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L’entitat

El treball

L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990, 
impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vincu-
lats a diverses organitzacions i moviments socials 
compromesos en la lluita per la pau i el desarma-
ment i en la transformació de les relacions Nord-
Sud del planeta.

Des de llavors, hem realitzat projectes de desenvo-
lupament i acció humanitària a 25 països, amb més 
de 50 entitats sòcies locals.

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 indivi-
duals i col·lectius i l’erradicació de la pobresa.

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 cooperació al desenvolupament, l’acció humani-
tària, l’educació i la sensibilització, la mobilització social i la incidència política.

Conjuntament amb organitzacions de la societat civil, desenvolupem projectes a diversos països 
del món. A Catalunya, sumem sinergies i compartim esforços amb d’altres entitats i institucions 
que també reivindiquen un món més just i solidari.
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Les persones

Junta directiva
 » President / Xavier Cutillas

 » Sotspresidenta / Mònica Rueda

 » Tresorer / Albert Company

 » Secretària / Àgata Sol

 » Vocal / Ricard Sánchez

 » Vocal / Maria José Pardo

 » Vocal / Ghassan Saliba

 » Vocal / Ana Basanta

 » Vocal / Jordi Garrell

 » Vocal / Carla Rabel

 » Vocal / Jordi Ribó

Equip tècnic
 » Administració i projectes 
Joana Mariné

 » Projectes / Mafalda Alcántara

 » Projectes / Tere Palop

 » Comunicació / Rebeca Febrer

El 2018, també van treballar i col·laborar amb nosaltres:
 » Bernat Marrè

 » Lucas Zamora

 » Mariona Folguera

 » Martí Busquets

 » Marta Anglès

 » Tomasz Krezel

 » Agnieszka Szek
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lafede.cat 
Organitzacions per a la justícia global

És una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les 117 entitats afiliades. Tre-
balla activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigual-
tats a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desen-
volupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Xarxes i aliances

La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense 
el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també 
treballen per un món més just i solidari.
El treball en xarxa constitueix un instrument per afavorir la defensa dels drets humans i la pro-
jecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experièn-
cies pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de la 
cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.

Participem en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu; entre 
altres, els següents:

taulacolombia.org 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

És un espai de concertació format per ONG, sindicats, administracions pú-
bliques i entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002. Els seus objectius prin-
cipals són la promoció i protecció dels drets humans a Colòmbia, així com el 
suport a una solució política negociada, que té com a marc de referència les 
recomanacions de les Nacions Unides i d’altres organismes internacionals.

http://www.lafede.cat
http://www.taulacolombia.org
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violenciadegenere.org 
Plataforma unitària contra les violències de gènere

Pretén contribuir al canvi cap a una societat més justa, igualitària i lliure de 
violència masclista, emprenent a nivell local, autonòmic i estatal diferents 
activitats i projectes de prevenció, sensibilització i incidència, així com de 
suport a moviments de dones al món, amb la col·laboració de la ciutadania 
i treballant en xarxa amb altres entitats i institucions.

focir.cat 
Federació Catalana d’Organitzacions  
Internacionalment Reconegudes

És una xarxa que neix per estimular i proporcionar recursos a la participació 
de les entitats catalanes a l’escenari internacional i, a través de la seva repre-
sentació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en els centres 
de decisió política internacional.

remedes.org 
Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La composen 22 membres i socis de 17 països i té com a objectiu fo-
mentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de la 
col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents: lluita 
contra l’exclusió social, la pobresa i el racisme; accés a l’educació i la cultu-
ra; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi 
ambient i cultura de pau.

http://www.remedes.org
http://focir.cat/ca/
http://www.remedes.org
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Reforçar les capacitats tècniques  
i econòmiques de les dones al Cercle  
de Yélimané
País: Mali / Període: 2018-2020
El projecte és una continuïtat d’un projecte anterior executat entre els anys 2014 i 2016, que va 
implicar 20 associacions i 2.259 dones horticultores del Cercle de Yélimané, a la regió de Kayes.

Es tracta de donar continuïtat i fer un pas endavant en aquest procés i aconseguir que els 
horts produeixin tot l’any (també a l’estació de pluges i a l’estació més calorosa i seca), millo-
rar la situació econòmica de les dones amb la conservació, transformació i comercialització 
dels excedents dels horts i aprofitar els coneixements i les dinàmiques del projecte previ per 
tal d’intensificar l’apoderament de les dones mitjançant la seva participació activa en els afers 
comunitaris, amb la implicació de les regidores escollides en les eleccions municipals de no-
vembre de 2016. 

> Objectiu específic
Contribuir a la reducció de la vulnerabilitat alimentària del Cercle de Yélimané, mitjançant l’apo-
derament de les dones horticultores i de les seves associacions.

> Resultats
1. S’han augmentat i diversificat els rendiments agrícoles de les dones horticultores a  

 partir de l’ampliació de la superfície conreable, l’apropiació de tècniques hortícoles  
 millorades, el conreu durant tot l’any i la comercialització dels excedents.
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2. Millorades les condicions bàsiques de salut de les dones horticultores i les seves  
 comunitats a partir de l’increment de nutrients en la dieta bàsica i un entorn salubre.

3. S’ha incrementat la participació i el protagonisme de les dones en la gestió dels afers   
 comunals i municipals.

 > Fons aprovats: 72.080€

 > Finançadors: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Rubí

 > Soci local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour la  
 Développement (AMSCID)
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Consolidar les capacitats econòmiques  
de les dones de Hodh el Gharbi
País: Mauritània / Període: 2018-2020
Contribuir a la seguretat i sobirania alimentària i nutricional de la població de Gatt Teydouma, 
mitjançant el desenvolupament agropecuari i l’apoderament de les dones haratines (antigues 
esclaves o les seves filles) a través de l’horticultura i la ramaderia.

