
 

 
www.ai-cat.org 
Amnistia Internacional de Catalunya 
 
www.caub.org 
Club d'Amics de la UNESCO Barcelona. Associació 
creada l'any 1959 amb l'objectiu de difondre els ideals 
de la UNESCO, en especial l’agenda, classes d'idiomes 
i moltes altres activitats. 
 
www.fundacioproide.org 
ONGD que neix l'any 1992 de les escoles La Salle de 
Catalunya com a expressió i compromís a favor de la 
justícia i la dignitat dels pobles oprimits. 
 
www.fundacióperlapau.org  
Organització no governamental catalana nascuda el 
1983 amb l'objectiu de fomentar una opinió pública 
favorable a la pau, la desmilitarització, la no violència i 
la solidaritat. Treballa principalment en tres vessants: 
l'educació, la investigació i la mobilització per la pau. 
 
www.intermonoxfam.org 
ONG compromesa amb projectes de desenvolupament, 
acció humanitària, comerç just i campanyes de 
sensibilització. 
 
www.justiciaipau.org 
Organització que treballa per contribuir a crear una 
opinió pública més favorable cap al respecte dels drets 
humans fonamentals, la pau, la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social. 
 
www.mansunides.org 
ONGD catòlica, sense ànim de lucre que lluita contra la 
fam, la pobresa, la malaltia, la insolidaritat, la 
indiferència... 
 
www.metgesdelmon.org 
Associació de solidaritat internacional, independent, 
regida pel dret fonamental a la salut i a una vida digna 
per a tothom. Treballa tant en el Tercer món com en el 
Quart món. 
 
www.monsolidari.org 
Entitat sense ànim de lucre que treballa per a la 
cooperació solidària amb el Tercer món i que duu a 
terme projectes de desenvolupament per  millorar les 
condicions de vida de les poblacions més necessitades. 
 
www.pangea.org/org 
Moviment que ajuda les organitzacions i les persones 
que treballen per la justícia i el canvi social 
 
 
www.unicef.es 
L'UNICEF és l’agència de Nacions Unides que té com a 
objectiu garantir el compliment dels drets de la infància. 
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--------------------------pau 
I172 Lab - La guerra i la pau / Brigitte Labbé, 
Michel Puech. Barcelona: Cruïlla, 2001 

172 Pan - Pau i interculturalitat: una reflexió 
filosòfica / Raimon Panikkar. Barcelona: Proa, 2004 

291 Pan - El diàleg indispensable: pau entre les 
religions / Raimon Panikkar. Barcelona: Edicions 62, 
2003 

327 Pet - El dret a somiar: propostes per a una 
societat més humana / Riccardo Petrella. Barcelona: 
Intermón Oxfam, 2005 

327 Rom - Desarme y desarrollo: claves para armar 
conciencias / Raül Romeva Rueda. Barcelona: 
Intermón, 2000 

 
--------------------pacifisme 
 

I327 Ben - El llibre de la pau / Bernard Benson. 
Barcelona: Claret, 1984 

327 Ter - Cartas contra la guerra / Tiziano Terzani. 
Barcelona: RBA Integral, 2002  
 

-----------------------guerra 
 

339 Oli - Contra la fam i la guerra/ Arcadi Oliveres. 
Manresa: Angle, 2004 

355 Ban - Hijos de guerra: la vida cuando callan las 
bombas y los micrófonos / Magda Bandera. 
Barcelona: Plaza & Janés, 2002 
 

------------------solidaritat 
 

I339 Arm - Les organitzacions no governamentals 
(ONG): pau, drets humans, desenvolupament, 
ecologisme... / Jordi Armadans i Gil, Anna Tarrés i 
Vallespí. Barcelona: Graó, 1999 

I339 Nos - El nostre món: diferències nord-sud: 
petita crònica d'un desequilibri. Barcelona: Llibres de 
l'Índex, 2002 

332 Alb - Observatorio de los fondos de inversión 
éticos, ecológicos y  solidarios en España / Laura 
Albareda. Barcelona: ESADE: CEPES, 2001 

339 Gom - Solidaritats viscudes / Joan Gomis. 
Barcelona: Edicions 62, 1999 

339 Gui - Guía del viaje solidario / SETEM 
Catalunya. Barcelona : Salvat, cop. 2000 

339 Pon - El Moviment per a la solidaritat i les 
ONG de desenvolupament: crisi o reptes des d'una 
nova perspectiva? / Josep Pont. Barcelona: 
Fundació Rafael Campalans, 1996 

91(026) (100) Otr - Otros mundos: viajes 
alternativos y solidarios. Barcelona: Intermón 
Oxfam, 2004 
 

Contes infantils sobre la pau 
 

I* Ade - Paraules de pau / Marc Vicent Adell. 
Barcelona: Pirene, 1992 

I* Car - Leonor y la paloma de la paz / Maite 
Carranza. Madrid: SM, 2004 

I* Dam - Què és la pau? / Emma Damo. Barcelona: 
Beascoa: Intermón Oxfam, 2004 

I* Gre - Marieta / Quentin Gréban. Barcelona: 
Beascoa, 2003 

I* Llu - Vull una medalla! / Lluïsot. Barcelona: 
Destino, 1988 

I* Obi - Tants Iris com dracs / Miquel Obiols. 
Barcelona: Aura, 1991 

I* Par - El llibre de la pau / Todd Parr. Barcelona: 
Serres, 1984 

I* Pop - Per què? / Nikolai Popov. Barcelona: 
l'Arca, 1996 

I** Alc - La ronda de cada dia / Ricardo Alcántara. 
Barcelona: Edebé, 2001 

I** Car - El talp Eudald i en Pere Nodisparo / 
Maite Carranza. Barcelona: Cruïlla, 2001 

I** End - La sopera y el cazo / Michael Ende. 
Madrid: SM, 1993 

I** Kas - La conferencia de los animales / Erich 
Kästner . Madrid: Alfaguara, 1995 

I*** Gra - El gran llibre de la pau . Barcelona: 
Edebé, 1991 
 

 

 

 


