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BENVINGUDA DEL PRESIDENT:

2
2

L’any 2021 ha tornat a estar marcat per la pandèmia de la COVID-19. L’evolució d’aquest virus, amb les seves mutacions, ha condicionat el funcionament de
a vida personal i social. El que ens ha tocat viure ha despertat una gran incertesa sobretot moltes preguntes, amb varietat de respostes. Molts experts han
dit que el coronavirus serà una oportunitat, que implicarà un salt qualitatiu de la societat, i que, un cop superada la pandèmia, el nostre món seria diferent,
que canviaríem actituds i valors, encara que altres autors qüestionaven si els essers humans aprendríem alguna cosa o si passaríem pàgina.
Han quedat per guarir moltes ferides obertes, trastorns emocionals, psíquics i un sentiment generalitzat de tristesa. Tot ha generat un malestar que
demana un llarg procés per acceptar les conseqüències generades pel virus i la prevenció del contagi: el confinament, mantenir les distàncies, greus problemes econòmics, i assumir una nova manera de viure i conviure sense el contacte directe i la reducció de vida compartida.

Tota aquesta tasca no s’hauria dut a terme sense un bon equip que, sense defallir,
ha realitzat un treball ple d’entusiasme. I tampoc s’hauria realitzat sense el suport
i la col·laboració de persones, famílies, organitzacions no lucratives, empreses, institucions públiques i voluntaris, que dediquen recursos i temps a fer-ho possible.
A tots ells moltes gràcies.ració de persones, famílies, organitzacions no lucratives,
empreses, institucions publiques, i persones voluntaries, que dediquen recursos i
temps a fer-ho possible. A totes elles i ells, el nostre reconeixement i agraïment
profund.

Jordi Cussó i Perramon,
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

Des de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, conscients que no es podia canviar res del que estava passant, hem volgut mirar endavant, ser propositius i cercar respostes que fossin competents i efectives, que contribuïssin a millorar la pau personal, la convivència i la cohesió social. Hem volgut liderar,
reflexionar sobre la pandèmia, seguir dialogant per pacificar la convivència, formar persones perquè siguin agents de pau, i sobretot hem seguit apostant
pels joves perquè puguin mirar el futur amb esperança.

ACCIÓ SOCIAL
PER
LA PAU
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU
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VITAMINA: LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
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JOVENTUT AMB VEU I VALORS

María Domínguez,
coordinadora del programa
Aquest és un curs marcat per les restriccions a les que la Pandèmia que
ens ha abocat. Tot i que hem pogut fer sessions presencials com a servei
socio-educatiu, hem hagut de superar els obstacles de les limitacions en
reunions presencials i el, tancaments de molts espais municipals.
Durant el curs 2020-2021 el Programa Vitamina ha intervingut en un total
de 83 joves i les seves respectives famílies. Han estat 232 sessions de treball grupal realitzades de forma setmanal amb cada un dels grups. A més
de les sessions ordinàries, s’han realitzat 21 sessions d’experts en diferents temàtiques especialitzades que interessa aprofundir amb els grups.
Dos grups de joves Vitamina s’han graduat en aquest curs. 13 joves que
culminan els seus 4 anys de treball en grup que volen donar eines a les
persones participants per afrontar la seva vida amb força i intenció però
també per impulsar-los a esdevenir elements de transformació de les
realitats.

El 17 de maig vàrem realitzar l’acte de clausura d’un grup de Mataró i
el 15 de juny de realitzem l’acte de clausura d’un grup del poble Gitano de Tarragona. Actes amb presència institucional que ofereixen un
tancament a l’alçada dels participants del Programa.

TORNA EL VITACAMPUS
El 2021 es torna a organitzar 5 dies cinc dies d’activitats amb pernocta en un entorn rural. 5 dies per posar en pràctica les competències
treballades al llarg del curs.
Després de l’any d’activitats restringides per la Pandèmia que tots hem
patit i especialment, la joventut, hem cregut important tornar a oferir
a les i els joves la possibilitat de gaudir de la companyia i socialització
de qualitat, la natura i el vincle.

Acció Social per la Pau

“Acompanyar setmana a
setmana a joves de perfils tan
diversos en el seu camí es
converteix en un
aprenentatge i creixement
recíproc constant”

VITAMINA-T: FORMACIÓ DE FORMADORES
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FORMACIONS PER TARRAGONA
Durant el 2021 s’ha realitzat formació específica per a les facilitadores
dels grups Vitamina de Tarragona i Cambrils.
8 hores de formació per a la facilitació de grups en els 4 eixos que es
treballen en els diferents anys del programa

El programa Vitamina-T està dirigit a formadors/es, líders i educadors/es,
que treballin o estiguin interessats en el treball amb grupos de joves a partir
de 13 anys.