El projecte recupera una hectàrea de terreny gestionada per una associació de dones de les 
adouabas (poblats d’antics esclaus), mitjançant la construcció d’un pou i un hort tancat que 
conrearan 50 dones.

Així mateix, es forma aquestes dones en tècniques millorades de conreu, higiene i segure-
tat nutricional, gestió associativa i cooperativa i comercialització, i se les dota de llavors de 
productes adaptats al medi, així com d’animals per complementar l’agricultura amb la rama-
deria. Els excedents de producció són introduïts en els dos grans mercats regionals, en els 
petits mercats populars que hi ha al municipi i en les petites botigues comunitàries de les 
diferents adouabas. 
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> Objectiu específic
Reducció de la vulnerabilitat alimentària de Hodh el Gharbi per l’activitat horticultora.

> Resultats
1. Millorades les condicions bàsiques de salut de les dones horticultores i les seves  

 comunitats, a partir de l’increment de nutrients en la dieta bàsica i un entorn salubre.

2. S’han augmentat i diversificat els rendiments agrícoles de les dones horticultores  
 mitjançant l’apropiació de tècniques hortícoles millorades i la comercialització  
 dels excedents.

 > Fons aprovats: 17.731,32€

 > Finançadors: Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Grup   
 Zeroset-i-més (treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)

 > Soci local: El Karamat
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Recolzant el desenvolupament 
socioeconòmic de petits productors  
de búfals a Zones de Reserva Camperola
País: Colòmbia / Període: 2015-2018
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.

A través de la transformació i la comercialització de la carn i derivats làctics de búfal amb tèc-
niques agroecològiques, es genera un creixement econòmic inclusiu 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 organit-
zant 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.

> Resultats
1. Els productors estan consolidant les seves capacitats empresarials, mitjançant la  

 formació, assessoria 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.
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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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Contribuir a la construcció de pau de Colòmbia 
amb les víctimes de desaparició forçada 
País: Colòmbia / Període: 2018-2019
Fomentar la construcció de pau a Colòmbia i promoure la participació de les víctimes de de-
saparició forçada i execucions extrajudicials dels Llanos Orientales en el Sistema Integral de 
Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició (SIVJRNR) creat a partir de l’Acord de Pau 
entre el Govern i les FARC.

El projecte sorgeix com a proposta de continuïtat del treball que el Colectivo Sociojurídico Or-
lando Fals Borda, l’Associació Catalana per la Pau i l’Associació Acció Internacional per la Pau 
realitzen conjuntament amb víctimes de desaparició forçada en els Llanos Orientales des de 
l’any 2009. 

S’implementarà a cinc municipis d’aquesta regió: Villavicencio, Granada, La Macarena, Vista Her-
mosa i San José del Guaviare. Es busca promoure la participació de les víctimes de desaparició 
forçada i execucions extrajudicials en la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), en la Comissió de 
la Veritat (CEV) i en la Unitat de Cerca de Persones Donades per Desaparegudes (UBVD). 

> Objectiu específic
Promoure la participació efectiva de les víctimes de desaparició forçada a cinc municipis dels 
Llanos Orientales en la JEP, CEV i UBPD, amb enfocament de gènere i ètnic.

> Resultats
1. 150 víctimes de desaparició forçada als Llanos Orientales s’apoderen per exigir els seus  

 drets davant la JEP, CEV i UBPD.

2. Els titulars d’obligacions disposen d’informació qualificada que es presenta davant del   
 SIVJRNR (JEP, CEV, UBPD).
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3. Els titulars de responsabilitats i d’obligacions actuen per afavorir la participació efectiva  
 de les víctimes de desaparició forçada en els mecanismes del SIVJRNR (CEV, JEP, UBPD)  
 en compliment del punt cinquè dels Acords de Pau.

 > Fons aprovats: 120.590€

 > Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 > Soci local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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Exigint l’adequada implementació  
de la Unitat per a la Cerca de Persones 
Desaparegudes a Colòmbia
País: Colòmbia / Període: 2017-2018
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 Llatinoa-
mericana contra les Desaparicions Forçades (que compta amb la participació d’organitzacions i 
de familiars de víctimes de Colòmbia, Argentina, Guatemala, Salvador, Hondures i Mèxic).

Gràcies a aquest procés, durant la creació de la Unitat per a la Cerca de Persones Desapare-
gudes, 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 psi-
cosocial a víctimes, incidint en la implementació de bones pràctiques que ja han funcionat en 
altres països.

> Objectiu específic
Millorar les capacitats organitzatives i d’incidència política de familiars de persones desaparegu-
des inhumades a cementiris de Colòmbia.
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> Resultats
1. En finalitzar l’actuació, 100 familiars de víctimes de desaparició forçada inhumades a   

 cementiris hauran augmentat les seves capacitats organitzatives 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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Garantint la seguretat alimentària 
mitjançant el desenvolupament  
agropecuari local i sostenible
País: Cuba / Període: 2017-2019
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 pecuàries de 
vuit Cooperatives de Crèdit i Serveis, que agrupen a més d’un miler de productors i productores 
i a les seves famílies.

El projecte contempla els següents eixos fonamentals d’acció:

 » Enfortir i generar vincles i xarxes de producció i venda, mitjançant el suport a la Seguretat 
Alimentària i Nutricional dels tres municipis. 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 incor-
poració 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 tècnica 
i gerencial, amb enfocament en igualtat de gènere. 
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> Objectiu específic
Potenciar la producció i l’eficiència de vuit cooperatives agropecuàries a tres municipis de l’Ha-
vana 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 cabra d’aquestes cooperatives. 

