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Juntes construïm la pau
Publicació semestral de SED Catalunya
Fa uns anys, el col·lectiu de periodistes Contrast va dur a terme el
projecte Càpsules de Pau, en el qual
preguntaven pel concepte de pau a 50
persones d’arreu del món que viuen
situacions de conflicte i que lluiten
per la pau. El resultat va ser molt clar:
la percepció de la pau varia molt segons el moment històric, el context
sociopolític, la cultura, la religió i la
pròpia experiència vital. No obstant
això, també es percep un element
comú: la pau és molt més que la simple absència de guerra.

La percepció de la pau
varia molt segons el
moment històric, el
context sociopolític, la
cultura, la religió i la
propia experiència vital
Potser el fet que ens sorprengui
aquesta concepció de la pau és perquè
a la nostra societat també és igual de
comú el manteniment d’una cultura
de la violència que, sustentada pel
masclisme, la glorificació de la competitivitat o el racisme, redueixen el
concepte de violència a tan sols un
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tejar-nos què entenem per violència.
No podem oblidar, que la violència és sempre un exercici de poder,
siguin o no visibles els seus efectes,
que constitueix una violació o una
privació per a l’ésser humà d’un fet
que resulta essencial com a persona
i, per tant, es pot manifestar en qualsevol esfera de la vida. Per explicar
com la violència es pot presentar en
diverses cares o estrats de la societat
i la persona, Johan Galtun va introduir la idea d’un triangle viciós en
què cada vèrtex representa una gran
categoria de la violència:
•

Directa: violència que suposa
una agressió física o psicològica entre persones.

•

Cultural: aspectes culturals
(religió, llengua, art, símbols,
ciències, etc.) que es poden utilitzar per justificar o legitimar
la violència directa o estructural

•

Estructural: violència que forma part de l’estructura social i
que impedeix cobrir les necessitats bàsiques.

El triangle de la violència
segons Galtung

diversos tipus que, com a conclusió,
han realimentat la violència per perpetuar i justificar, històricament i en
essència, les normes del sistema de
dominació patriarcal que ha subjugat
la societat i ha explotat la població
del planeta i la natura.
Per aquest motiu, superar aquest
triangle viciós de violència que es pot
fer visible o invisible, implica superar totes aquelles conductes socials

La tenacitat a l’hora de
construir una cultura
de pau passa, doncs,
per desacreditar totes
aquelles conductes
socials que glorifiquen
l’ús de la violència
que glorifiquen, idealitzen o naturalitzen l’ús de la força i la violència.
Johan Galtung va arribar a la mateixa conclusió: parlar de pau només
en relació amb la guerra genera que
moltes situacions d’injustícia es normalitzin i quedin invisibilitzades.

+
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grapat de les seves manifestacions
més visuals, com ara les guerres, les
baralles i l’abús físic.
Així doncs, la tenacitat a l’hora de
construir una cultura de pau passa
per desacreditar totes aquelles conductes socials que glorifiquen, idealitzen o naturalitzen l’ús de la força i
la violència. Per aquest motiu, considerem que és indispensable replan-

És més difícil que associem alguna de les dues últimes categories
a manifestacions de violència. No
oblidem, però, que no deixen de ser
formes de violència que impedeixen
o priven la realització d’aspectes essencials per al desenvolupament de
qualsevol individu com a persona.
Entre aquestes tres categories de
violència es donen interrelacions de

grau de visibilitat de les
manifestacions de violència

En aquest butlletí han participat:
Xavier Alacid: Maristes actua
Dani Farràs: Construïm la pau al barri
Laura Gonzalvo: Voluntariat transformador per la pau
Mireia Ferran: correcció i traducció
Equip SED Catalunya: edició

