
tència jurídica, educació i formació de líders cam-

perols, acompanyament internacional, informació 
i visibilització del conflicte) es materialitzen en una 
sèrie d’activitats, instruments i accions: tallers i tro-
bades, acompanyament i assessorament a víctimes i 
familiars de violacions dels drets humans, impuls i 
seguiment d’accions jurídiques de protecció de la ter-
ra, organització de jornades educatives en temes de 
drets humans i perspectiva de gènere, campanyes de 
sensibilització sobre la defensa dels drets humans, 
de les dones i del territori, preséncia permanent de 
voluntaris internacionals sobre terreny, coordinació 
d’iniciatives per fomentar l’intercanvi d’experiències 
entre organitzacions camperoles, compilació de docu-
ments de memòria històrica, reunions amb organis-
mes nacionals i internacionals o accions informatives 
i de difusió a través dels mitjans de comunicació, en-
tre moltes d’altres.

· Com descriuries la situació 
actual de la zona?  
Es tracta d’una situació de 
tensió permanent per als cam-
perols, marcada per l’abandona-
ment estatal i la constant crisi 
humanitària. Per citar alguns 
exemples recents, a la zona 
del Catacumbo persisteixen les 
fumigacions amb glisofat i, 
davant de l’incompliment dels 
acords subscrits, els camperols 
s’han vist obligats a actuar, amb 
la presa de seus governamen-
tals i manifestacions. A Arau-
ca, durant el darrer any s’han 
registrat diversos casos d’abusos 
sexuals contra nenes per part 

de les forces militars. A la regió 
del Magdalena, l’erradicació 
manual de cultius de coca per 
part de l’exèrcit va acompanya-
da d’abusos de tot tipus, com 
amenaces, robatori d’animals, 
agressions als camperols...

· Quin és el treball que els 
advocats defensors de drets 
humans porten a terme amb 
les comunitats camperoles 
que participen en el projecte?  
Bàsicament, entenem la nostra 
tasca com un mecanisme per 
facilitar i recolzar les iniciatives 

que parteixen de les pròpies 
organitzacions camperoles. De-
senvolupem processos educatius 
sobre drets humans, orientats a 
enfortir les capacitats de les or-
ganitzacions en la defensa dels 
seus territoris. També oferim 
assessorament jurídic i repre-
sentem les víctimes en casos 
de violacions de drets humans. 
Finalment, ajudem a difon-
dre la situació dels camperols, 
per trobar vies de solidaritat i 
recolzament, a través d’accions 
davant de la comunitat inter-
nacional present a Colòmbia, 
parlamentaris, mitjans de 
comunicació, etc.

· De quins mecanismes 
d’intervenció disposem per 
defensar els drets dels cam-
perols?  
Sens dubte, el principal i més 
eficaç és el de l’organització, la 
mobilització i la protesta. Junta-
ment amb aquest, hi ha també 
mecanismes de caire legal que 
poden ser implementats per 
les organitzacions camperoles 
de manera autònoma o bé amb 
l’ajuda dels advocats defensors 
de drets humans. I un altre me-
canisme important està lligat a 
la via de la incidència nacional 

i internacional: aconseguir 
el compromís i la cooperació 
d’altres organitzacions, go-
verns, partits polítics, entitats 
religioses o d’iniciatives com 
l’acompanyament internacio-
nal  (com és el cas d’International 
Action for Peace).

· Un balanç de la feina realit-
zada fins ara...  
La principal fita assolida fins al 
moment es resumeix en tot el 
recolzament que hem acon-
seguit donar a les iniciatives 
impulsades per les organitza-
cions camperoles en la defensa 
dels seus territoris. Aquest és 
el desafiament més important 
a què s’enfronten les organitza-
cions camperoles colombianes, 
el de poder exercir una força 
social prou gran que garanteixi 
la transformació estructural en 
la distribució de la terra i, en 
conseqüència, del poder.
Així mateix, s’ha donat conti-
nuïtat a processos de formació 
en drets humans amb pers-
pectiva de gènere, dels quals 
han sorgit dones que podran 
exercir un important liderat-
ge en aquest àmbit, i s’han 
iniciat i desenvolupat processos 
judicials contra agents estatals 
responsables de violar els drets 
humans de la població, exigint 
l’establiment de la veritat i la 
reparació integral.

Yenly Méndez, advocada defensora de drets humans

La transformaCió estrUCtUraL en La 

distribUCió de La terra és eL prinCipaL repte
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El passat 5 de novembre va tenir lloc a Barce-
lona la presentació oficial d’International Ac-
tion for Peace (IAP), una organització d’acom-
panyament internacional impulsada, entre 

d’altres, per l’Associació Catalana per la Pau (ACP).

La missió d’iAP és la de protegir i recolzar organitza-
cions socials en situació d’especial vulnerabilitat, que 
des d’una aposta clara de rebuig a l’ús de la violència, 
desenvolupen processos organitzatius per defensar els 
seus drets i els seus territoris. En darrera instància, 
l’objectiu és aconseguir que aquestes comunitats de-
senvolupin i mantinguin en el temps xarxes estables 
d’actuacions vers la justícia social i la democràcia.

