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BENVINGUDA:

El 2020 ha estat un any especialment difícil. La humanitat va ser contagiada per un virus que va confinar tot el món, ha provocat gairebé dos milions de morts, continua causant estralls en persones, famílies
i teixits socials arreu, enfonsant l’economia i desbaratant molts projectes i iniciatives. El coronavirus també ha comportat un increment dels populismes, combinats amb demagògies, que suposen una amenaça per les democràcies. La pandèmia del COVID 19 ens ha recordat quan fràgils i vulnerables som els éssers humans, i sobretot, ha mostrat l’indispensable que és la solidaritat i una convivència pacífica,
per afrontar qualsevol conflicte sanitari, econòmic i/o social. Tot plegat el 2020 ha esdevingut una nova advertència de la importància de cuidar-nos a tots nivells i cuidar el medi ambient, de vetllar pel canvi
climàtic.
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La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, malgrat els confinaments i totes les dificultats provocades per la pandèmia, ha seguit treballant i contribuint a edificar la pau, la convivència i la cohesió social.
Tenim present que la millor manera de treballar pel futur es incidir en el present; si volem superar una crisis, cal posar totes les energies quan estem en plena crisi, doncs no podem esperar a treballar quan
les coses vagin bé. Per fer-ho possible hem hagut de reorientar temporalment les nostres activitats a dinàmiques online; amb aquesta via hem superat els efectes de la pandèmia, hem pogut acompanyar
als joves, les seves famílies i ciutadans en barris vulnerables, tot incidint en diferents àmbits socials.
Seguim apostant pels joves, perquè estem convençuts que no son un problema, sinó que son la solució. En una crisis que els aboca a l’atur, al desencís, volem millorar les seves habilitats, actituds, aptituds
i valors, creant esperança; convidem a que s’adonin que el futur és a les seves mans i que malgrat tot el que esta esdevenint, poden mirar endavant i entreveure sortides, adonar-se que tenen moltes possibilitats. Invertim en la joventut, doncs volem que liderin èticament el present, perquè aquesta és la millor manera de preparar el futur.
El Programa Vitamina: lideratge ètic i transformació social, i el de formació de formadors Vitamina-t han donat resposta a aquesta aposta i hem seguit acompanyant a més d’un centenar de joves, perquè
esdevinguin referents ètics d’un canvi social. També hem seguit acompanyant aquells joves, que una vegada acabada la seva formació, volen seguir vinculats a la Fundació mitjançant AlumniVITA. Desitgem
expandir el Programa Vitamina a d’altres llocs del país i d’Amèrica.

Hem continuat oferint 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. Enguany alumnes de diferents països, han participat en la 11a edició del Postgrau en
cultura de la pau, cohesió social i diàleg intercultural organitzat conjuntament amb la Universitat de Barcelona.
Davant de la crisi a tots nivells que ha accentuat l’emergència de la Covid-19 i dels efectes emocionals provocats per la pandèmia hem
endegat a partir del mes de març una iniciativa de diàleg de qualitat per generar projeccions positives en relació a les llums i ombres
individuals i col·lectives que genera la pandèmia en la vida de les persones, tot això a partir del projectes Eep! / (Ésser en pau) pandèmia.
Davant la creixent polarització de la societat i la manca de diàleg, a traves de Eep! Catalunya/Espanya, hem ofert espais de trobada
per obrir noves vies de diàleg de qualitat que cerquen pacificar la convivència, entre persones i institucions, en moments de conflictes
socials i polítics, per albirar nous horitzons compartits.
Hem seguit treballant en la superació de ressentiments individuals. col·lectius i històrics en relació a les nostres realitats i contextos
propers a partir de del cicle de “Memòria, resiliència i superació de ressentiments de guerres i dictadures”.
També hem recolzat diferents plataformes nacionals i internacionals amb propostes concretes que portin a reorientar la despesa
militar a inversions eco-socials i cobrir les necessitats més urgents provocades per la pandèmia.
Hem desenvolupat moltes accions i iniciatives malgrat els obstacles de la Pandèmia. Per això, les darreres paraules, més que mai, han
de ser d’agraïment. La nostra acció no seria possible sense un bon equip i el suport i la col·laboració de persones, famílies, organitzacions no lucratives i empreses, institucions publiques i voluntaris que ens acompanyen en el repte de edificar la pau en el segle XXI. A
tots plegats, moltes gràcies.
Jordi Cussó,

