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Per a Nova és necessària una acció política ciutadana més enllà 
delspartitsiperaixòs’adreçaalaciutadaniainsatisfetaquenovolrestar 
passiva davant la percepció que les institucions convencionals no ofe- 
reixen respostes ni solucions a la crisi sistèmica que vivim arreu 
delmón. 

 

 
Nova - Centre per a la Innovació Social és una organització   no 
governamental (ONG), independent i sense afany de lu- cre 
que té per objectiu fomentar el coneixement i la pràcti-  ca 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. 

 
Amb  els  seus  programes   i   projectes,   l’equip   de   Nova  ha  
mostrat  que  la  innovació  social  pot  reeixir  en  àre-     es  
com  la  noviolència  activa,  la  democràcia   participati- va,  la  
transparència  i  la  recerca  d’alternatives  al  sistema. 

 
Al mateix  temps, per a Nova tant important és  desenvolupar 
i acollir noves iniciatives com posar en pràctica i generalitzar 
aquelles innovacions socials que ja existeixen. Aquest seria    el 
cas, per exemple, de NOVACT- Institut Internacional per a 
l’Acció Noviolenta, adherit a l’associació, que recupera la resi- 
stència noviolenta de Mahatma Gandhi a principis del segle XX. 

 
Nova confia en una ciutadania activa que practica la innovació 
social i que vol iniciar transformacions socials de llarg abast. 

La ciutadania té capacitat no només d’anàlisi sinó també de pro- 
posta. Si som capaços d’aplicar innovació i creativitat per  re-  soldre 
mil qüestions tècniques  en  el  món,  també  ho  hem  de  ser per 
resoldre  els  problemes  més  bàsics  de la  vida  de  la gent. 

 
Des de la seva constitució el 1999, Nova col·labora amb altres enti- 
tats i institucions que porten a terme projectes d’innovació social, 
noviolència activa, alternatives al sistema amb participació i tran- 
sparència. L’associació forma part de diverses aliances nacionals i 
internacionals,  ja que a través  dels seus programes desenvolupa  la 
seva activitat tant a Catalunya com a diferents països del món. 

 
De fet, una de les característiques de Nova és pensar localment però 
actuar globalment, ésa dir, que el que s’apliqui a nivell local pugui tenir 
impacte i aplicació a nivell global, ja que els reptes actuals que deriven 
de la globalització neoliberal són en la seva majoria d’abast mundial. 

 
Nova  -  Centre   per   a   la   Inovació   Social   (CIF   G-62083357)   té  
la  seva  seu  a  Barcelona,  a   Plaça   Catalunya   9,   5è   2a.   Està  
inscrita  com  associació  sense  afany   de   lucre   al   regi-  stre  de  
la  Generalitat  de  Catalunya  amb  el  número  23039/B 
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NOVACT -Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  pro-  mou 
accions internacionals de construcció de pau en situa- cions de 
conflicte.  L’Institut  neix  dels  esforços  de  la  socie-  tat civil per 
contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu. 

 
Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, 
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a movi- ments 
noviolents que treballen per la transformació social, i 
desenvolupa mecanismes d’intervenció civil pacífica per tal de 
protegir  a  poblacions  vulnerables  en  situacions  de  violència. 

 
Com un actor compromès i políticament independent, l’Insti- tut 
promou accions, idees innovadores, investigacions i for- mació 
amb l’objectiu d’influir en les polítiques de defensa, se- guretat i 
acció exterior a Europa i altres àmbits internacionals. 

 
Amb seu central a la mediterrània ciutat de Barcelona, NO- VACT 
és un projecte de Nova-Innovació Social. Nova està  regida  com  
una  organització  no  governamental  (ONG)  i  està qualificada 
davant les Nacions Unides. Rep el seu fi- nançament de ciutadans 
compromesos i institucions públi-  ques    que    li    permetin    
mantenir    la    seva independència. 

NOVACT lluita de forma noviolenta per aconseguir una societat 
lliure de conflictes armats i de noviolència en totes les seves di- 
mensions, basant-se fonamentalment en la Seguretat humana i   la 
Noviolència. Entenent la noviolència com una estratègia d’ac- ció 
transformadora per un món pacífic, just, digne i equitatiu. 

 

Per aconseguir el seu propòsit segueix les següents línies d’acció: 
 
Donar suport a moviments noviolents o de resistència civil pacífi- 
ca que treballin per la transformació de conflictes i/o situacions 
d’injustí- cia, garantitzant la seguretat humana i la cobertura de 
les necessitats bàsiques, desenvolupant els drets i les llibertats i 
promovent que les societats puguin viure sense por a que els seus 
valors i drets siguin atacats. 

 
Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de 
Pau per tal de protegir a les poblacions vulnerables en situacions 
de conflicte armat, a través de la creació de sistemes de prevenció 
de conflictes i construcció de pau, reconciliació i transició política, 
en els llocs que la societat civil local i/o les institucions representa- 
tives ho sol•licitin. 

 
Observar, investigar, facilitar i donar suport a processos de con- 
strucció de pau, mediació, manteniment de pau i prevenció de 
conflictes posant especial èmfasi en la promoció de l’Estat de Dret 
i la millora de la seguretat humana. 

 
Incidir per tal de que els actors governamentals , locals i interna- 
cionals, treballin a favor de la seguretat humana, la construcció 
de pau i la democràcia en totes les seves dimensions assegurant 
l’equitat de tracte, i el respecte a les diverses identitats. 
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Cooperació Internacional 
al desenvolupament, la pau i els DDHH 
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Títol del projecte Iniciatives locals per al desenvolupament comunitari a Bielorússia 
 
 
 

 

Descripció del projecte 
L’objectiu principal del projecte és  donar  suport  al  desenvolupa-  ment 
cap a una societat més participativa i democràtica a Bielorús-     sia a 
través de mitjans noviolents, mitjançant l’augment de les si- nergies entre 
la societat civil,  les  autoritats  locals  i  les  ONG,  així  com per promoure 
la idea d’una ciutadania activa entre la població. 

 
L’estratègia és involucrar i enfortir la capacitat d’organització social de Bie- 
lorússia - BHC, així com els activistes locals de les OSC i locals per dirigir-se 
cap a les necessitats de les comunitats locals / població mitjançant el desen- 
volupament i la implementació d’iniciatives locals, projectes i campanyes. 