L’acompanyament internacional és una estratègia pen-
sada per protegir organitzacions socials, especialment 
les ubicades en zones rurals, i defensors de drets hu-
mans que, pel context polític o social del país en què es 
troben, viuen en situació permanent d’amenaça i pe-
rill. En aquest context, l’eficàcia de l’acompanyament 
internacional rau en el seu doble vessant d’intervenció: 
d’una banda, actua com a garant sobre el terreny en 
conflicte i, de l’altra, exerceix d’altaveu de denúncia 
als països d’origen dels acompanyants. 

El CAs Colombià: Un CAs PArADigmàtiC

Colòmbia atresora formalment un dels sistemes demo-
cràtics més antics i arrelats del continent llatinoameri-
cà. Paradoxalment, avui en dia és una fal·làcia parlar 
d’un estat colombià veritablement democràtic. Per citar 
tan sols algunes dades, el 48% de la població viu en la 
pobresa i el 17% en la indigència (Informe PNUD 2010); 
és l’onzè país del món amb major desigualtat social (Ín-

dex Gini 2009); l’any 2009 es van produir 286.000 casos 
de desplaçaments (Codhes 2010), i hi ha registrats més 
de 30.000 casos de desaparició forçada (dades de la Fis-
calia General de la Nació).

El conflicte armat porta dècades minant la participació 
democràtica i el compliment dels drets humans de la 
població colombiana, i continua essent l’excusa per-
fecta per a la imposició de polítiques militaristes que 
avorten qualsevol intent d’aprofundir en el diàleg i la 
negociació com a vies per posar fi a la guerra de baixa 
intensitat que pateix el país.

Líders socials, sindicalistes, defensors de drets humans 
o periodistes són les principals víctimes de la creixent 
violència que s’extén per determinades zones del país, 
en forma d’amenaces, detencions arbitràries, desplaça-
ments forçats o assassinats.

Com pot la població civil fer front a aquesta situació? 
L’organització i enfortiment de l’entramat associatiu es 
planteja com la millor manera de defensar-se davant de 
les intimidacions i els atacs constants d’uns i altres. I 
és aquí on l’acompanyament internacional hi té un pa-
per fonamental i on pot intervenir per ajudar la societat 
camperola a fer valer la seva integritat com a comunitat 
lliure i autònoma.

lA tAsCA D’iAP A ColòmbiA

A Colòmbia, iAP treballa amb organitzacions socials 
del sector agrari que pateixen diàriament la violència 
del conflicte armat. Concretament, desenvolupa la seva 
tasca en cinc zones del país: Magdalena Medio, Cata-
cumbo, Arauca, Tolima i Meta. 

L’acompanyament internacional:  
una estratègia contra la impunitat
El conflicte armat que pateix Co-
lòmbia des de fa mig segle ha 
destrossat el sistema democràtic 
del país, imposant un règim de 
repressió i vulneració dels drets 
humans, en particular sobre les 
comunitats més indefenses. La 

camperola n’és una cada cop més 
afectada per la violència dels di-
versos actors armats, per la in-
tensificació de les polítiques mi-
litaristes i pel setge constant que 
l’Estat manté sobre els moviments 
socials. Aquesta realitat fa més 

necessària que mai la tasca d’orga-
nitzacions com International Action 
for Peace, que promou l’acompa-
nyament internacional com a es-
tratègia de protecció i denúncia de 
les violacions i abusos comesos en 
les zones de risc d’aquest país.
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L’acte de presentació d’iAP va comptar amb la presència 
de voluntaris i defensors dels drets humans que conei-
xen bé la situació d’aquestes regions colombianes. Es el 
cas de María Doris Rivera, membre del Comitè de Drets 
Humans de Vistahermosa (Meta), que viu des de fa anys 
sota amenaces i agressions a causa de la seva tasca hu-
manitària. En una recent entrevista a iAP, María Doris 
Rivera, donava un exemple de com es materialitza sobre 
el terreny el treball d’acompanyament internacional: 
“els acompanyants internacionals són al nostre costat, garantint-nos 
el dret de transitar lliurement per la nostra regió, ja que hi ha molts 
integrants de l’exèrcit als camins, pels quals, sense aquest acompa-
nyament ens seria molt difícil passar (…). L’acompanyament inter-
nacional també garanteix que els actors armats no interfereixin en les 
nostres activitats i genera confiança a la població perquè hi participi”.
En aquest mateix acte, Patricia Sánchez, de l’Associ-
ació de Treballadors Camperols del Tolima, va alertar 

sobre la perpetuació del model econòmic neoliberal 
d’anteriors governs amb l’arribada al poder de Juan 
Manuel Santos. “L’educació dels camperols continua essent 
una assignatura pendent i la població civil continua patint els 
mateixos drames: imposició del monocultiu, impossibilitat per 
fer circular lliurament persones, aliments i medicaments, etc.”, 
va assegurar.

És en aquest context, doncs, on l’acompanyament in-
ternacional cobra més sentit que mai i on iniciatives 
com la creació d’International Action for Peace poden fer 
que realitats com la colombiana no s’oblidin i siguin 
més presents que mai en les agendes dels organismes 
internacionals que han de vetllar pel compliment dels 
drets humans al món.

