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1. La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU 

 

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és una entitat fundada a Barcelona l’any 2002. El mes de 

febrer d’aquell any, va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el 

número 1656. 

 

La seva finalitat és oferir propostes concretes que contribueixin a edificar la pau, a donar resposta a 

conflictes socials i desenvolupar oportunitats per enfortir la convivència pacífica entre persones i 

comunitats, tot això a partir dels continguts de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU, presentada nacional i 

internacionalment l’any 1993. Aquestes propostes i les adhesions a la Carta s’han presentat en quatre 

ocasions davant el Secretari General de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). 

 

 

 Misió 

 

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: 

 

- La reflexió i investigació. 

- La formació. 

- La sensibilització. 

- La acció social transformadora en persones, col·lectius i territoris. 

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

 

L’acció social per la pau, la convivència i la transformació social és una de las línies d’acció prioritàries 

de la Fundació en l’actualitat, atès a la gran demanda de propostes per a la convivència i la cohesió social 

en els moments que vivim. 

  

D’aquesta manera treballem per generar propostes per construir convivència i pau en els col·lectius, els 

barris i les ciutats on, o bé hi ha problemàtiques socials a les que donar resposta, o bé existeixen 

oportunitats que convé potenciar. Amb al nostra acció ajudem a transformar realitats socials, a resoldre 

problemàtiques, a recosir relacions socials malmeses, i a reconduir fractures socials. 

 

Ens alineem amb el que estableix el Preàmbul de la Carta de les Nacions Unides, en un exemple de 

sinèrgia entre la Societat civil i les institucions publiques a nivell local. 

 

També tenim en compte de manera molt especial la preparació intensiva per a la prevenció dels 

conflictes, la facilitació del diàleg, la mediació en conflictes i, en especial, el que la pròpia Organització de 

les Nacions Unides estableix com Directrius per una mediació en conflictes i gestió positiva dels 

conflictes a qualsevol nivell. 

http://cartadelapaz.org/la-fundacion/#patronato
http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012%28spanish%29_1.pdf
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La missió de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU està en línia con les directrius de les 

Nacions Unides en construcció de Pau, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la 

ONU -en especial els objectius nº 5- Igualtat de Gènere, nº 10-Reducció de les desigualtats,  nº 

11-Ciutats i comunitats sostenibles i nº 16-Pau, justícia i institucions sòlides- , i especialment 

ens enfoquem a tres resolucions específiques de l’ONU –en quant a joves i dones- sobre el seu 

important paper a la construcció de la Pau i la Convivència en qualsevol dimensió territorial i 

social: 

 

a) Resolució 2250 (2015) del Consell de Seguretat de l’ONU “Manteniment de la pau i la seguretat 

internacionals": destaca el paper clau que poden exercir els joves en la prevenció i resolució de 

conflictes i com agents crucials per la sostenibilitat, la inclusió i l’èxit d’iniciatives de manteniment i 

consolidació de la pau; reconeixent que han de participar activament en la configuració d’una pau 

duradora i contribuir a la justícia i la reconciliació. 

 

b) Directrius de les Nacions Unides per la prevenció de la delinqüència juvenil: per poder prevenir 

eficaçment la delinqüència juvenil és necessari que tota la societat procuri un desenvolupament 

harmoniós dels adolescents i respecti i cultivi la seva personalitat a partir de la primera infància. 

 

c) Resolució 1325 (2000) sobre dona i pau: es destaca l’important paper que exerceixen les dones en 

la prevenció i solució de conflictes i en la consolidació de la pau. Subratlla la necessitat que 

participin en igualtat i intervinguin plenament en totes les iniciatives encaminades al manteniment i 

foment de la pau i la seguretat, com també augmentar la seva participació en els processos de 

decisió en matèria de prevenció i solució de conflictes. 

 

En síntesi, les propostes de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU en relació a l’acció social en 

construcció de convivència, pau i cohesió social giren en torn a l’apoderament en lideratge ètic, a la 

gestió dels ressentiments, a la construcció de relats per desarmar la història, a l’enfortiment de la 

democràcia i la societat civil, al desenvolupament de processos de reconciliació i a l’establiment del 

diàleg entre parts d’improbables. 

 

 Visió 

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU te vocació de ser un agent de generació de convivència i 

pau, de transformació social i de progrés. Impulsa accions que generen impacte social transformador i 

que consoliden una entitat i uns programes que deuen ser socialment perdurables i econòmicament 

sostenibles. 

 

 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 i la 

reconciliació sense ressentiments, així com la memòria i història orientades a la pau i a la democràcia 

en llibertat. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)&referer=/english/&Lang=S
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
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1.1. El Patronat de la Fundació 

 

   

Jordi Cussó Porredón 
President 

 

Francesc Torralba Rosselló   
Vicepresident 

Maria Viñas i Pich 
Secretaria i delegada 

   

   

Jordi Palou-Loverdos 
Director i Vocal 

 

David Martínez García  
Tresorer 

Begoña Román Maestre 
Vocal 

   

   

Gemma Manau Munsó 
Vocal 

 

Teresa Alsina Cornellana 
Vocal 

Ullrich Franken   
Vocal 
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2. El programa Vitamina: Lideratge ètic i Transformació social 

 

Vitamina neix com un projecte de lideratge ètic i de transformació social per incidir directament en 

entorns marcats per l’exclusió social, o en risc de ser-ho, influenciats per líders negatius que generin 

dinàmiques que es perpetuen i són un obstacle al progrés i l’harmonia social. Es tracta d’una proposta 

que col·labora amb d’altres ja existents per a que, a través del treball corporatiu, es pugui aconseguir 

generar un veritable canvi social. 

