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PresentPresentPresentPresentPresent
Benvolguts amics, col·laboradors, participants de les nostres propostes i activitats, so-
cis, donants..  

Diuen que és ara l’ època del sacrifici i de l’esforç. I se’ns fa dur, se’ns fa una muntan-
ya. Sabem que hi ha moltes persones arreu del món que fa anys, decennis, que viuen 
la seva pròpia època del sacrifici i d’esforç, collats pel deute extern i les cadenes de 
l’especulació bancària.  

Durant aquests anys que hem vist néixer i créixer la Fundació Utopia hem volgut acom-
panyar-los. Tan sols una mica, un tros de camí, una empenta, un intercanvi just, una 
cooperació d’igual a igual, veritable, dins les possibilitats d’una entitat petita, però in-
quieta i  emprenedora.

Ara tots sentim que d’un moment a l’altre, qualsevol de nosaltres, dels nostres germans, 
amics o fills es pot sentir desemparat, vulnerable. Ja no som intocables. A poc a poc i 
sense adonar-nos, hem anat creant un 4rt món invisible al nostre voltant, amb les ma-
teixes mancances, amb la mateixa necessitat  imperiosa de millorar la situació en què 
es troben, igual que la gent del sud i dels països als quals fa uns anys, miràvem des de 
lluny.

La nostra entitat segueix treballant en un món i en un altre, a Girona i a Guatemala, a a 
Salt, a Uruguai  i durant aquest 2012, inclús al Marroc . Perquè els dos móns no estan 
tan lluny, es toquen de la mà. I anem amb el cap ben alt, fent cooperació internacional i 
cooperació a peu del nostres carrers.Perquè creiem que la cultura i el desenvolupament 
social de totes les comunitats, siguin quines siguin, aporta beneficis a mitjà i a llarg 
termini.

No deixem de cooperar. Real i solidàriament, a través dels nostres voluntaris, de les ad-
ministracions públiques, que tot i les mancances pressupostàries,  han seguit confiant 
en que la nostra feina arriba a molta gent, a través dels amics i col.laboradors. 
De dos móns tant lluny, i tant a prop a la vegada... Et ve de gust compartir una estona 
amb nosaltres? Hi ha molt per fer.

 
Amb afecte;

Jordi Pascual i Pèlach
President de la Fundació Utopia

Raquel Sabater i Ten
Coordinadora Fundació Utopia
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EntitatEntitatEntitatEntitatEntitat
La Fundació Utopia (www.fundacionutopia.org) va néixer 
de la col·laboració entre la Fundació Plataforma Educa-
tiva de Catalunya (www.plataformaeducativa.org) i la Aso-
ciación Proyecto Cultural El Sitio de Guatemala (www.elsi-
tiocultural.org). 
 
Després de sis anys de treball conjunt en cooperació inter-
nacional vam creure convenient unir esforços mitjançant 
una entitat com la que presentem. Dedicada a la Cultura 
i al desenvolupament humà sostenible, a través de la cre-
ativitat i la innovació social.
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Missió, Visió i Valors

Objectiu General
Potenciar partint de la complementarietat entre agents i organitzacions, una societat oberta, in-
cloent 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 cultura i el desenvolupament 
humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i experiències; aprofi-
tant les sinèrgies i treballant per l’optimització i la gestió responsable orientada a la millora de la 
qualitat de vida de les persones. 
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L’Entitat

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

Recolzar a organitzacions socials en la recerca d’aliances estratègiques, finançament, audito-
ria i aplicació del control de qualitat en els seus projectes, socials i culturals.

Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la cooperació i del desenvolupament humà sostenible.

Observar, investigar, realitzar estudis i publicacions, enfocadess a l’ús de la creativitat i la in-
novació com a motors de transformació i canvi social.

Facilitar el disseny i l’execució de programes i projectes socioculturals i de desenvolupament 
comunitari per la població més desfavorida, promovent el recull i la presentació de noves pràc-
tiques.

- La cooperació directa en el terreny, a Catalunya i al Sud;

- Els projectes de sensibilització i educació al Nord de les problemàtiques del Sud, i 

- El codesenvolupament, gent estrangera afincada a Girona que promouen projectes pel desenvo-
lupament al seus països d’origen per tal de minimitzar la migració forçada dels seus compatriotes.

