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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.     

 

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.  

 

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

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. 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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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 2016 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 activitats solidaritat i cooperació de Girona i altres indrets Catalunya 

I. Acte de suport a l’arribada de refugiats sirians a la ciutat de Girona – abril ‘16 

El 5 d’abril la Plataforma Girona Acull va convocar un acte davant l’Ajuntament de Girona per demanar 

un canvi en les polítiques d’asil i refugi dels Estats europeus i en què diversos professionals d’Utopia-

BsF s’hi van sumar. 

 
 

 

II. Participació en les Jornades Solidàries de la Coordinadora d’ONG’s de Girona i Alt Maresme realitzades 

enguany al municipi de Llagostera – maig ‘16 

El 28 de maig, les va celebrar la jornada anual de la coordinadora d’ONG de Girona i Alt Maresme i ho 

va fer posant damunt la taula el rol de les entitats en les emergències humanitàries i el cas concret de 

la crisi actual que es viu a Europa amb les persones sirianes que fugen de la guerra.   

La jornada va iniciar amb dues xerrades realitzades per persones amb experiència amb crisis 

humanitàries i a camps de refugiats i en acabat, es van realitzat taules de treball per mostrar les bones 

praxis en les emergències humanitàries. 

 

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
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III. Participació en Acte de Defensa dels Drets Humans – octubre ‘16 

El 17 d’octubre de 2016, Fundació Utopia-BsF va participar a l’acte de Defensa dels Drets Humans a la 

plaça Independència de Girona. Els representants d’Utopia-BsF van participar en els testimoniatges de 

migracions forçades a causa de la degradació mediambiental als seus països d'origen, presentant 

casos de Guatemala. 

 
 
 

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

I. GUATEMALA  

Títol: EFCI Dones Emprenedores Nahualá 

Breu Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És un programa Educatiu i Formatiu amb caràcter fortament innovador, 

encarat al foment de l’emprenedoria a través de la creativitat I la millora de 

l’autoestima. 

El projecte EFCI Nahualá ofereix capacitació, principalment a dones joves 

indígenes i d’escàs poder socioeconòmic d’edats compreses entre els 18 i els 

30 anys) que estiguin motivades per formar-se i millorar les seves condicions 

de vida, i vetllin pel seu propi desenvolupament, el de les seves famílies i el 

de la seva comunitat. A partir de desenvolupar els seus talents i les seves 

capacitats creatives poden apoderar-se, facilitant que puguin actuar com a 

agents de canvi social dintre del seu entorn immediat, amb l’objectiu d’assolir 

el seu projecte de vida personal, laboral i en molts casos comunitari.  

A més, posem a disposició de les protagonistes que tinguin fills/es el servei 

d’una escola bressol, mentre assisteixen a les formacions, on es contracta a 

una monitora de lleure amb coneixements de creativitat i innovació social.  

Aquest 2016, s’han realitzat dues edicions d’EFCI Dones Emprenedores al 

municipi de Nahualà: la primera amb el finançament de l’ACCD, que ha 

comptat amb 25 participants i la segona, finançada per l’Ajuntament de 

Girona, amb 30 participants.  

Número  

beneficiaris  

Directes: 55 dones d’ètnia indígena (25 persones 1a ed, 30 persones 2a ed) 

Indirectes: 400 persones aproximadament (impacte comunitari i familiar). 

Entitats 

col·laboradores: 

Governació del municipi de Nahualá, autoritats indígenes comunitàries i 

FODIGUA (Fons de desenvolupament Indígena Guatemalenc)  

Finançat per: 
1a edició ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament). 

2a edició Ajuntament de Girona 

 

  

 

http://www.fundacionutopia.org/
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Títol: Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil 

Breu Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte pretén formar a mares i pares de nenes i nens, menors de 5 

anys residents al Departament de Totonicapán, Guatemala.  

S’ofereixen capacitacions en matèria de nutrició infantil, lactància materna i 

higiene mitjançant tallers formatius participatius i dinàmics, impartits per 

professionals guatemalencs/es, amb coneixements de les llegues originaries i 

expertes en nutrició i salut matern-infantil.   

