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Benvolguts/des, 

La memòria que llegireu a continuació, és l’expressió visual i escrita de la tasca 

realitzada per l’entitat Fundació Utopia-BSF a Catalunya i als diferents països on 

col·laborem en matèria de cooperació al desenvolupament. La memòria, s’elabora 

amb una periodicitat anual i s’hi inclouen els projectes executats durant en curs, en 

aquest cas l’any 2015, així com els productes i resultats que es pretenen obtenir 

gràcies a la implicació i l’esforç de tots els actor socials, nacionals i internacionals, 

que la fan possible. 

La nostra organització, ha fixat unes línies geogràfiques i sectorials de treball, i fa el 

possible per comptar amb els recursos humans, materials i econòmics necessaris 

per seguir defensant la seva missió principal: Potenciar, partint de la 

complementarietat entre agents socials i organitzacions, una societat oberta, 

incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament 

integral.    

Aquesta tasca no seria possible any rere any, si no fos per l’orientació, enfocada a la 

defensa del bé comú, que tots els implicats/des en cadascun dels projectes 

defensen i fan seva. Aquest 2015 hem donat especial rellevància a la tasca de 

Sensibilització i Educació pel Desenvolupament a Catalunya, incorporant iniciatives 

d’incidència a la ciutat de Barcelona i Figueres, i hem potenciat el paper dels titulars 

d’obligacions dels països del Sud en cadascuna de les propostes. Aquests dos 

enfocaments ens acosten cada vegada més a la nostra visió: Aconseguir la justícia 

global, treballant coralment per la felicitat de totes i cadascuna de les persones 

d’aquest món.   

En les diferents línies d’acció que desenvolupem, els eixos de la defensa dels drets 

humans i l’enfocament de la igualtat de gènere són bàsics i imprescindibles, és per 

aquest motiu que llegint la memòria, podreu copsar l’esforç posat en l’apoderament 

de les dones i els/les joves per tal que obtinguin les eines necessàries per defensar 

els seus drets bàsics, fent especial atenció als drets dels pobles minoritzats i 

vulnerabilitzats.  

La proposta de la nostra entitat segueix un any més ferma i constant, ampliant 

horitzons i allargant la mà a diversos territoris i a diferents titulars de 

responsabilitat, sense deixar d’adaptar-se als temps tecnològics que vivim, brindant 

nous recursos al servei de les persones, i adaptant tot el coneixement i l’expertesa 

que anem acumulant des del naixement d’aquesta Fundació a aquells que més ho 

necessiten. La Fundació Utopia-BSF es fa gran, creix i s’exposa a continuats canvis i 

transformacions, sense perdre la seva essència, les arrels que la van fer néixer i que 

l’han convertit, durant el 2015, en una organització que dóna suport al 

desenvolupament  humà sostenible de més de 900 persones. Homes, dones i nens, 

amb capacitats i talents, i sobretot, amb ganes de construir un futur pròsper i feliç 

davant seu.    

 

 

Jordi Pascual Pèlach 
Direcció General 

http://www.fundacionutopia.org/
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1. La nostra entitat 

 

Definició 

La Fundació Utopia-BsF té el seu origen en la col·laboració 

entre la Fundació Plataforma Educativa, amb seu a 

Catalunya (www.plataformaeducativa.org ) i la Asociación 

Proyecto Cultural El Sitio, amb seu a Guatemala. 

Després de sis anys de treball conjunt entre les dues organitzacions en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament, vam creure convenient unir esforços i projectar les activitats més enllà de Guatemala,  i 

d’aquesta unió va néixer Fundació Utopia, l’any 2008. 

L’organització basa el seu treball en la CREATIVITAT, LA INNOVACIÓ SOCIAL I LA CULTURA com a motor del  

desenvolupament humà sostenible i treballa activament per la defensa dels drets humans i la justícia global 

en diferents països del Sud, així com Sensibilitza i realitza programes d’Educació per al desenvolupament a 

Catalunya.  

L’any 2013, el programa Bicicletas sin Fronteras s’uneix a l’organització, donant lloc Fundació Utopia-BsF i 

ampliant així les seves iniciatives a un nou àmbit d’intervenció: l’ús de la bicicleta com a eina sostenible al 

servei de la millora de la qualitat de vida.   

