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Projectes 2010 

Promoció de la implicació, participació i acció informada de la ciutadania i els actors de la 
cooperació catalana a favor d’estratègies efectives de construcció de pau a l’Orient Mitjà.

CAL: Communication, Advocacy and Lobby

Període : Abril 2009 - Octubre 2010 
Finançador : Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) www.gencat.cat 

El projecte  CAL l’emmarquem en l’àmbit de l’educació, 
sensibilització i incidència política i té com a objectiu 
estratègic fomentar el coneixement i compromís cívic 
dels ciutadans i ciutadanes  sobre el desenvolupament 
humà i la cooperació per al desenvolupament 
incrementant la qualitat i coherència de les 
accions d’educació i sensibilització.
Aquest projecte, que s’ha dut a terme arrel 
d’una petició expressa de la Xarxa de No-
violència dels països Àrabs, neix des de la 
consciència que la construcció de la pau a 
l’Orient Mitjà depèn, en gran mesura, del 
fet que les societats occidentals promovem 
la implicació, la participació i l’acció 
informada de la ciutadania i els actors de la 
cooperació en suport d’estratègies efectives 
de construcció de pau en zones en conflicte. 
Perseguint aquest objectiu, durant l’execucuí 
del projecte s’ha establert una  intervenció 
coordinada amb socis catalans, europeus i de 
l’Orient Mitjà que ha donat visibilitat a les estratègies 
de construcció de pau i transformació noviolenta dels 
conflictes a Palestina, Israel, Líban, Jordània, Síria 
i Iraq (Observatori de la Noviolència a l’Orient Mitjà , 
Quaderns NoVA i accions a premsa), també s’han ofert 
recursos i formació a futurs líders socials de l’acció 
exterior catalana, comunicadors i cooperants amb la 
intenció de promoure un efecte multiplicador de les 
accions. Els destinataris d’aquest projecte han estat 
gran part de la base social i organitzacions membres 
de la Xarxa de Noviolència dels Països Àrabs (NNAC) 
i Entitats Europees que impulsen el projecte, 12 
persones que hem identificat com els futurs líders de 
la cooperació catalana i la transformació social, futurs 
líders de la comunicació i el periodisme i professionals 
públics i privats de la comunicació. Al seu torn, hem 
arribat al públic en general interessat per conèixer les 
causes dels conflictes i les oportunitats de prevenció, 
gestió i transformació de la violència. El projecte ha 
ofert recursos, espais de coordinació, debat i anàlisi 
estratègica i una formació pionera a Catalunya per 
als actors de cooperació catalana amb la finalitat de 
promoure la incorporació de l’enfocament de drets i de 
construcció de pau en les intervencions impulsades a 
l’Orient Mitjà i altres zones de conflicte. Un dels objectius 

que hem acomplert 
amb la realització 
del projecte, és 
la promoció del 
respecte integral i la 

consolidació dels 
drets humans,  
a governança 

i l’enfortiment del teixit social per tal de 
garantir el control democràtic, la participació 
i la representació inclusiva en els espais de 

decisió d les seves actuacions. En el marc 
del projecte CAL s’han desenvolupat varies 
activitats. Una d’elles anomenada  Rizoma 
“Programa de transformació i lideratge 
social de l’acció exterior catalana”. Aquesta 
activitat es va dur a terme entre el 19  i  
el 24 de setembre de 2010 i es buscava 
trobar persones capaces d’ articular grups 
i col·lectius a l’entorn de projectes comuns, 

des de les bases irreversiblement plurals del nostre 
país. Es va oferir a 12 participants una visió de conjunt 
del país i de la societat catalana compromesa amb 
l’acció exterior, la sensibilització social i les tasques 
de cooperació internacional. L’objectiu era facilitar 
un procés experimental de formació per a joves 
amb dots de lideratge social relació a la seva acció 
exterior. Es va aconseguir crear una xarxa relacional 
entre els participants amb la intenció que repercuteixi  
favorablement en les seves actuacions futures i en les 
dels seus col·lectius.
La darrera activitat realitzada en el marc del CAL 
ha estat la Jornada de Balanç i perspectives de 
la Cooperació Catalana a Palestina organitzada 
juntament amb  de la coordinadora d’entitats catalanes 
Amb Palestina al Cor i celebrada 
dia 10 de novembre. Durant 
aquesta jornada van participar 
representants dels actors de 
l’acció exterior i la cooperació 
catalana a palestina, així com 
representants de partits polítics i 
administracions públiques per tal 
d’avaluar l’activitat dels diversos 
actors catalans de la cooperació.