Més informació: www.actionpeace.org

iap reCoLza organitzaCions soCiaLs en sitUaCió de vULnerabiLitat, qUe 

LLUiten per La defensa deLs seUs drets i eLs seUs territoris a partir deL 

prinCipi de La no vioLènCia

· Com neix iAP?  
Neix a partir de la demanda d’acompanyament 
internacional que hem rebut per part de diverses 
organitzacions camperoles colombianes amb les 
quals l’ACP està vinculada per la tasca que realitza 
en aquest país des de fa anys. El mecanisme de 
l’acompanyament internacional no és nou a Co-
lòmbia i s’ha mostrat com una eina molt efectiva a 
l’hora de prevenir les violacions dels drets humans.

· En què consisteix el treball d’iAP sobre el 
terreny?  
La nostra feina s’articula en dos nivells. El primer 
és la presència física d’acompanyants internacio-
nals que exerceixen d’observadors i testimonis de 
la situació humanitària. Així, iAP acompanya les 
organitzacions camperoles en les activitats que rea-
litzen: reunions, tallers, actes públics... El segon 
nivell és la incidència política que portem a terme 
amb les institucions civils i militars i els organis-
mes nacionals i internacionals de protecció dels 
drets humans per informar sobre la nostra tasca i 
sobre la situació que hem trobat sobre el terreny.

· Quines accions es fan des de Catalunya?  
El projecte d’iAP s’ha impulsat des de Catalunya, 
on organitzacions com l’ACP i Solidara, juntament 
amb diverses persones a títol individual, han pro-
mogut la seva posada en marxa. A Catalunya, s’ha 
conformat un grup local d’iAP que s’encarrega de 
realitzar xerrades per difondre la situació colombia-
na, trobades amb diferents entitats per consolidar 
la xarxa de recolzament a iAP, així com la recerca 
de voluntaris que vulguin formar part del projec-
te. La nostra intenció es formar en breu grups que 
recolzin iAP en diferents països europeus.

 · Qui pot participar en el projecte?  
L’organització es basa en el voluntariat i es fona-
menta en la solidaritat internacional. Totes les 
persones que comparteixen els principis d’iAP 
poden col·laborar des del seu país en les activitats 
dels grups locals. Per ser acompanyant inter-
nacional sobre el terreny s’han de complir uns 
requisits mínims i passar pel corresponent procés 
de formació i selecció que iAP realitza en diversos 
moments de l’any.

Laura Lorenzi, coordinadora sobre terreny d’IAP a Colòmbia
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Quines són les principals línies d’actuació de l’ACP? 

Des de l’associació partim de la convicció que tots els 
éssers humans som subjectes de drets, sigui quina sigui 
la nostra nacionalitat, ètnia o gènere. La raó de ser de 
l’ACP és treballar al servei de comunitats i pobles que 
pateixen una situació de pobresa i que aspiren a mi-
llorar i transformar la seva manera de viure. Atenent 
aquest principi, l’ACP realitza la seva tasca per contri-
buir a que totes les persones tinguin un accés real a la 
materialització d’aquests drets universals, això és:

1. Els mitjans de subsistència durables, fent èmfa-
si en els drets a l’alimentació i el treball en condi-
cions de dignitat.

2. El dret a la pau, la vida i la seguretat, especial-
ment davant de situacions de catàstrofes naturals 
o conflictes armats.

3. Els serveis públics bàsics, entesos com el conjunt 
de drets –la salut, l’educació, l’hàbitat o l’aigua– 
que garanteixen unes condicions de vida saluda-
bles per a les persones.

4. El dret a l’autodeterminació dels pobles i a la par-
ticipació política.

Quins criteris segueix l’associació  
a l’hora d’engegar o recolzar un projecte?

En els darrers anys, hem treballat en mig centenar de 
projectes de cooperació al desenvolupament, a més de 
15 països. Per a l’ACP, un criteri fonamental a l’hora 
de dissenyar o intervenir en un projecte ha estat sem-
pre la col·laboració activa amb socis locals dels països 
receptors. Considerem que l’èxit d’un projecte depèn 
en bona part de la relació de confiança que s’estableix 
amb aquestes organitzacions socials (de dones, coo-
peratives, sindicals, de camperols, d’advocats...), 
que treballen directament amb els beneficiaris i que 
actuen com a interlocutors essencials mentre dura 
l’activitat.

Paral·lelament, cada cop més els nostres esforços 
s’adrecen a desenvolupar projectes que ens permetin 
aconseguir una incidència amb un doble vessant: d’una 
banda, els beneficis que proporciona la pròpia acció so-
bre el terreny; i d’una altra, la tasca de divulgació i sen-
sibilització que al voltant d’aquestes problemàtiques 

es fa a Catalunya: xerrades, seminaris, campanyes, 
accions de denúncia, etc. Aquest segon criteri estratè-
gic, que s’ha aconseguit implantar, per exemple, en els 
casos de projectes que es porten a terme a Colòmbia i 
Palestina, ens permet amplificar la denúncia, obtenir 
una major repercussió social i fer arribar la informació 
sobre la situació en la qual treballem a un major nom-
bre de persones.