 

El programa Vitamina està compromès amb persones i col·lectius de barris en risc d’exclusió social, 

proposant un treball de fons i llarg recorregut amb l’objectiu de  generar capital humà capaç de ser el 

motor del canvi social. Es tracta d’un Programa formatiu i de seguiment individual i grupal de 4 anys de 

duració que culmina amb un acompanyament fins a consolidar l’autonomia dels joves que han participat 

compromesament amb el Programa. 

 

Treballem amb joves referents líders dels barris. Ho fem concretament amb aquells que estiguin 

implicats i compromesos amb ells i elles mateixes i amb entitats dels seus barris, com per exemple els 

clubs esportius o casals. Volem que aquests i aquestes joves referents siguin els i les que apropin i 

difonguin els valors humans que promouran un canvi de qualitat en si mateixos i en les seves relacions 

socials, educatives, esportives, culturals i, en un futur, en les seves relacions laborals i professionals. Ens 

proposem fer un treball conjunt amb els i les joves, les entitats dels seus barris i els centres educatius als 

que pertanyen per trencar el cercle de l’exclusió social i apostar per un canvi real de qualitat. 

 

 

2.1. Objectius del Programa Vitamina 

 

Objectiu General de Vitamina 

 

 Apoderar preadolescents, adolescents i joves (nois i noies) per a que esdevinguin referents 

positius i liderin processos de transformació social en els seus barris i entorns personals. 

 

Objectius Específics de Vitamina 

 

 Potenciar el creixement dels joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el talent que hi 

ha en elles i ells. 

 Fomentar i madurar la implicació i el compromís dels i les joves amb el seu entorn (barri, 

família, amistats). Generar amb l’entorn vincles de qualitat, entenent-los com aquells que 

respecten i potencien la integritat de l’altre. 

 Reduir l’absentisme escolar i el fracàs dels participants del Programa. Educar en valors. 

 Dotar als i les participants de coneixements i habilitats en lideratge i en resolució pacífica de 

conflictes. 

 Potenciar el paper de la dona com a líder. 
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 Oferir als i les participants una xarxa de relacions que els sigui de profit a nivell personal i per 

promoure la transformació social del seu entorn. 

 Donar suport, assessorament i acompanyament per tal que els i les joves assoleixin la pròpia 

autonomia (personal i laboral) a partir del quart any de programa i a través de la mentoria.  

 

 

Objectius específics anuals de Vitamina 

 

Any 1. Eix Personal 

Potenciar el creixement dels i les joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el talent que hi ha 

en ells i elles.  

Valors que es treballen: fortalesa, resiliència, prudència, autonomia i temprança. 

 

Any 2. Eix Relacional 

Potenciar vincles i relacions de qualitat amb l’entorn. Entenem per vincle de qualitat aquell que respecta 

i potencia la integritat de l’altre. 

Valors que es treballen: justícia, equitat, responsabilitat, confidencialitat i confiança. 

 

Any 3. Eix Social Emprenedor 

Sensibilitzar en la transformació social. Formar i acompanyar en el desenvolupament d’un projecte 

d’intervenció social. 

Valors que es treballen: audàcia, constància, creativitat i proactivitat. 

 

Any 4. Eix Autonomia Pròpia 

Donar suport, assessorament i acompanyament a cada un dels i les participants per tal d’assolir la pròpia 

autonomia (personal i laboral). Fomentar el compromís actiu i comunitari de cada un d’ells i elles. 

Valors que es treballen: honestedat, emancipació, corresponsabilitat i competència. 
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2.2. Metodologia Vitamina 

 

 Els beneficiaris del Programa són joves d’entre 14 i 18 anys, vinculats amb entitats i 

compromesos amb ells mateixos. També comptem amb el compromís dels seus pares, mares i 

altres familiars. 

 Cada any es treballen 12 capacitats de lideratge ètic.  

 Transversalment, cada any treballen des de 4 nivells: cognitiu, conductual, emocional i 

transcendent. 

 I 4 intel·ligències: emocional (entendre les pròpies emocions i les de l’altre), interpersonal 

(establir vincles de qualitat amb l’altre i relacions positives), intra-personal (poder reconèixer i 

detectar les competències i virtuts pròpies de cada un i cada una) i espiritual (visió 

transcendent). 

 Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja setmanal i es desenvolupen en format grupal 

durant quatre cursos anuals. Hi ha també un seguiment individualitzat dels participants, dels 

seus familiars i dels seus tutors i tutores escolars. Es realitza una avaluació dual del programa. 

 

El Programa Vitamina s’estructura en 6 tipus de sessions: 

 

1) Sessions setmanals 

 

 

Els joves es troben una vegada per setmana en sessions 

d’hora i mitja i en grups tancats de 8 a 15 participants. En 

aquestes sessions es treballen els continguts pedagògics 

mitjançant la metodologia del Training Group combinada 

amb tècniques grupals i guiats per un equip 

interdisciplinar de professionals de la Fundació Carta de la 

Pau. 

