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L’any 2018 ha representat per a la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU un aprofundiment de les línies missionals de reflexió, 
formació i acció social per la pau, la convivència i la transformació social i, alhora, una renovació i nous impulsos.

Durant aquest any hem continuat expandint el Programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social, tant a Catalunya com a la 
República Dominicana: disposem de grups de joves líders -molts d’ells vivint en barris en risc d’exclusió social- treballant en els quatre 
eixos principals del Programa, això és, l’eix personal, l’eix relacional, l’eix social emprenedor (amb dos projectes d’intervenció social 
singulars a La Mina i Mataró) i hem començat enguany el quart eix d’autonomia pròpia, amb una mentoria social pròpia de Vitamina. 
Des del primer grup Vitamina al barri de la Mina -origen del Programa-, hem ampliat fins a 8 grups a Sant Adrià del Besòs, Santa
Coloma de Gramenet, Mataró, Tarragona i Reus. Hem realitzat la segona formació de formadors i formadores a Santiago de los
Caballeros i Santo Domingo de la República Dominicana, impulsant la creació i desplegament de 15 grups Vitamina amb joves
dominicans i haitians en risc d’exclusió social, grups facilitats per les persones formades per les formadores de la Fundació. Hem
completat l’equip de cinc facilitadores Vitamina amb la incorporació de dues formadores del Poble Gitano i una tercera formadora.

Hem impulsat la novena edició del Postgrau Universitari Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural realitzat
conjuntament amb la Universitat de Barcelona: enguany han participat alumnes de 5 països i tres continents diferents, facilitant eines 
teòrico-pràctiques  per millorar la convivència, el treball concret en favor d’una cultura de pau i la transformació i resolució pacífica 
conflictes en diversos entorns locals i nacionals.

Durant aquest any s’ha realitzat també un desplegament del Programa Intervenció Comunitària Intercultural com a entitat referent 
de la localitat de Santa Coloma de Gramenet des de 2017, conjuntament amb la Fundació La Caixa i els representants polítics i tècnics 
del mateix Ajuntament: s’han realitzat nombroses iniciatives per millorar la convivència i la cohesió social dels barris de Fondo, Raval, 
Safaretjos i Santa Rosa de la ciutat, culminant entre d’altres amb la Trobada Comunitària, amb presència de nombroses entitats de 
barri, representants institucionals, direcció de la Fundació i, en especial, amb una presentació pública dels joves del Grup Vitamina de 
la Fundació.

Hem dedicat recursos per a la renovació dels continguts sobre els nostres programes, la web, la presència les xarxes socials, així com 
la participació en diversos mitjans de comunicació nacionals i locals, incorporant una nova persona responsable de comunicació. Hem 
introduït millores organitzatives i gerencials amb la incorporació d’un nou responsable d’administració i una nova direcció de la
Fundació.

Aquest any fa 25 anys de la primera presentació pública de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU. Des del Patronat, de l’Equip, els i les 
joves Vitamina i els voluntaris de la Fundació hem iniciat un procés anual de preparació a diferents nivells d’aquesta efemèride,
involucrant Patronat, Equip Tècnic i persones voluntàries, i que projectem culminar el proper mes d’abril de l’any 2019. Un any més 
volem agrair la generositat de nombroses persones anònimes, les organitzacions privades i institucions públiques relacionades en 
aquesta Memòria i voluntaris que fan possible que tots plegats puguem continuar contribuint a edificar la pau en el segle XXI.

Jordi Palou-Loverdos
Director i Membre del Patronat

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR
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MISSIÓ

La missió de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és empoderar 
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 diàleg, mediació i altres vies de resolució
         pacífica de conflictes.

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 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
Empresària
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ACCIÓ SOCIAL PER LA PAU:
LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL

El Programa Vitamina és un projecte de lideratge 
ètic i de transformació social compromès amb 
joves de col·lectius de barris marcats per
l’exclusió perque esdevinguin un motor del canvi 
social del seu entorn.

