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Introducció 

La Fundació Provocant la Pau és una ONG ebrenca amb 14 anys d'experiència 

internacional en projectes de cooperació al desenvolupament i emergències 

humanitàries. 

Hem desenvolupat diferents projectes, incloent programes per a nens del 

carrer a Guatemala i Brasil, rehabilitació de nenes soldat a Sierra Leone, salut 

reproductiva i prevenció de la mutilació sexual femenina a Gàmbia, i amb persones 

refugiades a Grècia, Turquia i els Balcans, on a més de fer front a les necessitats 

materials ha promogut projectes educatius, culturals i d’acompanyament 

psicosocial. 

El projecte humanitat dóna protecció als col·lectius vulnerables de refugiats 

a Atenes, centrant-se en famílies amb dones embarassades i en etapa de lactància. 

Proporcionem una atenció integral (refugi, atenció a les necessitats bàsiques, salut i 

educació) juntament amb un acompanyament psicosocial. També es consideren i 

assisteixen altres col·lectius de refugiats extremadament vulnerables. A més, el 

programa ofereix una atenció educativa contínua als nens d'aquestes famílies. 

Provocant la Pau ha estat guardonada amb el Premi Amposta 2016, Premi 

Solidaritat 2017, 10è Premi Federico Mayor Zaragoza i Premi Compromís 2017. 
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1. PROJECTES 

A. PROJECTE HUMANITAT 

RESUM DEL PROJECTE 

El projecte, iniciat el juny de 2017, dóna protecció als col·lectius de refugiats 

vulnerables a Atenes, centrant-nos en les famílies amb dones embarassades i en 

etapa de lactància. Proporcionem atenció integral (sostre, atenció a les necessitats 

bàsiques, salut i educació) amb acompanyament psicosocial. Altres col·lectius de 

refugiats extremadament vulnerables, com ara menors no acompanyats, dones soles 

en perill, famílies monoparentals, discapacitats, mutilats, víctimes de violació, 

víctimes de tortura, malalties greus de salut també són considerats i assistits. 

A més, el programa pretén una atenció educativa contínua dels nens 

d'aquestes famílies, que crearà hàbits i rutines necessàries per al seu 

desenvolupament psicològic i educatiu. 
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Tenim capacitat per a treballar amb 22 famílies refugiades (unes 80 

persones). A causa de la situació encara crítica dels refugiats d'Atenes, vam decidir 

donar un pas endavant i el maig de 2018 vam iniciar una segona fase del nostre 

projecte humanitari en un nou edifici. Aquesta segona fase ha aprofitat els nostres 

coneixements i experiència, proporcionant millors instal·lacions i serveis a les 

famílies refugiades.  
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El nom del projecte no es refereix al conjunt de tots els éssers humans, sinó a 

un valor: la capacitat de sentir afecte, comprensió, solidaritat, compassió... 

davant la necessitat d’altres persones. És aquesta remoguda interior i posterior 

capacitat de reacció d’una persona o d’un grup davant un problema greu d’una 

altra persona o d’un col·lectiu humà el que volem destacar en aquest projecte. 

 
CONTEXT SOCIOPOLÍTIC 

La guerra a Síria no ha acabat i les persones continuen fugint del genocidi. Hi 

ha altres conflictes oberts com Iraq, Iemen, Afganistan, República Democràtica del 

Congo... així com violència en diferents àrees del Kurdistan. A Grècia hi ha milers de 

refugiats amb necessitats per cobrir, com ara sostre, protecció, alimentació i atenció 

psicosocial. 

 

 

BENEFICIARIS 

22 famílies de refugiats amb membres vulnerables, com ara famílies amb 

dones embarassades i nadons (unes 80 persones, encara que en situacions 

d’emergència hem acollit 120 persones). 

Treballem amb refugiats de diferents nacionalitats: Síria, Iraq, Afganistan, 

Kurdistan, Iemen, República Democràtica del Congo... amb diferents idiomes com 

l'àrab, el kurmanji, el farsi, el pashto o l’urdu. 
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OBJECTIU GENERAL 

Donar protecció especial i atenció integral a les dones refugiades 

embarassades i amb període de lactància, i a les seves famílies, juntament amb altres 

casos vulnerables. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Oferir un sostre a les famílies dels refugiats vulnerables i un espai de 

protecció i tranquil·litat. 