Quines són les vies de finançament?

N’hi ha quatre de bàsiques:

1. Les aportacions regulars dels socis membres de 
l’entitat, destinades principalment a cobrir les des-
peses estructurals, de difusió de la nostra activitat i 
de sensibilització i incidència política. 

2. Les campanyes puntuals de recaptació de fons, 
que posem en marxa especialment davant de si-
tuacions d’emergència. Alguns exemples són la 
guerra del Líban (2006), els huracans Ike i Joanne a 
Cuba (2008) o el terratrèmol d’Haití (2010). Els re-
cursos i les donacions obtingudes en aquests casos 
es destinen al treball sobre terreny, bé en la fase 
d’emergència, bé en la de reconstrucció.

3. iniciatives conjuntes amb altres associacions i 
entitats, que ens permeten contribuir al finança-
ment de projectes sobre terreny, com el que es-
tem realitzant actualment a Guatemala conjun-
tament amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
per garantir el suport jurídic al moviment cam-
perol, o la construcció d’un centre de envasament 
d’aliments a Thies (Senegal), que es fa amb la 
col·laboració del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de 
Barcelona.

4. Acords puntuals amb administracions públiques 
(Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ajun-
taments...) per a l’execució de diferents projectes i 
programes plurianuals als països del Sud.

En relació a aquesta darrera via, cal dir que bona 
part dels projectes i programes que duem a terme 
serien inviables sense el finançament institucional. 
L’excessiva dependència d’aquest tipus de finança-
ment és encara un dèficit de moltes ONG de coopera-
ció al desenvolupament.

Xavi Cutillas, president  
de l’associació Catalana per la pau
L’ACP es defineix com una Orga-
nització No Governamental pel 
Desenvolupament, “laica, demo-
cràtica, internacionalista, plural i pro-
gressista”. El seu president, Xavi 

Cutillas, ens parla en aquesta 
entrevista dels principis fona-
mentals que mouen l’associa-
ció i la manera com encaren els 
projectes que porten a terme en 

diferents països, tot fent una 
reflexió de la situació actual 
d’aquest sector, en general, i de 
manera més particular, a Cata-
lunya. 
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Com es podria evitar això?

En el nostre cas, incrementant el nombre de socis, de do-
nants, de voluntaris... Generant més activitats de recap-
tació de fons i estenent l’acció de l’ACP a més municipis 
de Catalunya d’una manera organitzada i continuada. 

més enllà de les ongD, quin és el paper de la societat 
civil en la transformació de les relacions nord-sud?

La societat catalana és molt rica en expressions associa-
tives, en gran nombre i molt diverses. Aquesta singula-
ritat fa que el teixit associatiu involucri moltes persones 
arreu del territori, que formen part de tot tipus d’inicia-
tives culturals, esportives, veïnals, juvenils...
Aquesta societat civil s’ha expressat de manera dife-
rent però massiva en moments concrets,  com la guer-

ra d’Iraq o davant de catàstrofes naturals com l’huracà 
Mitch o el terratrèmol a Haití l’any passat.

Un dels reptes de les ONG de cooperació al desenvo-
lupament i defensa dels drets humans és assolir una 
major complicitat amb tota aquesta xarxa associativa, 
per tal d’estendre i articular el sentiment solidari de 
la població vers les injustícies que es pateixen a molts 
països del món.

Des de l’ACP ja estem treballant en aquesta línia, i 
un exemple és la Campanya pel Dret a l’Alimentació, 
un projecte que tenim previst impulsar al llarg dels 
propers dos anys i que des d’un inici busca la impli-
cació i la participació d’aquest tipus d’associacions, 
amb l’objectiu d’aconseguir el major ressò social i eco-
nòmic possible. 

Les nostres aCCions bUsqUen Una dobLe reperCUssió: miLLorar  

Les CondiCions de vida sobre eL terreny i donar visibiLitat a aqUestes 

probLemàtiqUes en eL nostre propi territori

Un deLs grans reptes de Les ong de CooperaCió aL desenvoLUpament 

és assoLir Una major CompLiCitat amb La resta de La xarxa 

assoCiativa CataLana
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C oncretament, aquest projecte neix davant de 
la demanda d’incrementar i potenciar les ca-
pacitats organitzatives de les dones libaneses 
per tal d’aconseguir que siguin capaces d’in-

cidir en les polítiques d’igualtat nacionals, regionals i 
comunitàries i puguin participar de manera global en 
la presa de decisions en els diferents àmbits de la vida 
pública del país.

La situació d’inferioritat i de manca de drets que carac-
teritza l’existència de les dones libaneses es veu agreu-
jada per una sèrie de particularitats d’ordre polític, 
social i jurídic. La societat libanesa es defineix per la 
seva estructura multiconfessional (hi conviuen fins a 
18 confessions diferents), la qual vertebra tots els es-
taments institucionals, empresarials, culturals, etc. 
Això té múltiples conseqüències, com que el mateix 
concepte de ciutadà té sentit en funció de la pertinença 
o no a una determinada comunitat confessional o que, 
en no haver-hi cap confessió majoritària, cadascuna 
adopta les seves pròpies estratègies i la vida política i 
social del país s’acaba regint per una necessitat cons-
tant de pacte i aliances. 

