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Direcció General

Benvolguts/des,

Aquesta memòria constitueix una petita mostra de la tasca de Fundació Utopia-BsF en els diferents països on col·laborem en

matèria de cooperació pel desenvolupament. La memòria anual inclou els projectes que hem executat aquest 2017, així com tots

aquells productes i resultats que hem obtingut gràcies a la implicació i esforç de tots els actors socials, nacionals i internacionals,

que la fan possible.

La nostra organització treball a partir dels següents eixos fonamentals que donen lloc a la missió i visió i que donen identitat als

projectes: Donar suport a les organitzacions socials dels països del Sud; sensibilitzar a la ciutadania catalana de les diferents

realitats socials i comunitàries; Observar i investigar la realitat per a optimitzar i adequar la nostra acció vers aquesta; i Realitzar

estudis i publicacions. Creiem que el coneixement aplicat a les pràctiques d’innovació pot ser un motor de transformació i canvi

social per a executar o facilitar el naixement de programes i projectes que contribueixin a equilibrar les injustícies socials i

desenvolupar aquelles realitats socials menys afavorides.

Aquesta tasca es posa de manifest en les iniciatives i projectes que desenvolupem en vinculació Nord-Sud i Sud-Nord, amb

presència a països com Marroc, Senegal o Guatemala. Implementem mecanismes d’innovació i promoció social (com Incuba o

EFCI) dissenyats per a desenvolupar i apoderar als col·lectius més vulnerables: dones, joves o aquelles persones nouvingudes al

territori català.

L’enfocament de gènere i la defensa i promoció dels drets humans són pilars fonamentals de la nostra entitat. Així queda patent

en els nostres projectes i iniciatives, com podreu constatar en aquesta memòria, trobant en tots els nostres projectes una

voluntat d’apoderar a les dones, joves i als col·lectius en risc d’exclusió, en l’àmbit personal, social, laboral i comunitari.

Tristament, avui en dia el món segueix lluny de l’objectiu d’igualtat social i de justícia equitativa. Concretament, Europa està

immersa en una sèrie de reptes com el manteniment dels drets socials davant la crisi econòmica, l’amenaça de la corrupció i,

recentment, el drama humà dels refugiats sirians, que veuen com el dret de buscar unes condicions de vida dignes està

amenaçat per la incapacitat dels països europeus de donar una resposta humanitària ràpida i eficaç per a garantir els drets

humans.

El 2017, la Fundació Utopia-BsF ha seguit treballant perquè situacions com aquestes no siguin una constant i, en la mesura de

les nostres possibilitats, procurat contribuir al desenvolupament humà recolzant més de 1100 persones promovent possibilitats

en tres continents perquè les persones puguin viure en pau i amb oportunitats de prosperar.
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1. La Nostra Entitat

Definició

Després de sis anys de treball conjunt en l’àmbit de la cooperació pel desenvolupament, les

dues organitzacions vam creure convenient unir esforços i projectar les activitats més enllà de

Guatemala, i d’aquesta unió en va sorgir, l’any 2008, Fundació Utopia.

La nostra organització basa la seva tasca en la CREATIVITAT, LA INNOVACIÓ SOCIAL i la

CULTURA com a motors de desenvolupament humà sostenible i treballa activament per a la

defensa dels drets humans i la justícia global en diferents països del sud, a més de sensibilitzar

i realitzar programes d’educació pel desenvolupament a Catalunya.

L’any 2013, el projecte Bicicletes sense Fronteres s’uneix a l’organització, i l’entitat passar a

dir-se Fundació Utopia-BsF, i d’aquesta manera amplia les seves iniciatives incorporant un nou

àmbit: l’ús de la bicicleta com a eina sostenible al servei de la millora de la qualitat de vida de

les persones.

Presència 

territorial

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

La nostra seu és a Girona, però també disposem de delegacions a Barcelona i a Figueres. La

previsió estratègica a cinc anys vista preveu que tinguem seus al Marroc, Guatemala i al

Senegal.

La Fundació Utopia-BsF té els seus orígens 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.La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Model

organitzatiu
L’entitat està dirigida per un patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a les

persones i de la cooperació internacional. El patronat, al seu torn, està representat pel Director

General qui delega en la gerència, la gestió quotidiana dels diferents projectes i serveis que

l’entitat du a terme.

També compta amb la figura de la coordinació tècnica, que condueix els projectes que es

desenvolupen i treballa activament per donar resposta a les necessitats dels socis contraparts

en cada país on treballem.

Cada projecte compta també amb un responsable/direcció sobre el terreny, gairebé sempre

ciutadans del país d’incidència i vinculats als seus socis contrapart en cadascuna de les

iniciatives.

Missió, 

visió i  valors

Objectiu General

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

oberta, inclusiva i creativa, on la persona i la comunitat es converteixin en els eixos del

desenvolupament integral.

Estratègia General

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

del desenvolupament humà sostenible, exercint de facilitador en les aliances entre

organitzacions i experiències; aprofitant les sinèrgies i treballant per a la optimització i la gestió

responsable orientada a la millora de la qualitat de vida de les persones.

1. La Nostra Entitat

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Missió, 

visió i valors

La Fundació Utopia-BsF treballa amb 4 objectius específics:

 Recolzar a organitzacions socials dels països del Sud en la cerca d’aliances estratègiques,

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

socials, mediambientals i culturals.

 Sensibilitzar la ciutadania catalana en pro de la cooperació i del desenvolupament humà

sostenible.

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

innovació com a motor de transformació i canvi social.

 Facilitar el disseny i execució de programes i projectes socioculturals y de desenvolupament

comunitari per a la població més desfavorida a Catalunya, promovent la recollida i

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 en els països empobrits del Sud;

• Eix 2: Els projectes de sensibilització i educació pel desenvolupament a Catalunya

• Eix 3: La potenciació dels codis de desenvolupament, col·laborant amb persones de diferents

nacionalitats, residents a Catalunya, perquè promoguin els projectes pel desenvolupament en els

seus països d’origen.

• Eix 4: Promoure el desenvolupament comunitari de Catalunya, a través de projectes d’èxit al Sud

i replicant-los al nostre territori.

1. La Nostra Entitat

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Tarannà de la 

nostra entitat

La Fundació Utopia-BsF s’integra a Plataforma Educativa, una agrupació referent en l’àmbit

d’atenció a les persones, tant en el número de persones ateses i de professionals, com pel

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

Plataforma Educativa és la marca d’un projecte que agrupa organitzacions d’economia social

complementàries amb un fort sentit d’equip i alhora amb valors propis que s’uneixen per a

aprofitar el màxim d'avantatges del treball en equip, la complementarietat, l’experiència i la

innovació; pretén com a eixos de l’economia d’escales, la especialització, la gestió, la proximitat

territorial i l’acció orientada a l’usuari.

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

organitzacions que en forma part, a nivell d’oferir més i millors serveis com de la gestió de la

pròpia entitat, ja que posa a la seva disposició serveis transversals: departaments i equips de

projectes, innovació, qualitat, finances, RRHH, administració, comunicació, TIC,...

Participació

a xarxes

Per a la Fundació Utopia-BsF, la participació i la col·laboració suposen un element important en

allò que és el posicionament de l’entitat en l’àmbit en què es treballa. En aquest sentit, la

participació a xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixements i

l’enriquiment a partir d’experiències compartides.

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

altra banda forma part activa de la coordinadora d’ONG’s de Girona i Alt Maresme. Els seus

representants són membres actius del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de

l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Figueres.

Participa en les taules contra la feminització de la pobresa de l’Ajuntament de Barcelona i del

municipi de Salt.

1. La Nostra Entitat

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Comunicació
La Fundació Utopia-BsF compta amb el departament de comunicació de Plataforma Educativa.

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

BsF té establerts mecanismes i protocols de comunicació interna i externa que permeten la relació

i interacció amb els nostres grups d’interès, partners, contraparts i amb la societat en general:

1. Difusió de materials de divulgació: publicacions impreses.

2. Webs/Blogs/Xarxes socials:

www.fundacionutopia.org | www.bicicletassinfronteras.org | 

www.plataformaeducativa.org | http://incuba.plataformaeducativa.org

Blogs: bloc.plataformaeducativa.org | efci.plataformaeducativa.org

Xarxes Socials: Twitter: @BicisBsF | @PlatEducativa

Fb: /bicicletassinfronteras | /PlatEducativa | /nahuales_en_girona

3. Eines de comunicació generades en contacte amb grups d'interès, partners i contraparts.

1. La Nostra Entitat

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte

Enfortiment 

d’estructures

Aquest 2017, la Fundació Utopia-BsF ha rebut una

subvenció de l’Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament que ha permès donar continuïtat a

projectes d’Educació pel desenvolupament a Catalunya,

Utopia-BsF ha participat activament en la Coordinadora d’ONG’s

Solidàries de Girona i comarques en actes com la Campanya Pobresa

Zero, la campanya de commemoració dels Drets Humans o la Jornada

Anual sota la temàtica “Antimilitarisme i Cultura de Pau o en altres

activitats com el dia contra la violència de Gènere o la Nit del Voluntariat.