3. S’estan incrementant les capacitats tècniques, gerencials i de gestió de les cooperatives,  
 incloent 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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La Canasta Campesina, una aliança 
estratègica per a la producció i el consum 
sostenible i equitatiu
País: El Salvador / Període: 2017-2020
Contribuir a generar un nou model de producció i consum alternatiu a El Salvador, basat en 
l’agroecologia, la sostenibilitat, la coresponsabilitat social i la participació democràtica en el sis-
tema alimentari.

El projecte es porta a terme a Comasagua, municipi rural salvadorenc de 12.000 habitants, 
situat a la serralada del Bálsamo. La zona presenta alts nivells de pobresa i vulnerabilitat cli-
màtica, i tradicionalment s’ha dedicat a un cultiu temporal i precari com és el del cafè, sense 
control ni accés als recursos naturals.

Per fer front a aquestes mancances, el projecte pretén incorporar diferents eixos innovadors 
en el funcionament de la cooperativa la Canasta Campesina, posant l’accent en la utilització 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per millorar la comercialització dels 
productes als mercats locals i la posada en marxa de mecanismes de transferència i rèplica 
del projecte. 
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> Objectiu específic
Impulsar una aliança estratègica entre productors i consumidors per a la producció agroecolò-
gica i el consum solidari i sostenible a El Salvador.

> Resultats
1. Articulada una xarxa d’intercanvi de coneixements entre col·lectius implicats, per  

 a la replicabilitat del model de desenvolupament socioeconòmic impulsat per  
 la Canastra Campesina.

2. Fomentat el consum ecològic, responsable i solidari mitjançant relacions comercials   
 i socials de coresponsabilitat i suport mutu entre camperoles, consumidores,  
 institucions, empreses i altres col·lectius implicats. 

3. Incrementada la productivitat i l’accés als mercats mitjançant la incorporació de les TIC  
 a la Canasta Campesina.

 > Fons aprovats: 200.000€

 > Finançador: AECID

 > Soci local: La Canasta Campesina

En agrupació amb el Secours Populaire Français i AID Consulting
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Apoderar les dones refugiades per  
a l’eliminació de la violència de gènere  
i l’exercici dels seus drets
Països: Líban i Jordània / Període: 2017- 2020
Contribuir a la prevenció, detecció i erradicació de la violència envers les dones refugiades pro-
vinents de Síria als països veïns del Líban i Jordània.

El programa pretén incidir sobre el dret a la salut, garantint necessitats bàsiques i incorpo-
rant una línia estratègica, tot promovent l’educació per a la salut, amb especial èmfasis en la 
salut sexual i reproductiva i l’atenció i protecció de les dones víctimes de violència basada en 
el gènere (VBG). També sobre el dret a una vida lliure de violència, treballant amb les dones i 
les nenes per detectar, denunciar i prevenir els casos de VBG, sobretot en casos de matrimoni 
forçat i prematur. 

D’altra banda, en l’apartat dels drets socioeconòmics, es pretén garantir l’exercici dels drets de 
les dones dins de l’àmbit laboral, i trencar rols d’explotació i abús que pateixen les refugiades 
en un context de conflicte fora del país d’origen. Finalment, el programa busca generar proces-
sos i estratègies per acompanyar les entitats sòcies en la denúncia i exigibilitat dels drets de 
les dones.  

> Objectiu específic
Promoure i afavorir l’apoderament de les dones refugiades al Líban i Jordània en les dimensions 
individual, col·lectiva i política per a l’eliminació de la VBG i l’exercici dels seus drets.
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> Resultats
1. Fomentat l’accés i la disponibilitat al dret a la salut de les dones, tot vinculant les  

 responsabilitats dels col·lectius implicats, amb èmfasi en els drets sexuals i reproductius.

2. Millorats els nivells de consciencia i resiliència de les dones i col·lectius vulnerables  
 davant la VBG en l’exercici del dret a una vida lliure de violència.

3. Incrementades les habilitats, destreses i nivells d’independència econòmica de les  
 dones refugiades, per a l’exercici dels seus drets socioeconòmics.   

4. Implementats processos d’incidència política per a la promoció dels drets de les dones  
 i la erradicació de la VBG, enfortint i acompanyant les organitzacions feministes al Líban,  
 Jordània i Catalunya. 

 > Fons aprovats: 699.974,45€ 

 > Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

 > Socis locals: Arab Women Organization, Lebanese League of Women Rights, Secours Popu-
laire Libanaise, Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Assalariats del Líban

En agrupació amb la Fundació Pau i Solidaritat.
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Treballant en la prevenció, protecció  
i resposta humanitària davant de la 
Violència Basada en el Gènere
País: Jordània / Període: 2017-2019
Proposta per contribuir a la protecció dels drets de les refugiades sirianes i jordanes en el go-
vernorat de Zarqa (nord del país), mitjançant serveis d’atenció psicosocial i legal, i promovent 
l’erradicació de totes les formes de violència contra les dones. 

Les principals línies d’acció del projecte són: 

 » Protegir, atendre i prevenir els casos de Violència 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’apoderament 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 titulars d’obligacions i responsabilitats perquè 
assumeixin els seus rols i no siguin els principals perpetradors de les violacions i amena-
ces contra les dones.
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La proposta incideix en la millora de les capacitats i coneixements de les organitzacions de base 
(Arab Women Organization i Xarxa Mosawa) i de les autoritats locals (municipalitat de Rusaifeh) 
implicades, amb l’objectiu que siguin conscients de les seves obligacions en la garantia dels 
drets de les dones. 

> Objectiu específic
Assegurar els serveis de protecció, atenció i prevenció de la Violència Basada en el Gènere, mit-
jançant la resiliència i l’apoderament 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 segur 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 (€): 86.352,53

 > Finançadors: Ajuntament de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Soci local: Arab Women Organization
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Contribuint a l’exercici real del dret  
a la salut de les persones desplaçades
País: Iraq / Període: 2017-2019
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.