- Garantir una bona nutrició de les dones i els seus nadons. 

- Tenir cura que els refugiats tinguin una atenció sanitària: emergències, 

seguiment de l’embaràs i post part, atenció psicològica, medicina general... 

- Proporcionar eines als refugiats per a desenvolupar-se a mig termini i ser 

autònoms: classes d’anglès, assessorament jurídic... 

- Contribuir a la millora de la situació educativa dels nens i nenes. 

- Assegurar la vacunació dels nens i nenes. 

- Suport legal perquè puguin regularitzar la seva situació a Grècia. 

- Servei de traducció en anglès quan sigui necessari. 
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EL PROGRAMA 

Per a assolir els nostres objectius, el projecte inclou la realització de les 

següents activitats: 

- Entrevistes i selecció de famílies refugiades i casos especials. 

- Provisió d'acolliment en un edifici comú amb una habitació per a cada família 

i equipaments comunitaris: sala d'estar, menjador, cuina, parc infantil i 

clínica. 

- Recollida selectiva de material alimentari i material humanitari prioritari 

(aliments, subministraments bàsics, roba i materials específics per a dones 

embarassades i lactants com ara bolquers, llet complementària si cal, etc.). 

- Classificació del material recollit i distribució per part del voluntariat. 

- Seguiment diari de les necessitats dels refugiats i posterior compra de tot el 

necessari. 

- Posada en marxa d’un menjador comunitari, oferint el dinar preparat pels 

propis refugiats per a garantir la nutrició i contribuir a la bona convivència.  

- Atenció sanitària a la nostra clínica (pediatra, dentista, metges generals, etc.). 

 

- Acompanyament de visites d'assistència sanitària externa i hospitals. 
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- Suport psicosocial. 

- Programes infantils per a assegurar l'atenció educativa. 

- Organització d’activitats de lleure infantil: excursions, festes, jocs, sortides al 

parc, museus... 

- Classes d'anglès. 

- Comissions i assemblees amb refugiats i voluntaris per treballar 

col·lectivament i amb perspectiva comunitària. 

 

 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 

El projecte sorgeix després d'un any que la Fundació Provocant la Pau 

treballa a Grècia amb persones refugiades. La concepció del projecte es va plantejar 

a partir de la nostra experiència de treball amb refugiats, i juntament amb els 

refugiats que havien col·laborat amb nosaltres des de l'inici de la nostra arribada a 

Grècia . 

Amb un treball de camp vam detectat aquells col·lectius que necessitaven 

més protecció i que rebien menys ajuda. 
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ESTUDIS PRELIMINARS 

Un equip de Provocant la Pau es va desplaçar fins a la capital de Grècia per a 

desenvolupar un treball de camp sobre la situació actual dels refugiats a Atenes. 

Després d'observar la situació internacional i tenir entrevistes amb diferents 

famílies, vam decidir redactar aquest projecte establint les prioritats d'intervenció: 

col·lectius de persones extremadament vulnerables, especialment famílies amb 

dones embarassades i en etapa de lactància, així com altres col·lectius: menors no 

acompanyats, dones soles en perill, famílies monoparentals, discapacitats, mutilats, 

víctimes de violació, víctimes de tortura i greus malalties de salut. 

 
 
IMPORTÀNCIA HUMANITÀRIA 

Aquest projecte destinat a persones que estan fugint d’una guerra, té en 

compte l’article 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans (Tot individu té dret 

a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona), l’article 9 (Ningú no pot ser 

arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament), així com l’article 14 de la mateixa 

Declaració (En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n 

en d'altres països). Així mateix, també té en compte la Convenció de Ginebra (1951) 

sobre els drets de les persones refugiades i el Protocol de Nova York (1967).  
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VIABILITAT TÈCNICA I SOCIOCULTURAL 

Provocant la Pau ha acumulat experiència en treball amb persones 

refugiades. Impulsar processos d'acompanyament psicosocial enmig d'un context 

tan complex per la multiplicitat de factors com la guerra, el terror, la fugida, la 

persecució, la mutilació, la deportació, la manca d’acollida i de solucions polítiques 

és un repte per a Provocant la Pau, que ha optat per un model d'intervenció que 
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tendeixi a reconstruir la dignitat de les víctimes i al mateix temps, a donar suport al 

procés de superació dels danys físics, emocionals i relacionals que ha deixat la 

violència en les seves vides. 

