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L’any 2017 ha estat un any de projectes i reptes 
marcats per un nou enfocament centrat en la
pacificació d’entorns, per l’inici de la
col·laboració amb el projecte ICI (Intervenció
Comunitària Intercultural) a Santa Coloma de
Gramenet, per la consolidació del programa
Vitamina i per la celebració del III Congrés
Internacional Edificar la Pau al Segle XXI, a 
República Dominicana.

L’acció social per la Pau i la Convivència és la línia 
d’actuació prioritària de la Fundació Carta de la 
Pau en total sintonia amb la seva missió: pacificar 
entorns. La Fundació treballa per la construcció de 
la convivència a peu de carrer, allà on cal reforçar 
la convivència i potenciar una cultura de la pau que 
generi cohesió social i construir noves relacions.

El Programa Vitamina de Lideratge Ètic i
Transformació Social ha estat la línia d’acció
prioritària en les tasques d’acció social de la
Fundació durant l’any 2017. Temps en què el
programa ha arrelat al barri de La Mina i s’ha 
expandit a altres indrets, com la consolidació de 
la col·laboració amb la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya (FAGIC) per portar Vitamina 
als nois i noies del poble gitano a Mataró,
Tarragona i Reus.

La necessitat d’una bona feina de reflexió que guiï 
l’acció social comporta, des de ja fa uns anys, a 
organitzar els congressos internacionals Edificar la 
Pau al Segle XXI. L’any 2017 s’ha celebrat a
Santiago de los Caballeros (República
Dominicana) i ha estat organitzat per la Fundació 
Carta de la Pau conjuntament amb la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra.

I abans d’acabar l’any, s’ha arribat a l’acord amb 
la Fundació Bancaria La Caixa i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet per ser la nova entitat 
referent que ha de coordinar el projecte ICI a la 
localitat. Tot un repte que ens il·lusiona.

ivan PEra - Director

Salutació del Director
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MISSIÓ

La missió de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és
apoderar persones per pacificar entorns.

Ho fem a través d’impulsar propostes de construcció de pau i 
convivència mitjançant:

u La reflexió i la investigació.

u La formació.

u La sensibilització.

u L’acció social transformadora en persones, col·lectius i territoris.

u La facilitació de diàlegs, mediació i altres vies de resolució
pacífica de conflictes.
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VISIÓ

La Fundació Carta de la Pau 
dirigida a l’ONU vol ser un agent 
de generació de convivència i 
pau, de transformació social i de 
progrés.

Impulsar accions que generin 
impacte social transformador i 
que consolidin una entitat i un 
projecte que ha de ser socialment 
perdurable i econòmicament 
sostenible.

VALORS

Per realitzar la nostra missió 
partim dels principis de la Carta 
de la Pau dirigida a l’ONU i, 
en especial, dels valors de la 
solidaritat, el cultiu de l’amistat, 
el diàleg, la resolució pacífica 
de conflictes, la reconciliació 
sense ressentiments, així com la 
memòria i la història orientades 
a la pau i a la democràcia en 
llibertat.

PATRONAT

Jordi Cussó
President
economista

franCEsC torralba
VicePresident
catedràtic FilosoFia Url

maria viñas
Patrona deleGada

i secretaria
llicen. treball social

david martinEz
tresorer
economista 

GEmma manau
Vocal
llicenciada QUímica

bEGoña roman
Vocal
ProF. FilosoFia Ub
Pdta comitè ètica 
serVeis socials de 
catalUnya

ulriCh frankEn
Vocal
llicenciat Farmàcia

Jordi Palou-lovErdos
director i Vocal
adVocat. exPert en mediació 
de conFlictes

tErEsa alsina
Vocal
emPresaria
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3ACCIÓ SOCIAL 
per la pau i la convivència
El programa d’acció social Vitamina té per 
objectiu apoderar noies i nois perque
esdevinguin referents positius i liderin
processos de transformació social en els 
seus barris i entorns personals.

vitamina 2017 En XifrEs:

u Augment quantitatiu de grups: de 2 al 2015 a 8 al 2017.

u Augment de presència territorial:

 Catalunya: La Mina (Sant Adrià del Besòs), Mataró, Santa  
 Coloma de Gramenet, Tarragona i Reus.