 

 

 

2) Sortides i tallers trimestrals 

 

 

Durant el curs s’organitzen diferents sortides i activitats 

(tallers, conferències...) d’impacte per tal que els joves 

puguin conèixer agents i projectes d’emprenedoria i 

referencia positiva. 
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3) Stage formatiu d’estiu (anual) 

 

 

Sortida de formació i convivència conjunta i intensiva de 

tots els participants de Vitamina. Es realitza durant una 

setmana al Juny o Juliol i en un entorn natural que 

afavoreix la reflexió i meditació, a més de possibilitar, per 

exemple, la pràctica d’esport, excursions o activitats 

nocturnes. 

 

 

4) Seguiment i treball en xarxa 

 

 

 

Per altra banda, el Programa Vitamina col·labora i treballa 

conjuntament amb altres entitats dels diferents barris on 

es desenvolupa el programa, des de clubs esportius, casals 

o les mateixes escoles i instituts on estudien els 

participants. L’objectiu d’aquest treball en xarxa és sumar 

sinèrgies i treballar per la transformació social.  

5) Sessions familiars 

 

 

De forma complementària, un cop al mes es realitzen 

sessions amb els familiars dels participants. Es treballa 

també durant una hora i mitja en format grupal i aplicant 

la mateixa metodologia que amb els joves. Realitzen 

també alguns tallers d’impacte i, en aquest cas, es 

desenvolupen conjuntament amb els i les joves del 

Programa. 

 

6) Mentoría 

 

 

Quan els joves arriben al 4rt i últim any del programa, 

corresponent a l’Eix Autonomia, realitzen sessions 

individuals de mentoria amb un mentor o mentora 

voluntària que l’acompanyarà durant 6 mesos en trobades 

setmanals d’una hora. 
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2.3. El Projecte de Mentoria Vitamina 

 

El Projecte de Mentoria Vitamina és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones 

que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar suport individual als joves de 4rt any del Programa 

Vitamina. 

 

Els objectius són els d’acompanyar i fer el seguiment dels joves de 4rt any de Vitamina en el seu projecte 

vital; donar suport, assessorament i acompanyament per tal d’assolir la pròpia autonomia (tant personal 

com professional); fomentar el seu compromís actiu i comunitari, i continuar treballant les capacitats 

establertes al Programa Vitamina. 

 

La durada de la mentoria és de 6 mesos (aproximadament del gener al maig) i les trobades es realitzen 

de manera setmanal, tenen una hora de durada i s’acorden entre el jove i el mentor, sempre tutoritzades 

per l’equip tècnic del Programa Vitamina. En total es realitzaran 10 trobades. 

 

 

2.4. Els grups Vitamina 

 

Durant l’any 2018-2019 el Programa Vitamina disposa de 25 grups de joves (10 a Catalunya a les 

comarques del Barcelonès, Maresme, Tarragonès i Baix Camp, i 15 a la República Dominicana a les 

ciutats de Santiago de los Caballeros, Sabana de la Mar i Santo Domingo) i es troben en procés de 

creació 9 nous grups. En total, actualment el programa arriba a 290 joves.  

 

 

 Barcelonès i Maresme 

 

Grup 1: Grup de joves de Mataró Càritas, al barri de Rocafonda 

Data d’inici: Novembre de 2019.  

Any de formació: 1r Eix Personal.  

Descripció: 12 joves (7 noies i 5 nois) d’entre 14 i 15 anys. 

Grup 2: Grup de joves del barri de Cerdanyola i Pla d’en Boet a Mataró  

Data d’inici: Abril de 2017.  

Any de formació: 3r Eix Social Emprenedor.  

Descripció: 8 joves (4 noies i 4 nois) d’entre 15 i 16 anys. 

Grup 3: Grup de joves de Santa Coloma de Gramenet II  

Data d’inici: Març de 2019.  

Any de formació: 1r Eix Personal.  

Descripció: 17 joves (12 nois i 5 nois) d’edats entre 14 i 16 anys. Origen cultural divers. 
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Grup 4: Grup de joves de Santa Coloma de Gramenet I  

Data d’inici: Febrer de 2017.  

Any de formació: 4t Eix Autonomia.  

Descripció: 8 joves (6 noies i 3 nois) d’entre 17 i 18 anys. Origen cultural marroquí, llatinoamericà i 

espanyol. 

Grup 5: Grup de joves del barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs  

Data d’inici: Octubre de 2017.  

Any de formació: 3r Eix Social Emprenedor.  

Descripció: En procés de formació. 

Grup 6: Grup de joves del barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs  

Data d’inici: Gener de 2020.  

Any de formació: 1r Eix Personal.  

Descripció: En procés de formació. 

 

 Tarragonès i Baix Camp 

 

Grup 7: Grup de joves de Tarragona Centre  

Data d’inici: Octubre de 2017.  

Any de formació: 3r Eix Social Emprenedor.  

Descripció: 11 joves (3 noies i 8 nois) d’entre 14 i 18 anys. 

Grup 8: Grup de joves del barri de Torreforta a Tarragona  

Data d’inici: Octubre de 2018.  