 

Com a reptes a afrontar, hem identificat els següent, amb els plans d'accions 

relacionats per a afrontar-los:  

- Grup multicultural i multilingüe: treballem amb refugiats de Síria, Iraq, 

Afganistan, Kurdistan, Iemen, República Democràtica del Congo, Eritrea... i 

diferents idiomes com àrab, kurmanji, farsi,  urdu, pashto i francès. Provocant 

la Pau juga un paper important en la mediació intercultural, ajudant a la 

comprensió i la col·laboració per al bé comú. És molt important organitzar 

assemblees setmanals perquè les persones i els grups puguin expressar les 

seves necessitats i resoldre junts conflictes o dificultats petites. També 

voluntariat amb capacitats d'idiomes, així com intèrprets refugiats, que 

ajuden a traduir quan és necessari. 

- Logística: desplaçament de voluntaris i una part del material humanitari. 

Provocant la Pau  brinda instal·lacions per a allotjar voluntaris involucrats en 

el projecte i realitza diferents campanyes selectives per a recollir el material 
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humanitari necessari, així com per a col·laborar amb altres xarxes de 

subministrament de material humanitari. 

 
 

TREBALL EN XARXA 

 
En la intervenció social, cal potenciar la complementarietat i la col·laboració, 

cal unificar esforços i crear sinèrgies; cal establir petites aliances entre les persones 

i entre les organitzacions, des d’on entrellaçar els diferents agents, com integrants 

d’una gran xarxa, d’un gran trencaclosques en el que totes les peces són necessàries. 

Aquesta necessitat de treballar en xarxa, afecta tant els diferents membres de 

Provocant la Pau com a les diferents organitzacions que actuen a Atenes amb 

persones refugiades. És més que la coordinació (intercanvi d’informació), és 

una articulació comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica, per a evitar 

duplicitats, competència entre recursos, descoordinació i potenciar el treball en 

conjunt. 

Per a aquest projecte, Provocant la Pau ha creat equips multidisciplinaris 

perquè puguin ajudar integralment les persones refugiades. Entre el nostre equip hi 

ha llevadores, metges, infermeres, mestres, professors d’anglès, intèrprets, 

treballadores socials, educadores socials, integradors socials, fontaners, 
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electricistes, paletes, artistes... Cada equip fa un seguiment de les activitats, de les 

mancances i de la línia a seguir. Cada dia es reuneix l’equip a Atenes i cada setmana 

hi ha assemblea amb les persones refugiades.  

Per a nosaltres, treballar en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar 

conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, 

relacionant les nostres accions. 

 

En el Projecte humanitat, treballem amb les següents entitats: 

Suport legal i documental 

A Atenes col·laborem amb EASO (European Asylum Support Office) i el Servei 

d'Asil. 

Per als casos més vulnerables, col·laborem amb l'ACNUR (Agència de les 

Nacions Unides per als Refugiats). 

Per al suport legal dels refugiats treballem amb Greek Council For Refugees, 

Danish Refugee Council, Khora, Action For Women i Hellenic League for Human 

Rights. 

Per a ajudar els refugiats amb la documentació, comptem amb l'experiència 

del Servei d'Asil. 

 



MEMÒRIA 2019 | Fundació Provocant la Pau 
 

14 
 

Atenció sanitària 

Per al seguiment de les dones embarassades, col·laborem amb Metges Sense 

Fronteres (MSF) i Amurtel. Per al suport psicològic connectem amb MSF Metges 

Sense Fronteres) i Hestia Hellas. Per a la medicina general, establim connexions amb 

Praxis o Metges del Món. Si hi ha urgències mèdiques d'adults o nens i per als parts, 

tenim la xarxa de salut pública grega. 

Per a les vacunes dels nens hem col·laborat amb l’Hospital de la Creu Roja i 

establert una connexió amb Creu Roja Espanyola, responsable del centre de 

vacunacions infantils. 

 

Educació 

Per a educar als nens que encara no tenen la documentació requerida per 

entrar a una escola pública grega tenim la col·laboració de Caritas Grècia. 

Per als nens vacunats i amb documentació, comptem amb l’Oficina del 

Ministeri d’Educació. 

 

Aliments i material humanitari 

Pel material alimentari i humanitari, a Grècia treballem conjuntament amb 

SOS Refugiats i Pampiraiki. 
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Provocant la Pau organitza recollides d'aliments i material humanitari a les 

Terres de l'Ebre, amb nombrosos punts de recollida i molta participació. 