 República Dominicana: Santo Domingo, Santiago de los   
 Caballeros i Sabana de la Mar.

u Té un impacte en més de 45 noies i nois de Catalunya, 90
pares i mares i 80 noies i nois a la República Dominicana de
diversa procedència, creences i cultures.

u Activitats setmanals: més de 200 sessions setmanals pels 
joves en grups d’entre 12 a 15 participants i amb una durada d’una 
hora i mitja.

u Activitat mensual amb familiars: a través de la mateixa
metodologia per treballar paral·lelament famílies i joves.

u Activitats trimestrals: sortides d’impacte i xerrades de
sensibilització amb l’objectiu de conèixer altres projectes i agents 
emprenedors i de referència positiva.

u Colònies d’estiu: sortida de convivència conjunta de tots els 
grups de Vitamina (juny-juliol a la Garrotxa). Creació d’un espai on 
totes les persones que s’estan formant en lideratge ètic
comparteixen experiències i convivència.

u Equip: 5 professionals que treballen en equip des de
Barcelona (3) i Tarragona (2).

formaCió dE formadors - vitamina lEts

S’han format a més de 30 professionals del món social, relacionats amb els 
grups de República Dominicana (estiu) i Tarragona (tardor).

u Juny: Formació Vitamina a República Dominicana
       Professores: Mayra Angarita i Anabel Recio
       Formació per dos grups de formadors que implementen Vitamina a Santiago de 
        los Caballeros i Santo Domingo.

u Octubre 2017 - Juny 2018: Seminari Lideratge Ètic i
       Transformació Social
       Professor: Francesc Torralba

u Novembre: 1ª part: Formació Vitamina: Lideratge Ètic i 
       Transformació Social
       Professores: Alba Lorente i Flors Cirera
       Formació a professionals del poble gitano pels grups de Vitamina de Tarragona i 
        Reus.

Amb el suport de:

http://www.cartadelapaz.org/portal/se-forman-profesores-y-psicologos-de-republica-dominicana-en-liderazgo-etico/
http://www.cartadelapaz.org/portal/curso-liderazgo-etico-herramienta-para-la-tranformacion-social/
http://www.cartadelapaz.org/portal/curso-liderazgo-etico-herramienta-para-la-tranformacion-social/
http://www.cartadelapaz.org/portal/miembros-de-la-fagic-se-forman-en-el-programa-vitamina/
http://www.cartadelapaz.org/portal/miembros-de-la-fagic-se-forman-en-el-programa-vitamina/
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ICI, Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural

El desembre de 2017 es signa el conveni amb l’Obra Social “la Caixa” pel 
qual la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU passa a ser la nova entitat 
referent del Programa ICI a Santa Coloma de Gramenet amb el suport de 
l’Ajuntament del municipi.

La funció de la Fundació serà la d’encarregar-se de vertebrar les relacions 
entre tots els agents implicats i promotors del projecte com els tècnics,
l’Ajuntament i l’Obra Social La Caixa.

u Objectiu: afrontar el repte d’executar les accions proposades per la Serra 
d’en Mena a través de tres eixos: comunitat educadora, convivència i cohesió 
social i barris saludables.

El Programa ICI es desenvolupa en 39 territoris de Catalunya i Espanya.

la fundaCió Carta dE la Pau i El ProGrama iCi

“Junts per la convivència: Sumem esforços per
fomentar la convivència i la cohesió social amb la implicació 

de l’Administració, els professionals i la ciutadania”

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) fomenta la interacció i 
la convivència en zones amb una diversitat cultural significativa per crear una 
societat cohesionada. 

L’objectiu és generar un model d’intervenció social que es pugui aplicar a les 
diverses localitats on actua el programa i que serveixi per afavorir la
convivència ciutadana intercultural, millorant les condicions de vida de tota la 
població.   

Per aconseguir-ho, s’impulsa una nova manera de treballar en el camp social 
partint dels recursos que hi ha al territori i convertint en protagonista del seu 
propi desenvolupament a tota la comunitat:          

u Treballant des de l’àmbit de l’educació i de la salut comunitària.

u Impulsant processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorant 
les condicions de vida de tota la població.

u Capacitant el conjunt de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes 
i les problemàtiques de la nova realitat.

u Prevenint i revertint situacions de conflictivitat social en pro de la
convivència ciutadana intercultural.

