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Introducció 

La Fundació Provocant la Pau és una ONG ebrenca amb 16 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 hem 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. REFUGIATS: AJUDA A LA SORTIDA D’AFGANISTAN 

El món es va commocionar amb la presa de Kabul pels talibans el 15 d'agost 

del 2021 en el marc de l'anomenada ofensiva talibana, que va seguir a la retirada de 

les tropes de l'OTAN del país. Mentre les milícies anaven casa per casa intentant 

trobar col·laboradors de països estrangers, els ciutadans afganesos es mostraven 

més desesperats per intentar arribar a l'aeroport per fugir. Molts no ho van 

aconseguir i es van sentir abandonats. 

Les persones afganeses que es van veure forçades a abandonar el país i 

buscar "refugi" en un lloc més segur no ho van tenir fàcil: molts països havien blindat 

les seves fronteres i criminalitzat a refugiats. La principal ruta per als refugiats cap 

a Europa, que passava per l'Iran i després per Turquia, es va fer més difícil de 

travessar: a la fi de 2020, l'Iran va proposar una nova legislació adreçada als 

afganesos que els exposaria a penes de presó de fins a 25 anys. Turquia, després 

d'haver rebut 6.000 milions d'euros per part de la Unió Europea, tenia amb aquest 

"soci" una cooperació diplomàtica, financera i de seguretat que abans no existia: les 

forces de seguretat turques van incrementar la seva presència a la frontera amb 

l'Iran.  

 

Amb motiu del nostre compromís durant els darrers 6 anys amb persones 

refugiades, ens van arribar peticions d'ajuda per sortir d’Afganistan, després de 

l’abandonament de tots els governs. Una sortida molt complicada de famílies 

refugiades per muntanyes nevades, i que per part nostra va requerir molt de suport. 
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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. 
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El projecte es duu a terme mitjançant: 

 Tallers d’educació sexual i reproductiva, quinzenals, dirigits pel Dr. Haruna. 

 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. 
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Durant el 2021, hem realitzat també les següents accions a l’hort comunitari:  

 Acabament del mur per protegir l’hort comunitari dels animals salvatges. 

 Construcció del reg. 

 Taller setmanal d´Horticultura, impartit pel professor local Nfamara, pagès 

expert en permacultura. 

 Estructurar l’hort, plantejar les bancades i plantar les primeres llavors i 

esqueixos 
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C. LABORATORI SOCIAL 

Grup Provocant equilibri 

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. 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.  

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 realitzat un procés des de novembre de 2020 a l’agost de 2021. Per 

tal de donar difusió al seu treball, van sorgir iniciatives com el projecte de vídeos 

Provocant equilibri i un programa a Ràdio Joventut. 
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Projecte de vídeos Provocant equilibri 

Aquest projecte crea ponts entre la situació actual i l'alternativa, que estem 

treballant en el nostre Laboratori Social. 

 

EL PESCADOR 

- https://www.youtube.com/watch?v=k65fuif2d_Q 

- Col·lecció: Històries per a despertar i transformar. 

- Temàtica del vídeo: canvi disruptiu, zona de confort, alternatives de vida, 

oportunitats. 

 

- L’ARBRE DESPERT 

- https://www.youtube.com/watch?v=JmzGntv2364 

- Col·lecció: Històries per a despertar i transformar. 

- Temàtica del vídeo: canvi disruptiu, despertar de la consciència, 

transformació, sensibilitat, atenció, valentia, recerca d'alternatives 

comunitàries. 

 

- LA FLAMA 

- https://youtu.be/PUZ8n4IGohI 

- Col·lecció: Històries per a despertar i transformar. 

