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u Acció Social per la Pau: Lideratge Ètic i Transformació Social 4

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR: 25 anys de la carta dirigida a l’ONU!
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L’any 2019 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU ha culminat la celebració dels 25 anys de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU. En un acte -alhora solemne i proper- celebrat el mes d’abril al Paranimf de la Universitat de Barcelona, co-presidit pel Rector de la Universitat de Barcelona i el President de la Fundació Carta de la Pau
dirigida a l’ONU, vam tenir ocasió de posar en valor tot allò desenvolupat en aquests primers 25 anys : des del record del doctor Alfredo Rubio deCastarlenas i el professor
José Luis Socías Bruguera i totes les persones que en més de 80 països es van involucrar des dels seus inicis en donar a conèixer i adherir-se a la Carta de la Pau -amb el
suport de la UNESCO i d’Andorra-, passant per les i els diferents membres del Patronat, les diverses persones que han format i formen part de l’equip de professionals i
voluntaris de la Fundació, les diverses institucions públiques i organitzacions no lucratives i finançadors que han donat i donen suport a la Fundació, i en fi, tot allò que
fa possible que continuem inspirant iniciatives de cohesió social, convivència i pau. Un intens recorregut a nivell nacional i internacional de sensibilització, de reflexió,
d’investigació, de formació i acció social per la pau a diversos nivells que han permès transformar-nos, transformar persones i pacificar entorns de forma compromesa i
sostinguda en el temps.
Durant l’acte al Paranimf van tenir una intervenció central les i els joves del Programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social, així com les seves famílies, qui de
forma eloqüent i emotiva, van omplir de paraules, d’emocions i de sentit la missió i visió de la Fundació en aquests anys.La Dra. Begoña Roman, Vicedegana de la Facultat
de Filosofía de la Universita de Barcelona, va acabar el seu discurs dient “ ... i es magnífic que una institució faci 25 anys, es magnífic explicar la nostra història. Però el més
interessant és deixar explicar com altres ens han vist, i com altres han interpretat les nostres paraules. Espero que la Carta de la Pau dirigida a la ONU, tingui una llarga
vida, perquè continua essent motiu per alegrar-se de que valia la pena lluitar, perquè això de la pau no fos ni monopoli ni en absolut un article de luxe....”.

Enguany hem continuat desplegant 9 grups Vitamina, alguns de nova creació, a les localitats de Sant Adrià del Besòs, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona,
Reus i Cambrils, tot continuant el seguiment dels Grups en marxa a República Dominicana. Hem sistematitzat la formació de formadors a través del projecte Vitamina-T,
explorant possibles implementacions a nivell nacional i internacional, que confiem s’expandiran en el següent exercici.
Hem impulsat la desena 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 6 països, facilitant eines teòric-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; aquest any s’han incorporat al Postgrau nous continguts en matèria de mediació en conflictes
interpersonals, comunitaris i internacionals, vies i mecanismes de justícia transicional i restaurativa, així com facilitació de diàlegs apreciatius. Hem donat les primeres
passes per endegar AlumniPau, aplegant iniciatives i propostes per als ex-alumnes de les 10 edicions del Postgrau.
S’ha continuat desplegant el Programa Intervenció Comunitària Intercultural com a entitat referent de la localitat de Santa Coloma de Gramenet des de 2017: s’ha
consolidat la sinèrgia entre les diferents entitats socials, els representantspolítics i tècnics de l’ajuntament, en l’espai comunitari, aprofundint la col·laboració entre institucions públiques i entitats de la societat civil; aquest any les i els joves del Grup Vitamina de Santa Coloma ha, realitzat el projecte d’intervenció social en sinèrgia amb
el programa ICI a entitats socials de Santa Coloma de Gramenet de gent gran i dones.
He començat a concebre i organitzar nous projectes que donin resposta a la transformació i superació de ressentiments individuals, col·lectius i històrics en relació a les
nostres realitats i contextos propers i aparentment llunyans, a partir d’iniciatives que es projecta desplegar durant el proper 2020, com són el Projecte “Esser en pau/ser
en paz” (Eep!) o les Audiències Memorials a Catalunya.
En fi, un any més volem agrair la generositat de nombroses persones i famílies, d’organitzacions privades i institucions públiques que es detallen 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
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Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Aquest any el Programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social ha culminat el primer cicle complet de 4 anys de Programa i ja tenim la primera promoció de
joves líders, que justament reberen un reconeixement a la commemoració referida. Per primer cop les i els joves de La Mina i de Mataró van ésser acompanyades i
acompanyats per mentors socials per impulsar els seus projectes vitals, després de 4 anys de capacitació en lideratge ètic i transformació dels seus entorns immediats,
com la família, l’escola i els barris.