Quaderns Nova

educació -  sensibilització  - incidència política

Una de les formacions del Programa RIZOMA a TV3



Projectes 2010 

Promoció d’una estratègia de gestió pacífica dels conflictes i defensa dels 
drets humans a Palestina i Israel

Període :Setembre 2009 - Octubre 2010 
Finançador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) www.aecid.es

incidència política

Israel i els Territoris Ocupats Palestins són una de 
les zones del món que ha rebut una major inversió 
internacional en concepte de projectes de cooperació 
internacional, encara que molts projectes i activitats 
han contribuït a un canvi significatiu, poques persones 
dubten que l’efecte general ha estat substancialment 
inferior al esperat per les organitzacions dedicades 
a les tasques de cooperació i els donants implicats. 
La construcció del mur de separació, la guerra de 
Gaza, l’expansió dels assentaments i la persistència 
de la violència tant de Palestina com a Israel són 
només alguns dels múltiples exemples que generen 
desmotivació i una desesperança generalitzada en una 
ràpida resolució del conflicte. Resulta especialment 
significatiu el fet que durant aquest període de 
-cooperació internacional al desenvolupament- les 
condicions de vida de la població palestina han 
empitjorat i les causes i raons profundes que alimenten 
el conflicte s’han reforçat i intensificat.
Conscients d’aquesta anàlisi, aquest projecte ha 

plantejat una intervenció 
dirigida a enfrontar les 
causes i arrels del conflicte 
a través d’un exercici actiu 
de promoció de la legalitat 
internacional i l’oferiment 
d’alternatives a l’ús de la 
violència per defensar les 
causes i reivindicacions 
dels actors que l’alimenten. 
A través d’una intervenció 
organitzada en tres 

components que inclouen la formació, la protecció i la 
comunicació s’ha dissenyat una intervenció holística 
que aspira a promoure una transformació noviolenta 

del conflicte i obrir vies per 
a la seva resolució.
Una de les activitats 
principals ha estat 
la celebració de la V 
Conferència Internacional 
de Bil’in sobre Resistència 
Noviolenta Palestina, 
juntament amb els 
comitès populars de 
resistència noviolenta, 

el Popular Struggle Coordination Committe Aquest 
moviment de base popular és la principal contapart 
del projecte, una iniciativa formada per destacats 
activistes i defensors dels drets humans dels 
comitès populars de tot Cisjordània que representen 
tot l’espectre polític palestí. Davant d’una creixent 
onada de violència i detencions arbitràries contra 
el moviment popular contra l’ocupació, el Popular 
Struggle Coordination Committe (PSCC) va identificar 
la necessitat de presentar les principals conclusions a 
Israel de violacions dels drets civils i polítics sobre els 
palestins com a part de l’intent israelià d’acabar amb 
el moviment. És per aqixò que, en el marc del projecte 
s’ha elaborat i difós un Policy Paper sobre violacions, 
per part d’Israel, dels drets civils i polítics dels membres 
del moviment de resistència popular al Territori Palestí 
Ocupat on es disenyen al seu torn, propostes d’acció i 
demandes a la comunitat internacional. El document, 
amb vocació de servir d’instrument per a la incidència 
política, ofereix un pla d’acció, exigeix la inclusió de les 
demandes del PSCC per a la comunitat internacional, 
emmarcada en la Directrius de la UE sobre Defensors 
de Drets Humans, per tal d’aturar l’actual onada de 
repressió contra el moviment.