“Coneixement, valors, confiança,
empoderament i empatia és tot el
que hem aprés en les formacions i
amb els i les joves en els anys que
estem a Vitamina.”
Belén Borja,
coordinadora de grups
Vitamina de Tarragona

Es va realitzar una formació específica, repassant el glossari de Vitamina perquè el vocabulari dona una imatge precisa del que es treballa i
com es treballa.
Tambés es realitza formació per a la captació de dades i gestió de les
avaluacions.

PROJECTE DE FORMACIÓ A XILE
Volem estendre el Programa Vitamina i per això s’està treballant
per portar la formació Vitamina-T a organitzacions que treballen
amb joves a Xile.
Al llarg d’aquest any s’ha establert el contacte amb les entitats
xilenes que es preocupen per la joventut del país.
També s’han realitzat els contactes pertinents per poder trobar
els patrocinadors que possibilitin aquest projecte.

Acció Social per la Pau

El programa de Formació de Formadors en lideratge ètic i transformació
social prepara de forma presencial i intensiva i mitjançant l’assessorament
continuat a impulsors que apliquin el Programa Vitamina en els seus propis
entorns.

PLA DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA

Clàudia Salas,
coordinadora del Pla de
Transformació Comunitària

PLACI A SANTA COLOMA DE GRAMENET
Hem realitzat el conveni ambi l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
per al desenvolupament del Pla local d’acció comunitària inclusiva a la
ciutat (PLACI), aprofundint amb la signatura d’aquest nou conveni amb la
línia d’acció estratègica del Pla de Transformació Comunitària (PTC).
S’han realitzat 43 reunions semiestructuradas amb les entitats i 5 Taules
de Diagnòstic com a instruments de recollida de dades.
Elaboració de taula de continguts, fluxegrama i informe previ.
Participació de 72 professionals i referents de la comunitat de la Serra
d’en Mena d’uns 45 recursos, entitats, i institucions de diversos àmbits.

Ravaleando és el projecte d’activitat diària per incentivar l’intercanvi
comunitari i fomentar la relació entre les diferents entitats presents a
Serra Mena.

REPTES DE FUTUR
Estenem el projecte de participació comunitària a Santa Coloma de
Gramenet amb la signatura d’un nou conveni que s’allarga al 2022.
Aquest nou conveni compta també amb el suport de la Fundació La
Caixa .
Aquest any també hem signat un conveni amb l’Ajuntament de Mataró
per portar el treball amb grups de joves a tots els racons de la ciutat i
fer-ne una participació en la comunitat.

Acció Social per la Pau

“El que destacaria de la intervenció comunitària és la participació
activa de la comunitat en la
transformació de la seva pròpia
realitat”
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ESPAI D’HARMONIA I DIÀLEG: ÈSSER EN PAU

Amb l’impuls de:

SESSIONS DE L’EEP!
Eep! Catalunya-España es realitza el quart divendres de cada mes de 16h a
18h i s’han realitzat 10 sessions al llarg del 2021 amb 142 inscrits.
Eep! Pandèmia es realitza el segon dimarts de cada mes de 17h a 19h i s’han
realitzat 10 sessions al llarg del 2021 amb 137 inscrits.

“L’Eep! permet experimentar
un diàleg de qualitat i amb
respecte a les persones i les
seves aportacions, des de la
pluralitat i fins i tot en contextos de conflicte. Això obre la
porta a trobar connectors, a
l’entesa i també a consensos
insospitats.”
Jordi Palou-Loverdos,
facilitador de
l’EEP!

AVALUACIONS DELS PARTICIPANTS
A les avaluacions rebudes aquest últim any per part dels participants a l’Eep! un 80% diu que de manera molt positiva l’acte de
l’Eep! ha permès interioritzar i exterioritzar experiències vitals
relacionades amb el tema tractat, un 95% se sent còmode i segur
participant a l’Eep! i un 63% i un 22%, respectivament, diuen que
de forma molt bona o bona l’acte de l’Eep! ha produït efectes transformadors, pacificadors i/o reparatoris en les seves persones.
La possibilitat real d’interioritzar i exterioritzar, la participació còmode i sincera i les possibilitats transformadores de l’ésser fan que
ens semblin tan productives les sessions de l’Eep!

Acció Social per la Pau

Aquesta és una iniciativa impulsada com a espai per posar llum a les ombres
individuals i col·lectives, per generar una ona de compassió i materialitzar
l’harmonia, i durant cada una de les sessions que organitzem demostra la
seva eficàcia.
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FORMACIÓ
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU
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POSTGRAU EN CULTURA DE LA PAU I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
11 EDICIÓ
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Els alumnes del postgrau 2020-2021 valoren amb una puntuació
del 8,9 sobre 10 la seva satisfacció general dels estudis.

A

Realitzem la 11a edició 2020-2021 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.
10 alumnes titulats el 2021 aconseguint unes notes mitges de notable en la
seva titulació.