Any de formació: 2n Eix Relacional.  

Descripció: 8 joves (4 noies i 4 nois) d’entre 12 i 14 anys. 

Grup 9: Grup de joves de Cambrils  

Data d’inici: Novembre de 2019.  

Any de formació: 1r Eix Personal.  

Descripció: 9 joves (5 noies i 4 nois) d’entre 12 i 14 anys. 

 

 República Dominicana 

 

Hi ha un total de 15 grups de joves Vitamina repartits entre les localitats de Santo Domingo, Sabana de la 

Mar i Santiago de los Caballeros. En total, prop de 150 joves reben la formació.  
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Grups de Santiago de los Caballeros 

Son joves que participen als programes de la Fundación Vanessa, entitat amb la que col·labora la 

Fundació Carta de la Pau, formant als formadors locals i assessorant-los per aplicar Vitamina. També són 

joves procedents de l’Escuela San Martín de Porres, l’Escuela José Alejandro i del Liceo Técnico Pastor 

Abajo. 

 

En total hi ha 4 grups de joves amb 10 - 12 participants d’entre 12 i 14 anys. 

 

Durant el curs 2017-2018 es va desenvolupar el primer any de la formació Vitamina (Eix Personal). 

Aquest curs 2018-2019 es desenvoluparà el segon any de la formació Vitamina (Eix Relacional). 

D’octubre a desembre de 2019 s’iniciarà el tercer any de la formació Vitamina (Eix Social Emprenedor).  

 

Grups de Santo Domingo 

Els i les participants son alumnes de les escoles de la Congregación de las Concepcionistas, concretament 

del Colegio La Hora de Dios i de l’Escuela de la Inmaculada Fe y Alegría. 

 

En total hi ha 10 grups de joves amb 9 – 11 participants d’entre 14 i 16 anys. 

 

Durant el curs 2017-2018 van desenvolupar el primer any de la formació Vitamina (Eix Personal). El curs 

2018-2019 es desenvoluparà el 2n any de la formació (Eix Relacional). D’octubre a desembre de 2019 es 

treballarà el tercer any de formació (Eix Social Emprenedor). 

 

Grup de Sabana de la Mar 

Els i les participants són alumnes del Liceo Virginia de Sabana. 

 

Hi ha un grup de 10 joves d’entre 13 i 15 anys. 

 

El curs passat es va desenvolupar el primer any de la formació Vitamina (Eix Personal). Aquest curs 2018-

2019 es desenvoluparà el 2n any de la formació (Eix Relacional). D’octubre a desembre de 2019 

treballaran el tercer any de la formació (Eix Social Emprenedor). 

 

2.5. La formació de facilitadors i facilitadores Vitamina-T 2018-2019 

 

Formació de Facilitadors/es amb l’equip de Tarragona 

 

L’equip tècnic de Vitamina de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU ha realitzat 2 Formacions de 

Facilitadors/es Vitamina: Lideratge Ètic i Transformació Social amb l’equip de professionals que faciliten 

els grups del Programa Vitamina a Tarragona i Reus, un de primer any i un altre de segon. És per això que 

la formació rebuda el 26 i 27 de gener a Tarragona es centrava en el primer any del Programa (Eix 

Personal) i la del 5 i 9 de novembre a Barcelona era sobre el segon any (Eix Relacional). 

 

En total, 4 professionals han rebut la formació, 3 d’elles dones del poble gitano. 
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Formació de Facilitadors/es amb l’equip de República Dominicana 

 

L’equip tècnic de Vitamina de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU ha desenvolupat 3 Formacions 

de Facilitadors/as Vitamina. D’aquestes 3 formacions, 2 van ser del segon any Vitamina (Eix Relacional) i 

1 del primer any Vitamina (Eix Personal). En total, 30 professionals del món social i educatiu (psicòlegs, 

psicopedagogs, educadors/es, mestres, etc.) han rebut Formació Vitamina.  

 

Aquestes formacions es desenvolupen a l’Escuela La 

Hora de Dios de Santo Domingo (una formació de segon 

any, veure imatge), en el barri de San José La Mina de 

Santiago de los Caballeros (una formació de segon any) 

i en el Centro de Jesuitas de Santiago de los Caballeros 

(una formació de primer any). 

 

Per setembre de 2019 s’estan organitzant dues formacions de tercer any Eix Social Emprenedor i una 

formació de segon any Eix Relacional. Aquestes formacions donaran continuïtat a la implementació del 

programa Vitamina a la República Dominicana del curs 2018-2020. 

 

 

Apertura de nous grups Vitamina a la República Dominicana 

 

Després de rebre la formació de formadors del primer i segon any Vitamina, s’està en procés d’obrir un 

total de 9 grups nous Vitamina pel curs 2018-2019. 

 

Santiago de los Caballeros 

La Fundación Vanessa, junt amb l’Instituto San Martín de Porres, està en procés d’obrir 2 grups de 15 

participants d’entre 13 i 15 anys. 

 

Sabana de la Mar 

El Liceo Virginia de Sabana està en procés d’obrir 1 grup de 12 - 14 participants d’entre 14 i 16 anys. 