Evidentment, dintre d’aquesta realitat multiconfessio-
nal, que ja d’entrada dificulta el quòrum i la convivèn-
cia, el paper de la dona esdevé encara més testimonial, 
ja que les seves necessitats i demandes són abordades 
des d’un punt de vista patriarcal, conservador i restric-
tiu, tal i com marquen les diferents confessions. Hi 
ha dos fets que exemplifiquen això molt clarament: 
en primer lloc, en no haver-hi un codi civil únic (per-
què cada confessió té i aplica les seves pròpies regles), 
dintre del matrimoni, el més probable és que s’acabi 
imposant la confessió del marit. En segon lloc, la na-
cionalitat és patrilinial; això és, la transmet en tots els 

casos el pare, per la qual cosa si una dona libanesa es 
casa amb un estranger, el fill no rep la nacionalitat li-
banesa. Tota aquesta situació parteix de la voluntat de 
no trencar els equilibris demogràfics establerts fa més 
de trenta anys entre les 18 confessions i que a dia d’avui 
són els que configuren encara la representativitat de 
cadascuna al parlament.

Finalment, des del punt de vista més cojuntural pel 
que fa al context socioeconòmic del país, el projecte 
s’inscriu en una situació d’inestabilitat política i de-
bilitat econòmica. La guerra civil que durant gairebé 
dues dècades va patir el país va desmembrar la seva 
economia i va provocar un allau de migracions de ciu-
tadans libanesos. A més, el Líban continua patint els 
efectes de l’hostilitat israeliana: l’última invasió per 
part d’aquest país es va produir el 2006.

Els objECtiUs i l’EstrAtègiA

Davant d’aquesta situació, el projecte s’articula a partir 
de tres grans reivindicacions:

- la quota parlamentària. Segons els convenis inter-
nacionals adoptats, la quota mínima de representati-
vitat de les dones libaneses en les instàncies polítiques 
és del 30%. Això no s’està complint. Per tal de pressi-
onar sobre el compliment d’aquesta quota, la LLWR 
ha desenvolupat una sèrie d’accions a partir dels fons 
obtinguts dins del projecte, encaminades a la recollida 
de signatures en una proposició no de llei, que obligui 
els diputats del parlament a sotmetre el tema a votació. 

- la creació d’un codi civil unitari nacional, que 
eviti la interpretació restrictiva que actualment cada 
confessió fa sobre temes d’ordre familiar que afecten 

La situació de la dona al Líban:  
una oportunitat per a promoure  
la igualtat de gènere
La lluita per la igualtat de drets 
entre homes i dones és un dels 
eixos vertebradors de la política 
d’actuació de l’Associació Cata-
lana per la Pau (ACP). Aquest 
principi identitari de l’orga-
nització s’intenta concretar en 
programes diversos de desenvo-

lupament, sensibilització i edu-
cació. Un clar exemple d’aquest 
plantejament és un projecte que 
s’ha portat a terme recentment 
al Líban, de manera conjunta 
amb una de les entitats d’aquest 
país amb més experiència en la 
defensa dels drets de la dona, 

la League for Lebanese Women’s 
Right (LLWR). El projecte té com 
a principal objectiu contribuir a 
un procés d’aprofundiment en 
la democràcia del Líban, espe-
cialment pel que fa al reconei-
xement dels drets de la població 
femenina. 

La reaLitat mULtiConfessionaL deL país fa qUe eL paper de La dona esdevengUi 

testimoniaL, ja qUe Les seves neCessitats i demandes són abordades des d’Un 

pUnt de vista patriarCaL, Conservador i restriCtiU
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directament la llibertat de les dones (divorci, herèn-
cies, pàtria potestat...).

- Eliminar la nacionalitat patrilinial exclusiva. Ac-
tualment, hi ha al voltant de 28.000 dones amb fills de 
pares no libanesos, els quals no poden tenir la naciona-
litat libanesa. 

Aquestes tres campanyes específiques s’integren al seu 
torn en dos objectius més globals: l’enfortiment de lide-
ratges i la potenciació del treball en xarxa.

El projecte s’adreça de manera directa a determinats 
sectors de la població femenina, en etapes temporals 

diferenciades pel que fa a l’elaboració de campanyes 
i activitats formatives, i de manera indirecta, a la  
societat libanesa en general. En primera instància, es 
vol arribar a dones que ja formen part de les organit-
zacions integrants de la Xarxa Libanesa per a la Con-
venció per l’Eliminació de totes les Formes de Discri-
minació contra les Dones (NCEDAW) i també a dones 
vinculades a moviments sindicals o universitaris, par-
tits polítics, etc. En una segona fase, a les activistes 
de base dels diferents territoris on es desenvolupen les 
accions. I, finalment, a un espectre ampli de dones, 
probablement amb un perfil concret: polítiques, pe-
riodistes, persones vinculades als moviments socials 
o culturals, etc.