Existeixen dues línies de treball principals: 

 » Sensibilització i prevenció: a través de la informació sobre bons hàbits de salut i la repar-
tició de kits higiènics, es pretén reduir l’exposició 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 aten-
ció directa als camps, sent les dones i els menors els col·lectius prioritaris. 

També s’han tingut en compte aspectes de coordinació amb les autoritats locals i regionals, així 
com amb les agències i les organitzacions nacionals i internacionals que exerceixen un rol de-
terminant en l’àmbit de salut de la zona. 
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> Objectiu específic
Proveir de serveis d’atenció mèdica especialitzada a dones i nens al camp de desplaçats de Ha-
san 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  
 desplaçades 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
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Contribuir a l’accés a la salut de les persones 
afectades pel terratrèmol a Darbandikhan
País: Iraq / Període: 2018-2020
Aquesta actuació es justifica per la situació d’emergència que viu la ciutat de Darbandikhan 
arran del terratrèmol sofert a l’oest de l’Iran el 12 de novembre del 2017.

En aquesta conjuntura, els serveis mèdics s’han vist superats, ja que han hagut de despla-
çar-se a altres instal·lacions per dotar-les de medicaments, subratllant la precarietat preexis-
tent dels serveis sanitaris.

La proposta treballa per garantir l’accés a uns serveis sanitaris de qualitat, per tal d’assegu-
rar una atenció mèdica adequada al màxim nombre de persones possible. Per a això, comp-
ta amb dues línies d’actuació claus: la visibilitat d’un nou centre on es proporcionaran els 
serveis mèdics que precisa la població; i la pròpia assistència mèdica, vertebrada en tasques 
de diagnòstic i tractament d’infeccions, ferides i complicacions per refredats que presentin 
els pacients. 

> Objectiu específic
Proveir d’atenció mèdica directa les persones afectades i vulnerables a Darbandikhan.
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> Resultats
1. Millorats l’accés i la disponibilitat dels serveis mèdics per a persones en situació  

 de major vulnerabilitat.

2. Augmentades la visibilitat i la informació sobre els serveis del centre sanitari. 

3. Incorporats mecanismes de coordinació, planificació i gestió del projecte i amb  
 altres actors de l’àmbit de la salut. 

 > Fons aprovats: 45.600€

 > Finançador: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Soci local: Iraqi Al-Amal Association
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Enfortint les capacitats del sector agrícola 
palestí a través de la capacitació tècnica  
i organitzativa del camperolat
País: Palestina / Període: 2017-2019
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.

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

A més, se sensibilitzarà i formarà els treballadors del camp en mètodes agroecològics i sos-
tenibles, reduint notablement l’impacte que els productes químics tenen sobre els recursos 
naturals (aigua i sòl, principalment). 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).
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> Resultats
1. Es milloren les pràctiques agrícoles i la productivitat dels camperols i camperoles,  

 aplicant una metodologia basada en la producció agroecològica 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 dificultats 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, alimentaris i mediambientals.

 > Fons aprovats (€): 146.676

 > Finançador: Ajuntament de Barcelona

 > Soci local: Palestinian Farmers Union
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Promovent una vida lliure de violència  
contra les dones i en defensa dels seus  
drets fonamentals
País: Palestina / Període: 2017-2018
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’erradicació de la violència de gènere. 

La proposta, que integra activitats de desenvolupament, 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 individual (titulars de drets), or-
ganitzacions de dones i defensores de drets humans (titulars de responsabilitats) i poders pú-
blics locals i nacionals (titulars d’obligacions).
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> Objectiu específic
Promoure una vida lliure de violència contra les dones i lluitar contra les vulneracions dels seus 
drets econòmics, socials, civils i polítics, capacitant els poders públics, la societat civil i les dones 
dels districtes de Tulkarem 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 consciència col·lectiva entorn dels seus drets.

2. El nivell d’apoderament de les dones palestines sobre els seus drets econòmics i soci 
 als s’està incrementant, per mitjà d’una major autonomia 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
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Accés al dret a l’aigua i promoció de les 
capacitats organitzatives del sector agrícola
País: Palestina / Període: 2018-2020
Incrementar la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de les ca-
pacitats organitzatives del camperolat d‘Al Nasser, situada a la governació de Rafah, al sud de la 
Franja de Gaza.

A banda de respondre a l’objectiu general d’assegurar el dret a l’alimentació i a l’aigua, i, en 
conseqüència, contribuir a la reducció dels nivells d’inseguretat alimentària, el projecte facili-
tarà que els camperols i camperoles tornin a cultivar les seves terres, ja que tindran accés a 
l’aigua mitjançant la construcció d’una canalització de 6,5 km que proveirà unes 1.300 perso-
nes d’aigua per a ús agrícola.

A la vegada, s’enfortirà el teixit associatiu del sector agrícola i la vehiculació de les seves de-
mandes a través de l’organització d’una nova cooperativa, la qual rebrà formació tècnica, ad-
ministrativa i sobre incidència política. Es sensibilitzarà i formarà els treballadors en mètodes 
agroecològics i sostenibles, aportant així un valor afegit a la producció de la nova cooperativa. 

> Objectiu específic
Incrementada la seguretat alimentària a través de l’accés al dret a l’aigua i la promoció de les 
capacitats organitzatives del camperolat del municipi d’Al Nasser, Governorat de Rafah.
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> Resultats
1. Millorada la disponibilitat i l’accés a l’aigua per mitjà de la creació d’un comitè de  

 defensa de l’aigua i la rehabilitació de sistemes de canalització d’aigua per al consum   
 privat i agrícola al municipi d’Al Nasser.