També col·laborem amb la Brigada Stanbrook de Badalona, que organitza 

recollides d'aliments i material. 

Per al subministrament de roba comptem amb Hope Cafe, i donacions a 

Grècia i Catalunya. 
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B. PROJECTE KAMANJOR KAFOO – GÀMBIA 

L'objectiu del projecte és aportar educació, assessorament i serveis bàsics de 

salut sexual i reproductiva, per a prevenir la Mutilació Genital Femenina (MGF) i els 

embarassos i parts de risc, així com afavorir el desenvolupament socioeconòmic de 

les 29 dones de Kamanjor Kafoo, al poble de Tujereng. 

A Gàmbia la població, tradicionalment, s’agrupa en Kafoo, que significa junts, 

unió, ja sigui en funció de l’edat, sexe, situació... Les dones s’uneixen en aquests grups 

per a compartir tasques quotidianes: donen una gran importància al treball 

comunitari i s’ajuden a recol·lectar, plantar o bé organitzar cerimònies, entre 

d’altres. 

 

Des de l'any 2016, estem impulsant aquest projecte, amb 29 dones de la 

barriada de Faroukunku a Tujereng (Gàmbia) coordinat pel doctor Haruna, metge 

de la comunitat. Són dones de l’ètnia djola, que no han tingut accés a l’educació, sent 

la majoria d’elles analfabetes. Totes han sofert l’ablació i desitgen un altre tracte per 

a les seves filles. 

El projecte es duu a terme mitjançant: 

 Tallers d’educació sexual i reproductiva, quinzenals, dirigits pel Dr. Haruna. 
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 Seguiment de les dones embarassades, a través de la presa de tensió i control 

de pes. 

 Grups de treball amb dones embarassades. 

 Estudi al voltant de la mutilació sexual femenina, embarassos i utilització de 

planificació familiar. 

 Tallers de elaboració i venda de Tye/dye. 

 

 

 

L’any 2019 hem comprat un terreny per a dur a terme un projecte d’hort 

comunitari amb aquest grup de 29 dones del Kafoo: 

 

 Afavorirà el desenvolupament econòmic d’aquestes 29 famílies. 

 Incidirà també en la seva educació (classes d’horticultura i nutrició amb un 

professor local). 

 Millora de la seva salut, a través de l’augment d’ingesta de vitamines. 
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C. CAMPANYA D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Tenint en compte que la nostra principal preocupació i treball són els joves i 

nens/es, hem organitzat una campanya d'educació en valors adreçada a les escoles, 

instituts, universitats i col·lectius juvenils. 

Tractem temes com la globalització, la guerra, la fam, l'explotació de menors, 

l’aborregament de la societat, la contaminació, el canvi climàtic... 

Mostrem els projectes de Provocant la Pau a l'Àfrica, a Amèrica Central, amb 

persones refugiades, perquè els nens i joves vegin com viuen altres de la seva edat 

en altres parts del món, que entenguin que no és tan fàcil tenir tantes oportunitats 

com tenen, convidant a la valoració de les persones i les coses. 

Fem una crida a revisar la seva escala de valors i suggerim activitats 

solidàries que poden organitzar per donar els primers passos en el compromís 

social. 

 

 



MEMÒRIA 2019 | Fundació Provocant la Pau 
 

19 
 

2. ACTIVITATS 

Gener 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 1/01/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 2/01/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 7/01/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 8/01/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 14/01/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 15/01/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 18/01/2019 

- Obra de teatre a Torrelodones (Madrid) a benefici del Projecte humanitat 

d’Atenes: 20/01/2019 

 



MEMÒRIA 2019 | Fundació Provocant la Pau 
 

20 
 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 21/01/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 22/01/2019 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau: 26/01/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 28/01/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 29/01/2019 

 

Febrer 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 4/02/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 5/02/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 11/02/2019 

- Començament del curs d’anglès per a persones refugiades al Projecte 

humanitat d’Atenes: 12/02/2019 

 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 12/02/2019 

- Col·laboració de l’organització “Tijeras Solidarias” al Projecte humanitat 

d’Atenes”: 13/02/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 18/02/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 19/02/2019 