Es tracta d’una formació experiencial en habilitats emocionals i socials
dirigides a joves d’entre 14 i 18 anys amb l’objectiu principal
d’empoderar-los perque es converteixin en referents positius i liderin
processos de transformació social.

Es treballen anualment 12 capacitats de lideratge ètic a nivell cognitiu,
conductual, emocional i transcendent a través de les intel·ligències
emocional, interpersonal, intrapersonal i espiritual.

Les sessions són grupals, es desenvolupen setmanalment i tenen una
durada d’una hora i mitja durant 4 anys:

PROGRAMA VITAMINA

Vitamina 2018 en xifres

    Augment quantitatiu de grups: el Programa Vitamina disposa de 23
grups de joves:

 u 8 grups a Catalunya: La Mina de Sant Adrià del Besòs, Mataró, 
      Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Reus.
 u 15 grups a República Dominicana: Santo Domingo, Santiago
      de los Caballeros i Sabana de la Mar.

    El Programa té impacte en 290 joves.

    La procedència, creences i cultures dels participants és
diversa (marroquina, pakistanesa, llatinoamericana, espanyola, gitana).

    Està en procés de creació 9 nous grups.

    Equip: 5 professionals que treballen a l’equip des de Barcelona (3) i
Tarragona (2) i 14 voluntaris.

    Ha començat la 1ra promoció del 4rt any del Programa Vitamina.

Any 1 - Eix Personal: Acompanyar el seu creixement en totes les 
dimensions i pontenciar els seus talents.

Any 2 - Eix Relacional: Potenciar vincles i relacions de qualitat, des 
del respecte i la integritat, amb l’entorn.

Any 3 - Eix Social Emprenedor: Sensibilitzar en la transformació
social. Formar i acompanyar en el desenvolupament d’un projecte 
d’intervenció social.

Any 4 - Eix Autonomia Pròpia: Donar suport, assessorar i
acompanyar als i les joves perque aconsegueixin la seva pròpia
autonomia personal i laboral.

A més, es realitza un seguiment individualitzar de cada participant i es 
treballa també amb la família i l’escola. El programa es complementa amb 
sortides, tallers trimestrals amb experts i expertes i amb un stage formatiu 
a l’estiu.
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Tarragona:

Aquest 2018, l’equip tècnic de Vitamina ha realitzat 2 Formacions de
Formadors Vitamina amb l’equip de professionals de Tarragona:

  u 1 del primer any Vitamina (Eix Personal):
                 Tarragona: 26 i 27 de gener (2ª part de la formació de l’Eix Personal).

  u 1 del segon any Vitamina (Eix Relacional):
                 Barcelona: 5 i 9 de novembre.

En total, 4 professionals han rebut la formació, 3 d’elles dones del poble 
gitano. Gràcies a aquesta formació faciliten 2 grups de joves Vitamina, un 
de primer any i l’altre de segon any.

República Dominicana:

El setembre, l’equip tècnic de Vitamina s’ha desplaçat a República
Dominicana per realitzar 3 Formacions de Formadors Vitamina: Lideratge 
Ètic i Transformació Social:

  u 1 del primer any Vitamina (Eix Personal):
                 Centro de Jesuitas (Santiago de los Caballeros).

  u 2 del segon any Vitamina (Eix Relacional):
                 Escuela La Hora de Dios (Santo Domingo) i al barri de San José La Mina
                 (Santiago de los Caballeros).

En elles han participat 30 professionals del món social i educatiu
(psicòlegs, psicopedagogs, educadors, mestres, etc.).

Pel setembre de 2019 s’estan organitzant dues formacions de tercer any Eix 
Social Emprenedor i una formació de segon any Eix Relacional.
Aquestes tres formacions donaran continuitat a la implementació del
Programa Vitamina a República Dominicana pel curs 2019-2020.

LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ SOCIAL:
FORMACIÓ DE FORMADORS

Activitats Vitamina 2018

Durant el curs, al Programa Vitamina es desenvolupen 5 tipus d’activitats:

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

  u Activitats mensuals amb familiars: a través de la mateixa
              metodologia es treballa 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 
              Vitamina (la Garrotxa). Creació d’un espai on tots els i les joves
              Vitamina comparteixen experiències i convivència.

  u Seguiment i feina comunitari: col·laboració i treball conjunt amb
              altres entitats dels diferents barris on es desenvolupa el programa
              amb l’objectiu de sumar sinergies i treballar per la transformació
              social de l’entorn dels i les participants.

Amb el patrocini de:
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6ICI - PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 
INTERCULTURAL

La Fundació Carta de la Pau i el Projecte ICI

El desembre de 2017 es firma 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 Projecte 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”.

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 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 pugui ser aplicada 
a les diferents localitats on actua el projecte i que serveixi per afavorir la 
convivència ciutadana intercultural, millorant les condicions de vida de tota la 
població.

El Projecte ICI es desenvolupa a 39 territoris de Catalunya i Espanya.

El procés comunitari arriba a la seva maduresa amb la
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

L’any 2018 ha estat el primer en el qual el Projecte ICI ha estat gestionat
íntegrament per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU. El seu
desenvolupament s’ha consolidat obrint noves perspectives per treballar a favor 
de la convivència i la cohesió dels barris de Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos.

La publicació de la Programació Comunitària ha estat un fet fonamental en la
concreció dels esforços compartits amb institucions, professionals i ciutadania, 
teixint un discurs positiu i transformador que situa el bé comú per sobre dels 
objectius particulars.

A més, neixen nous instruments d’informació comunitària amb la fulla informativa 
Compartir, un instrument off-line que permet tenir un contacte més directe amb 
la ciutadania juntament amb altres eines amb el calendari comunitari o la guia de 
recursos de la Serra d’en Mena.

L’àmbit de l’educació és el més dinàmic en aquest període desplegant una gran 
varietat d’activitats especialment en les Jornades Ciutat Educadora i el diagnòstic 
sobre el reforç escolar, el naixement d’un projecte emblemàtic de Suport Social a 
l’Acompanyament Familiar per l’Èxit Educatiu i, finalment, el projecte d’Educació 
360º d’Interaccions d’Aprenentatge.

En l’àmbit de la salut se segueix aposant a nivell ciutadà per la prescripció social, 
avançant cap a la seva futura implementació, i en el cas de l’alimentació, amb 
programes per nens i nenes de 0 a 3 anys.

Essent la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU entitat referent ICI a Santa 
Coloma de Gramenet, en aquest any s’han establert sinergies entre les diferents 
iniciatives ICI i el Programa Vitamina de la Fundació. Cal destacar l’organització per 
part de la Fundació, conjuntament amb l’Ajuntament i la Fundació La Caixa, de la III  
Trobada Comunitària de Serra d’en Mena, en la que han participat nombroses
entitats socials de la localitat i en la qual van tenir una intervenció destacada els i 
les joves del Grup Vitamina del municipi, amb presència també de les seves
famílies: es consolida així un exemple de convivència i cohesió social.
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POSTGRAU UNIVERSITARI EN CULTURA DE LA 
PAU, COHESIÓ SOCIAL Y DIÀLEG
INTERCULTURAL: APLICACIONS PRÀCTIQUES 
(IL3-UB) 2018-19

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’IL3, amb docents 
com:

u Francesc Torralba
u Begoña Román
u Jordi Palou
u Jordi Cussó 9 edició

FORMACIÓ

Ofereix les eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen 
construir una convivència social basada en una cultura de pau, edificar un 
món en el qual prevalguin valors, comportaments i actituds que rebutgin la 
violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació 
i la negociació.

Dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, és 
equivalent a 30 crèdits ECTS.

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: 2018 - 2019
 Directora: Dra. Begoña Román

 Modalitat: on-line, complementada amb tres sessions presencials
 per part de la directora i els tutors del curs.