 

 

Presència territorial 

La Fundació Utopia-BsF desenvolupa projectes a nivell català, espanyol i internacional.   

La seva seu central es troba a Girona ciutat, però també té delegacions a Barcelona i a Figueres. La previsió 

estratègica a cinc anys vista preveu que la Fundació Utopia-BsF tingui seu al Marroc, a Guatemala i al 

Senegal.   

 
 
 

Model organitzatiu de l'entitat 

L’entitat està dirigida per un Patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones i la 

cooperació internacional. El Patronat està representat pel director general que delega en la gerència la 

gestió quotidiana dels diferents projectes i serveis que porta a terme. D’igual manera, comptem amb la 

figura de la coordinació tècnica que condueix els projectes que es desenvolupen i treballa activament per 

donar respostes a les necessitats de les contraparts sòcies a cada país on estem treballant. Cada projecte 

compta amb un responsable/director sobre el terreny, en la seva majoria, ciutadans del país d’incidència i 

vinculats a les contraparts sòcies en cadascuna de les iniciatives.     

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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Missió / Visió / Valors  

Objectiu General 

Potenciar, partint de la complementarietat entre agents socials i organitzacions, una societat oberta, 

incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral.  

 

Estratègia General 

Detecció, potenciació i rèplica de bones pràctiques en l’àmbit de la cooperació internacional i el 

desenvolupament humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i 

experiències; aprofitant les sinèrgies i treballant per l’optimització i la gestió responsable orientada a la 

millora de la qualitat de vida de les persones. 

 
La Fundació Utopia-BsF treballa amb 4 objectius específics: 

1. Recolzar a organitzacions socials dels països del Sud en la recerca d’aliances estratègiques, 

finançament, auditoria/avaluació i aplicació del control de qualitat en els seus projectes, socials, 

mediambientals i  culturals. 

2. Sensibilitzar a la Ciutadania catalana en pro de la cooperació i del desenvolupament humà 

sostenible. 

3. Observar, investigar, realitzar estudis i publicacions, enfocades a l’ús de la creativitat i la innovació 

com a motors de transformació i canvi social. 

4. Facilitar el disseny i l’execució de programes i projectes socioculturals i de desenvolupament 

comunitari per la població més desfavorida a Catalunya, promovent el recull i la presentació de 

noves pràctiques, replicant projectes del Sud, al Nord.. 

 

Aquestes línies de Treball es divideixen en diferents eixos, centrats en la persona, motor del canvi i de la 

transformació social: 

 Eix 1: La cooperació directa sobre el terreny als països empobrits del Sud; 

 Eix 2: Els projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament a Catalunya;  

 Eix 3: La potenciació del codes envolupament, col·laborant amb persones de diferents nacionalitats, 

afincades a Catalunya, per tal que promoguin projectes pel desenvolupament al seus països 

d’origen  

 Eix 4: Promoure el desenvolupament comunitari de Catalunya, a través de projectes exitosos al Sud, 

i replicant-los al nostre territori. 

 

Tarannà de l'entitat 

La Fundació Utopia-BsF s’integra en el grup d’organitzacions Plataforma Educativa, un grup referent en 

l’àmbit d’atenció a les persones, tant pel número de persones ateses i professionals, com pel nombre, 

qualitat i innovació dels projectes, programes i serveis que desenvolupa. 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/


 

 

6/20 

FUNDACIÓ UTOPIA-BsF: 

C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona  /  Tel. 972 40 54 54 

www.fundacionutopia.org – www.bicicletassinfronteras.org 

 

 

Plataforma Educativa és la marca d’un projecte que sota el lideratge de la Fundació Plataforma Educativa, 

agrupa organitzacions d’economia social complementàries amb un fort sentit d’equip i alhora amb valors 

propis  que s’uneixen per tal d’aprofitar al màxim els avantatges del treball en equip, la complementarietat, 

l’expertesa i la innovació; prenent com a eixos l’economia d’escales, l’especialització, la capacitat de gestió, 

la proximitat territorial i l’acció orientada a l’usuari. 

 

L’acció social que desenvolupen les organitzacions que integren el grup permet establir un treball 

interdisciplinari en tots aquells aspectes que li resulten comuns de manera àgil i propera. 