Treballem en col·laboració amb l’Administració, tant local com estatal i amb 
entitats socials dels territoris per aconseguir que aquest projecte pugui
esdevenir un model extrapolable a altres barris i municipis.

http://serramena.com/
http://serramena.com/


III Congrés Internacional Edificar la Pau
República Dominicana, 26-28 juny 2017
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L’àrea de recerca se centra especialment 
en els Congressos Internacionals 
Edificar la Pau al Segle XXI. L’objectiu 
d’aquests congressos és reflexionar 
sobre l’edificació d’una pau positiva i 
propiciar un punt de trobada i intercanvi 
sobre la pau entre:

- L’acadèmia.
- El moviment per la pau.
- La societat civil.

u dEbats PrE ConGrEssuals GruPs d’EXPErts - Eixos temàtics de 
Mediació, Justícia Social, Migracions, Dona i Pau, Identitats i
Ciutats i Pau.

u rEunions GruP d’EXPErts dE barCElona - Sobre Ciutat i Pau. 
Participants:

   - Antònia Hernàndez. Directora de l’Associació Ciutats Educadores.
   - Jordi Hereu. President d’Idencity i ex alcalde de Barcelona.
   - Josep Mayoral. Vicepres. de Mayors for Peace i alcalde de Granollers.
   - Josep Oliva. Arquitecte i urbanista.
   - Josep Maria Pascual i Esteve. Economista i Sociòleg. Director
     d’Estratègies de Qualitat Urbana.
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u miGraCió - Amb Antonio Segura, advocat expert en dret migratori, i
Josep Palacios, assessor i tècnic del Departament d’Igualtat i Nova
Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró. Febrer, Palau Macaya.

u donEs i Pau - Amb Tica Font, directora de l’Institut Internacional
Català per la Pau (ICIP) i Thelma Álvarez, directora de documentals 
sobre la societat caribenya. Març, Palau Macaya.

u Ciutats i Pau - Amb Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona i president 
d’Idencity, Begoña Roman, professora de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona i experta en ètica, i Josep Oliva, urbanista.

INVESTIGACIÓ

aCtivitats

dEbats PúbliCs PrE ConGrEssuals a barCElona 2017

u WEb dEl ConGrés i ProGrama - www.edificarlapaz.org

u GalàXia dEl iii ConGrés - Ponents i experts participants i eixos
    temàtics.
    www.edificarlapaz.org/expertos-y-ponentes/

u manifEst dEl iii ConGrés - Manifest de Santiago per la Pau.
    www.edificarlapaz.org/manifiesto-de-santiago-por-la-paz/

mEmòriEs dEl iii ConGrés intErnaCional EdifiCar la Pau

Accedeix a les memòries aquí.

El ConGrés on-linE

http://www.edificarlapaz.org
http://www.edificarlapaz.org/expertos-y-ponentes/
http://www.edificarlapaz.org/manifiesto-de-santiago-por-la-paz/
http://cartadelapaz.org/wp-content/uploads/2018/04/Memorias2017.pdf
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6PONENTS I EXPERTS
III Congrés Internacional Edificar la Pau en el segle XXI
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Cursos
Amb la finalitat d’aportar eines per a la construcció d’un món en pau, 
des de l’entitat, l’any 2017 s’han realitzat els cursos següents:

postgRau en cultuRa De la pau, cohesió social i Diàleg 
inteRcultuRal: aplicacions pRàctiques (il3-ub) 2016-17

Aquest Postgrau pretén donar
resposta als reptes de les societats del 
s.XXI, per millorar la convivència i la 
interculturalitat en tots els seus nivells, 
de la mà de diferents experts:

u Francesc Torralba
u Begoña Román
u Jordi Palou
u Jordi Cussó 8edició

Cursos on-linE:

- Grans pensadores de la pau (març i setembre)
- Pacificar les organitzacions (març i octubre)
- Pacificar el final (març i octubre)
- Memòria, oblit i reconciliació (octubre)

sEminaris franCEsC torralba:

- Lideratge ètic (octubre 2017 a juny 2018)

FORMACIÓ

Amb el suport de:

Amb aquesta formació la Fundació pretén brindar les eines teòriques 
i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència 
social basada en una cultura de pau, edificar un món en què
prevalguin valors, actituds i comportaments que rebutgin la violència 
i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació i la 
negociació entre les persones, els grups i les nacions.