 
 
 
 

Activitats 
 

-Tallers a activistes i implementació d’iniciatives locals, projectes i campanyes locals. Els tallers seran 
els següents: formació en la transformació social a través de la no violència, la formació en el desen- 
volupament i implementació d’iniciatives locals, projectes i campanyes per al personal de BHC, acti- 
vistes locals BHC, altres membres CSOs` locals i activistes no associats en tres regions de Bielorússia. 
-Desenvolupament i implementació d’una sèrie d’iniciatives locals, projectes locals i campanyes en 
tres regions de Bielorússia. 

País 
Bielorússia 
Valor total del projecte (euros) 
37.435 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris 
Organitzacions locals de la societat civil 
Origen dels fons 

Consell Nòrdic 

Dates (inici / final) 
01/12/2014 - 30/06/2015 

Sòcies: 
OEEC, BHC 
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Títol del projecte Major protecció per a la societat palestina a la Franja de Gaza, desafiant el clima d’impunitat 
 
 

 
Descripció del projecte 

Accions del projecte davant la situació de la Justícia i la Rendició de 
Comptes en relació amb els casos de drets humans en el Territori Palestí 
Ocupat en dos àmbits diferents: nacional i internacional. 

 

• Accions legals Nacional. 
 

• Acció legal internacional: 
 

A. Investigació internacional independent, incloent una Missió d’Investi- 
gació integrada 
B. Preparació Tècnica de la jurisdicció universal 
C. Preparació tècnica per a la Cort Penal Internacional 
D. Cooperació amb consulta Gaza CDH 

 

 

Activitats 
 

- Dur a terme una investigació i publicar informes. 
- Cinc advocats capacitats i casos legals llestos per a la seva presentació. 
- Preparació dels arxius de la CPI i la jurisdicció universal 
- Establiment de xarxes. 
- Presentar casos claus a la Comissió d’Investigació establerta pel Consell de Drets Humans de l’ONU. 
- Dur a terme una missió d’investigació encarregada de preparar la base probatòria d’aproximadament 8/5 dels casos, 
perquè puguin ser presentades als tribunals nacionals, ja sigui a Israel o a tercers estats. 
- Formació centrada en: 1.Recollida, evidència i preservació, 2. Documentació, 3. Tècniques d’entrevista 4. ‘Millors 
pràctiques’ quan s’entrevista a les víctimes de violacions de drets humans i testimonis. 

País 
Territori Palestí Ocupat (TPO) 
Valor total del projecte (euros) 
20.000 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris: Organitzacions de la societat 
civil, defensors i defensores dels drets 
humans palestins 
Origen dels fons 
ACCD 
Dates (inici / final) 
30/11/2014 - 31/05/2015 

 

Sòcies: 
PCHR – Palestinian Centre for Human 
Rights 
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País 
Territori Palestí Ocupat (TPO) 
Valor total del projecte (euros) 
396.568,54 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 

Beneficiaris 
Comunitats més vulnerables a la zona C de 
Cisjordània, la Franja de Gaza i Jerusalem Est 
Origen dels fons 
AECID 

Dates (inici / final) 
01/02/2014 - 01/02/2016 

Sòcies: Palestinian Center for Human 
Rights 

Títol del projecte Augment de la protecció de les persones protegides a Gaza i Cisjordània a través de l’enfor- 
timent dels mecanismes d’aplicació del DIH 

 

Descripció del projecte 
Objectiu general: 
Per millorar l’entorn de protecció per a les comunitats més vulnerables 
a la zona C de Cisjordània, la Franja de Gaza i Jerusalem Est, per l’enfor- 
timent de l’accés a la justícia i l’aplicació del DIH 

 

Resultats esperats: 
1) Millora de la qualitat de l’aplicació de la llei per les autoritats isra- 
elianes sobre els seus ciutadans i /o IAPA que participen en l’activitat 
delictiva a la zona C de Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza en 
obligar l’Estat d’Israel a defensar els seus deures sota la legislació israe- 
liana i la llei internacional 
2) Promoure l’adhesió al DIH internacional, centrat en l’observació, su- 
pervisió, documentació i anàlisi de violacions i la rendició de comptes 
3) Enfortiment dels mecanismes de coordinació entre els departaments 
jurídics de les ONG que treballen en la promoció de la protecció del DIH 
i els DDHH a Cisjordània i a la Franja de Gaza. 

 

Activitats 
- Monitoritzar i documentar totes les violacions de drets humans com a resultat de l’Operació Marge protector 
- Monitoritzar i documentar els danys causats a la infraestructura civil 
- Vigilar i documentar els atacs a centres de salut, hospitals, ambulàncies i personal mèdic 
- Intercanvi de bones pràctiques sobre la forma d’anàlisi de gènere en el context de la rendició de comptes ISPF i recopilació de dades 
- Realització d’almenys 4 activitats d’incidència per any basades en la promoció de l’humanitarisme amb una audiència de diplomàtics, 
organismes de l’ONU, SEAE, i els principals interessats. 
- Activitats de promoció en termes de comunicats de premsa, actualitzacions de camp, anàlisi estadística, difusió als mitjans de comu- 
nicació 
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Títol del projecte Observatori de les Empreses Militars I les companyes de Seguretat Privades i Drets Humans 
 

Descripció del projecte 
L’objectiu principal és el desenvolupament d’un Observatori de les 
EMSP (Empreses Militars I de Seguretat Privada) i els Drets Humans 
amb l’objectiu de documentar, analitzar i classificar els incidents de re- 
cursos humans comesos per contractistes privats en 4 països: Colòmbia, 
Iraq, Líbia i Palestina. 

 
L’Observatori d’empreses militars i de seguretat privades i els drets 
humans és un pilar fonamental de l’estratègia general de la Coalició 
Internacional per al Control de les EMSP. Aquesta plataforma composta 
per 37 organitzacions de la societat civil dels 5 continents busca limitar 
el procés de privatització de la guerra a través de la sensibilització so- 
bre les conseqüències d’aquest procés en l’Estat de Dret i les llibertats 
fonamentals que defineixen la nostra democràcia; i defensar a nivell 
internacional i nacional per establir instruments vinculants per regular 
el sector de les EMSP. Amb aquesta finalitat, creiem fermament en la 
importància de construir una investigació sòlida sobre l’ús de les EMSP, 
el tipus d’operacions, l’impacte sobre els drets humans i el procés d’e- 
stabilització i consolidació de la pau en aquests Estats “territorial”, i una 
altra informació rellevant. 