Així mateix, es tracta d’ enfortir la Unitat de Malnutrició de l’ Hospital 

departamental de Totonicapán, augmentant els seus recursos humans i 

materials. A més, es realitza un seguiment continu de les famílies ateses en el 

qual reben suport i orientació per millorar la alimentació dels seus  i els nens/es 

menuts/es. 

Número 

beneficiaris 

Directes: 230 famílies ateses 

Indirectes: 1300 persones aproximadament entre família directa i comunitat 

Contrapart: Associació Swan Tinamit  

Entitats 

col·laboradores: 
Hospital Nacional de Totonicapán, José Felipe Flores.  

Finançat per: Ajuntament de Girona 

 

 

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

Títol: Incuba Fès (3a edició) 

Breu Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2016 es va realitzar la 3a edició del projecte Incuba Fès, projecte de foment 

de l’emprenedoria social i cooperativa juvenil a Fès (Marroc). Es tracta d’una 

iniciativa de Fundació Plataforma Educativa en la qual la Fundació Utopia-BsF hi 

juga un paper essencial en tant que suport tècnic i de diagnosi, avaluació i 

execució.  

Van iniciar la formació 103 joves, i d’aquests un 73% la finalitzen amb èxit. El 

27% no la finalitzen per causes diverses (no la poden compaginar amb la feina, 

incompatibilitat amb altres estudis, per la criança dels fills,...).  

El projecte Incuba Fès ha assolit doncs amb escreix els objectius plantejats al 

seu inici ja que ha tingut un impacte profitós en la inclusió sociolaborals dels 

joves participants, si comparem la situació d’aquests a l’inici de la formació amb 

la del final: 

 Inici: 85% desocupats/des; 10% assalariats/des i 5% per compte propi 

 Final: 30% desocupats/des; 30% assalariats/des i 40% per compte propi 

Molts dels joves que treballen per compte propi han aconseguit establir les 

seves empreses amb èxit, en àmbits com jardineria, hostaleria, agricultura o el 

tèxtil. La cloenda del 3r Incuba Fès serà el març de 2017, on es lliurarà un 

diploma certificat per la Universitat de Fès a tot l´alumnat que hagi superat amb 

èxit les 400 hores de formació. 

El juny ‘16 una delegació de Plataforma Educativa va realitzar una visita sobre el 

terreny de seguiment d’aquesta edició i per a impulsar la 4a. La delegació 

catalana va mantenir reunions amb autoritats polítiques locals - Prefectura i 

Alcaldia de Fes- i amb la Cambra de Comerç de la Regió, a fi d’ampliar el 

recolzament institucional al territori, centrat a potenciar l’apoderament social i 

econòmic de les dones. La 4a edició ha estat assumida plenament per la 

Prefectura de Fès, integrant-la com a política pública dins la seva estratègia de 

desenvolupament social i econòmic regional. 

Número de 

beneficiaris 

Directes: 76 joves (49 homes/27 dones). 

Indirectes: 500 familiars dels joves beneficiaris que han millorat les seves 

condicions de vida gràcies a la millora dels ingressos i situació 

socioeconòmiques d’un/a familiar proper. 

Entitat 

contrapart: 
Associació Moultaka pel desenvolupament dels joves 

Entitats 

col·laboradores: 

Govern Prefectura de la regió de Fès, Centre Batha per a l’autonomització de 

dones víctimes de la violència de gènere (Fès, Marroc),  Ajuntament de Girona,  

Ajuntament de Tordera, Universitat de Fez, Universitat de Girona. 

Finançat per: Obra Social La Caixa 

 

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


 

 

14/24 

FUNDACIÓ UTOPIA-BsF: 

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

www.fundacionutopia.org – www.bicicletassinfronteras.org 

 

 

 

III. SENEGAL 

Títol: Bicicletes per a l’Educació al Senegal 

Breu Resum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte treballa per millorar l’accés a l’educació de joves de zones 

empobrides de Palmarin (Senegal), dotant-los de bicicletes per facilitar el 

desplaçament de casa a l’escola i establint una metodologia per cobrir les 

reparacions per al manteniment d’aquestes. Durant l’any 2016 s’ha realitzat 

una segona entrega de 180 bicicletes que es sumen a les més de 200 que es 

van entregar l’any 2015. Les bicicletes d’aquesta nova entrega provenen dels 

punts de recollida que el projecte té arreu de l’estat espanyol i van ser revisades 

i reparades gràcies a la col·laboració desinteressada de la Cooperativa Biciclot. 