- Festa de la Vida al Projecte humanitat d’Atenes: 22/02/2019 

- Avió medicalitzat amb nadó refugiada greu des d’Atenes a Frankfurt 

(Alemània) – reunificació familiar: 22/02/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 25/02/2019 
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- Entrevista a Ràdio Delta. Programa El far: 25/02/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 26/02/2019 

 

Març 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 2/03/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 4/03/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 5/03/2019 

- Signatura del Conveni amb la Universitat de Mondragon per a la realització 

de pràctiques d’estudiants al Projecte humanitat d’Atenes: 5/03/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 8/03/2019 

- Presentació del Projecte humanitat d’Atenes al Grup d’Amistat – Jesús – 

Tortosa: 8/03/2019 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 9/03/2019 

- Festa Tutu – 4art anivesari. Part dels beneficis destinats al Projecte 

humanitat d’Atenes: 9/03/2019 
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- Reunió de voluntariat a Atenes: 11/03/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 12/03/2019 

- Presentació del Projecte humanitat d’Atenes a l’Associació de Mestressses de 

Casa – Amposta: 14/03/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 18/03/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 19/03/2019 

- Xerrada col·loqui amb Mohammad Tahir Wasi - Biblioteca Pública Municipal 

"Antón de la Braña" de Pravia (Astúries): 20/03/2019 

 

 

- Celebració de l’any nou persa al Projecte humanitat d’Atenes: 20/03/2019 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau: 22/03/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 25/03/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 26/03/2019 

 

Abril 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 1/04/2019 

- Celebració de la festa de Sizedahbedar al Projecte humanitat d’Atenes: 

2/04/2019 

- Participació en la 30ª Gala del Premi Amposta: 5/04/2019 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau: 6/04/2019 

https://www.facebook.com/bibliotecadepravia/?__tn__=kC-R&eid=ARBGx38CrF8rTs6wRiyYG9AK1_zdKN6xQmN1Ir75DeIu-HzOLbhPdV8JDv-2j8KHBn4eZRHRv8PzUBd3&hc_ref=ARQkgr7jP8MEH_y2hvk4szq-J9jHJ7SQc4bYDux04G86LjIOskp_D44MmPVRZg80JCM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFin--JjrH6Xcznza8Gce_Mz_Zqskv8UuOtbUow_LSmtJGbOlCMt2d_VC2UB6JKGRnYJawc27nP8fRds2sOYUM8TRBdLaW7nUvpZt909LAK34acmqG5XxU0ekIAvH0G2mbGpI7w-bGYMK6IumF4BS-7kAUlPqOzfNIw7kAJOSD-ojBZFUQ_mStk6qZr_sJo94BGgmZkO7ekDTRieVPC3-gRD6NQumukYjb8y3ibnNWs2CrbxhIf06-sMO5phWIsiUe3tCxUZ4jY-lUNyHDxpKHuBB26NZpI5t9DmXPI9Ag2xbjow7rFXBragiACf77NWolF23P0NG1-YKTPzKu
https://www.facebook.com/bibliotecadepravia/?__tn__=kC-R&eid=ARBGx38CrF8rTs6wRiyYG9AK1_zdKN6xQmN1Ir75DeIu-HzOLbhPdV8JDv-2j8KHBn4eZRHRv8PzUBd3&hc_ref=ARQkgr7jP8MEH_y2hvk4szq-J9jHJ7SQc4bYDux04G86LjIOskp_D44MmPVRZg80JCM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAFin--JjrH6Xcznza8Gce_Mz_Zqskv8UuOtbUow_LSmtJGbOlCMt2d_VC2UB6JKGRnYJawc27nP8fRds2sOYUM8TRBdLaW7nUvpZt909LAK34acmqG5XxU0ekIAvH0G2mbGpI7w-bGYMK6IumF4BS-7kAUlPqOzfNIw7kAJOSD-ojBZFUQ_mStk6qZr_sJo94BGgmZkO7ekDTRieVPC3-gRD6NQumukYjb8y3ibnNWs2CrbxhIf06-sMO5phWIsiUe3tCxUZ4jY-lUNyHDxpKHuBB26NZpI5t9DmXPI9Ag2xbjow7rFXBragiACf77NWolF23P0NG1-YKTPzKu
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- Tutu Show at Legend Music Club. Part dels beneficis destinats al Projecte 

humanitat d’Atenes: 6/04/2019 

 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 8/04/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 9/04/2019 

- Entrevista a SER Tortosa: 10/04/2019 

- Polseres solidàries organizat per Hotz Legazpi i alumnes de 6è de l’Ikastola 

Urretxu Zumarraga a benefici del Projecte humanitat d’Atenes: 10/04/2019 
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- Reunió amb l’organització OJALÁ a Atenes: 11/04/2019 

- Pràctiques d’alumnes d’Educació Infantil de la Universitat de Mondragon al 

Projecte humanitat d’Atenes: del 15/04/2019 al 25/04/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 15/04/2019 

- Presentació a Atenes del Projecte humanitat a l’organització OJALÁ, 

estudiants de Comunicació de Blanquerna i estudiants d’Eòlia-Escola 

Superior d’Art Dramàtic de Barcelona: 15/04/2019 

- Música solidària als mercats setmanals del carrer a benefici del Projecte 

humanitat d’Atenes – Tortosa: 15/04/2019 

Els músics solidaris que col·laboren amb la Fundació Provocant la Pau van dur a 

terme una sèrie de petits concerts a peu de carrer durant el mes d’abril de 2019 els 

dies dels “mercats setmanals” de diverses poblacions del territori. 
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- Música solidària als mercats setmanals del carrer a benefici del Projecte 

humanitat d’Atenes – Amposta: 16/04/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 16/04/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 16/04/2019 

- Reunió amb l’organització OJALÁ a Atenes: 19/04/2019 

- Música solidària als mercats setmanals del carrer a benefici del Projecte 

humanitat d’Atenes – Sant Carles de la Ràpita: 20/04/2019 

- Mercat solidari i clavell solidari a Les Cases d’Alcanar: 20/04/2019 

- Reunió a Atenes amb l’organització OJALÁ i estudiants de Comunicació de 

Blanquerna: 20/04/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 22/04/2019 

- Assemblea al Projecte humanitat d’Atenes: 23/04/2019 

 

- Reunió amb l’organització GCR (Greek Council For Refugees) a Atenes: 

24/04/2019 

- Reunió al Projecte humanitat d’Atenes amb estudiants d’Educació Infantil de 

la Universitat de Mondragon: 24/04/2019 

- Reunió de voluntariat a Atenes: 29/04/2019 
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- Entrevista a Ràdio Tortosa: 30/04/2019 

- Entrevista a Canal 21 TV: 30/04/2019 

- Presentació dels projectes de la Fundació Provocant la Pau amb refugiats al 

Projecte humanitat d’Atenes: 30/04/2019 

 

Maig  

- Sorteig solidari per al Projecte humanitat d’Atenes - Amposta: 1/05/2019 

Diferents artistes de les Terres de l’Ebre ens van cedir quadres, fotografies, discs, 

il·lustracions… per a sortejar i d’aquesta manera recaptar fons per al Projecte 

humanitat d’Atenes.  

 

Artistes que van participar:  

- Narcís Galià 

- Ignasi Blanch 

- Maria Jose Piorno 

- Ester Besolí 

- Montse Castellà 

- Julio Aliau 

- Laura Rangel 

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Amposta i les de Deltebre van 

col·laborar venent participacions per al sorteig solidari. 

Associacions de Mares i Pares d’Alumnes que van col·laborar: 

- Escola Agustí Barberà 



MEMÒRIA 2019 | Fundació Provocant la Pau 
 

27 
 

- Escola Consol Ferré 

- Escola Miquel Granell 

- Escola Soriano Montagut 

- Institut Montsià 

- Institut Ramon Berenguer IV 

- Sagrat Cor 

- Institut de Tecnificació 

- Escola l’Assumpció 

- Escola Riumar 

- Escola Sant Miquel 

 

- Concert solidari a càrrec de la Rondalla Sant Pere i rifa solidària a Les Cases 

d’Alcanar a benefici del Projecte humanitat d’Atenes: 1/05/2019 

- Entrevista a SER Tortosa: 1/05/2019 

- Cinema solidari a benefici del Projecte humanitat d’Atenes – Tortosa: 

2/05/2019 

El dia 2 de maig de 2019 al Teatre Auditori Felip Pedrell es va projectar la pel·lícula 

“Pasaje al Amanecer” del director tortosí Andreu Castro. Aquesta pel·lícula va estar 

nominada a 25 premis Goya entre d’altres premis, i té un repartiment de luxe: Elvira 