Es tracta d’una formació acadèmica 100% on-line impartida per la 
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i organitzada
conjuntament amb la Universitat de Barcelona a través de l’Institut 
de Formació Continua IL3.

Dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació
Superior, és equivalent a 30 crèdits ECTS i ha sigut reconegut pel 
Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Objectius

u Aportar a l’alumnat una base teòrica en matèria de cultura de la 
pau, interculturalitat i convivència social.
u Oferir un ampli ventall d’aplicacions pràctiques per solucionar 
problemes de pau i convivència en l’àmbit social.
u Dotar de les capacitats necessàries als participants per
implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

el postgRau en XifRes

Curs: 2016 - 2017
Directora: Dra. Begoña Román

Modalitat: on-line

Participants

u Alumnes: 16
u Beques: 9
u Països: Colòmbia, Espanya, Mèxic.
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la fundaCió Carta dE la Pau inGrEssa al intErnational 
PEaCE burEau (iPb)

Ingrés formal a l’International Peace Bureau, organització fundada el 
1891 com a resultat del Tercer Congrés Universal per la Pau celebrat 
a Roma i com a òrgan central i executiu de la Unió Internacional de 
les Societats per la Pau.

Els objectius actuals de l’IPB són treballar per un món sense guerres 
i el desarmament com a mitjà per aconseguir un desenvolupament 
sostenible. Avui dia integren l’International Peace Bureau unes 300 
organitzacions de 70 països, 10 de les quals, amb la integració de la 
Fundació Carta de la Pau, tenen seu a Espanya.

u bEGoña román; Palabras y discursos envenenadores
Col·lecció: Documentos en cultura de paz / 1
Maig, 2017
Edició digital disponible aquí.

u divErsos autors; Conclusions del grup d’experts de Barcelona 
sobre Ciutat i Pau
III Congrés Internacional Edificar la Pau al Segle XXI
Maig, 2017

u divErsos autors; Ciutats Més Humanes
Revista Barcelona Metròpolis
Gener, 2017

SENSIBILITZACIÓ

Publicacions

Presentació del Programa Vitamina de la Fundació al Foro Mundial 
de las Violencias Urbanas celebrat a Madrid a l’abril de 2017.

L’exposició ha anat a càrrec de la responsable del projecte, Alba
Lorente, qui ha explicat els objectius d’aquest i la seva metodologia.

PrEsEntaCió dEl ProGrama vitamina
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Durant la temporada 2016-2017, i ja havent 
participat durant la temporada 2015-2016, la 
Fundació continua amb un espai radiofònic de 
foment de la cultura de la pau a Ràdio Estel, 
dins el programa matinal Fórmula Estel, dirigit 
pel periodista Oriol Casals.

En aquest espai han estat entrevistats persones que des de 
diferents camps treballen per la pau, com: Juan Andrés Cano, 
Juan Ramírez, Natàlia Pla, Josep Mayoral, Pablo Castells, Maria 
Oianguren, L. Momoitio, Ana Barrero, Cecilia Babeito,
Carmen Magallón, David Bueno, Tica Font, Leticia Soberon o 
Arcadi Oliveres, entre d’altres.

Ràdio Estel

Organització i moderació del sopar-col·loqui “Ciutats i Pau: com
construir ciutats pacífiques” el mes d’Octubre. En total van assistir 
226 participants i es va celebrar conjuntament amb l’Àmbit Maria 
Corral d’investigació i difusió.

