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- Qui som -                           - Els nostres valors - 
 
Nova - Centre per a la 
Innovació Social és una 
organització no 
governamental (ONG), 
independent  i sense afany 
de lucre que té per objectiu 
fomentar el coneixement i la 
pràctica de la innovació social 
desenvolupant les capacitats 
de les persones i els 
moviments socials per a 
enfortir, en les seves 
activitats, la contribució a un 
món just, pacífic i sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Què fem -  
 
Amb una xarxa global 
d'experts i professionals i més 
de 50 projectes implementats 
a l'Orient Mitjà, Europa, 
Amèrica Llatina i Àsia, Nova 
genera i divulga coneixement 
alhora que dóna suport directe 
a la societat civil en zones de 
conflicte, fomenta la 
transparència i responsabilitat 
de les institucions públiques i 
elabora el Consens de 
Barcelona sobre alternatives a 
la globalització neoliberal.  
 

 
 
 

NNOO  PPAARRTTIIDDIISSMMEE  
CCoommpprroommííss  aammbb  llaa  jjuussttíícciiaa    ii  llaa  

lleeggaalliittaatt  iinntteerrnnaacciioonnaall    

NNOOVVIIOOLLÈÈNNCCIIAA  AACCTTIIVVAA  
Promovem estratègies civils 

noviolentes  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  CCIIUUTTAADDAANNAA  
Independent de partits i governs 

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIISSMMEE  
 Treballem en cooperació amb 

xarxes internacionals 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ  
Subscrivim la declaració de París sobre la 

coordinació de l’ajuda  

 

DDRREETTSS  HHUUMMAANNSS  
Promovem la protecció  efectiva 

dels Drets Humans  

AACCTTUUEEMM  SSOOTTAA  DDEEMMAANNDDAA  
Només actuem sota demanda  de 

la societat civil. 

GGÈÈNNEERREE  
Enfortim  el rol pacificador de les 

dones  
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Els nostres programes durant l’any 2009 

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

Intervencions 
 Internacionals de pau 

CONSTRUCCIÓ DE PAU 
 

Promoció d’una acció  
exterior a favor de la pau 

INCIDÈNCIA I SENSIBILIZACIÓ 

Alternatives a la 
Globalització Neoliberal 

TRANSICIONS 
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Projectes 2009                 Construcció de Pau 
 
Intervencions internacionals a favor de la pau i la seguretat 
 

Intervencions a Israel i els Territori Ocupat Palestí  
 
Nom:  Recolzament als moviments socials palestins i 
israelians que promouen un moviment noviolent contra el 
mur i la ocupació  
Contrapart: Comitè Popular de Bil’in  
(www.bilin-village.org) 
Pressupost: 38.000 €  
 
Nom:  Reforç de l’estratègia comunicativa de Palestine 
Monitor incloent un documental 
Contrapart:  Health Development Information Center 
(www.palestinemonitor.org) 
Pressupost: 30.000 € 
 
Nom:  Reforçant l’impacte de les estratègies de construcció 
de pau a Israel y Palestina 
Contrapart:  Department of Peace Operations 
(www.patrir.ro) 
Pressupost: 10.000 € 
 
Nom:  Acabem amb el cicle de violència promovent un 
moviment bidireccional per la pau 
Contrapart:  Combatants for Peace 
(www.combatantsforpeace.org) 
Pressupost: 20.000 € 
 
Nom:  Estratègia per donar visibilitat dels moviments 
noviolents entre el públic israelià  
Contrapart:  Popular Struggle Coordination Committee 
(www.popularstruggle.org) 
Pressupost: 60.000 € 
 
Nom:  Reforçant l’efectivitat dels moviments noviolents a Palestina  
Contrapart:  Popular Struggle Coordination Committee (www.popularstruggle.org)  
Pressupost: 20.000 € 
 
Nom:  Defensa Efectiva dels Drets Humans a la regió – Assistència legal gratuïta als Human 
Rights Defenders i defensa de la legalitat  internacional en Tribunals  Israelians 
Contrapart:  :  Michael Sfard i Gaby Lasky Law Office (Israel)  
Pressupost: 40.000 € 
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Projectes 2009                 Construcció de Pau 
 
Intervencions internacionals a favor de la pau i la seguretat 
 
 

Intervencions a la República de l’Iraq 
 
Nom: Recolzament al Fòrum Iraquià de la Noviolència  
Contrapart:  : Xarxa LAONF  
(www.laonf.net) 
Pressupost: 20.000 €  

 
Nom: Afavorir l’emergència d’una societat civil que 
aposta por la noviolència i la cultura de pau coma 
estratègia civil per a transformar el conflicte que viu  el 
país 
Contrapart:  : Xarxa LAONF  (www.laonf.net) 
Pressupost: 40.000 €  

 
Nom: Sensibilitzar a sectors amplis de la població iraquiana 
en la viabilitat d’una estratègia de resistència civil basada 
en la noviolència 
Contrapart: Xarxa LAONF  (www.laonf.net) 
Pressupost: 10.000 €  
 
 
 
 