 

Activitats 
 

- Coordinació d’una plataforma de 24 investigadors internacionals i locals; 
- Creació d’una pàgina web amb informació clau pública i una base de dades amb informació 
clau sobre EMSP 
- Publicació de documents de política, incloent les principals conclusions de la base de dades 
en els països destinataris. 

País 
Colòmbia, Iraq, Líbia, Territoris Palestins Ocupats 

Valor total del projecte (euros) 
176.313 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris 
Remote control Network for social change 
Origen dels fons 
Remote control Network for social change 

Dates (inici / final) 
01/06/2014 - 01/06/2015 

 

Sòcies 
Oxford Research Group 



 

Títol del projecte Defensar els Defensors de Drets Humans en Acció. Reforçar les capacitats de les societats 
civils i les institucions per promoure els drets humans 

País 
Territori Palestí Ocupat/ Israel 

Descripció del projecte 
L’objectiu global és contribuir al respecte als Drets Humans i les Llibertats 
Fonamentals del poble palestí a través de l’enfortiment de l’Estat de Dret 
i la governabilitat democràtica local. 

 
Els objectius específics són augmentar les capacitats dels Defensors dels 
Drets Humans en 4 poblacions vulnerables de Cisjordània (Betlem, Bil’in, 
Nablus i Nabi Saleh) a través de la creació d’un sistema d’alerta prime- 
renca i resposta primerenca front polític i social violació dels drets dels 
palestins, en cooperació amb les autoritats locals i els organismes inter- 
nacionals. 

Valor total del projecte (euros) 
76.831€ 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
75% 
Beneficiaris: 
Organitzacions de la societat civil de Betlem, 
Bil’in, Nablus i Nabi Saleh, defensors i defensores 
de drets humans d’aquestes poblacions 

Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/08/2014 - 31/07/2015 

Sòcies: 
PSCC, PCHR, Who profits 

 

Activitats 
 

- Creació d’un sistema d’alerta i resposta primerenca de violacions dels drets polítics i socials en 4 poblacions vulnerables (Betlem, 
Bil’in, Nablus i Nabi Saleh) formades per 200 defensors dels drets humans entrenats i capacitats per recollir professionalment viola- 
cions de drets humans, en cooperació amb les autoritats locals i els organismes internacionals. 
- Reforç d’un observatori sobre violacions de drets humans, amb especial èmfasi en els drets polítics i socials, format per una base de 
dades, web col·laborativa i 3 investigadors jurídics per analitzar els casos documentats professionalment per produir 3 informes amb 
recomanacions concretes per protegir els drets dels palestins persones. 
- Establiment d’un sistema de comunicació per a la identificació i comunicació de greus violacions dels drets polítics i socials a través 
d’alarmes virals i campanyes dirigides principalment als organismes internacionals; 
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Títol del projecte Kaynine: nosaltres existim. Promoció dels drets LGBTI al Marroc 
 
 

 
Descripció del projecte 

Descripció detallada del projecte 
L’objectiu global és la promoció de l’entorn legislatiu, social i cultural fa- 
vorable a la plena integració dels membres del col·lectiu LGBTI com a 
subjectes de dret en la societat marroquina 

 
Els objectius específics són l’enfortiment, la protecció i l’exercici actiu dels 
drets de les víctimes de la discriminació per la seva orientació sexual i/o 
identitat de gènere per donar suport a l’empoderament del col·lectiu dels 
drets de LGBTI al Marroc. 

 
 
 
 

 

Activitats 
 
 

- Elaboració d’estudis i activitats de capacitació per reforçar les capacitats dels actors de la societat civil mar- 
roquina per documentar i analitzar violacions de drets humans i de llibertats fonamentals relacionades amb la 
discriminació de la comunitat LGBTI. 
-Disseny i implementació d’un programa educatiu basat en la transformació noviolenta 
- Establiment d’un grup d’advocats per donar suport a l’accés a la justícia de les víctimes de la discriminació i 
defensar davant els tribunals. 
- Suport psicosocial a les víctimes que han patit problemes socials o psicològics a causa de la seva orientació 
sexual. 
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País 
Marroc 
Valor total del projecte (euros) 
62.470 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
75% 

 
Beneficiaris: col·lectiu LGBTI, 
organitzacions de la societat civil 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
15/09/2014 - 15/09/2015 

 

Sòcies 
Casal Lambda, Association Théatre 
Aquàrium, Aswat 



 

País 
Territori Palestí Ocupat/ Israel 
Valor total del projecte (euros) 
446.793 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
25% 
Beneficiaris:  
Defensors i defensores dels drets humans als 
Territoris Palestins Ocupats 

Origen dels fons 
EuropeAid European Instrument for 
Democracy and Human Rights 
Dates (inici / final) 
01/10/2012 - 31/04/2014 
Sòcies 
Al Quds University, PSCC, Universitat de 
Barcelona, Active Stills 

Títol del projecte BEYOND WALLS, suport a les persones defensores de drets humans en 
els Territoris Palestins Ocupats 

 

Descripció del projecte 
Objectius del projecte: 
Millora de les condicions de drets humans en els territoris palestins ocu- 
pats, que aconseguir una pau justa a la zona, a través  de la millora de   la 
tasca dels Defensors de Drets Humans, i fomentar el respecte de les 
llibertats fonamentals. Reforçar les capacitats dels Defensors dels Drets 
Humans en els Territoris Palestins Ocupats per dur a terme el seu treball, 
protegir les seves vides i ampliar la seva acció. 