La Fundació Utopia té 4 objectius específics:

1  

 
2  

3  

 
4  
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EntitatEntitatEntitatEntitatEntitat
Implantació Territorial

Aquest 2012 Fundació Utopia ha desenvolupat projectes i actuacions a:

REPÚBLICA de GUATEMALAREPÚBLICA de GUATEMALA

- Asociación Sobrevivientes – Dones i nens en situació de maltracte físic i psicològic- Asociación Sobrevivientes – Dones i nens en situació de maltracte físic i psicològic

URUGUAI

- Asociación LA BARCA – Centres de menors tutelats- Asociación LA BARCA – Centres de menors tutelats

RELAF – Red de entidades de atención al menor desamparado – Red de entidades de atención al menor desamparado 
(xarxa d’ONGS i entitats socials associades)(xarxa d’ONGS i entitats socials associades)

Altres països d’AMÈRICA LLATINA Altres països d’AMÈRICA LLATINA Altres països d’AMÈRICA LLATINA Altres països d’AMÈRICA LLATINA Altres països d’AMÈRICA LLATINA Altres països d’AMÈRICA LLATINA on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:on hem realitzat projectes i/o col·laboracions:

- Argentina, Uruguai, Colombia, Bolívia...Argentina, Uruguai, Colombia, Bolívia...

MARROC

- Asociación Moultaka - Incubadora d’Empreses per a joves i dones a FEZ- Asociación Moultaka - Incubadora d’Empreses per a joves i dones a FEZ

CATALUNYA - Girona i Salt

Fundación Utopia ha realitzat a Girona i Salt 4 projectes innovadors i creatius que atenen Fundación Utopia ha realitzat a Girona i Salt 4 projectes innovadors i creatius que atenen 
a diferents col·lectius necessitats d’atenció social. a diferents col·lectius necessitats d’atenció social. 

Els projectes desenvolupats han estat:Els projectes desenvolupats han estat:
1. Projecte d’Educació al Desenvolupament i Sensibilització – Nahual a GironaProjecte d’Educació al Desenvolupament i Sensibilització – Nahual a Girona
2. Projecte EFCI  - Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació  amb joves a Salt Projecte EFCI  - Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació  amb joves a Salt 
3. Projecte EFCI – Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació  amb  dones emProjecte EFCI – Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació  amb  dones em-

prenedores a Salt 
4. Projecte Espai Solidari Xokolà – a Girona Projecte Espai Solidari Xokolà – a Girona 
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Els voluntaris, que s’han adreçat a l’entitat gràcies a 
l’Associació Acciona’t (www.accionat.org). 
Una associació civil de voluntariat del Grup Plataforma 
Educativa) han trobat en la Fundació Utopia un recolza-
ment integral per les seves iniciatives voluntàries ja que 
el codesenvolupament o la sensibilització passa per la 
voluntat de les persones de formar-hi part i per les ga-
nes de defensar els interessos d’un major nombre de 
persones en situació de risc i vulnerabilitat.

PARTICIPACIÓ en XARXES

La responsable de la Fundació Utopia, la Raquel Sabater, continua com a representant al consell 
consultiu de l’Ajuntament de Girona. Mantenim així, la oportunitat de ser els representants de la veu 
de les ONGs de la ciutat de Girona. 

Som membres de la coordinadora d’ONGs de Girona i de l’Alt Maresme participant activament en 
les assemblees mensuals i en la, recentment creada, Xarxa pels Drets Socials, un organisme creat 
per entitats socials del territori, arrel de les circumstàncies viscudes aquests darrers anys en quant 
a les retallades en cooperació internacional i drets socials bàsics de l’estat de benestar.

IMPACTE SOCIAL DE LA NOSTRA ENTITAT

Tot i que la fundació Utopia és una organització petita i en què el recurs humà és gairebé tot vol-
untari, actualment compta amb un ressò a Girona i comarques prou important, tant per part de les 
administracions públiques (Ajuntament de Girona i Diputació de Girona) com per les entitats i ONG’s 
de la comarca.

La responsable de l’entitat és alhora, representant de la resta d’ONG’s de les comarques gironines, 
a l’òrgan consultiu de l’Ajuntament de Girona, el  Consell de Solidaritat i Cooperació.
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Dinamitzem, gestionem i participem activament en projectes de cooperació internacional.

Dissenyem i participem en campanyes de sensibilització ciutadana, de solidaritat i de coope-
ració.

Fem recerca de recursos, d’aliats, de voluntaris per implementar els projectes que desenvolu-
pen les nostres contraparts.

Assessorem administrativament, fem seguiment i avaluacions de projectes.