L’entrega de les bicicletes es va fer seguint els criteris acordats amb les 

autoritats escolars i del municipi de Palmarin com la distància a recórrer de la 

llar a l’institut, edat, rendiment escolar, entorn social i familiar o discapacitats. 

A més de l’entrega, es va formar i contractar un mecànic (l’Omar) com a 

responsable del taller mecànic construït al mateix institut i que ja funciona a ple 

rendiment. Durant 2016 s’ha ampliat el número i tipus d’eines existents per a 

millorar la qualitat de les reparacions, i també es planteja asfaltar l’entorn del 

taller per a facilitar la tasca de reparació de les bicicletes al/s mecànics/s. Així 

mateix s’ha creat una xarxa de punts de reparació en ruta gràcies a la 

col·laboració de tallers mecànics locals, el qual actualment consta de 7 punts de 

reparació. 

La sostenibilitat d’aquest projecte està garantida gràcies a l’establiment d’un 

sistema de petites quotes per alumne i any, que els donen dret a fer ús de les 

bicicletes – no són propietat seves sinó de la comunitat- i a accedir a un nombre 

il·limitat de reparacions. Això garanteix l’autofinançament del projecte es pugui 

autofinançar, essent les mateixes comunitats locals les que el gestionen un cop 

aquest s’ha consolidat. 

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

beneficiaris 

Directes: 180 joves estudiants de l’Institut Academie Fatick que han vist millorat 

el seu accés a l’educació. 

Indirectes: 400 familiars dels joves estudiant que han vist millorat l’accés a 

l’escola dels seus fills/es, nebots/des, germans/es; incrementant les seves 

possibilitats de desenvolupament econòmic i social que això suposa. 

Entitat 

contrapart: 

Ajuntament de Palmarin i l’Institut d’Educació Secundària Academie Fatick 

(Palmarin, Senegal)  

Entitats 

col·laboradores 
Biciclot, CIRE, Altres entitats socials catalanes. 

Finançat per: Ajuntament de Figueres i donacions particulars 
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C. Projectes de Sensibilització i Educació pel Desenvolupament 

I. NAHUAL 2016 

Títol: Projecte Nahual ‘16 

Breu Resum: 

 

 

 

 

El projecte Nahual és un projecte de sensibilització i d’Educació per al 

Desenvolupament que facilita l’estada a Catalunya durant 3 mesos a 

professionals d’Amèrica del Sud formats en Facilitació de Processos de 

creativitat, Innovació i projectes comunitaris i fomentar un intercanvi professional 

i personal amb els i les professionals socials i comunitaris catalans.  

Enguany el projecte Nahual ha pogut becar a 4 persones, 3 dones i 1 home, cosa 

que ha permès implementar el projecte als municipis de Figueres, Salt, Girona i 

Barcelona. 

S’han realitzat diferents accions i tallers coordinats amb la xarxa de centres 

cívics i diverses entitats socials dels territoris d’incidència, que han promogut la 

interculturalitat i han promocionat el codesenvolupament, generant espais de 

diàleg i reflexió oberts i inclusius amb perspectiva de gènere, a més de 

manifestar el potencial de treballar en xarxa i de manera col·laborativa. A través 

d’aquestes accions hem pretès incidir en la vida social i política catalana 

mitjançant la participació social d’una ciutadania global i activa. Així mateix, cal 

destacar que aquestes activitats fomenten la cohesió social i la inclusió sòcio-

comunitària de persones que estan en risc d’exclusió social. El projecte ha 

demostrat tenir una sostenibilitat mediambiental i financera excel·lent (les 

accions eren realitzades a equipaments de titularitat pública), optimitzant 

recursos. Així mateix, l’impacte positiu corrobora la sostenibilitat tècnica i la 

perdurabilitat de la consciència ciutadana i de les seves accions reivindicatives a 

llarg termini. 