2. Enfortides les pràctiques agrícoles sostenibles amb el desenvolupament d’una nova   
 cooperativa agrícola basada en una producció agroecològica i lliure de químics.

3. Consolidades les capacitats de la població camperola d’incidència i coordinació amb el   
 municipi per a la defensa dels seus drets laborals, alimentaris i ambientals.

 > Fons aprovats: 151.638,80€

 > Finançador: Ajuntament de Barcelona

 > Soci local: Palestinian Farmers Union
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Assegurar la protecció i l’accés a la salut  
de la població afectada a la Franja de Gaza

País: Palestina / Període: 2018- 2019
Intervenció d’emergència i post emergència que tracta de protegir i rehabilitar més de 2.000 
persones afectades durant el 2018 pels atacs de l’Exèrcit israelià sobre el poble palestí a Gaza. 

El projecte busca la recuperació física i mental de la població afectada pels atacs armats dels 
soldats israelians, així com enfortir les capacitats del personal sanitari d‘emergència i la dispo-
nibilitat de material sanitari per atendre totes aquelles persones que han resultat greument 
ferides durant els enfrontaments.  
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> Objectiu específic
Assegurar la protecció i l‘accés a la salut de la població afectada a la Franja de Gaza.

> Resultats
1. Proveïdes d’assistència mèdica d’emergència les zones d’enfrontament.

2. La població afectada pel conflicte té accés a l’assistència professional mèdica. 

 > Fons aprovats: 49.857,09€

 > Finançador: Ajuntament de Barcelona

 > Soci local: Palestinian Medical Relief Society
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Palestina Batega
Educació per a la justícia global / Període: 2017-2019
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, apre-
nentatge, reflexió i denúncia sobre els drets socials i culturals del poble palestí.

Es proposa que l’art, la música i la cultura actuïn com a fil conductor per aproximar-se a la 
situació de resistència 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, tallers pedagògics, trobades internacionals 
d’intercanvi), cinematogràfiques (cicle de cinema sobre el conflicte palestí) i formatives (semina-
ri a la universitat). 

> Objectiu específic
Enfortir la ciutadania catalana i la justícia global mitjançant la promoció dels drets humans del 
poble palestí.

> Resultats
1. La població catalana, i de manera específica, músics catalans i organitzacions  

 relacionades amb la cultura a Catalunya incrementen els seus coneixements  
 i sensibilitat cap al poble palestí, reconeixent els seus drets socials i culturals. 
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2. Músics i directors i directores de cinema palestins, i la població palestina en general,   
 reivindiquen els seus drets socials i culturals, amb especial èmfasi en les violacions dels  
 drets socials i culturals que sofreixen les dones 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 (€): 185.305

 > Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de  
 Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona
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Veus, Dones, Refugiades
Educació per a la justícia global / Període: 2016-2018
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 Lí-
ban, i organitzacions europees d’Itàlia, França i Catalunya.

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 im-
plementació de polítiques restrictives sobre les persones refugiades, i amb capacitat de realit-
zar-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, igualtat 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 donar resposta davant de les necessitats de protecció internacional.

2. Les dones refugiades de Síria víctimes de violència sexual i de gènere han reivindicat el  
 seu dret d’asil mitjançant una campanya de reflexió i sensibilització sobre el dret a la   
 protecció internacional en el context del periple de refugi al Líban i a Catalunya.
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3. Els titulars d’obligacions disposen d’eines i instruments per promoure la protecció inter 
 nacional i denunciar les situacions concretes de vulneració dels drets de les dones  
 sirianes refugiades.

 > Fons aprovats (€): 66.965

 > Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de Barcelona



43

Associació Catalana per la Pau · Memòria 2018

3. Sensibilització, 
incidència i formació
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22 de febrer

2 de març

5 de març

13 d’abril

Vam organitzar conjuntament amb l’en-
titat Ambdrets la jornada ‘Els reptes 
en l’acollida de les persones refu-
giades’. L’activitat comptava amb la col-
laboració de la Fundació Pau i Solidaritat 
de CCOO i l’Associació Catalunya-Líban, 
i el suport de la Diputació de Barcelona, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

La presentació va anar a càrrec de Maria Peix, responsable de cooperació de l’AMB, i Àgata 
Sol, directora d’Ambdrets. A continuació, va tenir lloc la conferència inaugural, oferta per Jor-
di Vaquer, analista polític i director regional per a Europa d’Open Society Foundations. Hi van 
participar també Mónica García, directora de Red Acoge; Rima Krounbi, sots alcaldessa d’Ar-
sal; Ziad Haidar, periodista i corresponsal a Síria i José Luis Nvumba Mañana, advocat guineà 
i un dels fundadors del Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial.

A la tarda, va tenir lloc al mateix espai la taula ‘Propostes de millora de la situació de les 
persones refugiades a nivell local’, dirigida a càrrecs electes municipals i personal tècnic de 
les administracions locals, durant la qual es va presentar l’informe ‘Propostes per millorar la 
institució d’asil i la protecció de les persones refugiades a Catalunya’.

Vam participar al Festival de Cinema Francòfon de Barcelona Ohlala. Després de la 
projecció del film ‘La belle et la meute’, de la directora tunisiana Kaouther Ben Hania, es va 
fer una taula rodona amb Tere Palop, tècnica de projectes de la nostra entitat, i Wafa Khlif, 
de l’Associació de Tunisians a Catalunya.

El curtmetratge ‘Al Aman: Barcelona-Beirut ’, elaborat per Fractal 7 amb la col·laboració 
de l’Associació Catalana per la Pau, va ser seleccionat al Festival de Creació Jove Barcelona 
Visual Sound! i nominat al premi del jurat i al premi del públic. A l’Espai Jove Garcilaso (Barce-
lona) es va fer una projecció de les obres finalistes.