 

Santo Domingo 

La Congregación de las Concepcionistas de Santo Domingo està en procés d’obrir 4 grups en el barri de la 

Herrera de Santo Domingo, dins de l’Escuela La Hora de Dios. 

 

L’Escuela Pituca Flores de Santo Domingo està en procés d’obrir 2 grups de 10 participants d’entre 12 i 

13 anys. 

 

2.6. Curs 2018-2019, visió global sintètica 

 

En total, durant el curs 2018-2019 el programa Vitamina disposarà de: 

 



 

15 
 

 10 grups a Catalunya i 24 grups a República Dominicana.  

 A Catalunya és present a 5 ciutats i barris diferents (La Mina de Sant Adrià del Besòs, Mataró, 

Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Reus). 

 Vitamina arribarà a diferents col·lectius (esportistes, moviments socials i culturals i poble 

gitano, entre altres). 

 Hi participaran uns 290 joves (nois i noies) i els seus pares, mares i familiars. 

 

 

2.7. L’equip del Programa Vitamina 

 

 

Jordi Palou - Loverdos 

Director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU 

Llicenciat en Dret (UB). Màster en Dret Penal i Ciències Penals (UB). Màster en 

Mediació i Resolució de Conflictes (URL). Mediador en conflictes i advocat 

acreditat a la Cort Penal Internacional. 

 

 

 

Clàudia Salas 

Responsable de Fundraising i referent del Programa d’Intervenció Comunitària 

Intercultural (ICI) 

Especialista en educació pel desenvolupament, Màster en Cooperació 

Internacional i Educació emancipadora, Màster en educació per la salut i la vida 

quotidiana i Màster en tècnic de gestió de projectes de cooperació 

Internacional.  

 

 

Ramon Buisan 

Responsable d’Administració 

Diplomat en Ciències Empresarials (UB), Postgrau en Inversió i finances (UB), 

Executive education focused program (IESE Business School),  Leadershirp 

program (BU). 
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Facilitadores del Programa Vitamina en el Barcelonès i Maresme 

 

 

María Domínguez 

Coordinadora del Programa, facilitadora i conductora de grups 

Llicenciada en Psicologia (UB) i Màster en Auto lideratge i conducció de grups 

(UB). 

 

 

 

 

Flors Cirera 

Facilitadora i co-conductora de grups 

Graduada en Psicologia (URL), Màster de Neurociències (UB), Postgrau en 

Psicoteràpia Integradora (UdG). 

 

 

 

 

Eva Sánchez 

Facilitadora i co-conductora de grups 

Llicenciada en Educació Social, Diploma en Lideratge, Facilitació de grups i 

Coaching.   

 

 

Facilitadores del Programa Vitamina en el Tarragonès 

 

 

Belén Borja 

Dinamitzadora del programa Vitamina i conductora de grups 

Graduat Escolar d’Educació Secundaria Obligatòria. 

 

 

 

 

 

Carmen Guiterrez 

Co-conductora dels grups Vitamina 

Graduat Escolar d’Educació Secundària Obligatòria. 
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Voluntariat i col·laboradors i col·laboradores de la Fundació 
 

 Magdalena Gámez Espinosa 

Fisioterapeuta i terapeuta de la Gestalt. 
  

 Mariela Caminada 

Dra. En Lideratge Comunitari 
 

 Jèssica Vázquez 

Educadora Social i Psicòloga. 
 

 Maria Torres Torres 

Infermera – Salut Mental i Psicòloga. 
 

 Sandra Gussinyer 

Dra. en Psicologia Mèdica. 
 

 Cristina Ordàs 

Nutricionista. 
  

 Roger Pera 

Director i actor de teatre. 
 

 Mònica Padrós 

Actriu i dobladora. 
 

 Begoña Román 

Dra. en Filosofia. 
 

 Carles Grau 

Emprenedor, empresari i arquitecte. 
 

 Antonia Hernández 

Educadora i ex responsable de Ciutats Educadores de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Consell assessor del Programa Vitamina 
 

 Francesc Torralba 

Catedràtic de Filosofia. Vice-president de la Fundació Carta de la Pau. 
 

 Begoña Román 

Doctora en Filosofia. Professora d’Ètica. Facultat de Filosofia (UB). Presidenta del Comitè d’Ètica 

de Serveis Socials de Catalunya. 
 

 Maria Viñas 

Traballadora Social. Delegada de la Fundació Carta de la Pau. 
 

 Jordi Cussó 

Economista. President de la Fundació Carta de la Pau. 
 

 David Martínez 

Empresari i emprenedor. Tresorer de la Fundació Carta de la Pau. 
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2.8. Entitats que col·laboren amb el Programa Vitamina 

 

Vitamina es realitza en col·laboració amb entitats que coneixen la realitat dels barris i les localitats on 

s’implanta el programa Vitamina:  
 

 
 

I amb el suport de: 
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3. Difusió i comunicació del projecte 

 

   

Article: ¡Muy buenas República 

Dominicana! 

Revista Digital de la Universitas 

Albertiana 

Octubre, 2018 

 

Experiència de la Formació de 

Formadors a la República 

Dominicana del Programa 

Vitamina. 