S
O

B
R

E
 T

E
R

R
E

N
Y

 · 
FE

BR
ER

 2
01

1 
· N

Ú
M

.1
 

1
2

LE
S

 A
C

C
IO

N
S

 A
L 

S
U

D

lA PlAnifiCACió i l’ExECUCió

L’ACP treballa al Líban des de fa deu anys. En col-
laboració amb organitzacions europees com el Secours 
Populaire Française o l’Associació Catalunya-Líban, ha portat 
a terme diferents projectes en camps de refugiats o 
amb organitzacions de joves i de dones camperoles. En 
aquest últim cas, es va desenvolupar un projecte trian-
gular conjuntament amb tres organitzacions: Arab Wo-
men Organitzation (Jordània), Rural Women Developement So-
ciety (Palestina) i League for Lebanese Women’s Right (Líban).
Segons Jordi Garrell, director de l’ACP, “els fruits d’aquell 
projecte van ser molt bons en els tres països, però molt especialment 
al Líban”. Va ser llavors quan va néixer la idea d’enge-
gar-hi una campanya més extensa enfocada a aprofun-
dir en la lluita per la no discriminació per raó de gènere.

La tasca que desenvolupa l’ACP en l’actual projecte és 
triple: “D’una banda, ens encarreguem de la gestió tècnica (ela-
boració d’informes, seguiments, compliment d’objectius, etc.). De 
l’altre, portem a terme tota la difusió de la situació de les dones al 
Líban i dels objectius del projecte. En darrer lloc, formem quadres de 
les organitzacions pel que fa a tècniques de diagnòstic, seguiment i 
formulació de propostes de treball”, explica Jordi Garrell.

A l’altra banda de l’organització, hi trobem la League for 
Lebanese Women’s Right (LLWR). Fundada el 1947, és una de 
les associacions més antigues i consolidades del Líban, 
un referent en l’àmbit dels drets humans, tant per les 
seves capacitats tècniques i recursos, com per la xarxa 
de treball que durant tots aquests anys ha aconseguit 
consolidar al llarg del país.

Els seus objectius fundacionals són, entre d’altres, la 
igualtat d’oportunitats en l’educació i el treball entre 
homes i dones, la lluita contra l’explotació infantil o 
la mobilització dels joves i els estudiants. El seu treball 

es basa, doncs, a enfortir els factors democratitzadors, 
a centrar la ciutadania com a pol de participació i com-
pliment de drets i obligacions de la societat i a superar 
l’estructura multiconfessional imperant encara avui a 
la societat libanesa.

En paraules de Jordi Garrell: “El treball que realitza la LLWR 
és exemplar. Ha aconseguit vertebrar la seva tasca amb altres orga-
nitzacions de dones del Líban, i els resultats de les campanyes estan 
superant les traves confessionals que separen sovint les comunitats 
i afecten en especial les dones. Dones de tot el país i de totes les con-
fessions s’han unit en manifestacions, recollides de signatures, pro-
grames de ràdio i televisió, etc.”.

Dintre del projecte, la LLWR és l’entitat executora i 
s’encarrega del desenvolupament de les activitats i les 
formacions, a més d’actuar com a interlocutora i coor-
dinadora sobre el terreny. 

El bAlAnç i lEs PErsPECtivEs

A banda dels avenços que s’aconsegueixin en les tres 
campanyes reivindicatives plantejades, és molt impor-
tant valorar el teixit social que s’està creant i que anirà 
creixent, format per dones i joves preparats, amb recur-
sos i capacitats, que contribuiran a la creació de nous 
espais d’interlocució fins ara inexistents.

Estava previst que el projecte finalitzés la seva fase actual 
el gener de 2011, però l’ACP té la voluntat de donar conti-
nuïtat a la proposta i de recolzar altres iniciatives similars 
que es posin en marxa. L’objectiu és seguir treballant per 
impulsar la normalitat política i social al Líban des d’una 
perspectiva plural, democràtica i laica. I de manera paral-
lela, per ajudar a difondre entre la societat europea, fent-
la més propera i coneguda, la realitat del món àrab, en 
tota la seva varietat, complexitat i particularitats.

• nom oficial: República del Líban
• Capital: Beirut
• idiomes oficials: àrab i francès
• superfície: 10.452 km2
• població: 4.200.000

• religió: 46% musulmans,  
41% cristians, 17% drusos

• economia: el 67% del PIB procedeix  
del sector serveis. El país acumula  
un elevat deute extern.

República del Líban
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P oc després d’aconseguir la independència de 
Portugal el 1975, Moçambic es va veure im-
mers en una inacabable guerra civil (1977-
1992). Aquest llarg període de violència va 

impedir la construcció d’unes bases socials i econòmi-
ques mínimes i els seus efectes s’arrosseguen encara 
avui en dia. Finalment, la signatura d’un acord de pau 
va donar lloc a les primeres eleccions el 1994. Des de 
llavors, sempre ha governat el mateix partit, el Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO), que havia sigut en 
els seus inicis el moviment guerriller que havia lluitat 
per l’alliberament del país.