CONSTRUIR LA PAU
EN POSITIU

MARISTES ACTUA
Xavier Alacid

Considerar que la pau és més que la simple absència de la guerra ens porta a
ampliar la mirada per intentar descobrir nous models de relació en què la justícia
permeti la plena realització de les persones en l’àmbit individual i social.
Transitar de la cultura de la
violència a una cultura de (i per) la
pau implica, necessàriament, que,
de la mateixa manera que ampliem
el concepte de violència, també
ampliem i redefinim el nostre
concepte de pau que, tristament,
s’ha definit des d’una perspectiva
negativa (pau és la no guerra).
Segons John P. Lederach, aquest
concepte de pau (negativa), igual que
a l’imperi romà, reflecteix sobretot
els interessos dels qui es beneficien
de l’estructura internacional tal com
la coneixem, és a dir, de tots aquells
que viuen envoltats dels privilegis
del centre i no els vulnerables de la
perifèria, cosa que constitueix un
concepte de pau limitat que respon
només a l’estat del benestar a què
acostumen a estar avesats les elits.
Construir una cultura de pau, per
contra, implica que hem de partir
d’una concepció de la pau que vagi
més enllà del que sigui un antònim
de guerra. Com que la pau té molts
significats i implicacions positives,
és necessari poder-les reivindicar
totes com a punt de partida per avançar en la construcció de la pau. Definir la pau des d’aquesta perspectiva
és el que anomenem pau positiva.
Des d’aquest punt de vista, una
definició de la pau positiva, d’acord
amb el Seminario de Educación para
la Paz (de la Asociación Pro Derechos
Humanos), podria ser “el procés de
realització de la justícia en els diferents nivells de la relació humana. És
un concepte dinàmic que ens fa aflorar, afrontar i resoldre els conflictes
de manera no violenta, i l’objectiu és
aconseguir l’harmonia de la persona amb ella mateixa, amb la natura i
amb els altres”.
Cecile Barbeito i Marina Caireta
exploren els elements d’aquesta definició i els sintetitzen de la següent
manera:
•
Procés, concepte dinàmic:
sempre podem aprofundir en la pau.

2

Veïnatge Universal #4

La pau en
negatiu

Pau ≠ Guerra

El nou paradigma
de la pau segons
Barbeito i Caireta

La veritable
pau (positiva)

Assolir la
justícia en
Un mateix
Els altres
La natura

L’hem d’entendre no com un estat al
qual s’ha d’arribar, sinó com l’horitzó al qual ens dirigim constantment
(pau imperfecta).
•
Realització de la justícia:
s’entén que perquè hi hagi pau hi ha
d’haver justícia en els diversos àmbits de la dimensió humana, en les
relacions entre les persones, etc.

Construir la pau implica ser valents per afrontar els conflictes que poden sorgir a la vida
quotidiana i resoldre’ls de forma creativa, utilitzant eines que s’allunyin dels models més
ancentrals en els quals prima la imposició i la resolució sota esquemes guanyar-perdre.
Els conflictes, els desacords, les
friccions i els enfrontaments de
qualsevol tipus formen part de
la vida quotidiana a les nostres
societats, i l’escola no és aliena a
aquesta realitat. L’escola és vida en
si mateixa i constitueix un escenari
privilegiat perquè els conflictes que
s’hi esdevenen es puguin tractar com
a oportunitats d’aprenentatge i focus
de transformació a nivell individual i
comunitari.
Des d’aquest punt de vista, entenem la mediació escolar com un procés educatiu basat en el diàleg i la comunicació, que permet a les persones
implicades cercar respostes als conflictes de mutu acord.
La mediació porta temps instaurada en l’entorn escolar i s’inclou formalment dins del Pla de convivència
de centre com a mecanisme per a la
resolució pacífica dels conflictes interpersonals. Tot i així, podríem dir
que s’ha vist impulsada a les escoles per la necessitat de gestionar els
nombrosos conflictes que s’esdevenen més enllà de la intenció d’educar
per la pau.
Veritablement, en moltes escoles
la mediació continua ocupant un lloc

secundari, a l’ombra de les normes
d’organització i funcionament de
centre, que regulen la convivència. La
cultura predominant continua sent
la de pagar per allò que es fa, graduant la sanció o la mesura correctora
d’acord amb la gravetat de la infracció comesa. Continua prevalent un
model de pau per la força, on la justícia retributiva ocupa un lloc predominant.
Els processos de mediació no
exclouen l’ús de mesures correctores
quan s’incompleixen les normes; més
aviat pretenen enfocar d’una manera
diferent els conflictes. Aspiren a
canviar el focus d’intervenció davant
d’un fet i, en lloc de centrar-se en la
norma infringida, en la identificació
del culpable i en la concreció del càstig
que se li imposarà, se centren en les
persones i en la manera d’arreglar,
restaurar o reparar les relacions i els
vincles afectius que es veuen afectats
en aquestes situacions.
Som conscients que no tots els conflictes que es produeixen a l’escola es
poden resoldre a través de la mediació i de la dificultat que suposa la reconciliació de les parts en algunes situacions. Però no podem negar el seu
potencial educatiu i transformador.