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

la nostra missió
Empoderar persones per
pacificar entorns,
desplegant la “Carta de la
Pau dirigida a l’ONU”

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Aquest exercici hem seguit treballant per la millora de la convivència intercultural i la cohesió social. Cal implicar a les institucions, i a tota la ciutadania en la tasca d’aconseguir una transformació social i
assolir una convivència pacifica. Com ens va dir, el Secretari General de Nacions Unides: “ La pau és un problema massa seriós com per confiar-lo només als estats”. Enguany hem finalitzat un cicle (20142020) del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) a Santa Coloma de Gramenet. La culminació del projecte ICI, ens obre nous reptes a la Fundació per continuar treballant en aquesta línia.

ACCIÓ SOCIAL
PER
LA PAU
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU
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VITAMINA: LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
El Programa Vitamina durant el 2020 ha vist la seva activitat parcialment
afectada per el confinament derivat de la pandèmia de la Covid-19. De
mitjans de març fins al juny les sessions de grup s’han vist reorientades a
dinàmiques online amb un seguiment més personalitzat de cada cas. D’octubre a desembre s’han pogut reprendre les sessions presencials setmanals i
mensuals en 6 dels 8 grups.

El Programa Vitamina és una formació experiencial en habilitats socials i emocionals dirigida a adolescents d’entre 13 i 17 anys.
Durant 4 anys, treballem de forma anual 12 capacitats diferents de
lideratge ètic d’acord amb els valors escollits. I seguint la nostra visió
sistèmica, també fem sessions mensuals amb els seus familiars.

una iniciativa ideada

La Fundació va facilitar aparells electrònics i dades d’internet per als joves
sense possibilitats d’accés.

per a empoderar joves

El 2020 la formació pressencial intensiva de 5 dies de VITAcampus es converteix en sortides grupals d’un dia i es facilita la participació de joves Vitaminaa la Transpirenaica Social Solidària.

79 joves i 57 familiars
4 grups a Barcelona
4 grups a Tarragona
180 sessions de grup
16 tallers d’expert
6 activitats organitzades
72 sessions familiars
3 activitats diürnes intensives

i transformar entorns

ALUMNIVITA
Creació amb 36 joves d’AlumniVITA, una inicitaiva que consisteix a
mantenir vinculats els i les joves amb l’entitat una vegada acaba la
seva formació en el Programa. Seguir oferint el suport que necessiten,
establir víncles recíprocs de col·laboració i crear una xarxa comunitària
de projecció d’estudis i professional amb totes les persones Vitamina.

FORMACIó DE FORMADORS
La formació Vitamina-T es realitza
tant a nivell nacional (principalment
a Catalunya) com internacional
(República Dominicana).
El 2020 es realitza formació específica per a les
formadores del Poble Gitano.
Des del Programa Vitamina-T s’ofereix formació i assessorament a professionals i tècnics que desitgin aplicar el Programa als seus territoris.

Acció Social per la Pau

JOVES PER A construir barris EN POSITIU
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INTERVENCió comunitària INTERcultural
El Procés Comunitari Intercultural de la Serra d’en Mena de Santa Coloma
de Gramenet es va engegar l’any 2014 de la mà de l’Obra Social “La Caixa”,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Integramenet; i
posteriorment la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, com a entitat
referen del Projecte ICI.
L’any 2020 finalitza la primera fase del projecte que tenia per objectiu la
millora de la convivència intercultural i la cohesió social als barris, un procés
de transformació social amb diferents fases d’evolució basades en la participació de la comunitat a través dels seus protagonistes: institucions, recursos
professionals i ciutadania.

RESUM del projecte
2014-2020

168 agents socials identificats
més de 200 activitats comunitàries
66% minories paticipants a activitats

II Edició del Porgrama de Formació per a professionals
Realització del Diagnòstic Ràpid de la Serra d’en Mena
Posada en marxa del Projecte Colze a Colze per donar resposta a necessitats
emergents a causa de la pandèmia.
IV Trobada Comunitària
V Espai Tècnic de la Serra d’en Mena
III Reunió del Grup Ciutadà

reptes de futur
El tancament de la primera fase del Projecte ICI suposa un nou repte per a
la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenetque volen que les llavors plantades a la Serra d’en Mena continuin arrelades al municipi aconseguint la plena participació de la societat
civil compromesa, els ciutadans i dels agents municipals de Santa Coloma de
Gramenet.