Vam assistir al seminari internacional ‘Coopérer autrement en acteurs de change-
ment ’, organitzat pel Comité Français pour la Solidarité Internationale. Durant l’acte, vam 
explicar el projecte ‘La Canasta Campesina’, que coordinem amb el Secours Populaire Fran-
çais a El Salvador, i que aposta per la innovació en la producció i el consum agroecològics.
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14 d’abril

10 de maig

17 de juny

26 d’abril

Va tenir lloc el 21è Sopar Solidari de Pont de Solidaritat, en col·laboració amb la Parrò-
quia Sant Bernat Calvó (Reus). Tots els fons recaptats van anar destinats al projecte que des 
de l’Associació Catalana per la Pau portem a terme amb dones refugiades a Jordània.

Es va fer la xerrada-debat ‘Palestina sota l’ocupació: agricultura en resistència’ a la 
Sala Assemblea de l’edifici de CCOO de Barcelona. Vam organitzar aquest acte per parlar 
del context d’assetjament constant en què viu el col·lectiu camperol a Palestina i ho vam 
voler fer convidant el president, Rafat Khandaqji, i el director general, Abbas Milhem, de 
l’organització Palestinian Farmers Union (PFU). 

Durant l’acte, també va tenir lloc la presentació del reportatge audiovisual ‘Crònica d’una 
brigada: La pagesia palestina sota l’ocupació’, elaborat per la Brigada de Solidaritat a Pa-
lestina 2017.

Vam participar a la formació ‘Eines per apropar-se al Sud de manera crítica’, organitza-
da per SETEM Catalunya. Juntament amb aquesta entitat, IAP Actionpeace i el Servei Civil In-
ternacional vam intervenir en una taula rodona sobre aprenentatge intercultural, aportant-hi 
la nostra experiència en l’àmbit del voluntariat internacional.

Es va fer als Cinemes Texas la projecció 
del curtmetratge documental ‘La flor 
de la lengua de vaca’. Aquest film 
s’emmarca en el context d’una Colòm-
bia que encara un procés de construcció 
de pau i on la reinserció social dels ex-
combatents és un dels principals desafi-
aments. El curt, que també aborda altres 
temes, com la violència contra la dona o 
l’ús de mines antipersona, va ser rodat a 
la regió de Los Llanos del Yarí, al depar-
tament del Meta. 

L’acte va estar organitzat per l’Associació Catalana per la Pau, entitat col·laboradora al film 
juntament amb La Bretxa i Hèlia Dones, i va comptar amb la presència del director, Germán 
Reyes, i una de les protagonistes, l’excombatent de les FARC Paula Sáenz. El dia anterior tots 
dos havien participat en un esmorzar informatiu al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
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Del 18 al 27 de juliol

20 d’agost

17 de setembre

3 i 5 d’octubre

Durant el mes d’agost

Vam participar a la cinquena edició del Festival Sons del Camí, cicle musical de concerts 
de música contemplativa, mística i espiritual, que se celebra a Manresa. Al igual que en l’edi-
ció anterior, una part de la recaptació de les entrades es va destinar als projectes que la 
nostra associació desenvolupa amb persones refugiades.

Vam contribuir a que deu nens i nenes de famílies catalanes en risc d’exclusió viatgessin a 
França per participar a la Village Copain du Monde 2018, unes colònies d’estiu a la locali-
tat de Val-de-Marne que tenen com a objectiu promoure l’intercanvi al voltant de temes com 
la solidaritat i els drets de la infància. Es tracta d’una iniciativa del Secours Populaire, amb la 
col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau, la Xarxa d’Acció Solidària i Fundesplai.

Vam participar a la 83 edició de la Fête de l’Humanité, un esdeveniment de caire polític, 
social i cultural organitzat des de 1930 pel diari L’Humanité. Jordi Ribó, membre de la Junta 
directiva de l’Associació Catalana per la Pau, va oferir la ponència ‘Les refugies, droit d’asile, 
que faire?’

Vam co-organitzar dos actes amb l’activista mexicana Daniela González, de l’Obser-
vatorio de Derechos Humanos de los Pueblos d’Oaxaca: una xerrada sobre la defensa dels 
drets humans a Mèxic, que va tenir lloc al Casal de l’Alba (Barcelona) i una altra sobre el pro-
cés de pau a Colòmbia, que es va fer a l’Espai Roig del Bages (Manresa).

Com cada estiu, des de l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO vam organitzar les Brigades de Solidaritat.

Aquesta activitat s’entén com un procés d’apre-
nentatge en la cultura de la solidaritat, per tal 
de proporcionar una visió més completa de la 
realitat que es viu en alguns dels països on tre-
ballem. L’objectiu final és que els participants 
entrin en contacte amb el dia a dia de la pobla-
ció local i que els conflictes deixin de ser per-
cebuts com quelcom llunyà i aliè: un pas clau 
per ampliar l’abast de la sensibilització social i 
la pressió internacional en defensa dels drets 
humans i la pau.

El 2018 es van fer brigades a Colòmbia, Palestina, Mèxic i RD Congo.
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Des de setembre

Del 8 al 17 d’octubre

16 d’octubre

5 i 6 d’octubre

A través del Programa Català de Protec-
ció a Defensors i Defensores dels Drets 
Humans, vam acollir el defensor de drets 
humans colombià Óscar Humberto Melo. 
Durant sis mesos, Melo va realitzar diferents 
activitats de sensibilització i incidència al ter-
ritori català, per informar sobre la situació 

que viuen a Colòmbia els líders socials i camperols que defensen el compliment dels Acords 
de Pau i del dret internacional vigent.

