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Introducció 

La Fundació Provocant la Pau és una ONG ebrenca amb 15 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 setembre de 2020 vam posar en marxa el nostre 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. 

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

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

Els temps que vivim ens ofereixen una oportunitat que podem aprofitar: ens 

fan veure amb més urgència la necessitat de desprendre’ns d’una manera de vida 

inviable i de buscar millors formes de coexistir per a nosaltres i per al planeta. Ja 

hem fet una part molt difícil: de l'activitat accelerada a la reflexió. Després hem de 

fer el camí de la reflexió a la transformació. Primer hem de tenir clar cap on volem 

anar, quin món volem, i després posar mitjans que ens ajudin a fer passos, per petits 

que siguin, cap a la direcció desitjada.  
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1. PROJECTES 
 

A. ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL DE FAMÍLIES REFUGIADES A GRÈCIA I ELS 

BALCANS 

El desplaçament, generat per efectes de la violència i el conflicte armat, a més 

de crear alteracions a nivell econòmic, sociopolític i material, ocasiona un fort 

impacte psicològic i social que mereix una atenció especial. Les persones 

desplaçades arriben a Grècia i els Balcans en una situació econòmica molt precària i 

vulnerable a causa de l'impacte dels esdeveniments violents que pateixen, 

experimentant un fort patiment emocional i la ruptura del seu teixit familiar i social. 

Provocant la Pau concep l'acompanyament psicosocial dins un programa 

d'assistència humanitària d’emergència, com la forma de donar suport a les 

persones en situació de desplaçament. L'acompanyament psicosocial parteix d'una 

comprensió global de l'ajuda humanitària i dels seus aspectes biopsicosocials. 

 

Des de la tardor de 2015, els refugiats arribats des de Turquia a les costes 

gregues seguien el seu viatge per Macedònia del Nord, Sèrbia, Croàcia i Eslovènia 

fins a Àustria, Alemanya i altres països de nord d'Europa. 
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Però el març de 2016 els líders de la UE van declarar el tancament de la ruta 

balcànica als refugiats durant la seva cimera amb Turquia. Malgrat això, milers de 

persones de països com Síria, Afganistan o Iraq, cansades d'esperar una solució a la 

seva situació a Grècia, intenten travessar els Balcans caminant per muntanyes, 

sortejant a una policia disposada a tot, fins arribar a Europa Occidental, i poder 

iniciar així el tràmit d'asil. Aconseguir tal fita és tremendament difícil i perillosa, i 

requereix una resposta d’ajuda humanitària en trànsit molt complicada. 

Gràcies a la nostra experiència dels darrers anys ajudant famílies refugiades 

vulnerables, un equip de Provocant la Pau ha realitzat acompanyament psicosocial 

a famílies refugiades a Grècia i els Balcans. 
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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. 

 

Durant el 2020, hem realitzat també les següents accions: 

 Hem començat la construcció d'una tanca que protegeixi el terreny de l'hort, 

per evitar que entrin els animals i destrueixin els cultius. 

 Hem construït un pou per poder assegurar el reg, un cop comencin les 

tasques de sembra. 

 Durant la situació de pandèmia, vam fer accions per prevenir danys majors i 

els efectes devastadors que tenia a Gàmbia un llarg confinament. Vam 

detectar que a la població li estava costant seguir les mesures estrictes de 

confinament que va marcar el govern, sobretot per la dificultat de tenir 

distància de seguretat, ja que solen viure diverses famílies juntes en una casa 

i no tenen habitacions individualitzades. El tancament de mercats i petites 

botigues, i sense ingressos econòmics pel confinament, estava dificultant que 

hi hagués proveïment de menjar. El govern va repartir arròs, però no va 

arribar a tota la població, especialment als pobles més petits. Per això vam 
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pensar en col·laborar comprant menjar (arròs, cebes, oli, aigua) i sabó per a 

les famílies que estan implicades en el nostre projecte, que és una zona molt 

empobrida. 
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 Mesos després, també vam participar en el repartiment de 20 tones d'arròs 

a Gàmbia. Volem agrair al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per 

la subvenció per pal·liar els efectes de la pandèmia a Gàmbia. Les diferents 

entitats que operem a la zona vam repartir 20 tones d’arròs entre les 

poblacions en les quals estem involucrats; concretament, els membres de 

Kamanjor Kafoo i del poble de Banyaka van rebre 3.500 quilos d’arròs, una 

bona ajuda en temps de confinament. 
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C. PROJECTE FOGONS D’ESPERANÇA 