La nostra responsable del projecte Nahual als 4 territoris d’intervenció (Girona, 

Salt, Barcelona i Figueres), ha estat una facilitadora de la Innovació i la 

Creativitat beneficiària d’EFCI DONES GUATEMALA que també va ser becada per 

aquest projecte a l´any 2009, i des de llavors treballa amb nosaltres com 

experta en dinàmiques comunitàries.  

Número de 

beneficiaris 

Directes: 300 persones per cada municipi, de les quals, un gran percentatge han 

estat dones i joves en risc d’exclusió social. 

Indirectes: 3000 persones (familiars i entorn social directe de les persones 

beneficiàries les quals han rebut l’impacte positiu de les nostres accions). 

Entitat 

col·laboradora: 

Xarxa de centres cívics, col·legi d’educadors/es socials, Associació 

d’hondurenys, Fundació Ficat, Casals de Gent Gran, Espai Lector, Biblioteca 

Massagran i d’altres entitats de caire social dels territoris d’incidència. 

Finançat per: ACCD, Ajuntament de Figueres i Ajuntament de Girona  
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II. EFCI Dones Emprenedores Catalunya 

Títol: EFCI Dones Emprenedores 

Breu Resum: 

 

 

 

 

EFCI Dones Emprenedores és un projecte social amb caràcter innovador, encarat 

al foment de l’emprenedoria social i personal destinat principalment a dones en 

situació de fragilitat sòcio-econòmica que treballa des de la interculturalitat i la 

formació vivencial entre persones de diferent origen i situació personal per 

apoderar la dona en el territori, l’accés als àmbits de participació ciutadana i la 

transmissió de valors positius com la qualitat democràtica, els drets humans, i la 

promoció de l’emprenedoria sostenible. 

Es tracta d’un projecte encarat al foment de l’emprenedoria social i personal a 

través dels talents personals gràcies a la facilitació en la creativitat, innovació i 

creació del propi projecte vital i/o comunitari/o idea de negoci, les dones fan un 

tomb en la seva manera d’estar i entendre el món. 

Aquest any hem treballat per tercer any a la comunitat de Salt i hem apostat per 

crear un nou grup a  Barcelona. 
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Número de 

beneficiaris 

Barcelona: Directes – 19 persones / Indirectes – 200 persones aprox. 

Salt: Directes – 23 persones / 250 persones aprox. 

Entitat 

col·laboradora: 

Barcelona: Fundació Gentis, Fundació Plataforma Educativa, Serveis Socials dels 

territoris d’incidència, Servei d’Atenció Sòcioeducativa de l’Agència ÁBITS 

(prostitució), SIS (Servei d’Inserció Social), OPAI (Oficina del Pla d’assentaments 

irregulars), SAIER (Servei d’atenció a immigrants, emigrants i refugiats), Fundació 

FASI, Programa Làbora, Programa Incorpora, CIRE, PIADS (Punts d’Informació i 

Atenció a les dones), Secció Medi Obert CP de Dones Wad-Ras, entre d’altres 

entitats socials del territori d’incidència. 

Salt: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, Fundació Atenea, Ajuntament de 

Salt / Associació VINCLE, Espai Jove Salt, Càrites Salt, Creu Roja Salt, Associació 

De Dones Salt, Factoria Cultural Coma Cros, Oxfam Intermón i ajuntament de 

Girona, entre d’altres entitats socials del territorio d’incidència. 

Finançat per: Obra Social La Caixa, Institut Català de la Dona i DipSalut. 
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III. EFCI online 

Títol: Càpsules EFCI online 

Breu Resum: 

 

 

 

 

Gràcies a les bons resultats amb la nostra metodologia estem treballant per 

poder arribar a més persones i crear l’efecte multiplicador del nostre lema: “la 

creativitat com a eina pel desenvolupament humà”.  

Pel tal de fer efectiu aquest somni hem creat un equip de treball per la concreció 

de la idea, que ens farà traduir la nostre metodologia participativa en un format 

online proper i entenedor. 