Intervencions a la República del Líban 
 
Nom: Formació per a formadors en estratègia i acció 
noviolenta al servei de la transformació dels conflictes de la 
regió (participants de l’Iraq, Palestina, Líban,  Síria y 
Jordània) 
Contrapart: Permanent Peace Movement (www.ppm-
lebanon.org) 
Pressupost: 20.000 €  
 
Nom: Recolzament a la coordinació dels moviments 
noviolents de la regió (Iraq, Palestina, Líban,  Síria y 
Jordània) en matèria de publicacions, formació i anàlisis 
estratègic. 
Contrapart: Xarxa de Noviolència dels Països Àrabs 
(www.acnv.org) 
Pressupost: 40.000 €  
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Projectes 2009                 Construcció de Pau 
 
Intervencions internacionals a favor de la pau i la seguretat 

 
Intervencions a la República Àrab de Síria 
 
Nom: Estudi sobre els orígens i evolució històrica del 
concepte i pràctica de la Noviolència a l’Orient Mitjà 
Contrapart: Maaber (www.maaber.org) 
Pressupost: 10.000 €  

 
 
 
 
Intervencions al Regne Haxemita de Jordània 
 
Nom: Formació en gestió de conflictes, estratègia i acció 
noviolenta per a joves compromesos amb la construcció de 
pau  
Contrapart:  Xarxa de Noviolència de los Països Àrabs  
(www.acnv.org) 
Pressupost: 6.000 €  
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Projectes 2009                                    Incidència  
 
Incidència política per a promoure una acció exterior de pau  
 

Comunicació i sensibilització de les estratègies de construcció de Pau 
que executa la societat Civil de l’Orient Mitjà 
 
Nom: Publicació dels Quaderns NoVA sobre 
estratègies de Pau a l’Orient Mitjà  
Web: http://noviolencia.nova.cat/quaderns-nova 
Contrapart: IGMAN – Acció Solidaria 
Pressupost: 12.000 € 
 
Nom: Observatori de moviments noviolents que 
actuen a l’Orient Mitjà  
Web: http://www.resistencianoviolenta.org 
Pressupost: 4.000 € 
 
Nom: Sensibilitzar la societat civil espanyola en estratègies de 
cooperació amb l’Iraq. 
Contrapart: Casa Àrab i Dones de Negre  
Pressupost: 15.000 € 
 

Documentació i distribució d’estudis i investigacions 
 
Nom: Preparació i publicació de l’estudio: Vies de 
construcció de pau a l’Iraq  
Contrapart: DPO (www.patrir.ro)  
Pressupost: 10.000 €  
 
Nom: Publicació de l’estudi: Millorant la coordinació i 
l’efectivitat de les estratègies de construcció de Pau a 
Israel y Palestina 
Contrapart: DPO (www.patrir.ro)  
Pressupost: 10.000 €  
 
Nom: Preparació i publicació de l’estudi: Apartheid 
contra el Poble Palestí  
Contrapart:  Coordinadora d’entitats “Amb Palestina 
al Cor” (www.alcor.palestina.cat) 
Pressupost: 10.000 €  
 
Nom: Preparació i publicació de l’estudi: Espanya-
Israel: Relacions en matèria militar, armamentística y 
de seguretat.  
Contrapart: Centro Delàs de Justícia i Pau 
(www.centredelas.org)  
Pressupost: 10.000 €  
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Projectes 2009                                    Incidència  
 
Incidència política per a promoure una acció exterior de pau 
 
 

Promoció de estratègies civils en operacions de construcció i 
manteniment de la pau com a part de l’ acció exterior 
 
Nom: Trobada del Comitè Internacional de 
Nonviolent Peaceforce a Barcelona 
Contrapart: NP (www.nonviolentpeaceforce.org) 
Pressupost: 15.000 € 
 
Nom: Jornades de Promoció dels Serveis Civils de Pau 
(SCP): establint  una política pública  de SCP a 
Catalunya 
Contrapart: EN.CPS (www.en-cps.org) 
Pressupost: 20.000 € 
 
Nom: Preparació i publicació de l’estudi:  
Una  alternativa a les forces armades? Cap a un servei 
civil català per la pau. Balanç i perspectives dels SCP a 
Europa. 
Pressupost: 1.000 €  
 
 
Nom: Youth In Action 
Objectius principals del projecte:  
1: Enfortiment de la participació dels joves en la vida 
política, social, cultural, tant dins dels seus països, 
com en una perspectiva internacional. 
2: Promoure i donar suport a activitats d'educació no 
formal en la recomposició dels conflictes, l'enfortiment 
de la societat civil i les pràctiques democràtiques, el 
diàleg interètnic i interreligiós 
3: Realització i difusió d'una experiència de disseny 
de publicacions  
Pressupost: 11.419,50 €  



 9 

Projectes  2009                                 Transicions  
 

Alternatives interculturals a la Globalització Neoliberal 
 

 
Creació d’una xarxa de debat/acció accessible i multicultural per a 
consensuar alternatives al model neoliberal 
 
Nom: Barcelona Consensus 
www.barcelonaconsensus.org  
Pressupost 2009: 56.890€ 
Descripció: 
Durant tot el 2009, amb la implicació d'una xarxa d'organitzacions col·laboradores i el suport d'un 
Consell Assessor Internacional format per 28 persones de referència implicades en la construcció 
d'altres mons possibles (15 homes i 13 dones), estem elaborant el Barcelona Consensus sobre 
alternatives interculturals a la globalització neoliberal. Es tracta d'un procés participatiu que 
compta amb 300 experts, meitat homes i meitats dones, - de moviments socials, ONG, 
universitats ... - Proporcionals a la població de les diferents regions del món. 
 