Reportatge: Vitamina: un 

projecte social per formar líders 

entre gitanos 

TV3, Televisió de Catalunya 

20 de setembre, 2018 

 

Reportatge sobre el Programa 

Vitamina i la feina que 

desenvolupa amb el poble 

gitano per formar líders que 

transformin el seu entorn social. 

Article: Vitamina: el gozo de 

vivir 

Revista Digital de la Universitas 

Albertiana 

Setembre, 2018 

 

Stage d’estiu del Programa 

Vitamina que reuneix a tots els 

grups de Catalunya per realitzar 

una setmana d’activitats i de 

convivències el juny de 2018. 

   

  
 

Entrevista i documental: Joves 

de 15 anys es formen per ser 

líders en comportament ètic 

Televisió de Catalunya (TV3) 

13 de juliol, 2018 

 

Entrevista als joves i a l’equip 

tècnic del Programa Vitamina 

del grup de Cerdanyola i Pla d’en 

Boet de Mataró. 

Reportatge: Vitaminas para el 

movimiento vecinal 

La Vanguardia 

9 de juliol, 2018 

 

Sobre el programa Vitamina i el 

Grup Vitamina de Joves de Santa 

Coloma de Gramenet. 

Article: El programa Vitamina 

per a joves gitanos arriba a 

Tarragona 

Notícies TGN 

5 de juny, 2018 

 

Arribada del Programa Vitamina 

a la ciutat de Tarragona per 

treballar el lideratge ètic i la 

transformació social amb els 

joves gitanos. 

   

http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/412-muy-buenas-republica-dominicana
http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/412-muy-buenas-republica-dominicana
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/vitamina-un-projecte-social-per-formar-liders-entre-gitanos/video/5787092/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/vitamina-un-projecte-social-per-formar-liders-entre-gitanos/video/5787092/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/vitamina-un-projecte-social-per-formar-liders-entre-gitanos/video/5787092/
http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/408-vitamina
http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/408-vitamina
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/joves-de-15-anys-es-formen-per-ser-liders-en-comportament-etic/video/5777142/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/joves-de-15-anys-es-formen-per-ser-liders-en-comportament-etic/video/5777142/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/joves-de-15-anys-es-formen-per-ser-liders-en-comportament-etic/video/5777142/
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20180709/282102047432350
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20180709/282102047432350
http://www.noticiestgn.cat/2018/06/05/el-programa-vitamina-per-a-joves-gitanos-arriba-a-tarragona/
http://www.noticiestgn.cat/2018/06/05/el-programa-vitamina-per-a-joves-gitanos-arriba-a-tarragona/
http://www.noticiestgn.cat/2018/06/05/el-programa-vitamina-per-a-joves-gitanos-arriba-a-tarragona/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/vitamina-un-projecte-social-per-formar-liders-entre-gitanos/video/5787092/
http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/408-vitamina
http://www.universitasalbertiana.org/component/k2/412-muy-buenas-republica-dominicana
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/joves-de-15-anys-es-formen-per-ser-liders-en-comportament-etic/video/5777142/
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20180709/282102047432350
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Article: Vitamina 

Educació 360 

2 de maig, 2018 

 

Vitamina ha sigut seleccionat 

per Educació 360: Educació  a 

Temps Complet de la Fundació 

Jaume Bofill, una iniciativa en la 

qual participen programes, 

projectes i serveis educatius de 

tota Catalunya. 

Article: El Projecte Vitamina 

aterra a Tarragona 

Gitanos.cat 

23 de febrer, 2018 

 

Presentació del Programa 

Vitamina a Tarragona i de la 

tasca que es desenvoluparà amb 

els joves de la ciutat. 

Entrevista: Belén Borja, 

dinamitzadora del projecte 

Vitamina 

Gitanos.cat 

1 de març, 2018 

 

Entrevista realitzada a la 

dinamitzadora del Programa 

Vitamina a Tarragona, Belén 

Borja, sobre el nou projecte que 

es desenvoluparà a la ciutat. 

   

   

Article: El potencial humà de la 

Serra d’En Mena s’exhibeix a la 

III Trobada Comunitària 

serramena.com 

18 de febrer, 2018 

 

Presència de la Fundació Carta 

de la Pau i dels joves del 

Programa Vitamina a la III 

Trobada Comunitària del 

Programa Serra d’en Mena. 

Article: La Carta de la Pau 

referent del projecte ICI 

cartadelapau.org 

27 de desembre, 2017 

 

Presentació de la Fundació com 

a entitat referent del Programa 

d’Intervenció Comunitària 

Intercultural (ICI) de Santa 

Coloma de Gramenet. 