A més de la Fundació Utopia-BSF  el Grup Plataforma Educativa està format per : 

1. Fundació Plataforma Educativa: acció social orientada a les persones i a les entitats potenciant la 

recerca, la innovació, la planificació i el desenvolupament; 

2. Fundació Privada Resilis: Serveis d’educació social per a la infància i l’adolescència, 

3. Fundació Privada Astres: Serveis assistencials, residencials i laborals per a persones amb diversitat 

funcional; 

4. Fundació Privada Gentis: Millora de la qualitat de vida de les persones a través d’incidir en la seva 

carrera professional (formació i inserció), en la seva situació emocional i familiar (mediació i atenció 

psicològica), 

5. Fundació Infància i Família: Promoció de l’acolliment en família i recerca de famílies acollidores; 

6. Eina Activa EI: Integració sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social; 

7. Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún Sampietro: Desenvolupament de projectes innovadors per 

a la millora de la societat. 

Formar part de Plataforma Educativa, suposa una millora en l’acció pròpia de cadascuna de les 

organitzacions tant a nivell d’oferir més i millors serveis com de gestió de la pròpia organització ja que posa 

a la seva disposició serveis transversals: departaments i equips de projectes, innovació, qualitat, finances, 

recursos humans, administració, comunicació, TIC,...  

 

Participació en xarxes 

 
Per a la Fundació Utopia-BsF la participació i la col·laboració configuren un element important en el que és el 

posicionament de l’entitat en l’àmbit en el que treballem. En aquest sentit, la participació en xarxes ens 

facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i l’enriquiment a partir d’experiències 

compartides. 

L’organització està registrada com a ONGD a l’AECID i a l’Agència Catalana de Cooperació. 

D’altra banda forma part activa de la coordinadora d’ONGs de Girona i Alt Maresme. Els seus representants, 

són membres actius del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona i de 

l’Ajuntament de Figueres. Participa en les Taules contra la Feminització de la pobresa de l’Ajuntament de 

Barcelona i del municipi de Salt.  

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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Comunicació 

La Fundació Utopia-BsF compta amb el departament de comunicació i imatge del grup Plataforma 

Educativa. La comunicació és l’eina estratègica que permet la relació i la interacció entre els diferents grups 

d’interès i , alhora, és fonamental en l’assoliment dels objectius corporatius. 

L’eix principal de la nostra acció,  és l’atenció a les persones que atenem,  és per això que prenen 

importància els canals i les facilitats que aquestes ofereixen per a mantenir una comunicació fluïda. Utopia-

BsF té establerts els mecanismes i protocols de comunicació interna i externa amb el suport de les TIC i a 

través de les xarxes socials.  

Aquest 2015 s’ha valgut de diferents vies: 

1.- Difusió de materials de divulgació 

2.- Eines web 2.0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Espais web:       www.fundacionutopia.org 

www.bicicletassinfronteras.org 

www.plataformaeducativa.org/incuba 

o Blogs       bloc.plataformaeducativa.org 

efci.plataformaeducativa.org 

o Xarxes socials: 

 Facebook:    /bicicletassinfronteras 
/nahuales.en.girona 

 

 Twitter:        @BicisBSF 
@PlatEducativa 

3.- Eines de comunicació generades en el contacte amb els grups d’interès, partners i contraparts. 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://www.plataformaeducativa.org/incuba
http://bloc.plataformaeducativa.org/
http://www.facebook.com/bicicletassinfronteras
http://www.facebook.com/nahuales.en.girona
http://www.twitter.com/BicisBSF
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2. Projectes 
 
 

A. Participació en activitats de solidaritat i cooperació de Girona, Figueres i altres 

municipis i ciutats catalanes 

 

I. Participació com a representant de les entitats de la Coordinadora d’ONG’s al consell municipal de 

cooperació de l’Ajuntament de Girona.  

Enguany, ha estat el 6è any consecutiu, que la coordinació tècnica de l’entitat, ha exercit com a 

representant de les ONG’s de Girona i comarques al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de 

l’Ajuntament de Girona.   