11.000 participacions
833 reunions amb agents del territori

Acció Social per la Pau

activitats 2020
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ESPAI D’harmonia i DIàleg ésser en pau

EEP! CATALUNYA/ ESPANYA
L’Ésser en Pau es va gestar al llarg del 2019 per
obrir noves vies de diàleg en relació a la situació política i social de Catalunya/ Espanya i com
aquesta situació ha estat viscuda i afecta a moltes
persones, organitzacions i famílies, on ens trobàvem amb veritables dificultats de parlar sincerament sense disputar o escalar discussions. Davant
d’aquesta situació de conflicte la Fundació Carta
de la Pau dirigida a l’ONU amb la sinèrgia de La
Casa de l’Ésser, NOVACT i FICAT vàrem idear aquest
espai que vol transitar de la intel·ligència a la
consciència, un espai de descans i d’activació, que
prioritza les emocions i les expressions, més enllà
de les idees.

10 sessions
145 participants

EEP! PANDÈmia
La Pandèmia mundial del Covid-19 ens va
obligar al confinament i va sorgir la necessitat
d’oferir aquest espai com a via d’expressió de
les intenses vivències i experiències vitals a les
que la pandèmia ens abocava i les llums i ombres individuals i col.lectives que es projecten,
naixent així l’Eep! / Pandèmia, un espai primer
setmanal i posteriorment mensual on evolucionar amb tot allò viscut i projectar nous horitzons individuals i col·lectius.

16 sessions
233 participants

“Creo que la impotencia que siento viene del
ritmo frenético que llevaba antes del confinamiento. Pero he aprendido a tomármelo con
silencio y mirar las cosas de forma diferente.
Esto no me exime del dolor pero lo vives de
forma más paciente.”
“Este viaje nos está haciendo redescubrir nuestra realidad. Como todas las realidades existen
a la vez tenemos que ser conscientes de cual
es la realidad que alimentamos. Qué es lo que
queremos vivir. “

Acció Social per la Pau

L’any 2020 iniciem les sessions de diàleg de qualitat
Ésser en Pau (EEP!), un espai per expressar, escoltar i harmonitzar la convivència entre persones,
organitzacions i/o institucions, en diversos moments i contextos de conflictes socials i emergències socio-polítiques.

FORMACió
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU
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POSTGRAU EN CULTURA DE LA PAU, cohesió social i diàleg intercultural
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Comencem la 11a edició 20202021 d’aquesta formació acadèmica
100% on-line: ofereix 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 transformin la violència i busquin gestionar els conflictes
mitjançant el diàleg, la mediació i la
negociació.

10a edició
17 alumnes, 8 beques concedides, 3 master class,
2 conferències extraordinàries

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

Direcció:
Begoña Román
Tutors:
Francesc Torralba
Jordi Cussó
Jordi Palou Loverdos

Formació

Organitzat conjuntament amb:

cicle “Memòria, resiliència i superació de ressentiments de guerres i dictadures”
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El mes de març de 2020 es realitza a l’Aula Magna de la Universitat Pere
Tarrès el cicle “Memòria, resiliència i superació de ressentiments de guerres
i dictadures”, organitzat per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i la
Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. El cicle vol posar en valor, d’una banda, la capacitat de resiliència individual i col·lectiva de persones afectades directament per guerres i dictadures
i, de l’altra, compartir iniciatives reals de superació de ressentiments personals, familiars i històrics, que facilita la transformació d’odis i obre el camp a
la solidaritat, la compassió i l’esperança.

Prop de 90 persones van reunir-se el 4 de març per escoltar les experiències personals i familiars de quatre persones dos fills alemanys d’oficials
Nazi i dos fills francesos de deportats al camp d’extermini de Neuengamme
(Alemanya), en relació amb els actes que els seus pares van portar a terme
abans, durant i després de la segona guerra mundial. Les diverses intervencions en el diàleg van posar de manifest el patiment, el sentiment de culpa,
la por, el silenci dens, les dificultats de compartir amb les famílies i amics les memòries descobertes, les diverses transformacions en la forma de pensar i sentir en descobrir les experiències
d’altres descendents…

REPERCUSSIÓ EN MITJANS:
Els matins de TV3, entrevista a La Vanguardia, entrevista a El Periódico, Cope, Radio 4, Catalunya Radio,
El confidencial, Diari Ara, Radio Estel

