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Benvolguts amics, col·laboradors, participants de les nostres propostes i activitats, socis, donants..  

Diuen que és ara l’ època del sacrifici i de l’esforç. I se’ns fa dur, se’ns fa una muntanya. 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 acompanyar-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 inquieta 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 mateixes 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 El Salvador i a Salt, a 
Uruguai i a Tarragona.. 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 de-
senvolupament 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 administracions 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. D’aquí i d’allà. 

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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Missió, Visió i Valors

Objectiu General
Potenciar partint de la complementarietat entre agents i organitzacions, una societat oberta, incloent i 
creativa, on la persona i la comunitat siguin 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 facilitadors de les aliances entre organitzacions i experiències; aprofitant les 
sinèrgies i treballant per l’optimització i la gestió responsable orientades a la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
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        La Fundació Utopia (www.fundacionutopia.org) va néixer de 
la col·laboració entre la Fundació Plataforma Educativa de Cata-
lunya (www.plataformaeducativa.org) i la Asociación Proyecto 
Cultural El Sitio de Guatemala (www.elsitiocultural.org). 
 
Després de sis anys de treball conjunt en cooperació internacio-
nal vam creure convenient unir esforços mitjançant una entitat 
com la que presentem. Dedicada a la Cultura i al desenvolupa-
ment humà sostenible, a través de la creativitat i la innovació 
social.
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Aquestes línies de Treball es divideixen en diferents eixos, centrats en la persona, motor del canvi i de la 
transformació social:

1 - Recolzar a organitzacions socials en la recerca d’aliats estratègics, finançament, auditoria i apli-
cació del control de qualitat en els seus projectes socials i culturals.

2 - Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la participació i el desenvolupament humà sostenible.

3 - Observar, investigar, fer estudis i publicacions, enfocats 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 per la població més desfa-
vorida, promovent el recull i la presentació de bones pràctiques.

- 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 desenvolu-
pament al seus països d’origen per tal de minimitzar la migració forçada dels seus compatriotes.

La Fundació Utopia segueix quatre paràmetres bàsics:
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Implantació Territorial

Aquest 2011 Fundació Utopia ha desenvolupat projectes i actuacions a:

 
 

REPÚBLICA de GUATEMALA

- Proyecto Cultural El Sitio – La cultura com a motor del desenvolupament

- La ciudad de la Imaginación – La cosmovisió maia i l’equitat de gènere nuclis del treball social

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

URUGUAI

- Asociación LA BARCA – Centres de menors tutelats

EL SALVADOR

- Escuela Catalunya al departament de San VIcente - Reconstrucció d’una escola en una zona  
  rural molt empobrida.

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

- Argentina, Uruguai, Colombia, Bolívia...

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

Col·laborant en la gestió del projecte amb la Fundació Plataforma Educativa.

A Girona i a Salt, amb dos projectes innovadors i creatius que atenen a diferents col·lectius 
necessitats d’atenció social, però principalment joves d’entre 16 i 20 anys, desocupats i en 
situació d’abandó escolar prematur.  
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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 Alt maresme en les comissions següents:
- Comissió Superar la Crisi en l’Acció Social 
- Comissió de Superar la Crisi en Cooperació
- Comissió planificadora i executora del Fòrum Social Gironí.
 
Hem pogut assistir i participar activament en aquestes comissions i l’assistència a les reunions mensuals o 
extraordinàries que es fan a la coordinadora, gràcies al creixement, durant aquest 2011, en dos membres de 
l’equip tècnic més a mitja jornada, que fan possible que la fundació creixi en projectes de cooperació. També 
ha estat possible gràcies als voluntaris, que de manera desinteressada ens regalen el seu temps i el seu 
esforç.  

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 voluntari, ac-
tualment 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.

 

Els  voluntaris, que s’han adreçat a l’entitat gràcies a l’Associació 
Acciona’t, Ciutadania Transformadora (www.accionat.org, és una 
associafció civil de voluntariat del Grup Plataforma Educativa) han 
trobat en la Fundació Utopia un recolzament integral per les seves 
iniciatives voluntàries ja que el codesenvolupament o la sensibilit-
zació passa per la voluntat de les persones de formar-hi part i per 
les ganes de defensar els interessos d’un major nombre de per-
sones en situació de risc i vulnerabilitat.
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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 cooperació.