Articles sobre activitats de 

Vitamina 

cartadelapau.org 

27 y 29 de desembre, 2017 

 

Sortides amb els joves del 

Programa Vitamina de Santa 

Coloma de Gramenet i de 

Mataró a Climbat-Badalona i a 

Caixa Fòrum. 

http://cartadelapaz.org/noticias/
http://cartadelapaz.org/proyecto-ici-de-santa-coloma-de-gramenet/
http://serramena.com/el-potencial-huma-de-la-serra-den-mena-sexhibeix-a-la-tercera-trobada-comunitaria/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/03/01/volem-convertir-joves-liders-dinfluencia-positiva/
https://www.educacio360.cat/vitamina/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/02/23/projecte-vitamina-aterra-tarragona/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/02/23/projecte-vitamina-aterra-tarragona/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/03/01/volem-convertir-joves-liders-dinfluencia-positiva/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/03/01/volem-convertir-joves-liders-dinfluencia-positiva/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/03/01/volem-convertir-joves-liders-dinfluencia-positiva/
http://serramena.com/el-potencial-huma-de-la-serra-den-mena-sexhibeix-a-la-tercera-trobada-comunitaria/
http://serramena.com/el-potencial-huma-de-la-serra-den-mena-sexhibeix-a-la-tercera-trobada-comunitaria/
http://serramena.com/el-potencial-huma-de-la-serra-den-mena-sexhibeix-a-la-tercera-trobada-comunitaria/
http://cartadelapau.org/projecte-ici-de-santa-coloma-de-gramenet/
http://cartadelapau.org/projecte-ici-de-santa-coloma-de-gramenet/
http://cartadelapau.org/noticies/
http://cartadelapau.org/noticies/
https://www.educacio360.cat/vitamina/
http://www.gitanos.cat/index.php/2018/02/23/projecte-vitamina-aterra-tarragona/
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Article: Transformar els joves i 

els barris a través de les 

relacions personals 

Capgrós, Diari Digital de Mataró 

1 de juny, 2017 

 

Des de l’any 2015 es 

desenvolupa el Programa 

Vitamina a la ciutat de Mataró. 

 

Article: Mataró comptarà amb 

un nou grup del projecte 

“Vitamina” 

Mataró Ràdio 

24 de maig, 2017 

 

A l’espai de Notícies en Xarxa del 

migdia, es publica l’apertura 

d’un nou grup i es parla sobre el 

grup format amb l’Associació 

Joves Gitanos de Mataró. 

 

Article: “Vitamina – Lideratge 

ètic i transformació social” obre 

un altre grup a Mataró 

El Periódico de Catalunya / 

Mataró 

9 de maig, 2017 

 

S’obra un nou grup a la ciutat de 

Mataró i es fa esment de 

l’actualitat del Programa 

Vitamina amb un altre grup 

format per l’Associació Joves 

Gitanos de Mataró. 

   

   

Ràdio: Col·laboració al 

programa “L’ofici d’educar” 

Catalunya Ràdio 

21 de març, 2017 

 

Col·laboració de la Coordinadora 

del Programa Vitamina i 

facilitadora de grups Alba 

Lorente al programa dedicat a la 

prevenció de la violència tant a 

casa com a l’escola. 

Article: El programa Vitamina-

Liderazgo ético y 

Transformación Social llega a 

Santa Coloma 

El Periódico – Santa Coloma 

17 de març, 2017 

 

Presentació del Programa 

Vitamina i de la seva feina a la 

ciutat de Santa Coloma de 

Gramenet. 

Articles: Els joves de La Mina 

del projecte Vitamina visiten el 

CAR de Sant Cugat 

Diari Àrea Besós – Desde la Mina 

13 de març, 2017 

 

Sortida dels joves Vitamina de La 

Mina de Santa Coloma de 

Gramenet al Centre d’Alt 

Rendiment (CAR) de Sant Cugat. 

 

http://cartadelapaz.org/proyecto-ici-de-santa-coloma-de-gramenet/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/com-prevenir-la-violencia-a-casa-i-a-lescola/audio/954763/
https://www.capgros.com/mataro/societat-1/transformar-els-joves-i-els-barris-a-taves-de-les_709763_102.html
https://www.capgros.com/mataro/societat-1/transformar-els-joves-i-els-barris-a-taves-de-les_709763_102.html
https://www.capgros.com/mataro/societat-1/transformar-els-joves-i-els-barris-a-taves-de-les_709763_102.html
http://mataroradio.cat/mataronoticies/noticia/societat/matar-comptar-amb-un-nou-grup-del-projecte-vitamina
http://mataroradio.cat/mataronoticies/noticia/societat/matar-comptar-amb-un-nou-grup-del-projecte-vitamina
http://mataroradio.cat/mataronoticies/noticia/societat/matar-comptar-amb-un-nou-grup-del-projecte-vitamina
http://www.elperiodico.com/es/mataro/20170509/vitamina---liderazgo-etico-y-transformacion-social-abre-nuevos-grupos-en-mataro-6026357
http://www.elperiodico.com/es/mataro/20170509/vitamina---liderazgo-etico-y-transformacion-social-abre-nuevos-grupos-en-mataro-6026357
http://www.elperiodico.com/es/mataro/20170509/vitamina---liderazgo-etico-y-transformacion-social-abre-nuevos-grupos-en-mataro-6026357
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/com-prevenir-la-violencia-a-casa-i-a-lescola/audio/954763/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/com-prevenir-la-violencia-a-casa-i-a-lescola/audio/954763/
https://www.elperiodico.com/es/santa-coloma/20170317/el-programa-vitamina-liderazgo-etico-y-transformacion-social-llega-a-santa-coloma-5904606
https://www.elperiodico.com/es/santa-coloma/20170317/el-programa-vitamina-liderazgo-etico-y-transformacion-social-llega-a-santa-coloma-5904606
https://www.elperiodico.com/es/santa-coloma/20170317/el-programa-vitamina-liderazgo-etico-y-transformacion-social-llega-a-santa-coloma-5904606
https://www.elperiodico.com/es/santa-coloma/20170317/el-programa-vitamina-liderazgo-etico-y-transformacion-social-llega-a-santa-coloma-5904606
http://www.areabesos.com/noticia/8872_els_joves_de_la_mina_del_projecte_vitamina_visiten_el_car_de_sant_cugat
http://www.areabesos.com/noticia/8872_els_joves_de_la_mina_del_projecte_vitamina_visiten_el_car_de_sant_cugat
http://www.areabesos.com/noticia/8872_els_joves_de_la_mina_del_projecte_vitamina_visiten_el_car_de_sant_cugat
https://www.elperiodico.com/es/santa-coloma/20170317/el-programa-vitamina-liderazgo-etico-y-transformacion-social-llega-a-santa-coloma-5904606
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Altres entrades en mitjans de comunicació i plataformes digitals: 