Des de la Fundació Provocant la Pau, per a donar resposta als temps que 

vivim, vam posar en marxa el projecte “Fogons d’esperança”: compartir el menjar  

d'un restaurant que uns dies a la setmana volia donar un dinar destinat a famílies 

necessitades afectades per la crisis. 
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D. LABORATORI SOCIAL 

El que vivim s’ha de considerar en el seu context: a nivell global, tenim un 

sistema econòmic que és competitiu, productivista i devastador, que ha alterat 

l'equilibri dels ecosistemes i ha provocat una crisi climàtica que necessita 

urgentment una resposta: aquest sistema no pot continuar. És una crida per a un 

canvi de paradigma de la relació amb la Mare Terra, de la producció, de la 

distribució, del consum i de les relacions entre les persones i els pobles. 

En aquest context, des de la Fundació Provocant la Pau 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.  

 

 

 

Grup Provocant equilibri 

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. 

El grup va començar un procés el novembre de 2020. 
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E. 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 droga, 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. 
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F. PROJECTE RETALLS D’INSPIRACIÓ 

En el context actual, des de la Fundació Provocant la Pau vam crear targetes 

per a infondre esperança i poder-les enviar a persones estimades. L'esperança viu 

en el cor humà i és la que ajuda a veure amb valentia més enllà del que tenim al 

davant. Mai és tard per fer un món millor, si hi posem coratge, tendresa i esperança. 

Van participar artistes o dissenyadors, alguns dels quals ja havien col·laborat 

amb la Fundació Provocant la Pau en anteriors projectes.  

La descàrrega tenia un preu simbòlic perquè al mateix temps que la imatge o 

el text transmetia esperança, ens ajudava a ajudar. 
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2. ACTIVITATS 

Gener 

 

- Ajuda psicosocial a persones refugiades a Grècia: gener 2020 

- Ajuda psicosocial a persones refugiades als Balcans: gener-agost 2020 

- Participació en la reunió a Tortosa de la Xarxa de Cooperació al 

Desenvolupament del Sud de Catalunya: 16/01/2020 

 

Febrer 

- Botiga de roba solidària – IES Ebre – Organitza: Departament de Comerç i 

Màrqueting. Col·labora: 1er Integració Social - Departament Serveis 

socioculturals i a la comunitat: 6/02/2020 

Dijous 6 de febrer de 2020 el Departament de Comerç i Màrqueting d'IES 

Ebre va organitzar una botiga solidària de roba de segona mà. 

L'alumnat d'Integració Social va passar per les aules de l'Institut explicant les 

actuacions de l'ONG Provocant la Pau, tenint la referència de la presentació 

realitzada el passat 28 de novembre en aquest Institut per Joan Reverté, director de 

projectes de Provocant la Pau. 

Horari: de 10 a 17 h. 
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Beneficis destinats a l'ONG Provocant la Pau 

 

- Participació en la sessió informativa Fons Específic pel Sud de Catalunya: 

13/2/2020 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 19/2/2020 
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- Carnaval solidari a Santa Bàrbara – 21/2/2020 

Divendres 21 de febrer es va realitzar un espectacle teatral per la celebració 

del carnaval: “ARRIBO 2020. ON TOT COMENÇA”, a càrrec del grup teatral planer 

jove. Va ser un espectacle teatral per a tots els públics, on es va representar 

l’arribada i creació del Rei Carnestoltes i el seu seguici. L’espectacle va ser solidari a 

favor de la ONG PROVOCANT LA PAU amb el sistema de taquilla inversa. 