Dins del consell municipal, aquest any, entre d’altres,  s’ha impulsat la comissió composada per 

portaveus d’entitats i grups polítics per tal d’evitar la presència de l’exèrcit Espanyol a la fira Expo jove 

de Girona.   

 

II. Participació a la comissió de treball de l’Ajuntament de Girona en l’àmbit de la Cooperació Bilateral 

entre municipis i participació en la gravació del vídeo documental, promogut per l’Ajuntament de 

Girona i les entitats de cooperació. 

  

 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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III. Participació a les reunions mensuals de la Coordinadora d’ONG’s de Girona i Alt Maresme.  

L’equip de Codes envolupament amb Guatemala, de la Fundació va escollir al voluntari Eder Javier 

Castro com a representant de l’entitat a les assemblees mensuals. Tot i així, en algunes de les 

assemblees també vam comptar amb la presència d’altres voluntaris i equip tècnic de la Fundació 

Utopia – BSF.    

 

IV. Participació en el Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa 

El 17 d’octubre del 2015 va celebrar-se el Dia Internacional per a 

l’Eradicació de la Pobresa.  

A Girona, la Fundació Utopia - BsF i la resta d’entitats de la 

Coordinadora d’ONG’s Solidàries, van dur a terme una acció 

reivindicativa a la plaça de Lleó de Girona. Enguany, la jove 

facilitadora del Projecte Nahual 2015, la infermera guatemalenca 

Marleny Macario, va llegir part del manifest en l’acte previst.  

 

 

B. Participació de la Fundació Utopia-BsF en les activitats 

de Solidaritat i Cooperació de Barcelona Ciutat. La 

Fundació Utopia-BsF 

Treball de dinamització a través de la creativitat i la innovació a 

l’Espai de la Gent Gran del barri de Fort Pienc (districte de l’Eixample). 

El taller, conduït per la col·laboradora Lilian Canté (equip de 

codesenvolupament amb Guatemala) i acompanyada per la Maricela 

Xiloj (facilitadora de la creativitat Nahual 2016) va comptar amb un 

públic molt motivat i encuriosit pel món de la Cooperació al 

desenvolupament.      

 
 
 
C. Participació de la Fundació Utopia-BsF en les activitats de Solidaritat i Cooperació 

de la ciutat de Figueres 

La Fundació Utopia-BSF participa a les reunions del consell municipal de cooperació de la ciutat des 

d’aquest 2015, amb la presència del gerent de l’entitat i altres membres de la Fundació, voluntaris i 

molt vinculats a les iniciatives que portem a terme. La seva tasca de sensibilització i difusió vers els 

projectes de cooperació s’està consolidant progressivament a l’entitat.   

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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D. Projectes de Cooperació al desenvolupament  liderats per la Fundació Utopia-BsF  

(Guatemala, Marroc i Senegal) 

I. GUATEMALA  

Títol: Joventut transformadora 

Breu Resum: 

 

 

 

Recolzament al projecte de joves emprenedors a diferents comunitats de 

Guatemala. Atenció a 60 joves en situació de vulnerabilitat social, de 

diferents ètnies indígenes però amb capacitat de lideratge i motivació 

personal per tal de formar-se en Creativitat i innovació social. 

Entitat contrapart: Asociación Funmayan  

Finançat per: Ajuntament de Girona 

 

II. MARROC – A la ciutat de Mediouna 

Títol: Suport al Desenvolupament Humà Sostenible de Mediouna 

Breu Resum: 

 

 

 

 

Recolzament a l’Associació Casablanca Carrières Centrals i a l’ajuntament 

de Casablanca i donar-los suport al desenvolupament social i econòmic en 

el marc de la renovació urbana de Mediouna  A través de formacions i 

tallers, la fundació dinamitza un grup d’agents socials del territori amb 

l’objectiu de millorar les condicions d’higiene i salubritat de la ciutat. Atenció 

a una població d’entre 3.000 i 4.000 persones que viuen en i de l’abocador 

de la ciutat.  