 

Resultats assolits: 
1. Augmentar la capacitat del Govern de Palestina, els interlocutors so- 
cials palestins i organitzacions de la societat civil perquè siguin promotors 
de la justícia social i els drets humans enfortint els ciutadans i participació 
de la societat civil en la protecció dels drets humans. 
2. Desenvolupament d’un marc operatiu i jurídic per al diàleg social i la 
participació ciutadana per a la protecció de defensors i defensores de 
drets humans. 
3. Empoderament de defensors i defensores dels Drets Humans a través de les capacitats i habilitats enfortides 
4. Acció de defensors i defensores de Drets Humans és més professional, eficaç i capaç d’administrar la seguretat i protecció 
5. Es fomenta el discurs públic sobre els drets humans i s’obre el debat polític en el tema dels Drets Humans. Així les organització local 
de drets humans van sortint del seu aïllament 

 

Activitats 
- Disseny i desenvolupament de capacitacions i tallers per millorar les capacitats del Govern de Palestina, els interlocutors socials pa- 
lestins i organitzacions de la societat civil perquè siguin promotors del diàleg social. 
- Disseny, coordinació, execució i avaluació de la campanya de sensibilització sobre els drets cívics 
- Disseny, execució, coordinació i avaluació d’un Diploma en línia d’Estudis Avançats en Dret Internacional i Resolució de conflictes 
noviolenta en col·laboració amb la Universitat Al-Quds i la Universitat de Barcelona. 
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País 
Marroc 
Valor total del projecte (euros) 
236.020 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris: 
Organitzacions de la societat civil, autoritats 
locals, periodistes treballant en mitjans de 
comunicació independents 
Origen dels fons  
AECID 
Dates (inici / final) 
20/01/2014 - 19/07/2015 

Sòcies 
Forum Marocain des Alternatives Solidaires 

Títol del projecte CONSOLIDAR: Intervenció per consolidar la transició democràtica al Marroc 
 
 
 
 

Descripció del projecte 
 

Contribuir a l’aplicació efectiva dels mecanismes de participació social in- 
closos en la nova Constitució del Marroc. L’objectiu principal del projecte 
és enfortir les capacitats de la societat civil marroquina per contribuir als 
processos de reflexió, disseny, desenvolupament i avaluació de les políti- 
ques públiques sota les disposicions de la nova Constitució del Marroc 
per tal de donar suport a la transformació socioeconòmica del país. 

 
Un enfocament participatiu a través de xarxes que se centraran en la con- 
solidació de les disposicions constitucionals relatives als mecanismes de 
participació democràtica i la llibertat de premsa. 

El projecte consta de quatre activitats principals: 
1) Foment de la capacitat dels actors de la societat civil marroquina en el 
disseny participatiu de les polítiques públiques a través d’integradors i 
múltiples actors estructures; 

2) Disseny de propostes basades en l’establiment de mecanismes de participació dels mecanismes de resolució de conflictes i regulació 
de la democràcia participativa i la participació ciutadana en l’elaboració de lleis i per tal d’enfortir la llibertat de premsa; 
3) L’enfortiment de l’estratègia de comunicació de les propostes per a la consolidació de les polítiques públiques a través d’una comu- 
nitat i un enfocament participatiu 
4) Reforçament de l’estratègia de promoció a nivell local 
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Activitats 
 

- Revisió dels mecanismes actuals per a desenvolupaments constitucionals en matèria de democràcia participativa i llibertat d’opinió i 
d’expressió; 
- Assessorament i assistència a les ONG locals i organització conjunta de tallers de capacitació 
- Disseny i desenvolupament de cursos de formació, inclosa la formació de formadors, en l’organització social, les campanyes d’imple- 
mentació i creació de xarxes; 
- Elaboració de propostes legislatives i assistència estratègica per a la seva aplicació. 
- Establiment de mecanismes d’alerta i resposta i de comunicació i promoció de violacions dels drets humans 
- Campanya de sensibilització dirigida als Drets Civils de les OSC locals i l’opinió pública amb l’objectiu de fomentar la seva participació 
en el procés. 
- Avaluació de l’estratègia d’incidència actual i formular recomanacions per augmentar la influència política en l’àmbit local. 

 
 
 

 



 

 
País 
Territoris palestins Ocupats, Líban, Egipte, Tunísia 
Valor total del projecte (euros) 
179.134€ 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
50% 
Beneficiaris 
Organitzacions de la societat civil 
Origen dels fons 
Ministeri d’Afers Exteriors espanyol 
Dates (inici / final) 
1a fase: 31/12/2012 - 31/12/2013 
2a fase: 01/03/2014 - 30/03/2015 
Sòcies: 
Foundation for the Future (Jordan) 

Títol del projecte Recolzar les transicions democràtiques a la regió MENA: reforçar les capacitats dels 
moviments socials emergents que promouen la democràcia i els Drets Humans 

 

Descripció del projecte 
L’objectiu del projecte és contribuir a l’aplicació efectiva dels mecanismes 
de participació social incloses en les noves Constitucions i els processos 
de transició. Es tracta d’enfortir les capacitats de les organitzacions emer- 
gents de la societat civil en aquests països per contribuir als processos de 
reflexió, disseny, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques en 
virtut de les disposicions de les situacions sociopolítiques. 
Es prioritza un enfocament participatiu a través de xarxes ben establertes 
millorant la reapropiació i la participació de les OSC en els processos. D’al- 
tra banda, aquests processos són especialment inclusives amb les dones 
i els joves i se centraran en la consolidació dels processos polítics en curs. 

 

Resultats assolits: 
1) Actors emergents de la societat civil identificats a Liban, Egipte, Pale- 
stina i Israel; 
2) Esmpoderar a les persones defensores de drets humans a través de 
l’enfortiment de les seves capacitats i habilitats. 
3) Taller en resolució i transformació de conflictes socials 
4) Exportar el “know-how” d’estrategies i desenvolupament de polítiques públiques d’Espanya als països destinataris 

 
 

Activitats 
- Identificació de les organitzacions de la societat civil emergents al Líban, Territoris Palestins Ocupats, Egipte i Tunísia. 
- Proporcionar assessorament i assistència a les ONG locals i organitzar conjuntament tallers de capacitació 
- Disseny i desenvolupament de cursos de formació, inclosa la formació de formadors, en l’organització social i la creació de xarxes 
- Elaboració de propostes i assistència estratègica per a la implementació d’aquest tipus de propostes. 
- Establiment de mecanismes d’alerta i resposta i de comunicació i promoció de violacions dels drets humans 
- Campanya de sensibilització adreçada a les ONG locals amb l’objectiu de fomentar la seva participació en els processos. 
- Avaluació de l’estratègia d’incidència actual i formular recomanacions per augmentar la influència política en l’àmbit local. 
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Títol del projecte Enfortiment de l’Alternativa Noviolenta: Millorar la seguretat humana a Israel i els Territoris 
Palestins Ocupats mitjançant l’establiment de CEWERS a la Ribera Occidental, inclosa Jerusalem 
Oriental. 