- Temàtica del vídeo: espiritualitat, porta d'entrada al camí interior, llum 

interior, el més important de la vida, sentit de la vida, harmonia interior. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk65fuif2d_Q%26fbclid%3DIwAR0VNILxYz7V3CyfIGyn2H6IYe3J_mrQJcfQOniRDHJt1cfTxRwnTU_V8UM&h=AT3ta97RkVcircZJBcHTWnlZvzUc2xVH6YB9nVsJDB8j2auTRF08kiTwwDshoCh61KUh7T03hVLGa9siK9UgJCzYDHBi8ntOtqTAaZh09jS4YHN1QOcAZfJeoP8oeitfvWbp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lHflVgXPRYmtfl52g68Px8BZlH48B_VkpG835jlIpt8tsGaw8LT-rn6pSn9btmgbnawwehLIB4zb4L9wNJ_lztCAPkLstH_ItWQ2xPqMNezpRdZMH7dkpGxzHoLG9qS-HiHOUDtvpipOK8GhXkXILvgk0ZnTstt7n15bAD2jEZpAFDv1zJXBNt_U6TE49Hqnu4hLJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJmzGntv2364%26fbclid%3DIwAR2tg5yuGVFFIpQYrVJvIE7CLd_IHoipj111OKtZQrF8mvg5au-A-tqieYc&h=AT2Uc44Kyti6Hh3imRnl-r9_crY8wv2DM4B-0wAhplBEF51ZjXmu2v6KCh6E5TNpGkakfLZpFpCNGufKf75NL1xvTz4aot9FAngnsJaSGtesnmtQkLZNvkje-r1SS2ul53p9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3a8iRCYK5D-dl5IHiXIDscbJcBASvFsYYI9rK2CCKTLVO17TaXxaE7JTdtF3Gq-XQKSf-JFg9IKnmFxII112HWjIAica4rl8lZYA_1Hl5AlfR3myU153DDAXyN139R72E3SAm7wnWiQwdV3-XXEi90eFGk_je3XdIFIb1EaE2n_KUCzlCK7Akg5-eUBADfTVPCjRa-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPUZ8n4IGohI%3Ffbclid%3DIwAR3FG2vwhpAm_prbV9yY3qGWJDSPeAuDX6glKWrlrmB4jy6nS2a7fcqWigs&h=AT1pAgDvcOG47kfBx40AhgjWaeDhwYLgCGnXxhXiqpfPWrjocg3oMQ77PCexwyKTfk0lTh-R7Mfuheb61llufjYShqiAxuATWx5v2QQx7MyF0fch0zdt9xwHIYKJYBHRTCPe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bOnRXtyGhb2ahfwxWFPPTnrBFrpwSDsXFFnpzjIhrJaWiaBFi-oVubE5vUAfJeRd_OiAj0CBexXWkV1M8r4vBI4YTHCZ4OyDG5qeyN571DtiZLkqVE1FB9JQuvtkSI68jWHUY0SjkwlB1NEOVoIXuXH0R3x9WX-iCN0iQrUD4uLyWdRhwXqaLdaP9kJEY0NiN7K7t
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Programa de ràdio Provocant equilibri 

Iniciem un repte radiofónic: Provocant equilibri, un programa de preguntes 

i respostes, un programa per a buscadors i buscadores de l'equilibri. L’objectiu és 

oferir un programa de ràdio que creï debat social i ajudi a ser un pont entre la 

situació de partida actual i l'alternativa, que estem treballant en el nostre Laboratori 

Social. 

 

Un programa de ràdio té l’avantatge de poder arribar a un públic molt variat. 

Ràdio Joventut ha tingut interès en oferir el programa, però una vegada fet es pot 

compartir amb altres ràdios. També es pot compartir el podcast en missatge 

personal o en xarxes socials, i es pot penjar en diferents webs. La difusió depèn d’un 

treball en xarxa molt valuós. 
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PRIMER PROGRAMA: PERSPECTIVA GENERAL 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-

mp3_rf_76968909_1.html 

 

SEGON PROGRAMA: ÀMBIT ESPIRITUAL 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-

mp3_rf_77359568_1.html 

 

TERCER PROGRAMA: ÀMBIT ESPIRITUAL amb VICTOR BROSSAH 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-

mp3_rf_78285223_1.html 

 

QUART PROGRAMA: ÀMBIT ESPIRITUAL amb MARIA DOLORS OBIOLS 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-

mp3_rf_78851560_1.html 

 

CINQUÈ PROGRAMA: EDUCACIÓ 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-

mp3_rf_81658763_1.html 

 

SISÈ PROGRAMA: EDUCACIÓ amb MIQUEL ÀNGEL ALABART 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-

mp3_rf_79915040_1.html 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-mp3_rf_76968909_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-mp3_rf_76968909_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-mp3_rf_77359568_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-mp3_rf_77359568_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-mp3_rf_78285223_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-mp3_rf_78285223_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-mp3_rf_78851560_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-mp3_rf_78851560_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-mp3_rf_81658763_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-mp3_rf_81658763_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-mp3_rf_79915040_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-mp3_rf_79915040_1.html
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D. 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. 