Entitat contrapart: Associació Casablanca Carrières Centrals 

Finançat per: Diputació de Barcelona 

 

III. Senegal – A la ciutat de Palmarin 

Títol: Bicicletes per a l’Educació al Senegal 

Breu Resum: 

 

 

 

Aquesta iniciativa té com a objectiu repartir més de 800 bicicletes a joves 

escolaritzats a l’institut de Palmarin, amb col·laboració amb la Fundació 

Lluis Llach com a contrapart del projecte.  Es va realitzar una primera 

entrega de 70 bicicletes, i una segona partida de 350 bicicletes va sortir de 

Vilablareix el passat mes de novembre, mentre que a primers d’any sortirà el 

carregament que falta. 

Entitat contrapart: Fundació Lluís Llach  

Finançat per: Ajuntament de Figueres 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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IV. Índia  

Títol: Viatge Solidari a la Índia 

Breu Resum: 

 

 

 

Aquesta iniciativa té com a objectiu repartir bicicletes per anar a l’escola,  a 

un grup de les noies ateses per la Fundacio Vicenç Ferrer. Per tal de fer-ho 

possible, es va organitzar un viatge en bicicleta solidari fins arribar a la seu 

de l’entitat contrapart.  

Entitat contrapart: Fundación Vicente Ferrer 

Finançat per: Donants privats: Amadrinament de Bicicletes  

 

 

Altres Projectes 

Fundació Utopia-BsF, ha col·laborat en altres projectes de 

cooperació al desenvolupament, conjuntament amb la 

Fundació Plataforma Educativa. 

Concretament ha en: 

 el Projecte EFCI Dones Emprenedores Nahualà 

(a Guatemala)   

 el projecte Incuba FEZ  (Fez – Marroc).  

 El projecte Joventut Transformadora, també a 

Guatemala; 

En aquestes iniciatives, no hem estat entitat líder fins al 

moment però hem col·laborat coma partners experts en el 

diagnòstic,, execució i l’avaluació dels mateixos 

 

 

 

 

E. Projectes de Sensibilització i Educació pel Desenvolupament 

I. NAHUAL 2015 – Abast Catalunya 

Treball de sensibilització i Educació al Desenvolupament a la xarxa de Centres Cívics de la ciutat de 

Girona durant tres mesos  (de setembre a desembre de 2015).  

Dos joves becats, antics alumnes de la EFCI (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació), 

retornen tot el que van aprendre en el projecte durant la seva formació EFCI (2003-2009), i ens 

transmeten eines creatives i útils per al nostre dia a dia com a professionals del tercer sector, 

voluntaris, o públic en general interessat en conèixer una mica més el que podem aprendre dels 

pobles del Sud. Durant 3 mesos s’atenen entre  200 i 250 persones a Girona. 

Projecte finançat per l’Ajuntament de Girona  

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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Activitats Nahual al municipi de Salt i a Barcelona Ciutat: Atenció a col·lectius de dones en situació 

de vulnerabilitat social i a gent gran voluntària i amb motivació i empenta per conèixer altres països i 

cultures. 

Finançades per l’Associació Minyons Escoltes de Catalunya    

 

 

II. PROJECTES DE BICICLETES SENSE FRONTERES 

El Programa BsF és una iniciativa de la Fundació Utopia-BsF, en  

col·laboració amb altres entitats, organitzacions i empreses, on la 

bicicleta, com a motor de canvi i desenvolupament, és la gran 

protagonista. 

Durant aquest 2015 aquesta proposta ha perseguit dos objectius;   

1. Crear llocs de treball en el taller de bicicletes Eina Activa per 

a persones en risc d’exclusió social, ubicat a Girona 

(Vilablareix), i  

2. Millorar les condicions de vida de persones sense recursos 

que necessiten la bicicleta com a eina de transport per anar 

a la feina o a l’escola tant als països del sud com del Nord.  

Durant aquest 2015, BSF, gràcies a diferents donants privats i 

empreses col·laboradores, ha pogut repartir un total de 711 

bicicletes, entre els països receptors de cooperació al 

desenvolupament i les entitats catalanes i espanyoles que se 

n’han fet beneficiaries per cedir-les a les persones que més ho 

necessiten. 