MISSIÓ

PATRONAT
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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.

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Maria Viñas

Jordi Palou-Loverdos

David Martinez

Ulrich Franken

Begoña Roman

Teresa Alsina

Gemma Manau

President
Economista

u La sensibilització.

Vicepresident
Catedràtic Filosofia URL

Patrona Delegada
i Secretaria
Llicen. Treball social

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

VISIÓ

VALORS

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.

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.

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

Director i Vocal
Advocat. Expert en
mediació de conflictes

Vocal
Prof. Filosofia UB
Pdta Comitè Ètica
Serveis Socials de
Catalunya

Tresorer
Economista

Vocal
Empresària

Vocal
Llicenciat Farmàcia

Vocal
Llicenciada Química

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

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

ACCIÓ SOCIAL PER LA PAU:
LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
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PROGRAMA VITAMINA

Es tracta d’una formació vivencial en habilitats emocionals i socials dirigides
a joves d’entre 13 i 17 anys amb l’objectiu principal d’apoderar-los perquè 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:
Any 1 - Eix Personal: Acompanyar el seu creixement en totes les dimensions i potenciar els seus talents.
Any 2 - Eix Relacional: Potenciar vincles i relacions de qualitat, des
del respecte i la integritat amb l’entorn.

Acció Social per la Pau

Any 3 - Eix Social Emprenedor: Sensibilitzar en la transformació social. Formar, acompanyar i materialitzar el desenvolupament d’un
projected’intervenció social.
Any 4 - Eix Autonomia Pròpia: Donar suport, assessorar i acompanyar als i les joves perquè aconsegueixin la seva pròpia autonomia personal i laboral.
A més, es realitza un seguiment individualitzat de cada participant i es treballa per la pau 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.
Augment quantitatiu de grups:
u 9 grups a Catalunya: 2 a Sant Adrià del Besòs, 2 a Mataró, 2 a Santa
Coloma de Gramenet (un d’ells finançat per Aigües de Barcelona i l’altre per
l’obra Social la Caixa), 2 a Tarragona i 1 Cambrils.

El Programa té impacte en 69 joves i 74 familiars
La procedència, creences i cultures dels i les participants és diversa (espanyola, gitana, marroquina, llatinoamericana i pakistanesa entre d’altres).
L’equip Vitamina consta de 5 professionals. 3 d’elles treballen portant a terme els grups de Barcelona i 2 els de Tarragona. A més, comptem també amb 5
voluntaris/àries que ens ajuden amb el projecte Mentoria contemplat durant
el 4t any del programa.
Els i les joves dels barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet
desenvolupen més de 5 activitats de dinamització de l’espai públic i transformació social en el marc del seu projecte d’intervenció social del 3r any
Vitamina.
Els i les joves i familiars participen de l’acte del 25è aniversari de la Fundació
Carta de la Pau Dirigida a l’ONU, conjuntament amb els i les joves del projecte VOZES.
S’inicia per primera vegada el projecte de Mentoria Vitamina, formant a un
total de 10 mentors/es voluntaris/àries.

Acció Social per la Pau

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
perquè esdevinguin un motor del canvi social del
seu entorn.

Activitats Vitamina 2019
Durant el curs, al Programa Vitamina es desenvolupen 5 tipus d’activitats:
u Sessions setmanals: més de 200 sessions setmanals per joves en
grups d’entre 8 i 15 participants i amb una duració d’una hora i mitja.
u Sessions mensuals amb familiars: a través de la mateixa metodologia
es treballa paral·lelament amb els i les familiars dels i les 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 Stage d’estiu: sortida conjunta de capacitació en lideratge ètic de tots
els grups Vitamina (La Selva). Creació d’un espai on tots els i les joves Vitamina comparteixen experiències i convivència.

LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ SOCIAL:
FORMACIÓ DE FORMADORS
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Vitamina-T és el paraigua sota el que trobem el programa de formació de
formadors en lideratge ètic i transformació social de la Fundació Carta de la
Pau.
El programa, que permet extendre l’abast del programa Vitamina més enllà
de la seva intervenció directa i possibilitant una major penetració al territori,
està en fase d’incorporar noves àrees de treball. S’està portant a terme les
gestions necessàries per obrir el programa a Andalusia. També s’està mantenint els contactes necessaris per engegar el programa Vitamina-T a Xile.
Aquest 2019, l’equip tècnic de Vitamina ha realitzat 1 Formació de Forma
dors/es amb l’equip de professionals de Tarragona sobre l’Eix Social Emprenedor.
República Dominicana:
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU continua el seguiment i supervisió dels joves formadors que han rebut per la Formació de Formadors els
últims anys a República Dominicana.
Més de 57 professionals han passat al llarg dels anys en les diferents formacions de formadors que s’han realitzat per la Fundació a República Domini-

Acció Social per la Pau

Acció Social per la Pau

Amb el patrocini de:

ICI - PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL

Nous projectes d’intervenció
comunitària

Des de desembre de l’any 2017 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és l’entitat referent del Projecte ICI a la Serra d’En Mena de Santa Coloma de Gramenet.
Aquest projecte es realitza en sinèrgia entre la Fundacio Bancària “La Caixa”, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundacio 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.
El tret diferencial del Projecte ICI és una aportació metodològica en la implementació del procés comunitari posant d’acord als tres principals protagonistes: institucions, professionals i ciutadania.
El Projecte ICI han arribat al seu quart any d’execució, el qual ha servit per a fer una
avaluació comunitària i participativa del mateix, en la que hi ha participat més de 50
persones. Aquest procés ha estat marcat per l’establiment de relacions, la generació de coneixement compartit i el pas del pensament a l’acció, fets que mostren la
maduresa del procés comunitari.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, junt
amb d’altres entitats socials, ha impulsat el projecte Ésser en Pau/Ser un Paz. Durant aquest any
2019 s’ha ideat i madurat el projecte, s’ha compartit la proposta metodologica, el format i s’ha
generat la sinèrgia amb d’altres entitats socials
per portar-ho endavant. El Projecte Eep! es proposa facilitar un temps i un espai per interioritzar i exterioritzar experiències vitals relacionades
amb el context social i polític que vivim a Catalunya/Espanya.

6

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

Comunitat educadora: L’àmbit de l’educació és el més dinàmic, desplegant
una gran varietat d’activitats. El Programa de Suport Familiar a l’Èxit educatiu
ha comptat amb la incorporació de referents de l’educació formal en el grup
motor (3 escoles i 1 institut), així com també amb la incorporació del suport
específic de l’Ajuntament de Santa Coloma pel curs 19-20. Durant aquest 2019,
també, ha quedat reforçada la línia de treball amb les AFAs del territori, per tal
d’acompanyar.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU ha donat a coneixer, tant nacional com
internacionalment, el projcte d’Audiències Memorials, un espai d’escolta i reconeixement institucional a les víctimes i sobrevivents de la Guerra civil espanyola i de
la dictaduira franquista, tot aplegant fins a quatre generacions de víctimes i perpetradors, amb la finalitat de transformar ressentiments individuals, col.lectius i històrics.

Acció Social per la Pau

Acció Social per la Pau

Convivència i cohesió: s’ha dut a terme el Programa de Dinamització dels
Espais Públics amb una programació anual, gestionada pel grup motor, en el
que hi ha hagut més de 22 agents implicats i s’han realitzat 7 activitats. Dins
d’aquest programa s’està valorant la possible col·laboració amb el programa
municippal de dinamització d’espais per tal d’incrementar la freqüència d’activitats i la participació ciutadana.

FORMACIÓ

Destinataris

POSTGRAU UNIVERSITARI EN CULTURA DE LA
PAU, COHESIÓ SOCIAL I DIÀLEG
INTERCULTURAL: APLICACIONS PRÀCTIQUES
(IL3-UB) 2019-20
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 Jordi Palou-Loverdos
u Jordi Cussó
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a edició

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.

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, mediadors en conflictes,
facilitadors de diàlegs, treballadors comunitaris, treballadors
socials, juristes, responsables d’entitats no lucratives i ONGs.

7

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.

El Postgrau en Xifres
u
u
u
u

Alumnes: 17
Beques: 7
Països: Suïssa, Regne Unit, Xina i Espanya.
Perfils curriculars: treballadors socials, politòlegs, metges,
docents, artistes, advocats, comerç internacional, educadors,
mediadors en conflictes...

Objectius
u Aportar a l’alumnat una base teòrica en matèria de cultura de la
pau, interculturalitat i convivència social.

Formació

u Dotar de les capacitats necessàries als participants per implementar
en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.
Organitzat conjuntament amb:

Creació AlumniPaz
Coincidint amb la desena edició hem
impulsat la creació del grup de networking de la comunitat d’exalumnes de totes les edicions del Postgrau, AlumniPaz.

Formació

u Oferir un ampli ventall d’aplicacions pràctiques per solucionar
problemes de pau i convivència en l’àmbit social.

SENSIBILITZACIÓ

Intervenció a la trobada Meeting of Generations del Memorial camp de Neuengamme

La Fundació Carta de la Pau
forma part del International
Peace Bureau (IPB)

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU va assistir el maig 2019 a la trobada internacional Meeting of Generations al Memorial del camp de Neuengamme. Aquesta trobada vol facilitar la reunió de descendents tant de
persones perseguides pels Nazis com de fills i nets dels pepetradors amb
noves generacions interessades en aquest tema. Dins aquest marc Jordi Palou-Loverdos, Director i Membre del Patronat de la Fundació Carta de la
Pau dirigida a l’ONU, presentar el projecte de les Audiències Memorials, on
es facilita la trobada entre familiars que es van posicionar de forma diversa durant el conflicte bèl·lic i/o la dictadura, l’escolta respectuosa i el reconeixement de la resiliència de descendents de víctimes i perpetradors de la
Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista.

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.

Sensibilització

Promoció del reconeixement de la tasca a favor de la
Pau de Federico Mayor-Zaragoza i Victoire Ingabire

Coorganització de l’Ágora per el dret a la Pau
La Fundació Carta per la Pau dirigida a l’ONU i NOVACT van organitzar el dimarts dia 18 de juny, a Barcelona, l’àgora sobre el Dret a la pau, en el marc
del procés consultiu per l’elaboració del Pla de Drets humans de Catalunya
(#ÀgoraDeDrets).
Un espai per reflexionar
i recollir informació i opinions sobre com el Dret
a la Pau es pot d’incloure
en el Pla, que s’està elaborant des de l’Estructura
de DDHH de Catalunya.