 

 10/03/2017 - XARXANET:  El programa Vitamina-Lideratge ètic i Transformació Social arriba a 

Santa Coloma de Gramenet 

 29/04/2016 - ÀREA BESOS: L’actor Roger participa amb un taller de veu i expressió al Programa 

Vitamina 

 18/04/2016 - DIARI DE SANT ADRIÀ: Una entitat de Barcelona engega un Programa social amb 

joves i adolescents de La Mina 

 18/04/2016 - ÀREA BESOS:  El Programa Vitamina treballa el lideratge ètic com a eina de 

transformació social 

 18/04/2016 - SANTADRIA.NET (AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ): El Programa Vitamina treballa 

el lideratge ètic com a transformació social 

 15/03/2016 - RÀDIO ESTEL: El programa Fórmula Estel parla del Programa Vitamina en el seu 

espai quinzenal de Cultura de la Pau. 

 15/03/2016 - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: Mataró acoge el proyecto Vitamina para promover 

la integración social de jóvenes gitanos 

 1/03/2016 - XARXA.NET: El Programa Vitamina, implementat a la ciutat de Mataró 

 24/02/2016 - LA CLAU: El Programa Vitamina arriba a Mataró de la mà de l’Associació de 

Gitanos de la ciutat 

 28/12/2015 - LA XARXA: El programa de ràdio Valors a l’alça de La Xarxa entrevista a Ivan Pera 

sobre el Programa Vitamina. 

 11/11/2015 - DES DE LA MINA:  “La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, estrena aquest 

curs 2015-2016 el Programa Vitamina, al barri de la Mina” 

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-programa-vitamina-lideratge-etic-i-transformacio-social-arriba-santa-coloma
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-programa-vitamina-lideratge-etic-i-transformacio-social-arriba-santa-coloma
http://www.areabesos.com/noticia/7918_l_8217actor_roger_pera_participa_amb_un_taller_de_veu_i_expressio_al_projecte_vitamina
http://www.areabesos.com/noticia/7918_l_8217actor_roger_pera_participa_amb_un_taller_de_veu_i_expressio_al_projecte_vitamina
http://www.diaridesantadria.com/una-entitat-de-barcelona-engega-un-projecte-social-amb-joves-i-adolescents-de-la-mina#sthash.jA2XeYyE.dpuf
http://www.diaridesantadria.com/una-entitat-de-barcelona-engega-un-projecte-social-amb-joves-i-adolescents-de-la-mina#sthash.jA2XeYyE.dpuf
http://www.areabesos.com/noticia/7865_el_projecte_vitamina_treballa_el_lideratge_etic_com_a_eina_de_transformacio_social_
http://www.areabesos.com/noticia/7865_el_projecte_vitamina_treballa_el_lideratge_etic_com_a_eina_de_transformacio_social_
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/el-projecte-vitamina-treballa-el-lideratge-etic-com-a-eina-de-transformacio-social-1
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/el-projecte-vitamina-treballa-el-lideratge-etic-com-a-eina-de-transformacio-social-1
http://www.elperiodico.com/es/noticias/mataro/mataro-acoge-proyecto-vitamina-para-promover-integracion-social-jovenes-gitanos-4979277
http://www.elperiodico.com/es/noticias/mataro/mataro-acoge-proyecto-vitamina-para-promover-integracion-social-jovenes-gitanos-4979277
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-projecte-vitamina-implementat-la-ciutat-de-mataro
http://www.laclau.cat/web/noticies/noticia.php?id_evento=5963&titul=El%20projecte%20Vitamina%20arriba%20a%20Matar%C3%B3%20de%20la%20m%C3%A0%20de%20l%E2%80%99Associaci%C3%B3%20de%20Gitanos%20de%20la%20ciutat
http://www.laclau.cat/web/noticies/noticia.php?id_evento=5963&titul=El%20projecte%20Vitamina%20arriba%20a%20Matar%C3%B3%20de%20la%20m%C3%A0%20de%20l%E2%80%99Associaci%C3%B3%20de%20Gitanos%20de%20la%20ciutat
http://programes.laxarxa.com/audio/105015
http://desdelamina.net/drupal/article/vitamina-lideratge-%C3%A8tic-i-de-transformaci%C3%B3-social
http://desdelamina.net/drupal/article/vitamina-lideratge-%C3%A8tic-i-de-transformaci%C3%B3-social