Va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona un seminari que abordava la vulneració 
de drets humans que pateix el poble palestí. L’activi-
tat estava organitzada per l’Associació Catalana per 
la Pau i oferia una anàlisi del conflicte israelopalestí 
des del punt de vista econòmic, social i polític i des 
de l’òptica de les Nacions Unides. També va tractar la 
situació actual de crisi financera a què fa front l’Agèn-

cia de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà (UNRWA), així com les 
lluites d’alliberament del poble palestí, tot fent un repàs a la història recent de la regió.

Va comptar com a ponents amb Ghassan Saliba, responsable de cohesió social i del món 
àrab a CCOO de Catalunya; David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic i Re-
lacions Internacionals de la Universitat de Barcelona; Raquel Martí, directora de la UNRWA, i 
Hisham Abou Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alimentació, vam llençar la Campanya d’Emergència Ali-
mentària a l’Àfrica i al Iemen, amb l’objectiu de recaptar fons per contribuir a finançar 
projectes a cinc països -Mauritània, Mali, Etiòpia, Djibouti i el Iemen-, on ja treballem des de fa 
temps mitjançant la nostra aliança amb socis locals i internacionals, així com també per donar 
a conèixer entre la ciutadania les causes i conseqüències de la present crisi alimentària global.

Vam participar a la Conferència Internacional de Joves de Ramallah (Palestina). La 
trobada tenia com a lema ‘Parlem de la justícia’ i estava organitzada per Palestinian Medical 
Relief Society.

Una trentena de voluntaris d’entitats de Catalunya, França, Itàlia, Grècia, Itàlia, Japó i Suècia 
van compartir debat i experiències amb més de 170 palestins sobre aspectes relacionats 
amb el medi ambient, la solidaritat internacional, la justícia social, la justícia econòmica, el 
voluntariat i la igualtat de gènere.
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10 de novembre

23 de novembre

Vam organitzar i dinamitzar la taula rodona 
‘Experiències de lluita conjunta a l’Ori-
ent Pròxim: Líban i Jordània’, dintre de la 
catorzena edició del Fòrum contra les violèn-
cies de gènere, organitzat per la Plataforma 
Unitària contra les Violències de Gènere i ce-
lebrat a l’Espai Francesca Bonnemaison. 

Després de la visualització del breu docu-
mental ‘Les dones al Líban i Jordània: obs-
tacles i fites’, les activistes i defensores dels 
drets de les dones Mariam Chmais (Mousa-

wat Association-Wardeh Boutros for Women’s Work) Najwa Frossine (League for Lebanese 
Women’s Rights) i Wala’a Nabeel (Arab Women Organization of Jordan) van exposar la situa-
ció de la dona al Líban i Jordània.

A la Galeria El Diluvio Univer-
sal, va tenir lloc la presentació 
oficial del calendari solidari 
‘Un any de drets, un any de 
dones’, una iniciativa de l’Asso-
ciació Catalana per la Pau que 
tenia com a objectiu fer visibles 
les vulneracions dels drets hu-
mans que pateixen les dones 
d’arreu del món. El calendari va 
comptar amb la col·laboració de 
dotze dissenyadores i artistes 
residents a Catalunya: Blanca 
Caminal, Lara Costafreda, Marta 

Bellvehí, Ina Stanimirova, Raquel Valenzuela, Natalia Pereira, Elisa Munsó, Nadine Feghaly, 
Martina Tarabal, Natalia Zaratiegui, Clara Sáez i Lola Abenza.

El drama de les dones migrants i refugiades, la tracta de persones, els estereotips de gè-
nere, l’accés a una educació igualitària o les xarxes de suport entre dones van ser alguns 
dels temes retratats. Tots els diners recaptats amb la seva venda van ser destinats al Fons 
d’Emergències de l’organització, per finançar els projectes que es desenvolupen en l’àmbit 
dels drets de les dones.
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Del 30 de novembre al 2 de desembre

27 de novembre

Al llarg de tot l’any

Un any més

Van tenir lloc a Reus, Barcelona i Sabadell tres 
concerts del grup palestí Al Kamandja-
ti Ensemble amb Cordes del Món, que 
van comptar amb la col·laboració de la gui-
tarrista i cantant Ana Rossi i la violoncel·lista 
Marta Roma. Tots tres concerts s’emmarca-
ven dintre de la campanya Palestina Ba-
tega, una iniciativa de l’Associació Catalana 
per la Pau que pretén apropar Palestina a la 
ciutadania de Catalunya, mitjançant les seves 
expressions culturals més populars.

El concert central es va celebrar a la Sala Moragues d’El Born Centre Cultural (Barcelona) i va 
aplegar unes 250 persones. Es va tractar d’un concert circular, fet que va permetre el públic 
imbuir-se encara més de les cançons. L’actriu Roser Tapias va llegir el poema ‘La llibertat del 
poble’ de Fadwa Touqan. El repertori va incloure cançons tradicionals de la música palestina i 
catalana, peces basades en el cançoner clàssic àrab (com la taktoka), així com peces aleatòries 
(samai, longa...).

En el marc dels concerts Palestina Batega, el director de l’escola palestina Al Kamandjati, Iyad 
Staiti, va impartir dos tallers en col·laboració amb escoles de grau superior de mú-
sica de Barcelona.

El 27 de novembre es va realitzar el primer a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), al qual van assistir uns quaranta alumnes que, a través d’exercicis teòrics i pràctics, 
van aprendre les escales i el maqam àrab, i es van introduir en diferents ritmes orientals. El 
taller es va replicar tres dies després al Taller de Músics de Sant Andreu (Barcelona), amb la 
participació de prop de 30 persones.