 
Descripció del projecte 

Objectiu específic del projecte: 
Desenvolupar i posar en pràctica Cewers que permetin a les comunitats 
de forma independent i eficaç prevenir la violència i enfortir el territori 
de la xarxa de Cewers. 

 

Resultats assolits: 
1) Els membres de l’equip Cewers tenen més capacitat per desenvolupar 
i posar en funcionament Cewers 
2) Es creen equips Cewers a les comunitats seleccionades i estan llestes 
per ser utilitzades 
3) Les comunitats entenen, donar suport i participen en les Cewers. 
4) Les comunitats han enfortit la relació i la millora de l’accés als agents 
de seguretat de l’Estat, millorant així la resposta dels actors de la segure- 
tat a les necessitats de protecció de la comunitat 

 
 
País 
Israel i els Territoris Palestins Ocupats (TPO) 
Valor total del projecte (euros) 
300.000 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Nom del client 
AECID 
Origen dels fons 
AECID 
Dates (inici / final) 
01/11/2012 - 01/02/2014 
Sòcies: 
PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael Sfard 
Law Office 

 
 
 
 
 

Activitats 
- Disseny, implementació i avaluació d’un protocol per a l’establiment d’un Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca davant el 
conflicte a Israel i els Territoris Palestins Ocupats; 
- Avaluació participativa de conflictes en els Territoris Palestins Ocupats i Israel; 
- Creació de capacitat per a les ONG locals. 
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Títol del projecte COAL·LICIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA. Suport a la promoció de la justícia social i l’Estat de 
Dret en el Territori Palestí Ocupat 

 

 
 

Descripció del projecte 
Objectiu general de la intervenció 
Augmentar la cohesió social de la societat palestina advocant per una 
transformació noviolenta del conflicte palestino-israelià. 

 

Objectiu específic del projecte: 
Enfortir les capacitats internes, la coordinació i la visibilitat estratègica 
internacional del moviment de persones defensores dels drets humans: 
“Comitè de Coordinació de Lluita Popular”. 

 

Resultats esperats: 
1. Augment de les capacitats, la preparació, organització i coordinació 
estratègica de la societat civil i els comitès populars que participen en 
accions noviolentes a Palestina. 
2. Augment de les capacitats del moviment noviolent palestí perquè el 
seu missatge s’escolti dins del Territori Palestí Ocupat, d’Israel i de la co- 
munitat internacional en general, millorant el coneixement i la sensibi- 
lització de les seves accions 

País 
Territoris Palestins Ocupats (TPO) 
Valor total del projecte (euros) 
402.500 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
20% 
Nº de personal proporcionat 
1 
Nom del client 
Al Maqdese 
Origen dels fons 
Ministeri d’Afers Exteriors espanyol 

Dates (inici / final) 
01/05/2013 - 31/12/2014 
Sòcies: 
Palestinian Centre for Human Rights, PSCC, 
Al Maqdese 

Activitats 
 

- Disseny i desenvolupament de cursos de formació i tallers 
- Disseny, implementació i avaluació d’un Diploma Avançat Executiu en Dret Internacional i Resolució de conflictes noviolenta 
amb la Universitat Al-Quds. 
- Establiment de mecanismes de comunicació i promoció per a l’alerta i resposta a les violacions dels drets humans 
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Títol del projecte Enfortiment de la participació efectiva i coordinada, el diàleg i el compromís cívic en el marc 
de les transicions democràtiques a la regió MENA 

 

 
 
 

Descripció del projecte 
 

L’objectiu global del projecte és enfortir la capacitat de la societat civil 
local al Líban, Síria, Palestina, Egipte, Tunísia i Jordània per participar d’u- 
na manera eficaç, coordinada i col·lectiva dins de processos estructurats 
i inclusius nivell local i regional. Processos orientats a la supervisió dels 
processos de reforma, el que contribueix a la formulació de polítiques i 
promoció dels drets i llibertats fonamentals. 

 
 
 
 

 
Activitats 

País 
MENA 
Valor total del projecte (euros) 
60.000 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
20% 
Nº de personal proporcionat 
1 
Nom del client 
Organitzacions de la societat civil i defensores 
dels drets humans de Líban Palestina, Tunísia 
Origen dels fons 
AECID 
Dates (inici / final) 
01/04/2013 - 30/04/2014 
Sòcies: 
Foundation for Future 

-Recerca i recol·lecció de recursos i materials que il·lustren la història dels moviments noviolents a la zona 
MENA. 
- Disseny de materials de capacitació, amb especial atenció a reunir les experiències de mobilització noviolenta 
a la zona MENA 
- Implementació del Programa de Postgrau en línia: “Transició i transformació de conflictes noviolenta” 
- Identificació dels actors clau i principals demandes de la societat civil local al Líban, Palestina, Egipte i Tunísia 
- Identificació dels facilitadors clau i actors d’Espanya que són capaços de compartir bons exemples de pràcti- 
ques 
- Quatre reunions (Líban, Palestina, Egipte, Tunísia) entre els principals representants de la societat civil i les 
institucions locals i espanyols amb la finalitat de fomentar una participació, el diàleg polític col·lectiu i eficaç 



19  

Títol del projecte Abordar la por: enfortiment de l’alternativa noviolenta 
 
 

Descripció del projecte 
Objectiu general: 
Empoderar les capacitats de les organitzacions de la societat civil per 
abordar la por i contribuir a la pau i la seguretat humana a Israel i el Ter- 
ritori Palestí Ocupat. 

 

Objectiu específic: 
Millorar les capacitats de la societat civil en 13 comunitats vulnerables de 
Cisjordània per establir un Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca de 
Conflictes (CEWERS), a nivell intern i transfronterer. 