Actualment, Moçambic té uns 20 milions d’habi-
tants, amb una edat mitjana de 19 anys i una esperan-
ça de vida de menys de 40. L’educació presenta índexs 
d’acompliment per sota dels països veïns, amb una 

taxa d’analfabetisme que supera el 50%. La situació sa-
nitària és altament preocupant: un 41% dels nens me-
nors de 5 anys pateix malnutrició i la població es veu 
afectada per malalties endèmiques, com la malària, i 
un increment molt acusat en els últims anys d’infecci-
ons pel virus de la SIDA.

Les polítiques neoliberals que s’implantaren al país du-
rant la dècada dels 90 provocaren un augment de les 
migracions del camp a la ciutat i un debilitament de 
les estructures rurals tradicionals. En l’actualitat el go-
vern està apostant per altres vies i per habilitar espais 
d’interlocució amb la societat civil. S’obre per tant la 
possibilitat d’afavorir que les organitzacions socials, 
especialment les rurals, s’enforteixen i s’articulin al 
voltant de mecanismes sòlids per lluitar per les seves 
demandes.

L’enfortiment associatiu rural com  
a via cap a la sobirania alimentària a  
la província d’inhambane (moçambic)

Moçambic presenta actualment 
un dels índexs de desenvolupa-
ment humà més baixos de tot el 
món (segons l’informe del PNUD 
de 2010, ocupa la posició 165 
d’entre 169 països analitzats). La 
població rural, que representa el 

75% del total, pateix importants 
dèficits en els àmbits sanitari i 
educatiu, i la seva subsistència, 
a més de veure’s afectada per les 
catàstrofes naturals cícliques i 
per la dificultat d’accedir a aigua 
sanejada, es troba molt limitada 

per l’absència de mecanismes 
organitzatius prou potents que 
li permetin participar i incidir 
en la construcció de les políti-
ques econòmiques i alimentàri-
es, tant a nivell provincial com 
nacional.
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El ProjECtE A inhAmbAnE

l’Associació Catalana per la Pau (ACP) entén el con-
cepte de sobirania alimentària com l’oportunitat dels 
pobles per definir les seves pròpies polítiques i meca-
nismes de producció, distribució i consum d’aliments, 
els quals garanteixin, d’una manera sostenible, el dret 
a l’alimentació per a tota la població. Aquest és un dels 
eixos bàsics sobre els quals treballa l’ACP en els seus 
projectes de cooperació internacional, a partir d’actu-
acions que intenten, a més de consolidar un desenvo-
lupament rural sostenible en zones necessitades, fer 
front a l’actual sistema comercial de lliure mercat que 
el Nord imposa als països en vies de desenvolupament.

L’experiència de l’ACP a Moçambic es remunta a l’any 
2007, quan juntament amb la União Nacional de Cam-
poneses (UNAC), va començar a treballar al nord de la 
província d’Inhambane. Actualment, s’està portant 
a terme un projecte amb la filial que la UNAC té en 
aquesta zona, l’Associació de Camperols de la Provín-
cia d’Inhambane (ACCI). Aquesta província es troba 
situada al sud del país, ocupa una àrea de 68.615 km i 
té una població aproximada d’1,3 milions d’habitants. 
Les ciutats on es desenvolupa el projecte són Inham-
bane capital i Jangamo i el principal objectiu és la mi-
llora i l’increment dels factors d’enfortiment de les 
organitzacions de camperols. Els beneficiaris directes 
són 200 camperols (dels quals un 60% són dones i un 
30%, joves menors de 25 anys), tot i que el projecte ar-
ribarà a un total de 1.500 persones, com a beneficiaris 
indirectes. 

El CAmP A moçAmbiC

El 75% de la població moçambiquenya és rural. Malgrat 
això, la seva contribució al PIB no arriba al 19%. Es ca-
racteritza per la seva escassa mecanització i la preva-
lença del model de petita activitat de subsistència. A 
la província d’Inhambane, principalment, es cultiva 
coco, anacard, iuca, cacauet i mongeta. La majoria de 
les famílies disposen d’una hectàrea de terra per a l’ex-
plotació.

L’agricultura familiar representa un paper clau per a 
l’estabilitat social, econòmica i ambiental de la provín-
cia. Factors com la sequera, l’increment de la desnutri-
ció i la malnutrició i la migració cap a zones urbanes de 
molts joves ha col·locat la zona en una situació de fràgil 
vulnerabilitat.

El projecte s’estructura des de dues grans perspectives:

1. l’enfortiment de la base associativa ja existent.
Tradicionalment, els camperols moçambiquenyos 
s’han associat entre ells; la col·laboració i l’ajuda mú-
tua formen part de la seva manera de viure. No obstant 
això, és necessari avançar vers l’enfortiment d’aquesta 
base associativa prèvia, dotant-la d’instruments i eines 
adequades i formant líders forts que puguin esdevenir 
part activa de les negociacions polítiques.
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Així, per exemple, els camperols han de guanyar re-
llevància a l’hora de negociar amb el govern local i ser 
capaços de presentar propostes concretes a cada Plano 
Económico e Social d’Orçamento Distrital (PESOD), on es de-
cideix la utilització dels pressupostos del districte en 
funció de les prioritats de la comunitat. Igualment, és 
fonamental la participació de les associacions de cam-
perols en les sessions districtals del Programa de Investi-
mento Publico no Sector Agrario (PROAGRI).