Els programes de mediació escolar
resulten especialment valuosos pel
fet que permeten als infants i joves,
i a altres persones de la comunitat
educativa, adoptar un paper actiu
davant els problemes de convivència,
i els donen la possibilitat d’implicar-se en la construcció d’un clima
social positiu.
Apoderar els alumnes, els educadors i les famílies per practicar la
mediació constitueix una manera
d’educar en la pau i per la pau que
permet que les persones participin
activament en allò que els afecta i
prenguin decisions al respecte.
Aquest enfocament requereix un
canvi de mirada profund de tota la
comunitat envers la comprensió dels
conflictes i unes estructures organitzatives que permetin implementar-lo amb èxit.

Vols saber més sobre
el Pla de mediació dels
Maristes? Fes clic aquí.

•
La pau es troba tant en el nivell més íntim com en el més social.
•
La pau no implica intentar
evitar els conflictes, sinó a aprendre
a afrontar-los i a resoldre’ls abans
que es converteixin en violents.
No pot existir una pau positiva si
no treballem permanentment contra
les relacions que, a nivell personal o
social, estiguin caracteritzades pel
domini, la desigualtat i la no reciprocitat.
Treballar la pau des d’una perspectiva positiva implica desfer-nos
d’aquests estereotips, adquirir una
visió crítica i adoptar accions mobilitzadores per transformar el nostre
entorn.

#JuntesConstruïmlaPau
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Graners infantils de comunicació

SED ACTUA
A SED considerem que construir la pau ens fa ser conscients que la feina que realitzem també contribueix a la consecució d’una pau positiva que lluiti contra les injustícies a tots els racons del món. Per això abordem, des d’una perspectiva de pau, totes les accions que ja realitzem per a infants i joves d’arreu del món. Aquesta nova perspectiva de pau
també ens recorda que hem de promoure els quatre principis de la Convenció sobre els Drets de l’Infant —igualtat,
vida digna, participació i protecció— i que aspirar a aconseguir la veritable pau implica que no els hem de perdre de
vista.

Al tercer número de #VeïnatgeUniversal
vam explicar els quatre principis de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant. Si
vols fer-hi un cop d’ull, fes clic al botó:

Amb aquest projecte es pretén
formar 30 infants en tres tècniques de comunicació (periodisme,
fotografia i reportatge), a més de
desenvolupar un procés de producció literària per fomentar l’habilitat
d’escriure una història o notícia.
Tot el procés formatiu en comunicació tindrà com a eix transversal la
promoció i defensa dels drets dels
infants: es generaran productes que
permetin als participants expressar
la seva veu i interpretació sobre els
seus drets i, alhora, despertin consciències al seu territori i ciutat.

Promoció dels drets dels infants en situació de vulnerabilitat
El projecte de promoció dels
drets de la infància per a infants
en situació de vulnerabilitat afectats pels conflictes armats a l’àrea
periurbana de Berbérati executarà
diverses accions que realitzaran
tribunals locals amb l’objectiu de
reconèixer el dret a la identitat de
90 nens i nenes de la ciutat de Berbérati i proximitats.

Veïnatge Universal:
Els drets dels infants

Campanya de millora
l’educació a Tanzània

Aquest projecte promou la millora de la qualitat de l’educació a
Tanzània donant oportunitats a
infants en risc de vulnerabilitat,
millorant el material de l’escola i
oferint formació per als mestres
del centre.

Veïnatge Universal #4

Aquest document forma part de la
campanya SED en favor d’una Cultura de Pau. Enguany proposem a totes
les presències maristes un sol tema
per treballar de manera unitària, intentant mantenir i potenciar les especificitats de cada realitat. Volem
que, dins de la promoció d’un procés
d’Educació per a la Justícia Global,
parlem de pau a la vegada que afavorim els processos de Maristes Xarxa
Innovació, amb metodologies més
transformadores.

Al teu espai educatiu, proposem
l’Educació per a la Pau com a tema
transversal i oferim les realitats amb
què treballa SED. Alguna d’aquestes
realitats són contextos on hi ha presència marista i amb els quals SED ha
tingut contacte (amb la possibilitat
de facilitar testimonis de primera
mà).