 Participants

 u Alumnes: 17
 u Beques: 7
 u Països: Colombia, Guatemala, Reino Unido, China i España.
 u Perfils curriculars: educadors i treballadors socials, politólegs,
             mediadors, docents i filòsofs.

Destinataris

Aquest postgrau interdisciplinari està pensat per:

  u Agents socials que s’enfronten cada dia als conflictes originats per
              la convivència social en tots els seus nivells: educadors, mestres,
              professors, psicòlegs, personal sanitari, treballadors socials, juristes,
              responsables d’entitats no lucratives i ONGs.

  u Persones que per la seva feina a l’administració, ja sigui en
              Ajuntaments, diputacions o altres administracions, han de donar
              resposta a situacions de violència i falta de cohesió social.

  u Graduats o llicenciats en estudis com Humanitats, Filosofia,
              Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Història i Geografia.

  u Totes aquelles persones interessades a especialitzar-se en temes
              referents a la construcció d’una cultura de la pau en els diferents
              àmbits de la societat.

Organitzat conjuntament amb:
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La Fundació Carta de la Pau forma part del International 
Peace Bureau (IPB)

Des de l’any 2017, la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU forma part del 
International Peace Bureau, una 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.

Així, participa en els objectius actuals de l’IPB i contribueix a la creació d’un 
món sense guerres i al desarmament com a mitjà per aconseguir un
desenvolupament sostenible. Avui en dia integren el 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.

Trobada Internacional en el Camp de Concentració de Neuemngamme

             En el marc de la trobada internacional celebrada entre el 1 i el 3 de maig de 2018 en el Camp de Concentració de
             Neuemngamme i organitzada per Amicale Internationale KZ Neuengamme & Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 
             el director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, Jordi Palou-Loverdos, va ser convidat a intervenir en relació a
             iniciatives orientades a enfrontar els abusos del passat i transformació de ressentiments individuals i col·lectius en diferents
             conflictes com la situació de la violació sistemàtica de drets humans i dels crims massius i genocidis a Ruanda i a la República   
             Democràtica del Congo i en relació a la Guerra Civil espanyola i la dictadura i repressió del règim franquista. En relació a això
             últim, i en el marc de la publicació “Reflections- Family History affected by Nazi Crimes”, es va publicar el document “Audiències
             Memorials a Catalunya”. Es van iniciar també contactes internacionals per preparar una iniciativa de memòria orientada al
             reconeixement i a la pau a realitzar l’any vinent a Barcelona.

SENSIBILITZACIÓ 8

Del 5 al 8 de novembre de 2018, la Fundació Carta de la Pau dirigida a 
l’ONU ha participat al II Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i
Educació per la Convivència i la Pau celebrat a Madrid.

Es tracta d’un espai de trobada entre líders locals, organismes i xarxes 
internacionals, acadèmia, ONGD i societat civil destinat a obrir un procés 
conjunt de debat, reflexió i construcció de solucions que fomenten
entorns urbans capaços d’eliminar les expressions de violència.

Ivan Pera, responsable del Projecte ICI, Convivència i Sostenibilitat
Organitzacional de la Fundació, ha publicat l‘article Violència a l’esport en 
el Documento Conceptual sobre las violencias urbanas y educación para la 
convivencia y la paz editat per aiPAZ sobre la trobada.

II Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per 
la Convivència i la Pau



Nova pàgina web de l’entitat

   Disseny i creació d’una nova
   plataforma web per la Fundació
   amb l’objectiu de transmetre millor la
   feina de l’entitat i els seus projectes
   i amb una experiència d’usuari més
   eficaç i intuïtiva.