- Fem recerca de recursos, d’aliats, de voluntaris per implementar els projectes que desenvolupen les nos-
tres 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:

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

2. 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. 

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

4.- Gestió Sostenible:
Gestionar de manera efectiva i afectiva els programes de desenvolupament que estan funcionant i poten-
ciar les iniciatives dels països d’origen.
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Serveis i Projectes

Projecte de Sensibilització Nahual 2011

FUNDACIÓ UTOPIA a GIRONA

Per quart any consecutiu i gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona, hem dut a terme el Projecte Nahual, un 
projecte que s’emmarca en les iniciatives i activitats de sensi-
bilització ciutadana  per la millora de les condicions de vida de 
les persones en situació de pobresa extrema al Sud,  així com 
d’Educació pel desenvolupment, i el treball  amb les persones 
inmigrades i  els seus països d’origen.

El Nahual ha permès l’arribada d’una jove guatemalenca, la 
srta. Jackeline Álvarez, facilitadora de la Creativitat i experta 
en autoestima i en processos de creativitat aplicada a grups i 
col·lectius interculturals durant tres mesos. 

Durant aquest període va treballar amb grups ben diversos, cosa 
que li va donar l’oportunitat d’aprendre i conèixer una realitat 
social diversa i aportar el seu coneixement i expertesa treballant 
amb col·lectius immigrants de Girona, així com amb tècnics i pro-
fessionals de diferents àrees d’atenció a les persones, menors 
i gent gran.

Ha dinamitzat grups de veïns i associacions als Centres Cívics 
de Taialà, Onyar, Pla de Palau i Santa Eugènia. A part, ha real-
itzat tallers com a formadora en Creativitat i Innovació a difer-
ents projectes socials i de cooperació de Plataforma Educativa 
i a altres organitzacions i ONG’s. Aquesta aportació ha estat un 
puntal clau per desenvolupar en diferents espais de Girona, el 
sistema creatiu d’estimulació a la lectura en nens i nenes. ETAL, 
que així s’anomena el programa, serà una de les novetats ped-
agògiques del 2012 a diferents centres cívics de la ciutat, així 
com a Xokolà, Espai Solidari, on el programa començarà aquest 
proper gener, conduït i gestionat per voluntaris.
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- Obertura i consolidació de l’Espai Solidari Xkolà.

Gràcies a l’aportació diversos finançadors, el setembre de 2011 va obrir les seves portes Xokolà, Espai Solidari, un 
espai finançat i gestionat per la Fundació Utopia amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament 
de Girona, catalogat com un casal cívic dins la xarxa XeCAT.

L’Espai, conduït per dos dinamitzadors guatemalencs que viuen a Girona, ha consolidat els “Amics de Xokolà”, volun-
taris, particulars i de petites empreses, que aporten el seu gra de sorra per dur a terme les activitats que es realitzen 
diàriament, així com “l’Armari Solidari”, pensat per aquelles  famílies més necessitades. La tasca a Xokolà es fa 
gràcies al suport dels voluntaris de l’Associació Acciona’t, Ciutadania Compromesa, com a vincle efectiu del treball 
cooperatiu entre persones i entitats. 

L’objectiu de Xokolà és esdevenir marc d’iniciatives solidàries i de codesenvolupament oferint propostes socials, 
formatives, culturals i de cooperació pel desenvolupament en un espai autogestionat per entitats socials i voluntaris.  
Està dirigit als col·lectius més vulnerables i/o a persones que vulguin participar activament en una societat més justa 
i solidària. Durant el 2011 a Xokolà s’ha atés a més de 100 persones  en la recerca de feina, en la formació ocupa-
cional i en la cura d’un mateix i els fills/es. 

Algunes de les activitats:  
- Xkla juga - Espai lúdic amb jocs del món per menors de 8 anys.
- Xklà joves - Tallers per nois i noies de 12 a 21 anys.
- Xklà Aprèn - Cursos de pintura,intel·ligència emocional, autoestima,
- Xklà Salut - Tallers de ioga, gimnàstica per gent gran, tai-txi,...
- Xklà Virtual - Noves tecnologies a l’abast de tots els col·lectius.
- Xkla codes - Cessió d’espais i infraestuctures a entitats de persones migrants
- Xklà Nana - Espai dinamitzat per mares amb nens i nenes menots de 2 anys
- Xklà Virtual - Per fer arribar les noves tecnologies a tots els col·lectius
- Xklà Llegeix- Tallers de lectura i biblioteca de cooperació i solidaritat.
- Xklà Cultura- exposicions, cinefòrums ,teatre amateur,...



Serveis i ProjectesProject-

11

M
EM

Ò
RIA 2011

- EFCI – Salt: Es tracta d’una prova Pilot amb 30 joves de 14 a 18 anys: 

Un projecte fruit de la col·laboració entre la Fundació Plataforma Educativa i Fundació Utopia.

L’Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació, EFCI Salt, és un projecte amb caràcter incloent 
i intercultural que forma joves creatius i contribueix al desenvolupament cultural i social de Salt i de la 
seva ciutadania. Es tracta d’un innovador projecte de la Fundació Plataforma Educativa i de la Fundació 
Utopia que vol proporcionars eines creatives a col·lectius de joves, d’entre 12 i 18 anys, que siguin líders 
compromesos amb la realitat de Salt per tal que siguin capaços d’estimular en els altres la capacitat 
de proporcionar noves alternatives per millorar la seva qualitat de vida, potenciant la interculturalitat i 
l’acció comunitària.

Aquest any, i gràcies al suport de les facilitadores de la Creativitat que estan entre nosaltres a Girona, 
hem consolidat una iniciativa que feia molts mesos que la nostra organització s’havia proposat. És un 
projecte que creiem molt necessari per tal d’incidir en la situació de desídia, manca d’interès i de com-
promís de molts joves, volem allunyar-los de la desmotivació i donar-los esperances de futur. 

Aquest curs es realitzar a la Coma-Cros de Salt. Els diferents col·laboradors, que han fet possible aquesta 
experiència, es sentiran satisfets de veure com l’adolescència activa i pro activa de Salt s’uneix sota les 
premisses de cultura, desenvolupament, creativitat social i emprenedoria. 

 
 

 
 



Serveis

12

M
EM

Ò
RI

A 
20

11
Serveis i Projectes

FUNDACIÓ UTOPIA al SUD 
 
- a GUATEMALA:

Aquest any, hem tingut la sort de comptar amb un cooperant català compromès amb l’entitat, que s’ha 
unit al projecte sobre el terreny al costat d’en Joan Celrà, el nostre enllaç tècnic que duu quatre anys 
treballant a Guatemala i d’en Lluís Puigdemont, secretari general de la coordinadora d’ONG’s de les co-
marques gironines, qui ha estat 5 mesos a Guatemala, i ha esdevingut un recolzament important en la 
tasca que fem, impulsant els projectes, creant-ne de nous i fent sinèrgies per tot el país.       

 
Amb el Proyecto Cultural El Sitio:

S’han desenvolupat dos projectes que han atès a més de 3.000 persones en situació de vulnerabilitat:

 - Proyecto Socio Cultural de Democràcia Participativa;  formant i donant eines per la millora de la seva 
implicació en la presa de decisions, a joves, dones i líders comunitaris 

- Proyecto Valorarte- Valor al Arte/Valórate; per infants orfes institucionalitzats, que reben classes ex-
traescolars d’arts escèniques, descobrint així nous talents ( dansa, teatre, mim.. ) i alhora potencien 
la seva autoestima.



ServeisProject-Serveis i Projectes

13

M
EM

Ò
RIA 2011

Amb la Ciudad de la Imaginación:   

Els joves beneficiaris dels nostres projectes més antics (2003-2008), han anat creant les seves pròpies estruc-
tures participatives. Aquest era un dels nostres objectius quan vam començar a fer cooperació. És per aquest 
motiu, que la Ciudad de la Imaginación, de la mà del seu jove director, Álvaro Armas, ha acollit a 3 voluntàries 
del projecte ITACA, que s’han sentit com a casa, i han realitzat una tasca, en paraules seves, “inoblidable, 
intensa i que tothom hauria de realitzar, almenys una vegada a la vida”

 

Amb l’Asociación Sobrevivientes – Violencia de Gènero

L’equip de Codesenvolupament, liderat per l’Hèctor Luján i en Herbert Arévalo, dos joves voluntaris de Gua-
temala, va aconseguir 1900 euros gràcies a la bona tasca de planificació i presentació del seu projecte CAT- 
centre d’atenció terapèutica per a dones maltractades. 
Aquests diners, han anat íntegrament a l’Associació So-
brevivientes, contrapart actual de la Fundació Utopia, 
donant un bri d’esperança al manteniment de les viven-
des “invisibles” on es refugien les dones en situació de 
risc i els seus fills, així com la teràpia psicològica, legal i 
d’atenció sanitària que necessiten. 

Volem recordar, que a Guatemala, l’atenció sanitària és 
privada i això fa que les seqüeles de la violència i els 
maltractaments físics i emocionals siguin una lacra molt 
important en la societat guatemalenca.
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- a EL SALVADOR i HONDURES 

En els països centreamericans, la majoria de la població, viu en una situació de precarietat entre alta i 
extrema. Els esforços de la Fundació Utopia per poder aconseguir fons i recursos per diferents entitats 
d’aquests dos països és una prioritat en cada pas que donem. Això passa per consolidar aliances fermes 
entre contraparts i alhora entre finançadors dels països del Nord. 

L’entitat continua en la línia començada en el 2010, construint dia a dia diferents camins per a 
l’esperança. 

- a l’URUGUAI 

Hem consolidat l’entitat LA BARCA com a lloc de pràctiques 
per estudiants de diferents carreres de la UDG, essent un 
referent de bones pràctiques en el camp social d’atenció al 
menor a Uruguai. 
Durant el 2011, dues estudiants (estudis de Psicologia i 
d’Educació Social) han realitzat la seva estada amb els joves 
i nens d’allà, essent tutoritzats per la nostra entitat.

- a tota AMÈRICA LLATINA

Amb RELAF – Red de entidades de Atención al Menor y a la Família.
(www.relaf.org)

Hem consolidat el treball conjunt amb una de les xarxes més àmplies que existeixen a Llatinoamerica en 
l’atenció al menor desemparat. 

Estem en procés de creació d’una metodologia formativa 
per tècnics professionals de l’administració pública i privada 
de diferents països per tal d’aprofundir en la protecció del 
menor i garantir els drets de l’infant a tota llatinoamerica. 
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PROJECTE ÍTACA

Es tracta d’una iniciativa de col·laboració que ofereix vacances solidàries, voluntariat en el terreny, brigades 
d’estiu, camps de treball... Moltes maneres de dir SÍ a les ganes i motivacions que té una persona per desco-
brir i conèixer noves realitats alhora que treballem amb i pels altres.

La Fundació Utopia treballa en tres línies definides:

- Cooperació al terreny - Centre Amèrica i Sud- Amèrica
- Sensibilització i Coneixement del Sud a Catalunya
- Codesenvolupament – Persones nouvingudes que treballen pels seus països d’origen 

 Aquestes estades voluntàries ÍTACA neixen dins la línia de 
Sensibilització i Coneixement del Sud i es realitzen a Guatemala i 
Uruguai, gràcies a les dues contraparts (organitzacions civils del 
país d’origen) amb les quals portem anys treballant en temes de 
coope-ració internacional.

Serveis i Projectes
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Patronat: El Patronat de la Fundació Utopia està format per:

 
El patronat es reuneix en junta ordinària dues vegades l’any.Les decisions i pla estratègic, passen di-
rectament a la Coordinadora de la Fundació Utopia que, conjuntament amb l’equip de voluntaris i tèc-
nics a temps parcial, desplega els projectes i activitats de cooperació, solidaritat, codesenvolupament, 
voluntariat, i totes aquelles accions que se’n desprenguin: relacions amb les  contraparts, voluntaris, 
formadors externs, dinamitzadors, beneficiaris, ex-patriats...etc comptant sempre amb la col·laboració de 
gerència 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 
dinamitzadors 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 finan-
çadors 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 for-
mació que ofereix als treballadors de tot el grup.

Societat: A Girona,  l’entitat treballa estretament amb l’Associació Acciona’t de voluntariat, amb els 
membres de la Coordinadors 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 de-
partament de cooperació de la Universitat. 
A l’exterior, té contacte directe i treball permanent amb RELAF en la confecció de projectes formatius, 
amb les contraparts esmentades en el punt anterior, i amb diferents donants, tant privats com públics.

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

BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ UTOPIA:

Els nostres beneficiaris directes són:

 
A través d’aquests dos nuclis de beneficiaris arribem a tot tipus de població vulnerable, tan als païs-
sos del sud com a l’anomenat Quart Món, aquí al nostre territori.

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 partici-
pació ciutadana i per donar valor al binomi Cultura i Desenvolupament.
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Persones Ateses

Persones Ateses

Projecte Nahual
 122 personesEFCI Salt

 15 persones

Xokolà
 120 persones

Girona i Salt 257 persones Cooperació 3000 persones
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Origen dels fons rebuts

A quins projectes destinem els nostres ingressos

Dades Econòmiques
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Comunicació

Fundació Utopia, com a entitat del grup Plataforma Educativa, compta amb el departament de co-
municació i imatge del grup. La comunicació és l’eina estratègica que permet la relació i la interacció 
entre els diferents grups d’interès, alhora fonamental en la consecució dels objectius corporatius.

 
En aquest sentit, 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 per a mantenir la comunicació de manera 
fluïda. Es diu que la comunicació crea comunitat  perquè és bàsica tant per la participació com 
per a la transferència de coneixement i, per tant, també ho és per a la innovació i el desenvo-
lupament.  Així doncs, aquest departament té l’encàrrec de cobrir les necessitats  de comuni-
cació de les entitats del grup, a fi de millorar la fluïdesa de la relació entre elles i la claredat en 
l’exposició de la tasca de totes i cadascuna de cara a l’exterior, tot seguint un Pla de Comunicació.  

La Fundació Utopia té establerts els mecanismes i protocols de comunicació interna i externa for-
mals, amb el suport de les noves TIC i a traves de les xarxes socials i la web 2.0.

 
http:/www.fundacionutopia.org

http://bloc.plataformaeducativa.org/category/fundacio-utopia/

http:/www.facebook.com/pages/PlataformaEducativa/
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Objectius

La Fundació Utopia, seguint el 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 Xkolà a l’Av. Montpellier de Girona. És un espai de referència pel vo-
luntariat, 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 la EFCI – Salt, escola de facilitadors de la creativitat 
i la innovació, encarada als joves, aquí a Catalunya.   

- Ha consolidat, per quart any consecutiu de funcionament, el projecte Nahual, intercanvi Sud 
– Nord, essent un projecte de referència pels centres cívics de Girona que atenen persones 
nouvingudes, en especial dones i joves.  
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- Fer sostenible l’Espai Solidari Xokolà, permetent que dos dinamitzadors puguin potenciar el 
voluntariat i els projectes de cooperació, solidaritat i codesenvolupament.  

- Potenciar el Projecte Ítaca a diferents contraparts del sud, perquè els professionals i volunta-
ris de Catalunya puguin col·laborar activament en els nostres projectes fent treball de camp. 

- Replicar l’experiència EFCI SALT amb dones emprenedores, i també obrir la metodologia EFCI 
a altres espais i territoris. 

- Col·laborar estretament amb xarxes i federacions llatinoamericanes, a través de la Formació 
de tècnics i professionals. 

- Desenvolupar una estratègia amb el voluntariat i les xarxes d’entitats per tal de sostenir la 
cooperació internacional que en aquests moments està essent reduïda en gran mesura. 

Pel 2012, els nostres objectius són:
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La fundació Utopia vol donar les gràcies a tots aquells que fan possible el que es presenta en 
aquesta memòria:

 
Col·laboradors directes amb Fundació Utopia:

Col·laboradors amb els projectes de cooperació realitzats conjuntament per Fundació Utopia i altres entitats 
del grup Plataforma Educativa:

 
I a les nostres contraparts, que fan possible dia a dia, un món una mica més just;

 
 

I sobretot, gràcies als nostres voluntaris, els que fan tasques a fora, i els que es queden a Girona.
Vosaltres sou el veritablement important d’aquesta memòria. 

Agraïments

Asociación ‘La Barca’
El Salvador



Utopia
creativitat i innovació com a

eix de desenvolupament

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

fundacionutopia@fundacionutopia.org 
www.fundacionutopia.org