El projecte EFCI vol continuar sent un espai incloent i intercultural que formarà 

vivencialment mitjançant el cicle d’aprenentatge vivencial, que parteix de la 

base que tots amb les nostres experiències de vida podem aportar a la creació 

del coneixent individual i col·lectiu així com també a la construcció d’estratègies 

per a l’aplicabilitat  en la seva quotidianitat.  

El model que proposem inicialment contarà amb dues capsules formatives, on es 

farà la introducció a la metodologia ja que un dels nostres objectius es basa en 

l’articulació del individu amb la seva pròpia xarxa social. Potenciant la formació 

en pro d'una ciutadania creativa i enfocada a la cohesió social i a la recerca de 

noves formes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

Número de 

beneficiaris 

Encara no disposem de dades estadístiques, ja que el 2016 es van dissenyar, 

guionitzar i gravar les primeres càpsules per tal que estiguin disponibles l’any 

2017 i que aquestes arribin al major número de destinatàries. 

Entitat 

col·laboradora: 
Plataforma Educativa 

Finançat per: Obra Social La Caixa i Fundació Utopia-BsF 
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IV. PROJECTES BICICLETES SENSE FRONTERES 

Títol: Bicicletes sense Fronteres. 

Breu Resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte BsF a Catalunya té com a objectiu 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 a diferents municipis de Catalunya i altres punts de 

l’Estat espanyol,  i a l’hora generar consciència social sobre la importància de les 

bicicletes com a factor de desenvolupament social i econòmic. Paral·lelament, la 

iniciativa BsF busca també crear llocs de treball en el taller de bicicletes Eina 

Activa per a persones en risc d’exclusió social, ubicat a Girona (Vilablareix), on es 

reparen una part important de les bicicletes de segona mà que finalment seran 

entregades a les diferents escoles i entitats socials. La resta de les bicicletes són 

reparades per la cooperativa de la bicicleta BICICLOT, la qual col·labora de forma 

desinteressada amb aquest projecte. 

Durant el 2016 BsF Catalunya va entregar un total de 112 bicicletes a escoles i 

entitats socials de Catalunya i altres punts de l’Estat espanyol: gener, 25 bicis a 

l’Escola Pla de Salt; febrer 15 bicicletes a l’associació Arrels Sant Ignasi de Salt; 

juliol 12 bicicletes a l’entitat social Sports 2 Live de Barcelona, 8 a l’associació 

UPSolidaris de València i 4 al Jardí de l’Alegria de Crespià; a l’octubre, 22 

bicicletes al Casal d’Adolescents de Salt; el novembre 10 bicis a l’entitat Codenaf 

d’Almeria; i finalment el desembre 20 bicicletes a l’Escola Pla de Salt.  

Durant l’any 2016 també es van realitzar diferents accions d’educació pel 

desenvolupament sobre el projecte BsF: El mes de juny es va participar a la Festa 

de la Bicicleta de Barcelona i el setembre al saló internacional de la bici de 

Madrid UNIBIKE. També el mes de setembre representants de BsF van participar 

en Jornades Formatives en Solidaritat i Cooperació organitzades pel consell 

municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Figueres, realitzant una 

xerrada-presentació sobre el projecte.   

Número de 

beneficiaris 

Directes: 112 receptors/es de bicicletes a Catalunya i altres territoris espanyols 

Indirectes: 350 familiars dels receptors/es de bicis; unes 1800-2000 persones a 

les que s’ha arribat a través de les diferents accions de dinamització. 

Entitat 

contrapart: 
Biciclot, CIRE, diferents escoles i entitats socials catalanes.  

Finançat per: Ajuntament de Figueres i donacions particulars 
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3. Dades d’Interès 
 

Persones beneficiàries 

 

 

Territoris 

 

 

 

Nombre total de professionals  
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4. Dades Econòmiques 
 

 
Dades econòmiques ‘16 

 

 

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


 

 

24/24 

FUNDACIÓ UTOPIA-BsF: 

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

www.fundacionutopia.org – www.bicicletassinfronteras.org 

 

 

 

 

 

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