Hem portat l’exposició ‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. Refugiades de Lluny i de Prop’ 
a diferents localitats del territori català, com Reus, Granollers o Manresa. Aquesta mostra fo-
togràfica busca establir un diàleg entre els dos episodis històrics de solidaritat internacional: 
la creació de la Maternitat d’Elna i l’arribada de refugiades sirianes a Jordània.

Vam participar en el projecte Reacciona, un projecte d’aprenentatge-servei que té com a 
objectiu treballar amb alumnes de secundària la conscienciació social i la cultura de pau a tra-
vés del llenguatge audiovisual. Els estudiants de 4rt d’ESO de l’Institut Pla del Bosc (Canyelles) 
i 1r de Batxillerat de l’Institut Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) van dirigir i 
interpretar dos curtmetratges basats en els projectes de la nostra entitat.
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4. Comunicació
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Nova imatge corporativa, nous reptes
El 2018, 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 possible, tant en allò relacionat 
amb els nostres projectes i activitats com en tot allò referent al sector de la cooperació, els drets 
humans i la construcció de pau.

Després de molts anys, vam decidir renovar la nostra imatge, amb un nou logotip capaç de re-
flectir l’evolució de l’organització al llarg de gairebé tres dècades i comunicar millor els nostres 
valors, missió i eixos de treball.

* a data 09/10/2019

visites 
a la web

17.906

notes de premsa 

6

seguidors 
a Facebook

4.293

seguidors 
a Twitter

1.213*

publicats 
a Youtube

13
vídeos

contactes 
reben els
butlletins 

3.100*

Algunes 
xifres

aparicions 
a mitjans de 
comunicació

· 5 a premsa escrita
· 8 a ràdio
· 7 a televisió
· 88 a mitjans digitals

108
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5. Transparència
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INGRESSOS
FONS PÚBLICS 833.069,75 73,46%
Generalitat de Catalunya 452.006,73 39,86%

Ajuntaments i altres ens supramunicipals 381.063,02 33,60%

FONS PRIVATS 300.900,22 26,54%
Fundacions, col·legis i altres 270.722,05 23,88%
Quotes socis i donacions 30.077,10 2,65%
Interessos bancaris 101,07 0,01%

TOTAL INGRESSOS 1.133.969,97

Subvencions cobrades anys anteriors per 
projectes a executar el 2018 i posteriors

(429.679,76)

TOTAL (1.563.649,73)
RESULTAT 17.998,18€

La transparència davant la nostra base associativa i la ciutadania en general, tant en la gestió 
dels projectes com en els fons rebuts, és una qüestió central.

Publiquem els nostres informes econòmics anuals de manera completa i ens sotmetem a pro-
cessos d’auditoria interna i externa que analitzen i certifiquen una imatge fidel dels resultats de 
les operacions econòmiques i dels recursos obtinguts en cada exercici.

Informe d’activitats econòmiques
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DESPESES
PROJECTES COOPERACIÓ 
(fons gestionats directament a cada país)

518.152,41 59,75%

Líban 131.166,93 15,12%
Iraq 98.790,25 11,39%
Palestina 92.482,61 10,66%
El Salvador 66.791,25 7,70%
Colòmbia 49.500,00 5,71%
Jordània 39.625,00 4,57%
Djibouti 19.696,00 2,27%
República Democràtica Congo 5.100,37 0,59%
Mauritània 5.000,00 0,58%
Mali 5.000,00 0,58%
Etiòpia 5.000,00 0,58%

PROJECTES COOPERACIÓ, altres despeses 42.393,74 4,89%
Altres despeses 
(viatges, visites a Catalunya ONG locals…)

42.393,74 4,89%

EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 105.133,67 12,12%
Palestina Batega 83.079,44 9,58%
Estiu solidari 8.950,28 1,03%
Campanya refugiades 6.496,78 0,75%
Altres campanyes sensibilització 6.607,17 0,76%

DESPESES ADMINISTRATIVES 201.719,51 23,24%
Personal 133.427,37 15,37%
Serveis, subministraments  
i altres administració

64.815,65 7,47%

Despeses financeres 3.476,49 0,40%

TOTAL DESPESES 867.399,33

Subvencions anticipades per a projectes  
a executar el 2018 i posteriors

(678.252,22)

TOTAL (1.545.651,55)
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Fundacions, col·legis
i altres 23,88%

Quotes socis i donacions 2,65%

Interessos bancaris 0,01%

FONS
PRIVATS
26,54%

FONS
PÚBLICS
73,46%

Ajuntaments i altres ens
supramunicipals 33,60%

Fons Privats 26,54%

Fons Públics 73,46%INGRESSOS
100%

Generalitat de Catalunya 39,86%
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PROJECTES
COOPERACIÓ,

altres despeses
4,89%

Altres despeses (viatges, visites a Catalunya, ONGs locals…) 4,89%

PROJECTES 
COOPERACIÓ 

fons gestionats
directament a cada país

59,75%

Jordània 4,57%

Líban 15,12%
Palestina 10,66%

El Salvador 7,70%

Colòmbia 5,71%

Djibouti 2,27%

Mauritània 0,58%

Mali 0,58%

Etiòpia 0,58%

República Democràtica Congo 0,59%

Iraq 11,39%
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EDUCACIÓ
PER LA JUSTÍCIA

GLOBAL
12,12%

Palestina Batega 9,58%Campanya refugiades 0,75%

Estiu solidari 1,03% Altres campanyes de
sensibilització 0,76%

DESPESES
ADMINISTRATIVES

23,24%

Personal 15,37%

Despeses financeres 0,40%

Serveis, subministraments
i altres administració 7,47%



Contacta

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

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

Via Laietana, 16, 1r 08003 Barcelona

 AssociacioCatalanaPau     associaciocatalanapau 

_acpau     Associació Catalana per la Pau

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