Minguez, Lola Herrera, Nicolas Coronado i la Banda Sonora original de Diego 

Navarro, que ja té un Goya i ha estat nominat als Premis Gaudí a la millor música 

original per aquesta pel·lícula. 
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PUNTS DE VENDA D’ENTRADES “PASAJE AL AMANECER” 

TORTOSA:  

- Gasco joguines 

- Top disc (botiga de discs) 
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- Mundo Luz (botiga d’instruments) 

- Edifici Jove El Carrilet 

AMPOSTA:  

- Gasco joguines 

- Caselles exteriors del Mercat (Oficina de Cultura i Festes de l’Ajuntament 

d’Amposta) 

…………………………………………... 

- Venda de Polseres solidàries a Madrid: 7/05/2019 

- Participació en el curs sobre ajuda psicològica a persones refugiades “How 

To Work With Trauma. Challenges And Tools” – Lloc: Facultat de 

Comunicació de l’Universitat d’Atenes: del 17/05/201 al 31/05/2019 

 

Juny 

- Mercat solidari a Barcelona a benefici del Projecte Kamanjor Kafoo que 

impulsa Provocant la Pau a Gàmbia, d’empoderament de la dona i lluita 

contra la mutilació genital femenina: 2/06/2019 
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- Participació a Atenes en el curs sobre ajuda psicològica a persones refugiades 

“The Alchemy of Trauma. Humanitarian Aid Resiliency Training”. Professora 

Dra. Sanaz Yaghmai: 8/06/2019 

- Recollida de roba i donatius d’alumnes de 3er a l’Escola Sant Llàtzer de 

Tortosa: 20/06/2019 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 20/06/2019 

 

Juliol 

- Reunió a Atenes amb l’organització OJALÁ i estudiants de Comunicació de 

Blanquerna: 18/07/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 19/07/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 24/07/2019 

- Reunió a Atenes amb l’organització METGES SENSE FRONTERES: 

31/07/2019 
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Agost 

- Mercat solidari a Les Cases d’Alcanar: 3/08/2019 

 

 

- Reunió a Atenes amb l’organització SOLIDARITY NOW: 7/08/2019 

- Reunió a Atenes amb l’organització ARSIS: 8/08/2019 

- Reunió a Atenes amb l’organització KLIMAKA: 13/08/2019 

 

Setembre 

- Reunió a Atenes amb Ecumenical Refugee Program: 6/09/2019 

- Participació a la reunió del Consell Municipal de Serveis Socials d’Amposta: 

24/09/2019 

- Reunió de voluntariat a Jesús: 25/09/2019 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 27/09/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 27/09/2019 

- Participació a la Festa de les Entitats Socials – Tortosa: 28/09/2019 
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- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 30/09/2019 

 

Octubre 

- Reunió a IES Ebre: 1/10/2019 
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- Reunió a Atenes amb l’ONG AIRE: 22/10/2019 

- Participació a la reunió a Tarragona de la Xarxa de Cooperació al 

Desenvolupament del Sud de Catalunya: 24/10/2019 

 

 

 

- Participació a Atenes en el taller “Pain of Hopelessness: Suicide Prevention in 

Refugee Work”: 29/10/2019 

- Reunió a Tarragona de la Coordinadora Catalana de Fundacions: 

30/10/2019 

 

Novembre 

- Participació a Atenes en la presentació de “Journeys Through the Balkans 

Routes”: 3/11/2019 

- Participació en la sessió per a entitats del procés participatiu del Pacte 

Nacional per a la Interculturalitat – Amposta: 8/11/2019 

- Presentació al voluntariat de Càritas Amposta: 25/11/2019 

- Presentació a l’Escola Sant Llàtzer – Tortosa: 27/11/2019 

- Presentació a l’IES Ebre – Tortosa: 28/11/2019 
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- Presentacions a l’IES Daniel Mangrané – Jesús: 29/11/2019 

 

Desembre 

- Reunió de voluntariat a Peníscola: 3/12/2019 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 4/12/2019 

- Preparació del stand a Fira de Mostres d’Amposta: 4/12/2019 

- Stand a la 59ª edició de la Fira de Mostres d'Amposta: Del 5 al 8 de desembre 

de 2019 

 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 8/12/2019 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 8/12/2019 

- Reunió de voluntariat a Barcelona: 9/12/2019 
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