Audiències memorials: Trencant el silenci sobre la
guerra civil i la dictadura franquista
Unes 70 persones van assistir l’11 de març de 2020 al
segon i últim acte del cicle per escoltar de primera mà
l’experiència catàrtica que suposen les Audiències Memorials sobre la Guerra Civil espanyola i la dictadura
franquista. Els facilitadors de les Audiències Memorials
van exposar el mètode usat per convertir aquests esdeveniments en
un espai d’escolta i respecte. Així mateix, un parell de descendents de
víctimes i perpetradors van explicar l’experiència redemptora que els
va suposar participar en aquest esdeveniment.
Organitzat conjuntament amb:

Formació

Memòria a 4 veus sobre la segona guerra mundial

sensibilització
Fundació Carta de la Pau dirigda a l’ONU
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ARMES O saluT

La investigació per a la pau a l’estat
espanyol
Des de la Fundació hem participat durant la tardor
hivern del 2020 a les Jornades i l’Informe d’AiPaz sobre
la investigació per la Pau a l’Estat Espanyol, aportant
una reflexió sobre vies cooperatives i reparacions per
transformar traumes i conflictes col·lectius i potenciar
líders ètics.

Comencem la co-organització
del Congrés Internacional de
Pau 2021 com a membres de
l’International
Peace
Bureau

Sensibilització

Dades econòmiques

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU va néixer a Barcelona el 2002
amb l’objectiu d’oferir propostes concretes per pacificar entorns seguint les
directrius de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU i per això hem impulsat, com a
membre d’AiPaz, aquesta petició al Govern d’Espanya per reorientar la despesa militar dels pressupostos generals 2020 de l’Estat a inversió eco-social
i cobrir necessitats més urgents en el context de pandèmia en la que estem
immersos.

DADES Econòmiques
BALANÇ ECONÒMIC 2019

BALANÇ ECONÒMIC 2020

Ingressos 365.000 euros

Ingressos 278.000 euros
4% Altres ingressos

6% Altres ingressos

15% Subvencions

23% Subvencions

Subvencions de: Ajuntament Sta. Coloma , GenCat, ICD, DiGi, DiTa, DiBa
Donacions de: Fundació La Caixa, Fundació Cottet-Mor, Fundació Josep
Botet, Fundació Iluro, Fundació Agbar, Fundació Probitas, Global BCN,
Donants particulars
7% Estructura organitzativa

93% Activitats
dels projectes

Estructura organitzativa: Local, IT, legal, quotes, comissions, desplaçaments

Subvencions de: DiGi, DiTa, GenCat, Ajuntament Sta. Coloma, DiBa
Donacions de: Fundació La Caixa, Fundació Josep Botet, Fundació CottetMor, Fundació Agbar, Fundació Bankia, Fundació Iluro, Fundació Probitas,
Global BCN, CaixaBank, Donants particulars

Despeses 299.000 euros

5% Estructura organitzativa

95% Activitat
dels projectes

Estructura organitzativa: Local, IT, legal, quotes, comissions, desplaçaments

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

71% Donacions

81% Donacions

Despeses 359.000 euros
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comunicació
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El 2020 s’aconsegueixen les següents aparicions als mitjans de
comunicació:
9 articles de diari, 4 aparicions a televisió i 5 entrevistes a la ràdio.

@CartaPazONU 1020 seguidors
@CartaPazONU 977 seguidors
El novembre de 2020 coincidint amb el Giving Tuesday i durant
tot el Nadal llencem la campanya de captació de donacions per
Vitamina: vols que siguin el problema o la solució?
Assolint donacions directes a través de la pròpia pàgina web.

@fundacion-carta-de-la-pazONU 757 seguidors
@cartadelapaz 223 seguidors
@cartapazonu 147 seguidors

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

ESTENENT EL MISSATGE DE LA FUNDACIÓ

EMPENTA DE FUTUR
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El 2020 hem sumat un nou patró i
hem aprovat el pla director estratègic 2020-2022

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Maria Viñas

Economista

Catedràtic Filosofia URL

treballadora social

Vicepresident

Secretària

David Martinez

Jordi Palou-Loverdos

Gemma Manau

Economista

Advocat i Mediador

Química

Tresorer

Ulrich Franken
Vocal

Farmacèutic

Director i Vocal

Vocal

Teresa Alsina

José Ignacio Casanova

Empresària

Enginyer

Vocal

Vocal

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

President

I tot això ha estat possible gràcies al suport de:

