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MEMÒRIA ACTIVITATS COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

FUNDACIÓ UTOPIA-BSF 2014
1. Participació de la Fundació Utopia en les activitats de solidaritat i cooperació
de Girona Ciutat i comarques gironines
a. Nahuals contra la violència de gènere
Els dos facilitadors del programa de sensibilització Nahual van participat en la realització
del vídeo promocional per als actes del V-Day a Girona.
V-Day és una proposta que promou actes diversos de conscienciació i accions creatives
en contra de la violència de gènere La campanya és d'abast mundial i s'hi han afegit
ciutats com Barcelona, Nova York, Boston, Milà, Kyiv, Gaza o Nairobi entre d'altres.
Els actes a Girona van tenir lloc a les Ribes del Ter (darrere del Pavelló de Fontajau) a les
11h del matí del dia 29 de Novembre del 2014.

b. Participació a les comissions de treball de l’Ajuntament de Girona en temes de
cooperació i solidaritat
 Participació en la Campanya a través d’un vídeo divulgatiu, de retorn a la ciutat de
Girona dels resultats dels projectes de cooperació internacional finançats per
l’Ajuntament.
 Participació en la comissió d’Agermanaments de la ciutat de Girona.

c. Participació a les reunions mensuals de la Coordinadora
Planificació i execució de la Càpsula formativa sobre Cooperació Internacional des del
punt de vista de les comunitats d’incidència, a la resta d’entitats de la Coordinadora
d’ONG’s de Girona i comarques del 3 de desembre de 2014.

d. Participació en el Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa
El 17 d’octubre va celebrar-se el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa.

1/3

FUNDACIÓ UTOPIA
C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona / Tel. 972 40 54 54 – Fax 972 40 54 56
fundacionutopia@fundacionutopia.org – www.fundacionutopia.org

Pro

A Girona, la Fundació Utopia-BsF i la resta d’entitats de la Coordinadora d’ONG’s
Solidàries, formada per la Xarxa pels Drets Socials, JiP-Girona, Setem Girona, Càritas
Girona i Oxfam Intermón Girona, van dur a terme una acció reivindicativa molt especial.

2. Projectes de Cooperació Internacional liderats per la Fundació Utopia-BsF
a. Guatemala – Contrapart Swan Tinamit
TEIXINT ESPERANÇA
Recolzament al projecte de dones teixidores a la comunitat de Nahualà.
Atenció a 30 dones en situació d’extrema pobresa de diferents ètnies indígenes però
amb capacitat de lideratge i motivació personal per tal de crear la seva pròpia
cooperativa de dones teixidores.
Projecte finançat per la Diputació de Girona i per l’Ajuntament d’Abrera

b. Marroc – A la ciutat de Mediona
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE
Recolzament a l’Associació Casablanca Carrières Centrals i a l’ajuntament de
Casablanca i donar-los suport al desenvolupament social i econòmic en el marc de la
renovació urbana de Mediouna A través de formacions i tallers, la fundació dinamitza un
grup d’agents socials del territori amb l’objectiu de millorar les condicions d’higiene i
salubritat de la ciutat.
Projecte finançat per la Diputació de Barcelona

3. Projectes de Sensibilització liderats per Fundació Utopia-BsF
a. NAHUAL 2014 - GIRONA
Treball de sensibilització i Educació al Desenvolupament a la xarxa de Centres Cívics de
la ciutat de Girona durant tres mesos (de setembre a desembre de 2014).
Dos joves becats, antics alumnes de la EFCI (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la
Innovació), retornen tot el que van aprendre en el projecte durant la seva formació, i
ens transmeten eines creatives i útils per al nostre dia a dia com a professionals del tercer
sector, voluntaris, o públic en general interessat en conèixer una mica més el que podem
apendre dels pobles del Sud.
Projecte finançat per l’Ajuntament de Girona i per la Generalitat de Catalunya
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b. PROJECTES DE BICICLETES SENSE FRONTERES
El Projecte BsF és un eix de treball de la Fundació Utopia–BsF, en col·laboració amb altres
entitats, organitzacions i empreses, dedicada a la millora de la qualitat de vida de les
persones sense recursos a través de les bicicletes i tot el que les rodeja.
Bicicletes sense Fronteres persegueix dos objectius:
1. Crear llocs de treball en el taller de bicicletes per a persones en risc d’exclusió
ubicat a Girona (Vilablareix), i
2. 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.
Durant aquest 2014, BSF, gràcies a diferents donants i finançadors, ha pogut repartir:


300 Bicicletes a la Fundació Vicenç Ferrer (Anantapur, Índia)



120 Bicicletes al projecte Bicicletas para Honduras (Honduras )



191 Bicicletes a diferents entitats socials de Catalunya i Espanya, especialment a
organitzacions que treballen amb joves i nens de zones empobrides i amb
col·lectius en risc d’exclusió.

4. Les noves propostes i projectes de la Fundació Utopia-BsF pel 2015 són...
Les noves propostes de la Fundació Utopia pel 2015 són les següents:
 Projecte Nahual 2015, amb l’arribada de dos facilitadors de la Creativitat, que no només
actuïn a Girona i comarques, sinó que aquest any també puguem accedir a diferents
centres cívics de Barcelona.
 Projecte Enfortiment de l’Emprenedoria a la ciutat de Settat (Marroc). Conjuntament amb la
nostra contrapart al territori, volem col·laborar en l’enfortiment del govern local en les
propostes necessàries per tal de fomentar que els joves i especialment les dones, tots ells
d’escassos recursos econòmics, puguin obtinguin del propi govern eines de facilitació de la
formació i l’emprenedoria.
 Projecte Viatges Solidaris a l’Índia. Amb el nostre programa BsF (Bicicletes sense Fronteres) i
la col·laboració de Vicenç Ferrer, participarem en diferents estades solidaries que inclouen
entrega de bicis apadrinades a les joves i nenes de les cases d’acollida de Vicenç Ferrer.
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