L’espectacle es va dur a terme a l‘Smartcentre de Santa Bàrbara en dues 

sessions, una a les 17.30 h i l’altra a les 19.30 h. A les dues sessions es van poder fer 

els donatius, igual que durant la setmana, tipus fila 0. 
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- Reunió a l’Escola Jaume Sanz de Peníscola: 24/02/2020 

- Entrevista a Ràdio Ulldecona: 25/2/2020 

- Presentació a l’Escola Jaume Sanz de Peníscola: 27/02/2020 

- Presentació a l’Escola Sant Llàtzer de Tortosa: 28/02/2020 

 
 

Març 

- Festa solidària a Peníscola: 1/03/2020 
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Diumenge 1 de març va tenir lloc una festa solidària a benefici de la Fundació 

Provocant la Pau al càmping Spa Natura Resort de Peníscola d’11 a 19 h. 

Amb activitats variades com mercat solidari, tallers per a nens i adults, 

presentació dels projectes solidaris, concert, meditació amb bols tibetans, dansa de 

la Terra… 
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- Presentació a l’Escola Jaume Sanz de Peníscola: 2/03/2020 

- Presentació a l’Escola Sant Jordi d’Aldover: 3/03/2020 

- Esmorzar solidari a l’Escola Jaume Sanz de Peníscola: 6/03/2020 
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Divendres 6 de març de 2020 es va realitzar un esmorzar solidari i saludable 

organitzat per l'AMPA del Col·legi Públic Jaume Sanz de Peníscola amb l'objectiu de 

col·laborar amb la Fundació ONG "Provocant la Pau". 

L'esmorzar va consistir en fruita. L'alumnat podia triar entre plàtans, pomes 

o freses. Podien participar aportant 1€ com a mínim. 

Els alumnes de 5è i 6è havien rebut una xerrada de Joan Reverté, director de 

projectes de Provocant la Pau, on els va explicar els projectes de l'ONG. 

L'AMPA va col·laborar amb l'esmorzar. 

 

- Presentació a Escoles Minguella – Badalona: 9/03/2020 
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Març-Maig 

- Ajuda extraordinària a Gàmbia amb motiu de la pandèmia: març-abril 2020 

Durant la situació de pandèmia, vam fer accions per prevenir danys majors i 

els efectes devastadors que tenia a Gàmbia un llarg confinament. El tancament de 

mercats i petites botigues, i sense ingressos econòmics pel confinament, estava 

dificultant que hi hagués proveïment de menjar. Per això vam pensar en col·laborar 

comprant menjar (arròs, cebes, oli, aigua) i sabó per a les famílies que estan 

implicades en el nostre projecte, que és una zona molt empobrida. 

 
 

Juny 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau: 30/06/2020 

 

Agost 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 17/08/2020 

 

Setembre 

- Reunió de coordinació a Godall: 28/09/2020 

 

Octubre 

- Reunió de coordinació a Amposta: 5/10/2020 
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- Reunió de coordinació Equip dels 7 a Roquetes: 12/10/2020 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 21/10/2020 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 22/10/2020 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 21/10/2020 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 27/10/2020 

 

Novembre 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 2/11/2020 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 8/11/2020 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 9/11/2020 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 15/11/2020 

- Participació en un taller virtual sobre Economia del Bé Comú: 16/11/2020 

- Reunió de voluntariat a Ulldecona: 17/11/2020 

- Reunió de coordinació del Laboratori Social de la Fundació Provocant la Pau 

a Amposta: 18/11/2020 

- Participació en l’Estudi i Diagnosi sobre l’Educació pel Desenvolupament 

(EpD) a les ONGD catalanes: 18/11/2020 
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- Reunió de coordinació del projecte Fogons d’Esperança: 18/11/2020 

- Reunió virtual del Laboratori Social de la Fundació Provocant la Pau: 

21/11/2020 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 22/11/2020 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 30/11/2020 

- Reunió virtual del Laboratori Social de la Fundació Provocant la Pau: 

29/11/2020 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 30/11/2020 

 

Desembre 

- Reunió a l’Ajuntament d’Amposta – Regidoria de Festes: 1/12/2020 

- Reunió a l’Ajuntament d’Amposta – Regidories de Festes, Serveis Socials i 

Comerç: 4/12/2020 

- Gravació per al Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social 

de la Fundació Provocant la Pau: 7/12/2020 

- Participació a les II Jornades de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament 

del Sud de Catalunya: 10/12/2020 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 26/12/2020 

 