   Aquesta nova web, a més, permet
   actualitzar els continguts amb major
   regularitat i compartir amb els públics
   objectius informació d’interès perquè
   coneguin millor l’entitat.
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u 15 desembre 2018 - Radio ECCA:
Entrevista al Director de la Fundació 
sobre la pau dins dels ODS de l’ONU.

u Octubre 2018 - Universitas
Albertiana: ‘¡Muy buenas República 
Dominicana!’.

u 20 setembre 2018 - TV3:
Reportatge ‘Vitamina: un projecte
social per formar líders entre gitanos’.

u Setembre 2018 - Universitas
Albertiana: ‘Vitamina: el gozo de vivir’.

u 13 juliol 2018 - TV3: Reportatge
‘Joves de 15 anys es formen per ser 
líders en comportament ètic’.

LA FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Comunicació institucional

Des de l’Àrea de Comunicació s’ofereix informació sobre la missió, els
valors i les activitats de l’entitat i els seus projectes tant a través dels
canals propis com dels mitjans de comunicació.

A més, es realitza un treball periòdic d’informació i millora de la
comunicació institucional de l’entitat tant a nivell extern com intern 
perque totes les accions relacionades amb la Fundació Carta de la Pau 
dirigida a l’ONU enviïn un missatge unificat, coherent i de transmissió 
dels principals valors.

9

u 9 julioL 2018 - La Vanguardia:
Reportatge ‘ Vitaminas para el
movimiento vecinal’.

u 2 maig 2018 - Educació 360: Vitamina.

u 1 març 2018 - Gitanos.cat:
Entrevista ‘Belén Borja, dinamitzadora del 
projecte Vitamina’.

u  23 febrer 2018 - Gitanos.cat: ‘El
Projecte Vitamina aterra a Tarragona’.

u  18 febrer 2018 - Serramena.com: ‘El 
potencial humà de la Serra d’En Mena 
s’exhibeix a la III Trobada Comunitària’.
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BALANÇ ECONÒMIC 2018
Ingressos   288.000 euros*

Despeses   283.000 euros

10

Activitats

Overhead

Subvencions

Donacions

Altres ingressos

Regularización ejercicios ante-

BALANÇ ECONÒMIC 2017
Ingressos   208.000 euros

Despeses   194.000 euros

Activitats

Overhead

Subvencions

Donacions

altres ingressos

Regularització exercicis anteriors

*Després d’una regularització d’exercicis anteriors de -20.000 euros
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La Fundació Carta de la Pau, que des de gener de 2016 ocupa la
vicepresidència de l’Associació Espanyola d’Investigació per la Pau (aiPAZ), 
continua treballant junt amb l’associació i totes les entitats participants, 
en la investigació sobre la Pau amb l’objectiu d’analitzar-la des d’una
perspectiva multidisciplinària que comprèn l’eliminació de diferents for-
mes de violència, la promoció de la justícia, el respecte dels drets humans, 
el desenvolupament i la resolució pacífica de 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.

La Fundació Carta de la Pau a la vicepresidència
d’aiPAZ

Des de 2015, la Fundació s’integra en l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva, formada per 600 entitats més que treballen conjuntament per 
una ciutat més inclusiva i amb major qualitat de vida.

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.

Pel treball per la pau és clau tenir sinergies i unir esforços amb altres entitats i 
institucions amb objectius similars. Durant aquest any han treballat amb nosal-
tres nombrosos col·laboradors:

I tot això ha estat possible gràcies al suport de:

11

Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

Fundació Jaume Bofill:
Educació 360: a temps complert
La Fundació Jaume Bofill crea “Educació 360: a temps complert” per
donar suport a projectes d’intervenció social innovadors que tenen el 
repte de connectar l’aprenentatge en diferents temps i espais amb les 
persones. Dels 11 projectes presentats, el Programa Vitamina, junt amb 
Rellotge XXI i el Projecte ICI, van ser un dels 30 seleccionats.

Els objectius establerts han estat generar temps, espais i itineraris d’apre-
nentatge personalitzats, fomentar la motivació, implicació i participació 
juvenil en els barris i que el treball en xarxa i comunitari es converteixi en 
una metodologia educativa de referència, qualitat i èxit.