 

Resultats esperats: 
1. Xarxa establerta de 13 CEWERS 
2. Reforçat el rol de promotors de l’Estat de Dret i l’accés a la justícia. 
3. Documentades les violacions de drets humans 
4. Comunicades les violacions de drets humans 
5. Reforçades les capacitats de construcció de pau de les organitzacions 
de la societat civil 

 

Activitats 
 

- Planificar i executar una campanya de sensibilització 
- Establir la xarxa de 13 CEWERS 
- Tallers i conferència específica per a dones 
- Campanya d’educació cívica 
- Resposta primerenca a les violacions de la Llei 
- Resposta primerenca a les violacions de drets humans 
- Alertes primerenques de violacions de drets humans 
- Programa educatiu de Consolidació de la Pau 

País 
Territoris Palestins Ocupats (TPO) 

Valor total del projecte (euros) 
355.130 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris: 
Defensors i defensores dels drets humans al 
territori Ocupat Palestí  
Origen dels fons 
EU, The EU Partnership for Peace Programme 2012 
Dates (inici / final) 
01/01/2013- 31/03/2014 
Sòcies: 
PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael Sfard Law Offi- 
ce, Coalition of Women for Peace. 
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Títol del projecte Project CANVI – Consolidació dels Actors Noviolents a l’Iraq 
 
 
 

Descripció del projecte 
 

Objectiu general: 
Desenvolupar una societat civil iraquiana capaç de participar en el procés 
de transformació noviolenta de conflictes, la promoció de la reconciliació 
nacional i la cultura de la pau 

 

Objectius específics: 
Consolidar les capacitats d’anàlisi de conflictes, la prevenció de conflictes 
i la reconciliació inter-comunitària; la promoció de les organitzacions de 
la societat civil noviolentes de l’Iraq; 

 
Reforçar la solidaritat i la promoció internacional cap a la transformació 
del conflicte iraquià, alhora que augmenta la presència i l’intercanvi d’ex- 
periències entre les ONG noviolentes de l’Iraq i la resta de la regió MENA. 

 
 
 
 

 

Activitats 
- Tallers de capacitació a les ONG locals 
- Investigació sobre les EMSP (Empreses Militars i de Seguretat Privades) i estratègies de construcció de pau locals 
- Avaluació del conflicte d’Iraq 
- Disseny i implementació d’un protocol d’incidència 
- Realització de conferències internacionals 

País 
Iraq 
Valor total del projecte (euros) 
295.944 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
80% 
Beneficiaris: 
Xarxa LAONF, organitzacions del fòrum Social 
Iraquià 
Origen dels fons 
Ajuntament de Barcelona 
Dates (inici / final) 
01/12/2011 - 30/11/2014 
Sòcies: 
PMSC Network 
LAONF Network 
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Educació al desenvolupament, 
incidència política i Participació 

 



 

Títol del projecte Construcció de la Pau, des de Catalunya a Palestina 
 
 

 
Descripció del projecte 

L’objectiu global és crear les condicions a Catalunya per facilitar una po- 
stura per promoure una solució justa i pacífica del conflicte actual entre 
Israel i Palestina. 

 

Els objectius específics són: 
 

- Sensibilitzar i informar la societat català sobre la situació de la constant 
violació dels drets humans que hi ha a Palestina, i sobre el seu paper en 
l’obtenció d’una solució pacífica i justa del conflicte. 
- Difusió i denúncia de la complicitat entre les empreses i/o institucions 
de Catalunya i l’ocupació il·legal de Palestina. 
- Augmentar l’efecte multiplicador de les accions i campanyes que s’estan 
duent a terme en solidaritat amb Palestina. 
- Promoure l’incidència a les institucions i associacions polítiques per de- 
nunciar les formes catalanes existents de complicitat i pràctiques relati- 
ves a l’ocupació il·legal de Palestina. 

Activitats 
 

- Revisió i investigació de documents. 
- Preparació i realització de seminaris i conferències per informar la societat de Catalunya. 
- Formació en universitats locals per a joves estudiants 
- Viatge d’estudi a Palestina per identificar les necessitats i les sinergies amb les ONG locals. 
- Disseny, implementació, capacitació i avaluació d’un Programa de Voluntariat Juvenil a Palestina. 
- Organització d’un camp de treball a Palestina. 
- Difusió dels resultats de la recerca a Catalunya i Palestina. 
- Campanya de promoció per a les organitzacions i entitats catalanes. 
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País 
Espanya /Territori Palestí Ocupat (TPO) 
Valor total del projecte (euros) 
6.360 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
70% 
Beneficiaris: 
Societat catalana 
Origen dels fons 
ACCD 

Dates (inici / final) 
01/12/2014 - 01/03/2016 
Sòcies: 
Servei Civil Internacional de Catalunya 
(SCI-CAT) 
Associació Catalana per la Pau 
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Títol del projecte Programa de formació a les ONG i associacions per reforçar la seva connexió amb Europa 
 
 

 
Descripció del projecte 

El projecte representa la segona fase d’una iniciativa institucional per 
millorar les capacitats dels administradors i administradores de les 
ONG catalanes i les persones directores per identificar noves fonts de 
finançament. 

 
L’objectiu principal del projecte és la formació dels participants en la 
identificació i comprensió dels nous programes europeus de cooperació 
2017-2020, seguint un enfocament de coaching basat en classes perso- 
nalitzades. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Activitats 
 

- Disseny i realització d’una formació en la identificació de programes de la UE i la recaptació de fons 
- Preparació de material didàctic 
- Organització de les sessions en línia 

País 
Espanya 
Valor total del projecte (euros) 
8000 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris: 
ONG Catalanes 
Origen dels fons 
ACCD 
Dates (inici / final) 
15/09/2014 - 31/12/2014 
Sòcies: 
CIEMEN 
Ajuntament de Barcelona 
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Títol del projecte Promoure la transformació de conflictes noviolenta a Catalunya 
 
 

 
Descripció del projecte 

 
L’objectiu global és garantir la protecció dels drets humans, la justícia i 
la democràcia a Catalunya mitjançant el desenvolupament d’estratègies 
noviolentes de canvi social. 

 
L’objectiu específic és l’enfortiment de la cohesió entre les organitza- 
cions i un teixit social organitzat per l’augment de la seva capacitat per 
desenvolupar estratègies noviolentes de canvi social. També és crucial 
per millorar la coordinació amb els mitjans de comunicació i les insti- 
tucions públiques, així com l’intercanvi d’experiències amb els agents 
internacionals per tal de millorar i enfortir les futures campanyes con- 
juntes, participar en el procés de presa de decisions i informar el públic 
sobre les accions de la societat civil a Catalunya . 