La Fundació carta de la Pau ha impulsat una campanya nacional i internacional
per aconseguir que l’activista, Victoire Ingabire, fou alliberada de la presó
ruandesa 1430 després de 8 anys d’empresonament injust i reconeguda per
la seva tasca a favor de la defensa dels drets humans i la lluita contra la violència. El Jurat va decidir otorgar el Premi Drets Humans 2019-categoría internacional de l’Associación Pro Derechos Humanos de España a Victoire Ingabire;
el règim ruandès va impedir Ia sortida de la premiada del pais i van recollir el
premi a Madrid el seu marit i fills, de la mà de Jordi Palou-Loverdos.

Publicacions

Així mateix, La Fundació Carta de la Pau ha intervingut en pro del reconeixement de la tasca a favor de la pau de l ‘exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, amb el premi René Cassin que entrega el Govern Basc.

Jordi Palou-Loverdos, Director i Membre del Patronat de la Fundacio Carta
de la Pau dirigida a l’ONU ha publicat a alemanya aquest any “1a, 2o 3a y
4a generación reparando conjuntamente el tejido social dañado” sobre la
superació de ressentiments individuals, colectius i històrics.

Sensibilització

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.

8

LA FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU
EN NOTÍCIES

25 anys contribuint a edificar la Pau del segle XXI

Comunicació institucional
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Stage d’estiu Vitamina

La web, l’eina per mantenir-se al dia

Comunicació

@CartaPazONU 990 seguidors
@CartaPazONU 925 seguidors
@fundacion-carta-de-la-paz-ONU 108
seguidors
@cartadelapaz 204 seguidors

El web de la Fundació Carta de la Pau, que va ser completament renovat l’any 2018, continua sent l’eina essencial
per conèixer totes les notícies de la fundació. Amb 20
entrades publicades al llarg del 2019, a través de la secció
d’actualitat es publiquen les diferents activitats i projectes
que es realitzen per tal que tothom pugui estar al corrent
de les novetats de la Fundació.

Comunicació

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.

BALANÇ ECONÒMIC 2018

BALANÇ ECONÒMIC 2019

Ingressos 288.000 euros
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Ingressos 365.000 euros

Subvencions
Donacions
Altres ingressos
Regularització exercicis
anteriors

Subvencions
Donacions
Altres ingressos

Subvencions de: Ajuntament Sta. Coloma , GenCAT, ICD, DiBa
Donacions de: Fund. La Caixa, Fund. Cottet Mor, Fund. Iluro, Fund. Mar,
Fund. Probitas, Donants particulars

Despeses 283.000 euros

Subvencions de: Ajuntament Sta. Coloma , GenCAT, ICD, DiGi, DiTa, DiBa
Donacions de: Fund. La Caixa, Fund. Cottet Mor, Fund. Iluro, Fund. Agbar,
Fund. Probitas, Donants particulars

Despeses 359.000 euros
Activitats
Overhead

Overhead

Overhead: Local, IT, legal, quotes, comissions, desplaçaments

Dades econòmiques

Dades econòmiques

Activitats

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 nosaltres nombrosos col·laboradors:
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I tot això ha estat possible gràcies al suport de:

Relació amb altres institucions

TREBALL EN XARXA
Jordi Palou-Loverdos, director de la Fundació Carta de
la Pau, escollit membre de la junta directiva d’aiPAZ
La Fundació Carta de la Pau ha consolidat la seva relació amb aiPAZ essent
escollit el director de la Fundació carta de la Pau com a nou membre de la
junta directiva d’aiPAZ.
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.

Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva
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.

Relació amb altres institucions

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.

Membre de la Coordinadora
Catalana de Fundacions
L’any 2019 la Fundació Carta de la Pau és entitat sòcia de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, una entitat que representaels interessos de les
fundacions davant els poders públics i la societat.
Amb més de 600 fundacions associades la Coordinador Catalana de Fundacions és una bona eina per reforçar el posicionament de la Fundació Carta
de la Pau dirigida a l’ONU i construir xarxa de possibles col·laboradors.

