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L'exercici 2020 va ser atípic. Vam començar molt bé i al mes de març, degut a la 
pandèmia, els nostres projectes es van veure seriosament afectats. Tot i amb moltes 
dificultats, vam seguir treballant per tirar endavant els nostres projectes i fins i tot 
obrir-ne de nous per a fer front als nous reptes de la humanitat. Vam fer un gran 
esforç per a oferir ajuda psicosocial a famílies refugiades a Grècia i els Balcans. 
Durant la situació de pandèmia, vam fer accions per prevenir danys majors i els 
efectes devastadors que tenia a Gàmbia un llarg confinament. L’exercici es va tancar 
amb un resultat comptable negatiu de 3.045,58 euros. 
 

 
 

Informe econòmic 2020 de la Fundació Provocant la Pau – Entrades i sortides 

 
 

Volem destacar que som una organització lliure i independent: avaluem les 
necessitats i decidim quina ajuda és la més adequada, sense estar condicionats per 
interessos polítics o econòmics. Per a aconseguir això, necessitem independència 
econòmica. 
 

 Vam recaptar 15.077,51 €, procedents en un gran percentatge de fonts 
privades. 
 

 Vam rebre una subvenció de l’Ajuntament d’Amposta destinada al projecte 
d’ajuda a famílies refugiades a Grècia per valor de 1.500 €. 
 

 Vam aprovar projectes internacionals d’ajuda humanitària amb persones 
refugiades a Grècia i els Balcans, i projectes de cooperació internacional a 
Gàmbia, com el Projecte Kamanjor Kafoo. 
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Entrades Sortides



 Vam refermar el nostre treball de sensibilització de la societat per mitjà 
d'iniciatives pròpies com la campanya d'educació en valors, especialment 
centrada en la situació de les persones refugiades. 
 

 Per a donar resposta a la crisi social provocada per la pandèmia, vam crear 
el  Projecte Fogons d’esperança i el Projecte Retalls d’inspiració.  
 

 Per a fer front als nous reptes de la humanitat, vam posar en marxa un 
Laboratori Social, un espai col·laboratiu per a mobilitzar coneixements i 
idees, en què un repte de la humanitat és excusa i catalitzador de processos 
d'investigació, reflexió, experimentació, disseny i desenvolupament de 
projectes interdisciplinaris. Dins el nostre Laboratori Social, el grup de 
treball anomenat “Provocant equilibri” té com a objectiu reflexionar, 
compartir i proposar documents, accions o microprojectes a llarg, mitjà i curt 
termini que siguin llum per a la humanitat i alternativa al sistema actual. 

 
 La tasca d’ajuda humanitària de la Fundació Provocant la Pau ha contribuït a 

dignificar la vida de centenars de persones refugiades, que pateixen les 
conseqüències de la guerra i el terror. 

 
 

 
 

Informe econòmic 2020 de la Fundació Provocant la Pau – Projectes 

 

A totes les persones que ho heu fet possible... 

MOLTÍSSIMES GRÀCIES! 

Projectes

Projectes amb persones
refugiades

Projecte a Gàmbia

Laboratori Social

Projecte Fogons d'esperança

Projecte Retalls d'inspiració