A més del treball de sensibilització
per treballar les realitats a altres països, és possible abordar les realitats
que es viuen al teu àmbit més proper,
tot plegat, amb un projecte ben articulat. Aquesta és la intenció del projecte Pangea, que sota la metodologia d’APS, promou una educació que
faci reflexionar els infants i joves, a
la vegada que posen els seus aprenentatges al servei de la comunitat,
integrant una perspectiva de la Justícia Global i, sobretot, de la Cultura
de Pau.

Acompanyament
psicosocial
per a la promoció i defensa dels
drets dels infants
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Ens referim a Educació per a la Justícia Global quan parlem de processos que treballen la sensibilització al
voltant de les desigualtats al món en
relació amb el gaudi dels drets de les
persones, la discriminació per raó de
gènere, la complexitat dels processos de violència i la cultura de pau, la
cura del planeta i les dinàmiques de
consum.

de

Aquest projecte promou la protecció de la infància i de la dona.
Fundación Huellas ha posat en
marxa un projecte d’acompanyament psicosocial en què, a través
de dos grups de Graner Infantil
i dos grups focalitzats en dones
(mares i cuidadores), es busca formar en drets i actituds resilients
que permetin llegir i transformar
la realitat.

Cultura de Pa

Millora de l’accés a l’aigua
potable a Masonga

Aigua potable, sanejament i higiene a Mururu, Ruanda

Millora de l’educació i l’alimentació
en temps d’emergència

La instal·lació de la bomba d’aigua potable que subministra aigua
potable a l’escola afavoreix les capacitats de l’alumnat de Masonga,
ja que redueix el temps invertit per
a l’obtenció de l’aigua i millorarà
les condicions de salut de tots els
habitants de la comunitat, reduint
la presència de malalties, especialment, les gastrointestinals.

Aquest projecte, el primer que es
treballa a la localitat de Mururu,
busca millorar la qualitat amb què
els alumnes de l’escola secundària
TTC Mururu accedeixen a l’aigua
potable, i aplicar millores als lavabos de l’internat de la mateixa
escola.

Partint del context d’ajuda humanitària generat per l’huracà Matthew
l’any 2016, s’ha volgut donar resposta a la situació de crisi potenciant el
dret a l’alimentació i a una educació
de qualitat per als menors de la província Grand’Anse, concretament al
poble de Latibolière, una de les zones
més castigades.

#JuntesConstruïmlaPau
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Vols aprendre més
sobre el projecte
Pangea? Fes clic aquí!
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Promoció dels drets dels infants en situació de vulnerabilitat
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drets de la infància per a infants
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Veïnatge Universal:
Els drets dels infants

Campanya de millora
l’educació a Tanzània

Aquest projecte promou la millora de la qualitat de l’educació a
Tanzània donant oportunitats a
infants en risc de vulnerabilitat,
millorant el material de l’escola i
oferint formació per als mestres
del centre.
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Acompanyament
psicosocial
per a la promoció i defensa dels
drets dels infants
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Ens referim a Educació per a la Justícia Global quan parlem de processos que treballen la sensibilització al
voltant de les desigualtats al món en
relació amb el gaudi dels drets de les
persones, la discriminació per raó de
gènere, la complexitat dels processos de violència i la cultura de pau, la
cura del planeta i les dinàmiques de
consum.
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Cultura de Pa

Millora de l’accés a l’aigua
potable a Masonga

Aigua potable, sanejament i higiene a Mururu, Ruanda
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en temps d’emergència
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escola.

Partint del context d’ajuda humanitària generat per l’huracà Matthew
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Vols aprendre més
sobre el projecte
Pangea? Fes clic aquí!
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CONSTRUÏM LA
PAU AL BARRI
Dani Farràs

“L’essencial és invisible als ulls”,
deia el Petit Príncep. El sistema capitalista, amb el seu biaix patriarcal,
masclista, racista i classista, té una
essència violenta que, d’una manera més profunda del que copsen els
diaris, les xarxes o els telenotícies,
fa que les vides siguin cada vegada
menys fàcils.
Aquesta essència violenta del sistema imperant es posa de manifest
en l’augment bestial de la precarietat
a tots els nivells. Precarietat laboral,
precarietat habitacional, precarietat emocional... L’estabilitat, que en
altres moments històrics ha suposat
un descans i un suport per a les persones, és absent avui: les relacions
afectives són inestables, els comerços del barri són inestables, l’economia és inestable i els mobles, segons
a quina botiga sueca els hagis comprat, són inestables.
El compromís i els projectes de vida
són volàtils i això afebleix les xarxes
relacionals i de suport mutu territorials i també familiars, aquelles xarxes que fan més fàcil la vida als pobles i a les escales de veïns de tota la
vida, i que ara costa tant de mantenir.
La pau, doncs, es construeix des
d’aquella convicció clàssica de “avui
per tu, demà per mi”, en què la fraternitat impregna les nostres relacions que tant costa que ara siguin
durables.