Projectes 2010 

Primera sessió del Tribunal Russell per Palestina a Barcelona

Període Setembre 2009 - Setembre 2010 
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària www.bcn.es/cooperacio

El 9 de juliol del 2004, la Cort Internaciona de Justícia 
(CIJ) va dictaminar amb una opinió consultiva la 
il•legalitat del mur construït per Israel a la Palestina 
ocupada. Onze dies després, l’Assamblea General de 
les Nacions Unides va adoptar, amb una clara majoria, 
la Resolució ES-10/15, amb la que reconeix la opinió 
de la CIJ i exigeix els Estats membre de l’ONU que 
observin les seves obligacions jurídiques d’acord amb 
la opinió consultiva: no fer res que suposi una ajuda a la 
construcció del mur ni el reconeixement de la situació 
il•legal que el genera, a més de garantir que Israel 
observi els seus deures segons el dret internacional 
humanitari i el dret a l’autodeterminació del poble 
palestí. Tanmateix, tots els Estats que van votar a 
favor de la Resolució s’han limitat després a emetre 
condemnes i declaracions polítiques, i han permès 
Israel de seguir la seva política de confiscacions, 
d’establiment de colònies il•legals en territoris ocupats 
i de violació dels drets del poble palestí.
És en aquest context que cal entendre aquest projecte 
conjunt amb la Plataforma Amb Palestina al Cor que 
ha donat suport a l’establiment del Tribunal Russell per 
Palestina, una iniciativa de la societat civil internacional 
que pretén posar de manifest les complicitats de 

diferents actors de la comunitat internacional sobre 
el conflicte d’Israel a Palestina. Tot i que les seves 
resolucions no són vinculants, el Tribunal es basa en 
la legislació internacional i està format per experts 
i juristes de renom mundial. A través del Tribunal 

Russell a Barcelona s’ha aconseguit que una iniciativa 
cívica que fomenta el dret internacional com a peça 
clau incideixi i mobilitzi l’opinió pública internacional 
amb l’objectiu últim que les Nacions Unides i els seus 
Estats membre adoptin les mesures necessàries per 
acabar amb la impunitat de l’Estat d’Israel i assolir una 
solució justa i duradora al conflicte.
Així, més enllà de la coneguda responsabilitat d’Israel, 
el seu objectiu va ser mostrar la complicitat de tercers 
Estats i organitzacions internacionals que, amb la seva 
passivitat o suport actiu, permeten que Israel segueixi 
violant els drets del poble palestí i que la situació es 
perpetuï i empitjori. La primera sessió del Tribunal 
Russell per Palestina es va realitzar del 1 al 3 de març 
de 2010 al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

sensibilització- incidència política

Ronald Kassrils, Stephan Hèssel, Martín Pallín, membres del jurat

Sessió del Tribunal Russel al Col·legi d’advocats de Barcelona



Projectes 2010 

Iniciativa LaOnf: potenciació de les capacitats de prevenció i resolució de conflictes 
de les organitzacions de la societat civil noviolentes en el procés de construcció de 

pau a l’Iraq

Període: Setembre 2009 - Setembre 2011 
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària www.bcn.cat/cooperacio

La Iniciativa LaOnf pretén incrementar les capacitats noviolentes de la Xarxa LaOnf per prevenir 
conflictes, resoldre situacions de crisi i iniciar un procés de pau sostenible a Iraq. Concretament, el 
suport es centra en millorar la coordinació estratègica, millorar les habilitats de construcció de pau, 
reforçar les estructures de comunicació i incidència política i donar suport a l’acció noviolenta de les 
organitzacions membre de la Xarxa LaOnf i activistes noviolents.

Activitats realitzades: 
1. Fòrum Iraquià de la Noviolència a Erbil amb 120 participants iraquians i internacionals   
per la definició d’un moviment nacional noviolent
2. Formació de formadors per 20 participants en estratègies de resolució noviolenta 
de conflictes a nivell comunitari
3. Capacitació de joves activistes noviolents (Baghdad i Basora) amb 50 participants 
per impulsar accions de reconciliació inter-comunitària a les seves ciutats.
4. Establiment de 6 Sales de la Noviolència i el diàleg a  per crear espais lliures de 
violència a les comunitats per realitzar activitats comunitàries i resoldre conflictes;
5. 2 Setmanes Iraquianes de la noviolència: campanyes nacionals per avançar en la 
protecció dels drets humans i la reconciliació nacional
6. Una investigació de 21 mesos de duració per identificar iniciatives estratègiques de 
construcció de pau
7. Creació d’un Centre d’informació i comunicació de la Xarxa LaOnf per comunicar 
estratègicament les seves accions noviolentes
8. Suport a l’Observatori de la Noviolència a Orient Mitjà a Catalunya per establir un 
canal de comunicació entre Iraq i Barcelona amb informació qualitativa del treball de 
les organitzacions de la societat civil per la pau.