Potenciem la observació i la investigació, l’estudi i publicació dels resultats que s’obtenen a 
través dels projectes. 

Aquests 4 eixos els desenvolupem a través d’unes tasques concretes:

A Fundació Utopia centrem la nostra tasca en 4 eixos d’actuació:

Recerca: 
Potenciar la recerca de finançament, aliances i compromisos pels projectes de les nostres contraparts, 
posant especial èmfasi en el propi país d’origen.

Formació/investigació:
Investigar i desenvolupar nous projectes, replicar els que estan en funcionament i potenciar la formació 
i la capacitació com a eina de desenvolupament social. 

Sensibilització: 
Sensibilitzar a la població catalana i espanyola, vers les problemàtiques i difondre les potencialitats de 
la ciutadania guatemalenca. 

Gestió Sostenible:
Gestionar de manera efectiva i afectiva els programes de desenvolupament que estan funcionant i po-
tenciar les iniciatives dels països d’origen.

1.-

 
 
2.- 

3.-

4.-

-

-

- 

-

-

L’Entitat
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Serveis i Projectes

FUNDACIÓ UTOPIA A GIRONA

A.- Projecte de Sensibilització Nahual 2012

La jove facilitadora guatemalenca, Marleny Macario, ha realitzat una estada de tres mesos gràcies al re-
colzament de l’Ajuntament de Girona. Durant aquest període ha dinamitzat grups de veïns i associacions 
als centres cívis de: Taialà, Onyar, Pla de Palau, Sant Narcís i Santa Eugènia, atenent a més de 350 per-
sones de diferents col.lectius de la ciutat (persones nouvingudes, grups de joves, dones d’ètnia gitana, 
Banc del Temps, etc)
També ha realitzat tallers com a formadora en Creativitat i Innovació en diferents projectes socials i de 
cooperació de Plataforma Educativa i altres organitzacions i ONG’s.
Per celebrar la 5a edició de la implementació d’aquest projecte de cooperació estem realitzant un vídeo-
memòria que inclou els millors moments de l’experiència viscuda per la dinamitzadora. Pro-perament 
estarà disponible al nostre web.

B.- Obertura i consolidació de l’Espai Solidari Xokolà

Gràcies a diferents finançadors, el setembre de 2011 va obrir les seves portes un espai autogestionat 
per la societat civil, marc d’iniciatives solidàries i de codesenvolupament.
Els dos dinamitzadors, en Juan Etec i la Lilian Canté, guatemalencs que viuen a Girona des de fa temps, 
han consolidat un bon nombre de personal voluntari i, juntament amb l’Associació Acciona’t, com a 
vincle efectiu de treball cooperatiu entre persones i entitats.
Aquest espai ha estat en funcionament i a ple rendiment fins el setembre de 2012. Durant aquest temps 
s’han atès a més de 300 persones en diferents activitats i tallers, tots relacionats amb la millora de la 
qualitat de vida de les persones que hi han assistit. Tallers de: treball personal, benestar i salut, recerca 
activa de feina, coneixement de l’entorn i alfabetització per nouvinguts, noves tecnologies per a gent 
gran, cuina adaptada, etc.
A partir del setembre de 2012, l’Espai Solidari Xokolà es dedica exclusivament a atendre nens i nenes 
amb alt risc d’exclusió social, gràcies als voluntaris de l’Esplai gironí La Diana, amb qui la Fundació Uto-
pia té un conveni de col·laboració.
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C.- EFCI Salt Joves: 15 participants d’entre 14 i 18 anys:

Els diferents donants que han fet possible aquesta experiència es sentirant satisfets de veure com 
l’adolescència activa i proactiva de Salt s’uneix sota les premises de cultura, desenvolupament, 
creativitat social i emprenedoria.

Aquest any 2012, hem consolidat l’Escola de Facilitació de la Creativitat i la Innovació que permet 
donar eines que ens allunyin de la desmotivació i ens doni esperances de futur com a joves saltencs. 
Aquest curs s’ha realitzat a les instal·lacions de la Coma-Cros de Salt i hi han intervingut reconeguts 
formadors com en Pep Plana o en Francesc....

La formació ‘EFCI Joves’ va finalitzar el juliol 2012, data que els joves emprenedors van presentar 
les seves propostes comunitàries als instituts de secundària on estudien. Els projectes sorgits dels 
propis adolescents són de temàtica mediambiental i cultural i tenen, com a objectiu principal, mi-
llorar la cohesió social del municipi.

