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DICTÀMEN  DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT SOBRE EL PROJECTE BARCELONA CENTRE 

INTERNACIONAL PER LA PAU 
 

 
El Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament, havent estat informat del 
projecte de estatuts del Consorci “Barcelona Centre Internacional per la Pau” i en el marc 
de la seva competència per impulsar i promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la 

cooperació internacional a la ciutat, vol fer públiques algunes consideracions sobre 
aquest projecte:  
 

1. En primer lloc, expressem la nostra satisfacció per la creació d’aquest organisme, 
atès que pot ser un important instrument per al necessari i llarg treball de la 
nostra ciutat en la construcció d’una cultura de pau.  

 
2. En aquest sentit, ens alegrem que aquest projecte contribueixi a la recuperació 

per a la ciutat de l’emblemàtic espai del Castell de Montjuic, així com del 
simbolisme que representa la reconversió d’aquest espai en un equipament en 
favor de la pau i els drets humans, atès el seu paper històric en la repressió de les 
llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans de Barcelona i de Catalunya. 

 
3. No obstant això, considerem necessari que s’introdueixen en el projecte dels seus 

Estatuts algunes modificacions.   
 
4. D’una banda, considerem que la recent creació per part del Parlament de 

Catalunya del Institut Català Internacional per la Pau aconsellen establir 
mecanismes que garanteixin la necessària col·laboració i coordinació entre tots 
dos organismes. En aquest sentit, pensem que caldria trobar el nom més adient 
per al Centre que eviti tota confusió amb l’altre organisme d’àmbit català. 

 
5. Per altra banda, considerem necessari garantir que el futur Centre per la Pau 

desenvoluparà activitats fonamentades en la prevenció i resolució pacífica dels 
conflictes i en el valor de la cultura de la no violència. En conseqüència, cal 
garantir que no considerarà una prioritat l’activitat i rol de les forces armades i 
que el Centre no quedarà condicionat pel punt de vista o els interessos específics 
d’actors de caràcter militar o de la indústria d’armaments.  
 
 

6. Finalment, considerem necessari garantir, a través de la creació dels òrgans 
adients, que en el futur govern i gestió del Centre hi pugui participar activament 
la societat civil barcelonina, molt especialment aquells col·lectius amb una llarga 
trajectòria i experiència en la promoció de la cultura de la pau, així com d’aquest 
Consell de Cooperació al Desenvolupament. 
 

 
 
 
 
Barcelona, 18 de juny de 2009 


