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

MISSIÓ

Impulsar accions concretes que 
contribueixin a 
edificar la pau i 
generin impacte 
social 
transformador

Donar resposta a conflictes 
socials com a agent de pau 
referent

Desenvolupar 
oportunitats per a enfortir la 
convivència 
pacífica entre 
persones i 
comunitats

FINALITATS

Eixos orientats a la construcció 
de pau, convivència i cohesió 
social:

* La reflexió i
 investigació

* La formació

* La sensibilització

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

La facilitació de diàlegs, media-
ció i altres vies de 
resolució pacífica de conflictes

EIXOS
PROGRAMÀTICS

EIXOS
ESTRATÈGICS

1.- Postgrau Universitari de “Cultura de Pau”

1.a) Postgrau Universitari de “Cultura de Pau, cohesió so-
cial i diàleg intercultural”, FCP/Universitat de Barcelona

1.b) AlumniPAZ: espai d’intercanvi i promoció 
d’ex-alumnes de les edicions del Postgrau  Univer-
sitari

2.- Capacitació i transformació social de joves i 
entorns vulnerables: 

2.a) Programa Vitamina, Lideratge Ètic i Transforma-
ció Social, per a joves adolescents i famílies en barris 
vulnerables i/o en risc d’exclusió social.

2.b) Vitamina’T, Formació de formadors en Lideratge 
ètic i Transformació Social

2.c) AlumniVITA: espai d’intercanvi i promoció de jo-
ves ex-participants del Programa Vitamina
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ACCIONS:

A proposta de: 

 a. l’Equip de la FCP, liderat per la Direcció 

 b. Del Consell Assessor  

 c. De les persones voluntàries, col·laboradores i mentores 

El Patronat de la FCP impulsa, coordina i decideix el marc de les accions anuals a desplegar en com-
pliment de la Missió, Visió, Valors i Pla Estratègic

VALORS:

amistat

reconciliació
història i
memòria

diàleg

EIXOS
ESTRATÈGICS

4.- Comunicació: aprofundir i estendre la comunicació 
interna i externa de la FCP, orientada a aprofundir i es-
tendre l’impacte social cercat i assolit

3.- Promoció i facilitació d’espais i temps de pau i co-
hesió social: 

3.a) Esser en Pau (Eep!): espai i temps espai per expressar, 
escoltar i harmonitzar la convivència entre persones, or-
ganitzacions i/o institucions, en diversos moments i con-
textos de conflictes socials i emergències socio-polítiques

3.b) Pla de Transformació Comunitària: programes i ini-
ciatives per a la inclusió i la cohesió social en l’àmbit co-
munitari mitjançant un model d’intervenció en xarxa, de 
manera transversal, integral i participada

3.c) Audiències Memorials: espais i temps de coneixement 
i escolta de veritats ocultes en relació a la Guerra Civil i 
la Dictadura, reconeixement institucional i reparació del 
teixit social malmès.

5.-Programes de congressos, jornades i cicles forma-
tius especialitzats en construcció de pau, diàleg i supe-
ració de ressentiments

solidaritat

ètica

resolució 
de

conflictes