 

Núm de 

Bicicletes 
Entitats receptores Lloc Data 2015 

2 FEPA Girona Gener 

10 
Casa de acogida Peter 

Maurin 
Valencia Gener 

2 CRAE Can Tai Girona Gener 

10 Club Alba i Silo Guinea Bissao Gener 

25 Centre obert Vilanova i la Geltrú Febrer 

11 Associació El Llindar 
Cornellà del 

Llobregat 
Març 

15 Proyecto Sed Vies Valencia Març 

28 Congregació Salesians Girona Març 

3 Club Juncaria Figueres Abril 

30 Congregació Salesians Girona Maig 

55 Associació Diande Barcelona i Senegal Juliol 

100 Fundació Vicente Ferrer Índia Agost 

410 Institut Palmarin Senegal Novembre 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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3. Dades d’Interès 
 

Beneficiaris/es 

 

 

Territoris 

 

 

 

Nombre total de professionals  

 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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4. Dades Econòmiques 
 

 
Dades econòmiques ‘15 

 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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5. ... Noves propostes pel 2016 
 

Les noves propostes de la Fundació Utopia-BsF pel 2016 són les següents: 

 3a edició d’EFCI Dones emprenedores a Salt i 1a Edició a Barcelona ciutat. Finançat per La Caixa, 

aquest 2016 s’efectuarà al tercera edició d’EFCI Salt i la primera de Barcelona ciutat. 

 Es preveu realitzar la 9a edició del Projecte Nahual 2016, amb l’arribada de dos facilitadors de la 

Creativitat, que no només actuïn a Girona i comarques, sinó que aquest any també puguem accedir 

a diferents centres cívics de Barcelona i altres ciutats. 

 Es preveu continuar amb el Projecte Bicicletes pel Senegal en el seu segon any d’implementació, 

arribant a molts més joves necessitats d’un vehicle pràctic i assequible. També es vol ampliar la 

difusió i implicació de l’entitat a la ciutat de Figueres a través de diferents activitats obertes al 

públic.  

 Es preveu seguir treballant en l’àmbit de la Infància i la Joventut tant a Guatemala com al Marroc.  

 
 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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6. Annexos 
 

Retalls de premsa relacionats 

Un nou vídeo de Fundació Tomando Conciencia explica el projecte Bicicletes sense Fronteres 

La Fundació Tomando Conciencia i  el projecte de la 

Fundació Utopia –BSF, Bicicletes sense Fronteres, han 

rodat i publicat un vídeo on expliquen el projecte de 

reparació, muntatge i entrega de bicicletes que les 

entitats desenvolupen en col·laboració.  

El projecte té l'objectiu de crear llocs de treball entre 

persones en risc d'exclusió social i millorar les 

condicions de vida de persones sense recursos, a 

través de les bicicletes 

 

BsF organitza una expedició solidària a l'Índia 

La Fundació Utopia-BSF a través del seu projecte 

Bicicletes sense Fronteres, organitza un viatge solidari 

en bicicleta a l'Índia per al proper estiu. El viatge es 

durà a terme en dos torns durant el mes d'agost.  

Les persones que s'apuntin a l'aventura viatjaran en 

bicicleta des de Bengaluru fins a Anantapur, on 

s'entregaran les bicicletes que s'hagin apadrinat entre 

els membres de l'expedició. 

 

 

Bicicletes sense Fronteres torna a Senegal 

Bicicletes sense Fronteres ha visitat Senegal durant 

aquesta setmana per desenvolupar la segona part del 

projecte Palmarin.  

En aquest cas, es tracta de seleccionar els receptors 

de les bicicletes i el mecànic que en farà el 

manteniment. Jean Pierre, Félix, François i Raymond 

són 4 dels 300 adolescents que rebran una bicicleta 

durant la propera tardor. A la fotografia, apareixen 

amb tauletes entregades en una altra acció solidària. 

 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://www.fundaciotomandoconciencia.org/ca/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3FMh2DJY_ps
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L'altra cara de Barcelona col·labora amb Bicicletes sense Fronteres 

Aquesta setmana, la Fundació Utopia-BsF ha signat un 

acord per col·laborar amb Diandé Africa, un projecte que 

acompanya a un grup de nens i nenes del Senegal en el 

seu procés d'escolarització, creixement personal i 

inserció laboral.  

Una de les accions de Bicicletes sense Fronteres 

consistirà en destinar 50 bicicletes a una flota de 

passejos turístics i socials per Barcelona, que mostraran 

l'altra cara de la ciutat, una cara aliena a la sangria, la 

festa i la moda. Gràcies a aquesta iniciativa, es generaran 

recursos per contractar persones en situació de risc 

d'exclusió a Barcelona i pels projectes a Senegal de BsF. 

 

 

 

 

8a edició del Projecte Nahual de la Fundació Utopia-BsF 

Per 8è any consecutiu, la Fundació Utopia- BSF té com a 

convidada especial una jove facilitadora de la creativitat i la 

innovació formada als projectes de cooperació internacional 

durant tres mesos: és la Maricela Xiloj, voluntària becada que 

desenvoluparà el projecte de Sensibilització i Educació pel 

desenvolupament a Catalunya Nahual 2015.  Aquests propers 

tres mesos, realitzarà tallers i activitats relacionades amb la 

cooperació als centres cívics de Girona, i conjuntament amb 

la resta d’equip de la Fundació Utopia, participarà en 

activitats a Barcelona ciutat i al municipi de Salt. 

L’objectiu del Projecte Nahual, finançat, entre d’altres, per l’Ajuntament de Girona i pels Minyons Escoltes 

de Catalunya, és facilitar l’estada durant tres mesos d’un/a professional de l’acció comunitària a la nostra 

terra, i així, fer-nos partícip de la realitat del seu país, alhora que replica a grups de treball i associacions 

catalanes els seus coneixements i expertesa com a professional de l’acció comunitària i com a beneficiària 

i participant en projectes de cooperació. 

 

 

Fundació Utopia-Bsf coopera per al desenvolupament de la ciutat marroquina de Mediouna 

Fundació Utopia-BsF ha participat en les jornades formatives del projecte de cooperació internacional 

Renovació Urbana de la província de Mediouna (Marroc), que tenen lloc del 23 al 27 de febrer d’enguany a 

la província de Barcelona. Utopia-BsF lidera aquest projecte, que compta amb la col·laboració de Sestratègic 

i l’associació Gran Casablanca, contrapart sòcia del projecte al Marroc, a més del finançament de la 

Diputació de Barcelona. 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://diandeafrica.org/diande-africa/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://bloc.plataformaeducativa.org/2015/09/fundacio-utopia/8a-edicio-del-projecte-nahual-de-la-fundacion-utopia/
http://plataformaeducativa.us7.list-manage2.com/track/click?u=812127103ee32d2d4bc72b02c&id=b51dcc6c31&e=27c765495d
http://plataformaeducativa.us7.list-manage1.com/track/click?u=812127103ee32d2d4bc72b02c&id=ac787136cd&e=27c765495d
http://plataformaeducativa.us7.list-manage1.com/track/click?u=812127103ee32d2d4bc72b02c&id=b6a642e2df&e=27c765495d
http://plataformaeducativa.us7.list-manage1.com/track/click?u=812127103ee32d2d4bc72b02c&id=b6a642e2df&e=27c765495d
http://bloc.plataformaeducativa.org/2015/02/fundacio-utopia/fundacio-utopia-bsf-coopera-per-al-desenvolupament-de-la-ciutat-marroquina-de-mediouna/
http://www.sestrategic.com/2013/09/03/espana-busca-la-salida-de-la-crisis-fuera-de-espana/?lang=fr
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La delegació de Mediouna, formada pel president i el vicepresident de l’Associació Gran Casablanca, i una 

representant del centre Regional d’inversions de Casablanca, ha treballat amb diferents agents barcelonins 

per tal de dissenyar la renovació industrial de la zona. Una de les activitats ha consistit en una visita a la 

depuradora d’aigües residuals d’Igualada, però també han visitat la deixalleria de Manresa i els projectes de 

reconversió del riu Besós. 

La intenció dels socis del projecte, composats per entitats 

socials i institucions publiques del Marroc i Catalunya, és 

rehabilitar una zona molt deprimida de la ciutat i convertir-la 

en un punt d’atracció per a petites i mitjanes empreses 

marroquines, que en aquest moment estan executant la seva 

tasca habitual en condicions molt precàries, així com donar 

sortida sociolaboral a les famílies, especialment joves, que 

viuen habitualment de la deixalleria i molt a prop d’ella, amb 

les conseqüents mancances de salubritat que això suposa per 

a les persones. 
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