Aquest finançament, ha permès enfortir estructuralment aquesta línia d’acció, garantint-ne la

sostenibilitat i alhora, permetent crear noves solucions a través de projectes en benefici de

les persones més vulnerables.

http://www.fundacionutopia.org/
http://www.bicicletassinfronteras.org/
http://www.plataformaeducativa.org/
http://incuba.plataformaeducativa.org/
http://www.solidaries.org/
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Títol: EFCI MUJERES EMPRENDEDORAS NAHUALÁ (GUATEMALA)

Breu

Resum

EFCI Nahualá ofereix capacitació a dones indígenes joves (d’entre 18 i 45anys) d’escàs poder

socioeconòmic motivades per formar-se i millorar les seves condicions de vida. A partir de

desenvolupar els seus talents, potencialitats pròpies i fomentar les seves capacitats creatives

s’apoderen personalment i socialment, convertint-se en agents de canvi social i subjectes actius del

seu procés de transformació personal, en el seu entorn immediat per a assumir el seu projecte de

vida personal, laboral (autoocupació) i, en molts casos, comunitari.

El mètode EFCI es desplega a través de tallers formatius vivencials i participatives, dividit en mòduls

i un seguiment encertat dels projectes emprenedors de les dones.

Es realitzen tallers de creativitat i lideratge per a descobrir talents i potencialitats que fins a

l’actualitat no s’havien potenciat en aquestes dones per motius diversos, de cooperació i treball en

equip, de motivació personal, autoconcepte i autoestima, i de col·lectius; tallers de reforç

competencial i reunions en xarxes i iniciatives de qui puguin aprendre o vincular interessos.

Finalment, orientem els participants a l’hora de concretar la seva idea o projecte.

Aquest 2017, s’han pogut realitzar 3 edicions de la formació EFCI, les dues primeres amb el

finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i una tercera amb el

suport de l’Ajuntament de Girona i de l’Ajuntament d’Abrera. Aquest projecte, des de 2014, compta

amb 7 edicions que han format a, aproximadament, 200 dones indígenes.

Número 

beneficiaris

(3 edicions)

Directes: 82 persones (en les tres edicions que s’han realitzat el 2017),

Indirectes: 160 persones de l’entorn més immediat de les participants, en la seva majoria, familiars i 

residents de la comunitat.

Col·laboren: Contrapart local Asociación SWAN TINAMIT (Guatemala)

Financen:
1a i 2a edició - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

3a edició – Ajuntament de Girona i Ajuntament d’Abrera.

2. Projectes: Cooperació al Desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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2. Projectes: Cooperació al Desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Títol: BICICLETES PER A L’EDUACIÓ (SENEGAL)

Breu

Resum

El projecte treballa per millorar l’accés a l’educació de joves de zones rurals empobrides de la regió

de Palmarin (Senegal), dotant-los de bicicletes per a facilitar el seu desplaçament de casa a l’escola.

Aquest projecte va iniciar la seva activitat a l’any 2015 entregant durant aquest 2017 més de 250

bicicletes. L’entrega es va fer d’acord amb les autoritats escolars i de Palmarin en base a criteris

com la distància a recórrer, l’edat de l’infant, el rendiment escolar, l’entorn social i familiar, graus de

discapacitats,...

Des de 2015 el projectes Bicicletes per l’educació ha entregat més de 700 bicicletes a l’Institut de

Palmarin Faqueau i a l’escola Sant Martin. La majoria de bicicletes provenen dels punts de recollida

que el projecte té arreu d’Espanya i que han estat posades a punt gràcies a la col·laboració

desinteressada de la Cooperativa Biciclot així com d’algunes cooperatives i empreses que fan

cessions de bicicletes ja reparades.

A més de l’entrega, es van portar a terme les següents accions:

• Formació i contractació d’un agent de difusió i coordinació del projecte de la zona per a garantir-

ne l’acompliment

• S’ha creat un taller mecànic que ha generat un de lloc de treball a una persona de la localitat i ha

permès mantenir la flota de bicicletes per als infants;

• S’ha habilitat un aparcament de bicicletes al centre educatiu per donar cabuda a la flota de

bicicletes de l’alumnat mantenint-ne les condicions.

• S’ha creat una xarxa de punts de reparació en ruta on col·laboren els tallers mecànics i veïns

locals que vetllen per assistir als alumnes en el seu trajecte si tenen problemes o s’han de fer

reparacions en ruta. Actualment hi ha 7 punts de suport en diferents zones del trajecte al centre.

Per a garantir el finançament i, que una vegada consolidat el projecte siguin les comunitats locals

qui ho gestionin, es va establir un sistema de petites quotes per alumne/a i any, que els dóna dret a

utilitzar les bicicletes – propietat del propi centre educatiu – així accedir a un número il·limitat de

reparacions, malgrat aquestes son només a tall de compromís i no representen una inversió real per

a les famílies.

2. Projectes: Cooperació al Desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Títol: BICICLETES PER A L’EDUACIÓ (SENEGAL)

Número 

beneficiaris

Directes: 250 joves de l’institut Academie Fatick i de l’escola Saint Martin (2017) +700 bicicletes 

entregades durant tot el projecte.

Indirectes: +600 familiars (2017) que veuen incrementades les possibilitats de desenvolupament 

econòmic i social de les seves famílies

Contrapart: Ajuntament de Palmarin, Institut d’Educació Secundària Academie Fatick i escola Saint Martin

Col·laboren: Cooperativa Biciclot, CIRE i altres entitats socials catalanes.

Financen:
Ajuntament de Figueres, Ajuntament Castell-Platja d’Aro i l’Ajuntament de Barcelona – premis per 

córrer.

2. Projectes: Cooperació al Desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Títol: NAHUAL 2017

Breu

Resum

Nahual és un projecte de sensibilització i d’educació pel 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 professionals socials i comunitaris catalans.

Aquest 2017, s’han becat dues formadores, una de Nicaragua i l’altra de Guatemala, que han

realitzat accions i tallers coordinats amb la xarxa de centres cívics i entitats socials, dels territoris

d’incidència i 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

manifesta el potencial de treballar en xarxa i de manera col·laborativa. Volem destacar que

aquestes activitats fomenten la cohesió social i la inclusió sociocomunitària de persones en risc

d’exclusió social.

El projecte ha demostrat tenir una sostenibilitat ambiental i financera excel·lent (les accions es van

executar en establiments de titularitat pública), optimitzant recursos. L’impacte positiu corrobora la

sostenibilitat tècnica i la perdurabilitat de la consciència ciutadana i de les seves accions

reivindicatives a llarg termini.

Número 

beneficiaris

Directes: 300 persones per municipi, la majoria dones,  joves en risc d’exclusió social i persones 

nouvingudes.

Indirectes: 3000 persones (familiars i de l’entorn de les persones beneficiàries),

Col·laboren:
Xarxa de Centres Cívics, Fundació SER.Gi, Ajuntament de Girona, Xarranca, Universitat de Girona 

(UdG), Associació Dota, Espai Lector Salt, projecte JUGUEM!, Coordinadora d’ONG’s i altres entitats.

Financen: Ajuntament de Girona

2. Projectes: Sensibilització i Educació pel desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Títol: BICICLETES PER A L’EDUCACIÓ SENSIBILITZACIÓ

Breu

Resum:

Bicicletes per a l’Educació Sensibilització realitza, des de 2016, accions de difusió i sensibilització

al territori espanyol, vertebrades per l’experiència de cooperació en la regió de Palmarin (Senegal):

 Exposició fotogràfica “Amb ulls de Palmarin” testimoni en imatge i text dels habitants de la

regió de Palmarin, en centres cívics i locals d’entitats públiques i privades de Girona, Figueres,

Barcelona i Santa Maria de Palautordera entre d’altres.

 Xerrades-debat dirigides pels tècnics responsables del projecte a Girona i Figueres en pro de

la conscienciació de les diferents realitats socials que el projecte posa de manifest.

 Campanyes de difusió de la nostra acció amb la impressió de materials i presentació Prezi.

 El projecte ha inclòs un intercanvi educatiu entre els alumnes de l’escola de Figueres Narcís

Monturiol i l’alumnat de l’Academie Fatick de Palmarin (Senegal), on comparteixen treballs i

realitzen intercanvis d’experiències via videoconferència.

Número 

beneficiaris

Aquest 2017, hem arribat a unes 6000 persones a través de diferents accions de difusió. Al

tractar-se d’un projecte de continuïtat, des de 2015, estimem que hem arribat a 15000 persones

al nostre territori.

Col·laboren:
Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Girona, Fundació Plataforma Educativa, Institut Palmarin

Fackeau entre d’altres

Financen: Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Castellbisbal i donacions privades.