L’associacionisme, amb un funcionament similar als espais de culte
religiós, ha ajudat a generar entorns
de pau arreu de Catalunya. Centres
catòlics, parròquies, clubs esportius,
ateneus, orfeons i, més recentment,
mesquites i centres socials okupats,
han servit de punt de trobada per al
veïnat, que s’ha organitzat per compartir dons, habilitats i temps.
Espais de reforç escolar o cura infantil que esdevenen esplais, menjadors escolars i projectes d’educació
integral. Equipets de futbol de barri
que creixen i es converteixen en autèntics clubs. Grups de suport veïnal
que es fan massius i es transformen
en la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o en el Sindicat de Llogaters, a
més d’aturar de les formes més radicals la marxa progressiva del veïnat
dels seus territoris. Es comença des
del més bàsic, segurament a partir de
les qualitats d’un parell de persones
que s’hi posen, i es van sumant esforços.

La pau, doncs, es contrueix
des d’aquella convicció
clàssica de “avui per tu,
demà per mi”, en què
la fraternitat impregna
les nostres relacions
nostres fills i a l’autobús, també quan
baixem a sopar a la plaça, a la botiga a comprar roba o al mercat a fer
la compra, i quan deixem de donar
la raó als empresaris que exploten
repartidors amb contractes fraudulents i sense els drets laborals que no
volem perdre.
Seria absurd fer un relat de les diverses accions quotidianes que promouen el civisme i la ciutadania positiva, ja n’hi ha llistes a altres llocs.
L’únic que cal, doncs, és que ens hi
posem.

També fora de les dinàmiques organitzades hi ha molt d’espai per
teixir la pau als nostres espais. Des
de les propostes d’aprenentatge per
servei o de servei comunitari que es
realitzen a les escoles i instituts, o
des d’iniciatives espontànies, anem
construint la pau. La construïm quan
superem la mandra i la por a la diferència, quan trenquem relacions de
clientelisme amb les mestres dels

VOLUNTARIAT TRANSFORMADOR
PER LA PAU
Laura Gonzalvo

El voluntariat pot ser també una eina que podem utilitzar per crear
espais on la pau es faci present a través de les persones
Per a mi, ser agent de pau significa,
sens dubte, pensar en caire de comunitat, posar sempre l’altre per davant
de les teves necessitats. Tenir, en definitiva, un pensament global de tot
allò que vas fent en el teu dia a dia, ser
conscient que no estàs sol i que tot el
que fas repercuteix en els altres. Es
tracta de tenir referents que et facin
recordar que una altra manera de fer
és possible i que es transforma en les
petites accions quotidianes. Personalment, crec que una de les formes
de ser agent de pau és fer-te present
en llocs on existeix una necessitat
clara de construir entorns favorables
i positius per a la gent que hi viu.
Ara fa un any vaig decidir fer-me
present al projecte Fratelli per donar
el millor de mi mateixa i poder donar un cop de mà per construir espais
enriquidors i constructius per a les
més de 600 persones que participen
en el projecte al llarg de la setmana. Un fet que per a mi ha estat clau
és el de viure en comunitat. Crec que
no podem ser agents de pau si ho fem
sols. Necessitem sempre de l’altre per
construir i millorar el present. Viure en comunitat m’ha ensenyat a ser
més tolerant, tenir més paciència i
pensar de manera global, tenint present les persones que convivien amb
mi i posant l’altre al davant. Penso
que aquesta mentalitat és clau per ser
agent de pau.
En segon lloc, cal potenciar l’actitud proactiva en el dia a dia. A Fratelli, cada dia era un nou repte que no
sabies ben bé com acabaria: sempre
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sortien noves idees, noves propostes
i, a vegades, tot el que havies planificat sortia del revés. En aquests moments cal tenir present l’objectiu, la
finalitat i la motivació inicials, tenir
sempre present el que et fa ser on ets,
no defallir i confiar... Cal ser, doncs,
pacients i delicats en tot allò que fem,
donant la importància que té el fet de
ser un agent actiu de canvi, allà on
molts cops l’optimisme, la justícia
i la pau brillen per la seva absència.
També cal donar importància i ser
delicat amb l’altre, ser conscient de
la diversitat i fer que esdevingui un
punt de trobada, un fet enriquidor i
que mai es vegi com una diferència
negativa per treballar plegats. Així
doncs, és necessari trobar espais per
crear ponts entre cultures i mentalitats, a vegades, amb idees diferents.
Per últim, cal destacar que, tot i
pensar sempre en caire comunitari
i tenir una actitud proactiva, ens
hem d’enriquir de moments de
reflexió personal, trobar espais de
tranquil·litat per pair el nostre dia a
dia. Ara que ja fa uns mesos que he
tornat del Líban, veig la importància
que tenien tots aquells moments de
pregària i d’estar amb un mateix. Ser
agent de pau significa també tenir
moments per a tu, per discernir i
saber com, quan i amb qui has d’anar
fent camí. Així doncs, un cop tens
clar el camí o l’intueixes, l’únic que
falta és acompanyar-te de persones
que sumin; persones que, com tu,
siguin agents de pau allà on es fan
presents. Perdre la por a la incertesa i