D.- EFCI Salt Dones Emprenedores: 18 dones d’entre 18 i 45 anys

Amb el lideratge i coordinació de les formadores de la Fundació Utopia i amb la col·laboració activa 
dels professionals de la Fundació Plataforma Educativa s’ha dut a terme aquest 2012 EFCI Dones 
Emprenedores un projecte viu a la ciutat de Salt i que ha estat reconegut amb el segell de Projecte 
Inclusiu per l’Ajuntament de Salt.

La proposta EFCI Dones Emprenedores a Salt ha reunit un grup de dones saltenques, de diferents 
procedències que han seguit la formació de 120 hores en emprenedoria, creativitat i lideratge amb 
un gran èxit de resultats personals i formatius.
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Serveis i Projectes

FUNDACIÓ UTOPIA AL SUD

Guatemala

Amb l’Associació Sobrevivientes - Lucha contra la violencia intrafamiliar.

Durant l’any 2012 hem treballat en dos projectes de cooperació internacional sobre el terreny.

En primer lloc, s’ha col·laborat amb l’Associació Sobrevivientes en la seva tasca de tractament i 
ajudes d’urgència a dones víctimes de la violència de gènere a Guatemala.Gràcies als finançadors 
catalans aquest 2012 hem pogut atendre a 75 noies i dones en atenció mèdica, psicològica i ju-
rídica, principalment de zones urbanes de la República de Guatemala.

En segon lloc, l’equip de codesenvolupament liderat per joves voluntaris guatemalencs va aconse-
guir una donació important gràcies a la bona tasca de planificació i presentació del seu projecte de 
sensibilització i prevenció de l’abús infantil a Guatemala a escoles i instituts.

Aquest fons ha estat gestionat per l’Associació Sobrevivientes, contrapart actual de la Fundación 
Utopia que ha realitzat presentacions públiques i xerrades a nois i noies adolescents conjuntament 
amb les seves famílies a diferents departaments de Guatemala. L’objectiu és sensibilitzar a les 
famílies sobre la importància de protegir als menors dels abusos i educar als nois i noies en la de-
fensa dels seus drets humans bàsics, vetllant així per evitar possibles abusos en el si de la família 
o comunitat.

Aquest grup s’anomena Acciona’t Guatemala i forma part de la xarxa de voluntaris que col·laboren 
activament amb totes les entitats que formen part del Grup d’Entitats Plataforma Educativa.

Marroc

Gràcies al recolzament de la Diputació de Barcelona hem pogut establir un conveni per tal de tre-
ballar activament al Marroc, concretament a la ciuat de Fez, amb un programa pilot d’Incubadora 
d’empreses conduïda per l’asociació Moultka.

La innovació d’aquesta iniciativa, es centra en què els joves emprenedors, son tutoritzats telemàti-
cament per empresaris del teritori català, concretament del municipi de Tordera. 

Incuba FEZ, inclou dins el partenariat, administracions públiques i entitats i empreses del sector 
públic i privat d’ambdós territoris, essent un projecte que ha començat al 2012 i finalitzarà al 2014.   
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Patronat: 

El Patronat de la Fundació Utopia està format per:

 

Les decisions i el pla estratègic passen directament a la coordinadora de la Fundació Utopia, la srta. 
Raquel Sabater qui, conjuntament amb l’equip de voluntaris i tècnics a temps parcial, desplega els 
projectes i activitats de cooperació, solidaritat, codesenvolupament, voluntariat i totes aquelles ac-
cions que se’n desprenguin.

Ella gestiona qualsevol tema que calgui amb les contraparts, voluntaris, formadors externs, dina-
mitzadors, beneficiaris, expatriats, etc. comptant sempre amb la col·laboració del sr. Jordi Pascual, 
gerent de l’entitat que vetlla per la recerca de finançament, contactes i recursos per a l’entitat.

 
Equip:  
La Fundació Utopia compta amb una gerència i una coordinació tècnica a jornada parcial, dos dina-
mitzadors a mitja jornada i la resta de persones que fan possible el seu funcionament, ho fan de 
manera voluntària.  Tot això és possible, gràcies a Plataforma Educativa, grup d’entitats, i a altres 
finançadors i contraparts que creuen en les propostes de cultura i desenvolupament com a motor 
de canvi.

Formació: 
L’equip de la Fundació Utopia, rep la Formació a través de FORGEN i el Pla anual de formació que 
ofereix als treballadors/es de tot el grup.

Societat: 
A Girona, l’entitat treballa estretament amb l’Associació Acciona’t de voluntariat, amb els membres 
de la Coordinadora d’ONG’s de Girona i comarques i amb la comunitat en general. També fa tasques 
puntuals i coordinades amb la UdG, en el camp de l’aprenentatge servei i les xerrades del departa-
ment de cooperació de la Universitat. 
A l’exterior, té contacte directe i treball permanent amb RELAF en la confecció de projectes forma-
tius, amb les contraparts esmentades en el punt anterior, i amb diferents donants, tant privats com 
públics.

President:    Sr. Jordi Pascual
Vicepresident a Guatemala:  Sr. Enrique Matheu
Secretària:     Glòria Fàbrega
Tresorera:     Anna Suñer
Coordinadora tècnica de l’Entitat: Raquel Sabater
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Persones Ateses

BENEFICIARIS D’UTOPIA
Els beneficiaris directes de l’acció de Fundació Utopia són:

A través d’aquests dos grups de beneficiaris arribem a tot tipus de població vulnerable, tant als paï-
sos del sud com a l’anomenat Quart Món, aquí a casa nostra. 

La Fundació Utopia pren com a punt de partida que les persones tene dins seu un potencial molt 
alt, tant que qualsevol cosa que es proposin la poden aconseguir. canviar les circumstàncies vitals 
de cada persona en situació de vulnerabilitat és convertir les capacitats úniques de l’ésser humà en 
un potencial per la comunitat en general: una persona en bones condicions físiques i emocionals és 
una persona que pot oferir la mà a algú altre i així la cadena cooperativa mai es trenca.

Les associacions i entitats del sud conveniades amb nosaltres. Aquestes associacions han de 
se desenvolupament social humà sostenible com a utopia realitzable.

Els organismes públics i empreses privades que vulguin treballar per la sensibilització, la par-
ticipació ciutadana i per donar valor al binomi Cultura i Desenvolupament.

-

-
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ObjectiObjectiObjectiObjectiObjectiObjectiObjectiObjectiObjectiObjecti
La Fundació Utopia, d’acord al seu Pla Estratègic, ha acomplert els seus objectius 2011 i ja en té 
uns altres en procés d’acompliment pel 2012.

• Hem consolidat l’Espai Xokolà a l’av. Montpellier de Girona. És un espai de referència pel volun-
tariat, la cooperació internacional i el codesenvolupament a la ciutat de Girona.

• Ha facilitat que el Grup de Codesenvolupament de ciutadans guatemalencs a Girona puguin 
aportar el seu gra de sorra per col·laborar amb les dones maltractades de Guatemala, atenent 
legalment i psicològicament a més de 50 mares amb els seus fills/es.

• Ha obert noves vies de cooperació com l’EFCI Salt (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la 
Innovació) destinada a joves i dones aquí a Catalunya.

• Ha consolidat, per 5è any consecutiu de funcionament, el projecte Nahual intercanvi Sud-Nord, 
esdeveninent un projecte de referència pels centres cívics de Girona que atenen persones 
nouvingudes, en especial dones i joves.

 
Pel 2013 ens hem marcat com a objectius:

• Continuar executant el Projecte Nahual a la ciutat de Girona i ampliar-lo executant-lo a Salt.

• Continuar executant i incrementar, si és possible, el Projecte de Codesenvolupament Acciona’t 
Guatemala

• Potenciar la recerca de finançament per tal de reobrir el Projecte Espai Solidari Xokolà

• Potenciar el Projecte ÍTACA entre els estudiants universitaris de la Universitat de Girona (UdG) i 
dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Girona.

• Potenciar les microdonacions, crowdfunding i resta de recursos de recerca online a través 
d’una pàgina web renovada de la Fundació Utopia.



AgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïmAgraïm

15

M
EM

Ò
RIA 2012

Agraïments

La Fundació Utopia vol donar les gràcies a tots aquells que fan possible el que es presenta en 
aquesta memòria anual:

FINANÇADORS

COL·LABORADORS

CONTRAPARTS

Associació
Moultaka

(FEZ)

Amb el suport dels voluntaris/es:



UtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopia
creativitat i innovació com a

eix de desenvolupament

UtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopiaUtopia
C/Garrotxa, 7
17006 Girona
Tel. 972 40 54 54
Fax 972 40 54 56

fundacionutopia@fundacionutopia.org 
www.fundacionutopia.org