 

    
www.almesalla.net Quarta setmana de la noviolèncaia a l’IraqObservatori de la Noviolència a l’Orient Mitjà 



Acadèmia de construcció de pau al Líban (ACPL)

El projecte “Acadèmia de Construcció de Pau a 
Líban (ACPL)” es una intervenció dissenyada des 
de organitzacions de la societat civil libanesa 
(PPM, NNAC) en cooperació amb organitzacions 
internacionals (GPPAC, PATRIR, NOVA) que ha 
començat a crear ja una infraestructura de 
formació i investigació en l’àmbit de la prevenció 
i resolució de conflictes, i rehabilitació post-
conflicte adreçada a professionals que treballen 
en la construcció de la pau, i sobretot líders 
comunitaris libanesos i palestins refugiats per 
definir programes efectius de transformació 
noviolenta dels conflictes.
Durant el mes d’agost de 2010, la Acadèmia de 
construcció de Pau de Líban (ACP-L), l’Institute for 
Peace and Justice Education (IPJE) de la American 
Lebanese University i NOVA, van co-organitzar un 
programa de formació per la emergència de joves 
líders en prevenció i transformació de conflictes 
d’Orient Mitjà. Es van  seleccionar 30 participants 
de la regió amb una forta representació de joves 
palestins refugiats a Líban, que van ser formats 
durant 10 dies en tècniques, 
actituds i coneixements per 
la resolució de conflictes. En 
última instància, l’activitat 
va fomentar la implicació 
d’aquests joves en projectes, 
xarxes i organitzacions que 

Potenciació de les estructures de capacitació i investigació en prevenció i resolució de 
conflictes, i rehabilitació post-conflicte; i augment de les capacitats noviolentes de líders 
comunitaris libanesos

www.ppm-lebanon.org

Període Setembre 2009 - Setembre 2010 
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària www.bcn.es/cooperacio

Projectes 2010 

investigació - educació

treballen en la construcció de la pau a la regió. 
Destacar que durant les últimes edicions d’aquest 
programa organitzades per IPJE, entre un 25-30% 
dels participants han 
continuat treballant en el 
sector de la construcció 
de la pau.
En el marc del projecte 
s’han dut a terme dues 
activitats principals: La 
primera, una trobada 
al Líban (Beirut) de 
moviments noviolents d’onze països de la regió 
Àrab durant els dies 3, 4 i 5 de desembre de 
2010. Per primera vegada, trenta organitzacions i 
moviments noviolents d’onze països del món àrab 
(Marroc, Algèria, Egipte, Sudan, Iemen, Líban, 
Palestina, Síria, Jordània, Iraq i Kuwait)  es van 
reunir a Beirut per tal d’intercanviar experiències 
sobre la transformació noviolenta dels conflictes 
i enfortir relacions dins la Xarxa Noviolenta dels 
Països Àrabs.
La segona, una trobada a Barcelona els dies 18 i 19 
de desembre en la qual es van reunir els membres 
de l’equip directiu de l’Acadèmia de Construcció 
de Pau al per tal de traçar les directrius bàsiques 
pel bon funcionament de l’Acadèmia i establir 
aliances clau i relacions amb investigadors 
internacionals i les institucions del sector. 

Fadi Fayez Abi-Allam, director del Permanent 
Peace Movement a les  Sessions de Barcelona



 comunicacio@nova.cat

Carrer del Joncar, núm 19, 4t 1a 
08005 Barcelona
+34 935 513 292

www.nova.cat