 

El Dia Escolar de la Pau i la No Violència se celebra el 30 de gener. Té per 

objectiu l'educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als 

Drets Humans, la no-violència i la pau. En aquest dia, els centres educatius es 

converteixen en instruments de pau i entesa entre persones de diferent formació, 

raça, cultura i religió. 
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2. ACTIVITATS 

Gener 

- Reunió de voluntariat a Roquetes: 5/01/2021 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 6/01/2021 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 10/01/2021 

- Reunió virtual del grup Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 17/01/2021 

- Recollida selectiva de material humanitari a Sant Carles de la Ràpita: 

20/01/2021 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 24/01/2021 

- Gravació d’entrevista per al Dia escolar de la pau i la no violència – Col·legi 

Sagrat Cor d’Amposta: 25/01/2021 

 

Febrer 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 4/02/2021 

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

de la Fundació Provocant la Pau: 7/02/2021 
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- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 25/02/2021 

- Reunió virtual de coordinació Projecte Oliveres mil·lenàries: 28/02/2021 

 

Març 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 8/03/2021 

- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 11/03/2021 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 15/03/2021 

- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 11/03/2021 

- Reunió Projecte Oliveres mil·lenàries a Ulldecona: 21/03/2021 

- Reunió de coordinació Equip dels 7: 21/03/2021 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 24/03/2021 

- Reunió virtual Festa de les Entitats Socials 2021: 25/03/2021 

- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 26/03/2021 

- Reunió de voluntariat a Tortosa: 29/03/2021 
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- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 29/03/2021 

- Reunió de voluntariat a Godall: 30/03/2021 

 

Abril 

- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 8/04/2021 

- Reunió virtual del grup Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 11/04/2021 

 

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

de la Fundació Provocant la Pau: 21/04/2021 

- Reunió de voluntariat a Santa Bàrbara: 22/04/2021 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 27/04/2021 

 

Maig 

- Reunió Projecte de vídeos Provocant equilibri del Laboratori Social de la 

Fundació Provocant la Pau: 6/05/2021 

 

Juny 

- Reunió virtual per a la Festa de les Entitats Socials 2021: 17/06/2021 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 17/06/2021 

- Reunió de coordinació Equip dels 7 a Roquetes: 26/06/2021 
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Agost 

- Reunió de voluntariat a Roquetes: 13/08/2021 

 

Setembre 

- Reunió de coordinació Equip dels 7 a Godall: 5/09/2021 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau a Amposta: 10/09/2021 

- Participació en Associacions a la fresca – activitat per la mobilitat sostenible 

– Avinguda de la Ràpita - Amposta: 18/09/2021 
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Dissabte 18 de setembre a Amposta les associacions vam sortir al carrer per una 

mobilitat sostenible: vam celebrar "Associacions a la fresca", amb un programa 

atapeït d’activitats, tallers, música i molta reivindicació. 

Lloc: Avinguda de la Ràpita 

Horari: de 10 a 21 h. 

La Fundació Provocant la Pau va tenir un estand amb un punt informatiu de 17 a 21 

h. 

Organització: Ateneu cooperatiu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament d’Amposta 

 

Octubre 

- Gravació del programa de ràdio Provocant equilibri: 6/10/2021 

- Reunió de voluntariat a Amposta: 14/10/2021 

- Reunió virtual de coordinació Equip dels 7: 14/10/2021 

- Gravació del programa de ràdio Provocant equilibri: 20/10/2021 

 

Novembre 

- Reunió virtual de preparació de la Festa de les Entitats Socials: 9/11/2021 
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- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 12/11/2021 

- Participació a la Festa de les Entitats Socials – Parc Teodor González - 

Tortosa: 13/11/2021 
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La Fundació Provocant la Pau va participar a Tortosa en la Festa de les Entitats 

Socials, on va tenir un estand com a punt d'informació i venda solidària. Vam 

comptar amb la participació de 21 entitats, i amb actuacions i activitats per a tots els 

públics. 

Dia: Dissabte 13 de novembre de 2021 

Horari: De 10 a 14 h i de 16'30 a 20'30 h 

Lloc: Parc Teodor González de Tortosa 
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- Gravació del programa de ràdio Provocant equilibri: 17/11/2021 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 24/11/2021 

 

Desembre 

- Gravació del programa de ràdio Provocant equilibri: 1/12/2021 

- Reunió de voluntariat a Les Cases d’Alcanar: 16/12/2021 

- Gravació del programa de ràdio Provocant equilibri: 16/12/2021 

- Participació en 1ª assemblea Gent Desperta de l’Ebre – Amposta: 

18/12/2021 

- Reunió del Patronat de la Fundació Provocant la Pau: 26/12/2021 

 