Cada dos mesos els 300 experts poden enviar i valorar les propostes rebudes i sistematitzades per 
Internet sobre els 5 àmbits temàtics que hem considerat clau, per repensar el sistema 
internacional per intentar construir un nou consens alternatiu al Consens de Washington. 
  
1. Quin món volem. Propostes de nous valors i objectius globals. 
2. Quin món tenim. Propostes per viure en un món finit: recursos i població. 
3. Com hem de decidir. Propostes d'organització política global. 
4. Com hem administrar. Propostes d'organització econòmica i financera. 
5. Com hem de comunicar-nos. Propostes d'organització de la comunicació global. 
 
 
El Barcelona Consensus, tindrà la seva trobada públic el gener de 2011 en aquesta ciutat, i 
aportarà els resultats al Fòrum Social Mundial de Dakar, a finals del mateix mes. 
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Projectes  2009                                 Transicions  
 

Alternatives interculturals a la Globalització Neoliberal 
 
Acompanyament a la transferència entre centres de models educatius 
innovadors  
 
Nom: Educar per  transformar 
Pressupost: 11.000€ 
Descripció: 
Properament entrarà en vigor la polèmica LEC (Llei d'Educació de Catalunya), amb el 
desenvolupament del decret d'autonomia de centres i les disposicions relatives als equips 
directius. Els centres hauran d'assumir noves responsabilitats i gestions: Quins canvis reals 
comportarà?, Serem capaços d'aprofitar aquest nou marc per renovar l'escola?, Quin paper 
jugaran els claustres, les famílies, els municipis? 
Des Nova proposem contribuir a l'aprofitament positiu dels canvis dins del marc educatiu que 
s'acosten i transformar la crisi en oportunitat, aportant una visió externa del món educatiu fruit 
de l'experiència en altres projectes d'innovació, dins el procés de construcció d'una nova cultura 
o paradigma i d'organització social. L'escola sola no pot transformar la societat, però pot 
contribuir a això: l'educació és un dels motors indispensables i considerem que no pot renunciar 
al compliment d'aquesta funció. 
 
 Una primera aproximació realitzada durant el 2009, ens revela que alguns centres educatius ja 
estan treballant en aquesta direcció, desenvolupant processos de transformació en diversos 
àmbits, que han conduït a dibuixar un nou model d'escola, alternatiu al sistema convencional i 
viable en el marc social i legal vigent. Això ens ha fet plantejar saber com es configuren i difonen 
aquestes pràctiques i de quina manera es transfereixen. Ens hem proposat estudiar i posar en 
marxa mecanismes que contribueixin a donar suport i consolidar les respostes de l'escola davant 
de les necessitats socials i educatives així com a estendre aquestes pràctiques o models als 
centres que ho desitgin. 
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Principals relacions estratègiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÀMBIT ORIENT MITJÀ: 
 

Xarxa de Noviolència dels Països Àrabs NNAC (2007) 
Xarxa Iraquiana LAONF  (2007) 

Xarxa Internacional per a la Resistència Popular 
Noviolenta a Palestina - INPNPR (2009) 

Fundació Anna Lindh (2009) 

ÀMBIT ESTATAL: 
 
Plataforma Aturem la Guerra (2003) 
Federació Catalana d’ONGs per la Pau (2003)  
Amb Palestina al Cor (2008) 
Consell Català de Foment de la Pau (2008) 
Fòrum Social Català (2008) 
Ponts de Mediació (2008) 
 

ÀMBIT INTERNACIONAL: 
 
UBUNTU (2001) 
International Network of Museums for Peace (2003) 
One World Net (2003) 
Nonviolent Peaceforce - NP (2003) 
Forum Social Mundial (2003) 
Global Partnership for Prevention of Conflicts (2009) 

ÀMBIT EUROPEO: 
 

European Network of Civil Peace Services (2005)  
Associations and Resources for Conflict 

Management (2006)  
European Peace building Liaison Office (2009)  
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Donants i ingressos del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aportacions privades: serveis oferts per la entitat 29.579,68 € 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 108.800,00 € 

Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans 27.021,70 € 

Ajuntament de Barcelona - Programa Barcelona Solidària 177.866,64 € 

Youth in Action- Unió Europea 11.419,50 € 

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 200.000,00 € 

Diputació de Barcelona 1.954,66 € 

Donacions privades per a diversos projectes 73.562,38 € 

Ingressos per arrodoniment de l’Euro  121,07 € 

Ingressos financers 3.064,04 € 

Ingressos extraordinaris 5.217,36 € 

Altres donacions 678,05 € 

  

  

TOTAL 639.285,08 € 

 