#JuntesConstruïmlaPau

començar a caminar.
Ja fa uns anys que vaig començar a
caminar i encara segueixo fent ruta,
ja que ser agent de pau no es tracta
de ser-ho en un moment concret o
fer una acció momentània, sinó que
és més aviat una opció de vida, una
mentalitat que l’has d’anar treballant
cada dia. Cal ser pacient i delicat amb
les petites accions o les opcions que
prenguis en un moment determinat.
Si les duus a terme, segur que en un
futur repercutiran de manera positiva al món. Tot i que no vegis els fruits
d’allò que fas en un primer moment,
no vol dir que en un futur floreixin.
Per saber-ho, només cal, com he dit,
començar a fer camí, acompanyat i
amb l’objectiu clar de crear espais on
la pau es faci present a través de les
persones.

www.sedcatalunya.cat
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QUÈ VOLEM QUE FACIS TU?
T’hauràs adonat que la construcció de la pau és una tasca conjunta i que, en aquest sentit, tots tenim la possibilitat de
realitzar petites o grans accions que contribueixin a assolir un món lliure de tot tipus de violències. Segurament, ara
mateix, sense ser-ne conscient, ja fas moltes accions que ajuden a aconseguir aquesta fita comuna. Per aquest motiu,
volem aprofitar aquesta publicació per convidar-te a reflexionar en tot allò que fas en el tu dia a dia, a l’aula, a l’escola,
al barri, a casa teva, i que constitueix una acció a favor de la pau. Amb totes aquetes contribucions volem construir
un rusc d’accions per la pau que mostri la realitat tan diversa del nostre territori i la gran varietat d’alternatives que
tenim al nostre abast per fer que el món sigui més just i, per tant, més pacífic.

Reflexiona
Quines accions fas que contribueixen
a la construcció de la pau (postiva)

Comparteix
Comparteix amb nosaltres
una acció. Escriu-nos a:
sedcatalunyasecre@sed-ongd.org

Et necessitem per formar part dels
nostres equips de treball o grups locals.
L’Equip de Formació, d’Educació, d’Incidència i els grups locals treballen tot l’any
pels objectius de SED.

Pots participar dels Camps de solidaritat que organitzem arreu del món en els
projectes amb què col·laborem i a comunitats amigues.

Juntes construïm la pau
Amb totes les experiències farem
un rusc d’accions per la pau. El
podràs veure a la nostra pàgina
web: www.sedcatalunya.cat

Segueix-nos a les xarxes i estigues
informada virtualment de l’actualitat de
l’ONG a través del «BATEC», el nostre butlletí mensual, i del blog a sedcatalunya.
cat. També pots estar al cas del nostre dia
a dia a Instagram, Twitter i Facebook, i
escoltar la nostra música preferida a Spotify.
Pots col·laborar econòmicament a través d’una donació puntual i també amb donacions periòdiques, segons et convingui.
La teva empresa o associació també pot
rebre el segell d’Empresa col·laboradora.

SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