2. Projectes: Sensibilització i Educació pel desenvolupament

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte
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Títol: INCUBA DONES BARCELONA

Breu

Resum

Aquesta iniciativa té com a objectiu formar, apoderar i recolzar a grups de dones que puguin liderar

els seus projectes d’emprenedoria personal i professional, i millorar les seves actuals condicions

de vida, associades a la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social. Es pretén formar-les en la iniciativa

professional, la seguretat personal i l’acció comunitària, oferint-los el suport, l’assistència i

l’acompanyament necessari per a plantejar, definir i implementar els seus propis projectes.

Es tracta d’un projecte de foment de l’emprenedoria social femenina que busca incidir en la

problemàtica de les dones que es troben en situació de vulnerabilitat social i econòmica, que

alhora destaquin per la seva empenta i per la seva motivació personal i ganes de canviar i millorar

les condicions de vida del seu entorn social i familiar.

També un projecte de foment de la igualtat de gènere, impulsant les oportunitats econòmiques i

sociolaborals entre dones incidint també, en una de les causes estructurals que generin situacions

de violència de gènere: les relacions patriarcals, la desigualtat i l’exclusió.

Número 

beneficiaris

Directes: 24 dones apoderades i 11 projectes emprenedors.

Indirectes: 900 persones entre familiars directes i la comunitat més propera.

Col·laboren:
SECOT, Món Comunicació, Sant Martí amb Veu de Dona, PIAD’s, Serveis Socials districte Sant 

Martí, PAI i Centres Cívics de Barcelona.

Financen:
Obra Social La Caixa, Ajuntament de Barcelona, Institut Català de la Dona, Diputació de Barcelona, 

Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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Título: EFCI DONES EMPRENEDORES CATALUNYA

Breve 

Resumen

EFCI (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació) Dones és un projecte social de la

Fundació Utopia-BsF que es desenvolupa a Catalunya des del 2012, amb edicions a Girona, Salt,

Barcelona i Font de la Pòlvora (Girona).

Aquest projecte respon a la necessitat urgent de pal·liar els efectes de la conjuntura

socioeconòmica i treballar per a prevenció de conflictes familiars, interculturals i veïnals.

És una programa formatiu amb caràcter innovador que fomenta l’autonomia i l’apoderament de

les dones a través de la creativitat i la innovació, posant l’accent en conceptes amb

l’interculturalitat, participació social i treball comunitari, i que es tradueix en un reforç del teixit

comunitari que dóna lloc a una convivència intercultural real i pacífica, més enllà de la simple

coexistència entre cultures.

Aquest 2017 s’ha realitzat una edició a Salt (Girona) i una altra al barri de Font de la Pòlvora

(Girona).

Número 

beneficiarios

SALT: Directes: 12 persones / Indirectes: aprox. 250 persones

FONT DE LA PÒLVORA: Directes: 10 persones / Indirectes: aprox. 200 persones

Colaboran:

SALT: Factoria Cultural Coma Cros, Consorci de Benestar Social, Ajuntament de Girona, 

Ajuntament de Salt, Associació Vincle, Fundació Gentis, Punto Voluntariado, Mas Mota, Casa 

d’Acollida de Dones Maltractades.

FONT PÒLVORA: Punt Òmnia Font Pòlvora, Centre Cívic Onyar, Escola d’Adults Xerranca i Fem 

Família

Financian: Dipsalut i Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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2. Projectes: Participació en activitats solidàries i cooperació

‘L’APODERAMENT ECONÒMIC DE 

LA DONA AL MERCAT LABORAL 

ACTUAL’ – març ’17

JORNADA ANUAL COORDINADORA 

D’ONG’S SOLIDÀRIES – juny ’17

DIA INTERNACIONAL DE 

L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA 

octubre ’17

JORNADA COMMEMORACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ DELS DRETS 

HUMANS – desembre ’17

12a NIT DEL VOLUNTARIAT 

novembre ’17

DIA INTERNACIONAL PER 

L’ERADICACIÓ VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE - desembre‘17
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https://www.gironanoticies.com/noticia/43312gironacelebraeldiainternacionaldeladona-1.htm
https://www.gironanoticies.com/noticia/43312gironacelebraeldiainternacionaldeladona-1.htm
http://www.solidaries.org/actualitat/17oct-llegim-la-pobresa-2775/
https://goo.gl/uB3NUh
http://voluntaris.cat/la-fcvs-organitza-la-12a-nit-del-voluntariat-a-girona/
http://bit.ly/2A7BV49
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3. Dades: Projectes
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4. Dades: Econòmiques

La nostra entitat

Projectes de:

- Cooperació

- Sensibilització

- Desenvolupament

- Participació

Dades dels projectes

Dades econòmiques

Contacte



www.fundacionutopia.org

www.bicicletassinfronteras.org