 

Activitats 
 
 

- Organització de formacions i tallers per a la transformació social. 
- Creació d’una eina de comunicació per facilitar l’intercanvi d’experiències i informació entre els participants, 
els beneficiaris i les parts interessades. 
- Disseny i implementació de tres campanyes de comunicació. 
- Càpsules informatives sobre l’efecte de transformació de campanyes, grups informals i les organitzacions 
noviolentes. 
- Establiment d’una plataforma en línia per arribar als socis internacionals 

País 
Espanya 
Valor total del projecte (euros) 
14.000 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris: 
Defensors i defensores dels drets humans de 
Catalunya 
Origen dels fons 
ACCD 

Dates (inici / final) 
01/09/2014 - 01/09/2015 
Sòcies: 
La Fede, Metromunster, SCI, Fundació 
UB, Periodisme plural 
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Títol del projecte Defender a quien Defiende / Defensar a qui Defensa 
 

 
Descripció del projecte 

El projecte té per objecte: 
 

- Protegir i donar suport als drets dels defensors i defensores de drets hu- 
mans i altres activistes que lluiten per tal de garantir un Estat de Benestar 
digne i just per a tothom. 
- Promoure la transparència i accés a la justícia per a les víctimes de vio- 
lacions de drets humans 
- Contribuir al desenvolupament de l’Estat de Dret a través de la partici- 
pació en la definició de polítiques públiques que garanteixin la seguretat 
humana i protegeixen els drets humans dels manifestants, defensors de 
drets humans i activistes dels moviments socials. 
- Enfortir la capacitat, l’acció i la coordinació dels defensors i defensores 
dels drets humans amb els investigadors, juristes i periodistes per guan- 
yar influència política, social i jurídic en la protecció efectiva dels drets hu- 
mans, així com la creació d’una política pública que garanteixi la seguretat 
humana a Espanya . 

Activitats 

 

-- 3 tipus de tallers de capacitació per a defensors de drets humans, periodistes i experts jurídics/advocats respectivament per millorar 
les capacitats de monitorització, comunicació i protecció 
- Base de dades de col·laboració nacional per registrar els casos, supervisar i oferir protecció davant violacions dels drets humans 
- Suport jurídic als defensors de drets humans i altres víctimes de violacions de drets humans 
- Desenvolupament d’accions legals per exigir les degudes investigacions de violacions de drets humans, l’accés efectiu a la justícia i la 
reparació per a les víctimes d’aquestes violacions. 
- Elaboració d’un informe, i la seva publicació a nivell nacional, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de polítiques públi- 
ques que garanteixin la seguretat humana i la protecció efectiva dels drets humans dels defensors 

País 
Espanya 
Valor total del projecte (euros) 
144.445 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
40% 
Beneficiaris  
Organitzacions de la societat civil de l’Estat 
Espanyol, defensors i defensores dels drets 
humans  
Origen dels fons 
EEA Grants Programa de Ciudadanía Activa  

Dates (inici / final) 
01/05/2014 - 30/09/2015 
Sòcies: 
Fundació Solidaritat UB, Ecologistas en 
Acción Icaria editorial, Asoci. DDHH 
Andalucía, Fundación UAM 
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- Accions d’incidència política, social i jurídica durant el desenvolupament de les polítiques públiques. 
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Títol del projecte DEMOCRACY IN MOTION Formació de Formadors per a la Transformació Social 
 
 
 
 
 

 

Descripció del projecte 
Objectiu general: 
Contribuir a la construcció de sistemes democràtics de salut a la regió 
euromediterrània, amb una perspectiva de baix a dalt d’empoderament 
de la societat civil noviolenta, augmentant el diàleg. 

 

Objectius específics: 
Organització de formació de formadors per als actors emergents d’Euro- 
pa per a la Transformació Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitats 
 

- Avaluació de Conflictes 
- Identificació dels actors emergents 
- Disseny i desenvolupament de tallers i capacitacions 

 

 
País 
Europa 
Valor total del projecte (euros) 
24.476 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
100% 
Beneficiaris 
Joves activistes de la Unió Europea 
Origen dels fons 
Youth in Action Program 
Origen dels fons 
Unió Europea 
Dates (inici / final) 
05/08/2013 - 04/08/2014 
Sòcies 
Proterra (Alemanya), Un Ponte Per… 
(Italia), Youth in the World (Georgia) 
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Títol del projecte Actua per la Democràcia real 
 

 

 
Descripció del projecte 

L’espai per millorar el treball de grups noviolents als països objectiu, 
avançar en les campanyes i vincular-los a accions conjuntes. D’altra ban- 
da, estem tractant de desenvolupar una nova línia estratègica de coope- 
ració per donar suport al activisme juvenil a Europa i a la regió del Caucas. 

 

Concretament: 
• Facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i procediments per a la tran- 
sformació social; 
• Augmentar el coneixement sobre la teoria i la pràctica de la transforma- 
ció social; 
• Desenvolupar la creativitat i l’esperit empresarial dels participants; 
• Capacitar els joves amb menys oportunitats o que viuen en contextos de 
conflicte i la injustícia amb la finalitat de convertir-se en agents de canvi; 
• Planificar accions conjuntes a nivell nacional o internacional, com nosal- 
tres la possible creació de la xarxa no violenta joventut per intercanviar 
campanyes recursos, eines, entre d’altres. 

 

 
Activitats 

 

- Disseny de materials i eines. 
- Disseny i realització de tallers i cursos de capacitació. 
- Avaluació i seguiment de les campanyes que es prepara durant l’entrenament. 