“Treballar per la cultura de
la pau és construir dia a dia,
persona a persona,
una cotidianitat
més harmònica.”
Organitzat conjuntament amb:

Formació

Marta Miquel,
coordinadora del
Postgrau Universitari

CONFERÈNCIES OBERTES
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SESSIONS OBERTES PER A FORMAR-NOS
Hem volgut establir conferències mensuals que serveixin com a sessions
obertes del postgrau i dels mòduls universitaris per a tot el públic. Al llarg
de l’any hem pogut comptar amb la col·laboració de moltes persones que
han ofert la seva visió sobre la construcció de la pau:
L’historiador Artur Domingo, “Gandhi hoy, la actualidad de su legado”.
El president de la Fundació, Jordi Cussó, “Viure la incertesa en pau”.
La presidenta de NOVACT, Simonetta Costanzo Pittaluga, “Servicios Civiles de
Paz- la no violencia como herramienta de seguridad”.

Al llarg del 2021 s’han realitzat 5 conferències amb un total de 579
persones inscrites. Tot un èxit de participació que ens anima a continuar oferint aquestes conferències com a finestra des de la que deixar
veure tot el que els estudis per la pau poden oferir.

Gemma Manau, investigadora del pensament d’Alfred Rubio (co-autor de la
Carta de la Pau dirigida a l’ONU) “La Paz, un proceso ex-tático y cordial”.

“Les conferències obertes
ens donen visions
diverses i des de cultures molt
diferents de com construir
societats més justes
i pacífiques”
Judit Bonet,
coordinadora de
les conferències

Formació

“Luces que brillan en la oscuridad: edificando la paz en tiempos de represión” de la Ryma Sheermohammadi.

SENSIBILITZACIÓ
Fundació Carta de la Pau dirigda a l’ONU
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CONGRÉS INTERNACIONAL DE PAU - IPB

Dades econòmiques

PARTICIÀCIÓ UVIC
El 8 de juliol de 2021 vàrem participar al III Congrés de l’Acció social de UVIC
presentant el nostre Programa Vitamina així com el Pla de Transformació
Comunitària desenvolupat per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU a la
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Una oportunitat de donar visibilitat als nostres projectes entre especialistes
en intervenció social i poder crear col·laboracions estratègiques.

2021 ANY DE PAU I CONCÒRDIA
L’ONU ha declarat el 2021 com l’Any de la Pau i la Confiança. Des
de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU treballem cada dia a
favor de la Pau i per això no podem estar més contents amb aquesta
resolució de l’ONU que vol “Exhortar la comunitat internacional a
que segueixi promovent la pau i la confiança entre les nacions com a
valor que fomenta el desenvolupament sostenible, la pau i la seguretat, i els drets humans.”
Una empenta institucional més per apuntar-nos a l’agenda 2030
per aconseguir Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU
(ODS). Des de la Fundació treballem en especial l’objectiu no. 4
educació de qualitat, no. 5 igualtat de gènere, no. 10 reducció de les
desigualtats, no. 16 societats pacífiques i justes, i no. 17 aliances per
assolir els ODS. Aliances per assolir els ODS com la que s’estableix
entre la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i Global BCN.

Sensibilització

Del 15 al 17 d’octubre es va
realitzar II Congrés Internacional de Pau del International
Peace Bureau. La Fundació
com a membre de l’IPB va ser
una de les entitats organitzadores de l’Acte. Aquest Congrés és una oportunitat perquè
diverses persones, grups i
causes comparteixin estratègies i articulacions alternatives
en conjunt. Un espai per crear
i renovar eines i discursos,
per mobilitzar ciutadans de
tot el món a favor de la pau i
el desarmament. Un lloc on
(re)imaginar el nostre món i
actuar per la pau i la justícia.

12

DADES ECONÒMIQUES
BALANÇ ECONÒMIC 2021

Ingressos 255.000 euros

BALANÇ ECONÒMIC 2020

Ingressos 278.000 euros

3% Altres ingressos

6% Altres ingressos

29% Subvencions

23% Subvencions

Subvencions de: Ajuntament Santa Coloma, Ajuntament Mataró, GenCat,
DiGi, DiTa, DiBa
Donacions de: Fundació La Caixa, Fundació Cottet-Mor, Fundació Josep
Botet, Fundació Iluro, Fundació Probitas, Cabré Sabater, Global BCN,
Tanatori Litoral, Foundation Saint Bernard, Vizan, 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

68% Donacions

Despeses 254.000 euros

13

COMUNICACIÓ
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El 2021 s’aconsegueixen les següents aparicions als mitjans de
comunicació:
4 articles de diari, 1 aparició a televisió i 1 aparició a la ràdio.

@CartaPazONU 1055 seguidors
@CartaPazONU 1010 seguidors
El 2021 s’han engegat 3 campanyes de microdonacions per aconseguir fons alternatius de suport als projectes.
Hem aconseguit més de 60 donants individuals que han aportat
més de 7000€

@fundacion-carta-de-la-pazONU 881 seguidors

@cartadelapaz 265 seguidors
@cartapazonu 520 seguidors

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

ACONSEGUIM SUPORT

I tot això ha estat possible gràcies al suport de:

