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ESTRATÈGIA D’EDUCACIÓ PEL  

DESENVOLUPAMENT DE LA FUNDACIÓ UTOPIA 

Amb l’objectiu que els projectes de cooperació al desenvolupament que executem als països 

del Sud tinguin repercussió al territori català i puguin ser generadors de consciència social, és 

necessari realitzar una acció paral·lela i alhora complementària a Catalunya.  

Es tracta d’una acció sensibilitzadora, educativa, formadora i amb visió transformadora que 

permeti la transferència de coneixements Sud-Nord i viceversa, fomentant l’empatia i l’acció, 

de manera que les violacions als Drets Humans i les accions discriminatòries siguin 

visibilitzades globalment i no quedin impunes. Es tracta de fomentar una ciutadania global, 

crítica i formada en valors morals i ètics que contribueixi a crear una cultura de la solidaritat 

internacional, compromesa en la lluita per la defensa i promoció dels DD.HH, la igualtat 

d’oportunitats i la justícia social. Per assolir aquest propòsit comptem amb una metodologia 

especifica en matèria de creativitat i innovació social com a motor de canvi i desenvolupament 

humà integral i sostenible. 

Des d’aquesta òptica, des de la Fundació Utopia entenem la Sensibilització i l’Educació per al 

Desenvolupament com una aposta social on la participació ciutadana és crucial, en 

col·laboració i amb el suport de les institucions públiques per fer ressò de les nostres accions i 

per visibilitzar les Violacions als Drets Humans (VDH) que es produeixen als territoris on 

desenvolupem els nostres projectes. Alhora, treballem en incidència política, exigint a les 

autoritats polítiques i als governs, titulars d’obligació, que estableixin els mecanismes 

adequats per garantir el ple exercici dels drets amb dignitat i llibertat. Tot això basant-nos en 

una perspectiva de respecte i promoció dels DD.HH amb un enfocament de gènere i des 

d’una perspectiva holística.  

Dins d’aquest segon eix treballem en quatre dimensions que defineixen el potencial intrínsec i 

extrínsec que té l’EpD i la Sensibilització a la ciutadania:  

 Sensibilització en pro d’una ciutadania catalana solidària i compromesa en la lluita 

contra l’exclusió social i la pobresa arreu del món, ja que vivim en un món 

interconnectat i molt globalitzat.  

 Educació i formació de la nostra població, per combatre la indiferència i en algunes 

ocasions la ignorància existent en matèria de ciutadania global, interculturalitat, DD.HH i 

en la lluita perquè aquests puguin ser gaudits en plenitud tant al Sud com al Nord. Això 

es fa afavorint la consciència critica i solidària des de la reflexió conjunta de la societat 

civil encaminada a la construcció d´una nova ètica global, des d´una òptica responsable 

i sostenible en totes les seves vessants i que promoguin molt activament una cultura de 

pau i no violència.  

 Investigació de les causes de les desigualtats i les vulneracions dels DD.HH a través 

d’una metodologia participativa i vivencial en la qual interactuen directament agents 

socials del Sud i del Nord, generant nou coneixement tant individual com col·lectiu arran 

de la pràctica i l’intercanvi d’experiències i coneixements d’ambdues realitats diferents. 
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Aquest coneixement ens permet fonamentar les nostres accions i ens dona les claus 

per incidir en la realitat amb precisió.  

 Participació social de la població civil en els espais públics i visibilitzant la tasca 

realitzada per professionals de l’acció social i la cooperació al desenvolupament al Sud, 

denunciant els actes injustos, discriminatoris i excloents tant del Sud com al Nord. 

 Incidència política local per remarcar l’obligació del governs d’establir mecanismes 

efectius per a la garantia d’aquests drets, a més de reivindicar internacionalment la 

protecció i garantia dels drets i la dignitat inherent de tot ésser humà. Tanmateix, la 

participació activa del voluntariat és una peça clau entesa, també, com un factor que 

contribueix a la transformació social.  
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