País 
Espanya 

Valor total del projecte (euros) 
23.117,9 € 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
75% 

Beneficiaris 

Organitzacions juvenils a Europa i Caucas 

Origen dels fons 
EU YiA - Injuve 
Dates (inici / final) 
01/05/2013 - 31/08/2014 
Sòcies: 
Azerbaijan Youth for Peace (Azerbajan), City Research 
Center (Armenia), Mouvement pour une alternati- 
ve Nonviolente (França), OPORA (Ucraïna)  
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Títol del projecte Activa’t! Si t’aturen no t’aturis, facilitant la participació política dels joves en risc 
d’exclusió social 

 

 
 

 
Objectius: 

 
Descripció del projecte 

País 
Espanya 
Valor total del projecte (euros) 
148.208,30€ 
Percentatge realitzat per l’entitat legal (%) 
90% 

- Experimentar i validar un model innovador d’activació social que pretèn 
enfortir les capacitats, la transformació personal i l‘empoderament de la 
ciutadania en situació de risc d’exclusió social per reforçar la seva parti- 
cipació política ciutadana. 

 
- Dotar-la de capacitats per dissenyar, implementar i avaluar processos 
de transformació social que actuïn sobre les causes de l’exclusió social 
amb una metodologia aplicada està inspirada en les experiències Transi- 
tion Towns, amb resultats contrastats a nivell internacional. 

 
 
 
 

Activitats 
- Identificar 72 joves entre 20 i 30 anys (ambós inclosos) en situació d’atur. 
- Reforçar les capacitats i empoderament d’aquests joves a través d’un procés 
innovador d’activació social 
- Dissenyar i presentar els projectes transformadors que mitiguin les causes de 
l’exclusió social i laboral. 
- Valorar i implementar els projectes a partir d’una estratègia de comunicació 
comunitària, associativa i d’incidència política per cercar recolzaments socials. 
- Avaluar el procés innovador d’activació social. 

Beneficiaris 
Pobl. Jove catalana 
Origen dels fons 
Plataforma de ONG de Acción Social i fons propis 
Dates (inici / final) 
08/05/14 -7/09/15 
Sòcies: 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Fundació privada María Auxiliadora 
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Con- 
sum Responsable, Associació Càmeres i Acció 
Associació Catalana d‘Enginyeria Sense Fronteres 
Associació Projecte Governament Democràtic 
Mundial, APGDM, Delibera - Serveis de Participa- 
ció Interactiva 
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Activitats a Barcelona 
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2 desembre. Participació en la tercera sessió (L’impacte de la privatització de la seguretat en els 
conflictes armats i les crisis humanitàries) de la “Jornada sobre seguretat i defensa. Les implica- 
cions de la privatització de la seguretat per a la gestió de la seguretat nacional i internacional” 
organitzada per l’Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat 
Pompeu Fabra i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 

6 i 7 octubre. Organització de les jornades “Primaveres Cremades? Orient Mitjà, focus d’un in- 
cendi” amb persones activistes de Tunísia, Egipte, Palestina i Líban a l’Ateneu Cooperatiu La Base 
del Poble Sec. 

 

11 juliol. Moció al Parlament de Catalunya, col·laborant amb la coalició Prou Complicitat, pel com- 
promís polític dels representants catalans per trencar vincles amb Israel a través de l’estratègia 
internacional noviolenta de Boicot Desinversions i Sancions. 

 
 

19 al 21 juny. Organització de la performance “La loteria dels somnis”, en col·laboració amb Te- 
atro di Nascosto, Prou Complicitat i ACNUR, Coincidint amb la setmana del Dia Internacional del 
Refugiat (20 de juny). Es va inaugurar un Camp de Refugiats a Barcelona (C/Encarnació, 64. Vila de 
Gràcia) i es va realizar una acció a la platja de la Barceloneta. 

 
 

19 juny. debat/xerrada sobre renda bàsica i renda garantida. Sixte Garganté, advocat i professor 
de la Pompeu Fabra, Joan Tardà, diputat d’ERC al Congrés de Diputats i Xisco Oliver, professor d’e- 
conomia aplicada de la UIB, presenten les propostes per a una reforma fiscal necessària. 
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4 juny. Reunió amb el Secretari d’Universitats i Recerca de Catalunya, Antoni Castell, per fer-li ar- 
ribar els resultats i adhesions de la mobilització pel BDS Acadèmic, posant èmfasi en la necessitat 
d’acabar amb la complicitat de l’apartheid a través de les institucions educatives. 

 

29 maig. Conferència sobre les energies renovables. Carles Riba, doctor enginyer industrial i pre- 
sident del MES i Anotonio M. Turiel, físic i matemàtic i investigador del CSIC, presenten algunes 
propostes al voltant de les energies renovables. 

 

 

15 maig. Accions d’incidència política i visibilitat de la Naqba, col·laborant amb la coalició Prou 
Complicitat: es va ocupar l’edifici de la Secretària d’Universitats i Recerca de Catalunya i es va fer 
una performance al barri de Gràcia, Barcelona. 

 
 
 

15 de maig. conferència sobre el repartiment del treball. Albert Recio, Doctor en Economia i Filka 
Sekulova, experta en Drecreixement, presenten algunes de les claus per afavorir el repartiment 
del treball, la reducció de l’atur i el canvi climàtic. 

 

 

11 al 13 abril. Participació al Fòrum Social Català amb la realització del taller “Estratègia noviolen- 
ta: de la criminalització dels moviments socials a la resistència civil massiva” i la col·laboració al 
taller de Prou Complicitat “Seguretat, Ocupació i Repressió com a negoci. La privatització de la 
seguretat a Catalunya”. 
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Abril. Oferta formativa per a la transformació social i personal. Nova - Innovació Social va oferir 
tallers orientats a la creació de projectes de transformació social per a infants, joves i adults i un 
curs de comunicació integrada. 

 

19 de març. Xerrada contra l’Europa del capital. Xerrada amb Benjamí Bastida i Albert Noguera. 

 

20 febrer. Presentació de l’informe “La Defensa, la Segureta i l’Ocupació com a negoci. Relacions 
comercials militars, armamentístiques i de seguretat entre Espanya i Israel”, amb la participació 
de Rafeef Ziadah, activista palestina pels drets humans i membre de la xarxa ControlPMSC, a la 
Facultat d’Història i Geografia de la Universitat de Barcelona. 

 
 

 

22 gener. Xerrada a Nova sobre “No a la llei Mordassa Aturar la Ley de Seguridad Ciudadana i l’as- 
setjament policial als moviments socials” Gerardo Pisarello, professor Dret Constitucional de la UB 
i Josep Jover, advocat, de la comissió jurídica del 15M. 
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