Ciutats i Pau: Com Construir Ciutats PaCífiquEs

http://www.cartadelapau.org
http://cartadelapaz.org/wp-content/uploads/2018/02/Palabras-y-discursos-envenenadores.pdf
http://http://edificarlapaz.org/wp-content/uploads/2017/05/Conclusions-paub-catala.pdf
http://http://edificarlapaz.org/wp-content/uploads/2017/05/Conclusions-paub-catala.pdf
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/wp-content/uploads/2017/01/BMM102.pdf
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u 19 Juny 2017 - La Hoja RD: La 
Fundación Carta de la Paz y la
PUCMM convocan el III Congreso 
Edificar la Paz en el Siglo XXI.

u 19 Juny 2017 - El Sol de Santiago: 
La Fundación Carta de la Paz y la 
PUCMM convocan el III Congreso 
Edificar la Paz en el Siglo XXI.

u 16 Juny 2017 - El Día: ‘La Carta 
de la Paz dirigida a la ONU’ article de 
David Álvarez.

u 1 Juny 2017 - Capgrós, Diari Digital 
de Mataró: Transformar els joves i 
els barris a través de les relacions 
personals.

u 21 març 2017 - Catalunya Ràdio: 
Col·laboració de la Coordinadora 
del Programa Vitamina i facilitadora 
de grups Alba Lorente al programa 
dedicat a la prevenció de la violència 
a casa i a l’escola.

la fundaCió Carta dE la Pau
En Els mitJans dE ComuniCaCió

sErvEi dE PrEmsa

Des del Servei de Premsa de la Fundació Carta de la Pau s’ofereix 
informació de les activitats de l’entitat mitjançant diferents canals 
i xarxes socials: web (www.cartadelapau.org), portal de notícies, 
Facebook, Twitter (@CartaPazONU) i Linkedin.
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u 17 març 2017 - El Periódico - Santa 
Coloma: El Programa Vitamina - 
Liderazgo ético y Transformación Social 
llega a Santa Coloma.

u 13 març 2017 - Diari Àrea Besòs: Els 
joves de la Mina del projecte Vitamina 
visiten el CAR de Sant Cugat.

u  10 març 2017 - Xarxanet: El progra-
ma Vitamina-Lideratge ètic i
Transformació Social arriba a Santa 
Coloma de Gramenet.

u  13 fEbrEr 2017 - Xarxa.net: Oberta 
la recepció de comunicacions del III 
Congrés Internacional Edificar la Pau.

u  8 GEnEr 2017 - El Periódico de
Catalunya: ‘Ciudad y paz’ article de 
Josep Oliva.
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BALANÇ ECONÒMIC 2016 BALANÇ ECONÒMIC 2017

Ingressos   179.166,91 euros

Despeses   177.314,61 euros

Ingressos   208.000 euros

Despeses   194.000 euros
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La Fundació Carta de la Pau, que des del gener de 2016 ocupa la  
vicepresidència de l’Associació Espanyola d’Investigació per 
a la Pau (AIPAZ), continua treballant junt amb l’associació i totes 
les altres entitats participants, en la investigació sobre la Pau amb 
l’objectiu d’analitzar-la des d’una perspectiva multidisciplinària 
que abarca l’eliminació de diferents formes de violència, la
promoció de la justícia, el respecte dels drets humans, el
desenvolupament i la resolució pacífica dels conflictes.

Des d’aquest treball en xarxa la Fundació reforça el seu
compromís amb els valors i les pràctiques que permetin la
construcció d’una cultura i una societat de pau.

AIPAZ està formada per associacions, centres, instituts i
persones relacionades amb la investigació i l’educació per la pau 
de tot l’Estat.

la fundaCió Carta dE la Pau 
a la viCEPrEsidènCia d’aiPaz

Des de l’any 2015, la Fundació Carta de la Pau s’integra en l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, formada per 600 entitats 
més, i treballa conjuntament amb elles per una ciutat més inclusiva 
i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

Es tracta d’un espai de participació, de cooperació público-privada i 
d’acció conjunta entre institucions i organitzacions, un espai
compartit entre govern i societat civil per a la inclusió social.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és 
a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta mitjançant 
la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per 
avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú
primordial: la inclusió social.

aCord Ciutadà PEr una barCElona inClusiva

Per al treball per la pau és clau crear sinergies i unir esforços amb altres 
entitats i institucions amb objectius similars. Al llarg d’aquest any s’ha
treballat amb nombroses entitats i institucions:

Amb el suport de:
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