Pel que fa al lideratge camperol, el projecte dóna espe-
cial importància a la incorporació de la dona en tots els 
processos de participació i decisió.

Un altre aspecte important és que el treball que realitza 
la UNAC en la zona es fa des de la consciència que és im-
prescindible conjugar les formes tradicionals d’organit-
zació amb les noves vies associatives per tal de garantir 
l’èxit de la proposta.

2. l’augment de la productivitat de la terra.
La millora de la producció passa, en primer lloc, per 
un accés sense restriccions a la terra. A partir d’aquí, 
la capacitat productiva dels camperols va lligada a la 
formació en aspectes tècnics i administratius, a la dis-
posició d’eines i material de qualitat i a un assessora-
ment per part d’especialistes al llarg de tot el procés 
productiu.

També es fonamental donar suport a aquelles accions 
que permetin avançar cap a la comercialització dels pro-
ductes, a partir de la promoció dels mercats locals i del 
manteniment de les tradicions alimentàries pròpies.

En resum, estem davant d’un projecte que aposta, en 
primer lloc, per les capacitats auto-organitzatives dels 
camperols d’aquesta zona de Moçambic, a partir de la 
formació i la implementació d’iniciatives que permetin 
dotar-los d’estructures més estables i orgàniques per a 
la defensa dels seus interessos, com a treballadors i com 
a ciutadans. I en segon lloc, per fer créixer les actuals 
explotacions agropecuàries de les famílies, mitjançant 
l’accés a una tecnologia més moderna i a uns mecanis-
mes de comercialització dels excedents, respectant en 
tot moment les tradicions autòctones i els recursos na-
turals de la població.

imPrECACió

peL qUe fa aL Lideratge CamperoL, eL projeCte dóna espeCiaL importànCia  

a La inCorporaCió de La dona en tots eLs proCessos de partiCipaCió i deCisió

“(…) Però posa a les mans d’Àfrica el pa que et sobra i de la fam de 
Moçambic et donaré les restes de la teva gula i veuràs com també 
t’omple el no res que et restitueixo dels meus banquets de sobres

Que per a mi tot el pa que em dones és tot el que tu rebutges,  
Europa!”

José Craveirinha va néixer a Moçambic el 1922. Perio-
dista i poeta, va ser el primer autor africà guardonat amb 
el Premi Camões, el més prestigiós en llengua portugue-
sa. La seva obra està lligada a la defensa dels drets dels 
pobles africans.

El soci local del projecte
La União Nacional de Camponeses (UNAC) té el seu ori-
gen l’any 1987 quan els petits i mitjans productors 
agropecuaris del país van crear una organització 
nacional capaç de representar-los i vetllar pels seus 
interessos a nivell nacional. El 1994 va ser jurídica-
ment reconeguda.

Durant tots aquests anys, la UNAC s’ha consolidat 
com una organització que defensa els drets dels 
camperols, promou l’associacionisme rural, ofe-
reix formació tècnica i administrativa i implemen-
ta projectes de desenvolupament. Així mateix, ha 
contribuït de manera molt important a l’elabora-
ció de l’actual Llei de la Terra de Moçambic.

Els principals objectius de la UNAC són: millorar 
i augmentar l’auto-organització dels camperols, 
intensificar les accions que contribueixin a la seva 
sobirania alimentària i consolidar-se com a veu 
representativa per defensar els seus interessos 
davant dels actors corresponents (governs, sector 
privat, etc.).



EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA

COLÒMBIA

PERÚ

PARAGUAI

ARGENTINA

CUBA

DOMINICANA

HAITÍ

TIMOR

IRAQ

PALESTINA

JORDÀNIA

LÍBAN

BRASIL

Dret als mitjans de
subsistència durables

Dret a la pau, a la vida
i a la seguretat

Dret als serveis públics bàsics
(educació, salut, hàbitat, aigua).

Dret a l'autodeterminació dels pobles
i a la participació política

SENEGAL

MOÇAMBIC

Emergències davant conflictes
bèl·lics o catàstrofes naturals

PROJECTES FINANÇATS PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU

Junts, treballem a 18 països

Vols contribuir a la nostra tasca? Fes-te soci de l’ACP.

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adreça: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codi Postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Població: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comarca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Num. compte corrent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   60 € anuals        100 € anuals               . . . . . € anuals 

Omple la butlleta amb les teves dades personals i envia-la a la següent adreça: Aribau 137, entresòl 1ª. 08036 Barcelona

Les teves dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Associació Catalana per la Pau, per a ús administratiu, estadístic i 
d’enviament d’informació sobre les nostres activitats. Pots accedir, rectificar o cancel·lar les teves dades a la següent adreça: Aribau 137, entresòl 1ª. 
08036 Barcelona, e-mail: info@acpau.org.

Associació Catalana per la Pau
L’ACP és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, 
plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen  
i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, 
a la creació d’un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de 
vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta.




