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Nova - Centre per a la Innovació Social és una organització no go-
vernamental (ONG), independent i sense afany de lucre que té per 
objectiu fomentar el coneixement i la pràctica de la innovació social 
desenvolupant les capacitats de les persones i els moviments so-
cials per a enfortir, en les seves activitats, la contribució a un món 
just, pacífic i sostenible. 

Amb els seus programes i projectes, l’equip de Nova ha mostrat que 
la innovació social pot reeixir en àrees com la noviolència activa, la 
democràcia participativa, la transparència i  la recerca d’alternati-
ves al sistema. 

Al mateix temps, per a Nova tant important és desenvolupar i acollir 
noves iniciatives com posar en pràctica i generalitzar aquelles inno-
vacions socials que ja existeixen. Aquest seria el cas, per exemple, 
de NOVACT- Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, adherit  
a l’associació, que recupera la  resistència noviolenta  de Mahatma 
Gandhi a principis del segle XX.

Nova confia en una ciutadania activa que practica la innovació social 
i que vol iniciar transformacions socials de llarg abast.

Per a Nova és necessària una acció política ciutadana més enllà 
dels partits i per això s’adreça a la ciutadania insatisfeta que no vol 
restar passiva davant la percepció que les institucions convencio-
nals no ofereixen respostes ni solucions a la crisi sistèmica que vivim 
arreu del món.

La ciutadania té capacitat no només d’anàlisi sinó també de propos-
ta. Si som capaços d’aplicar innovació i creativitat per resoldre mil 
qüestions tècniques en el món, també ho hem de ser per resoldre els 
problemes més bàsics de la vida de la gent. 

Des de la seva constitució el 1999, Nova col·labora amb altres en-
titats i institucions que porten a terme projectes d’innovació social, 
noviolència activa, alternatives al sistema amb participació i trans-
parència. L’associació forma part de diverses aliances  nacionals i in-
ternacionals, ja que a través dels seus programes desenvolupa la seva 
activitat tant a Catalunya com a diferents països del món.

De fet, una de les característiques de Nova és pensar localment però 
actuar globalment, és a dir, que el que s’apliqui a nivell local pugui tenir 
impacte i aplicació a nivell global, ja que els reptes actuals que deriven 
de la globalització neoliberal són en la seva majoria d’abast mundial.

Nova - Centre per a la Inovació Social (CIF G-62083357) té la seva seu 
a Barcelona, a Plaça Catalunya 9, 5è 2a. Està inscrita com associació 
sense afany de lucre al  registre de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 23039/B.



NOVACT -Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  promou 
accions internacionals de construcció de pau en situacions de con-
flicte. L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a 
un món pacífic, just, digne i equitatiu.

Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèri-
ca Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a moviments novio-
lents que treballen per la transformació social, i desenvolupa me-
canismes d’intervenció civil pacífica per tal de protegir a poblacions 
vulnerables en situacions de violència.

Com un actor compromès i políticament independent, l’Institut pro-
mou accions, idees innovadores, investigacions i formació amb l’ob-
jectiu d’influir en les polítiques de defensa, seguretat i acció exterior 
a Europa i altres àmbits internacionals.  

Amb seu central a la mediterrània ciutat de Barcelona, NOVACT 
és un projecte de Nova-Innovació Social. Nova està regida com una 
organització no governamental (ONG) i està qualificada davant les 
Nacions Unides. Rep el seu finançament de ciutadans comprome-
sos i institucions públiques que li permetin mantenir la seva indepen-
dència.

NOVACT lluita de forma noviolenta per aconseguir una societat lliure 
de conflictes armats i de noviolència en totes les seves dimensions, 
basant-se fonamentalment en la Seguretat humana i la Noviolència. 
Entenent la noviolència com una estratègia d’acció transformadora 
per un món pacífic, just, digne i equitatiu.

Per aconseguir el seu propòsit segueix les següents línies d’acció:

Donar suport a moviments noviolents o de resistència civil  pacífica 
que treballin per la transformació de conflictes i/o situacions d’injustí-
cia, garantitzant la seguretat humana i la cobertura de les necessitats 
bàsiques, desenvolupant els drets i les llibertats i promovent que les 
societats puguin viure sense por a que els seus valors i drets siguin 
atacats.

Desenvolupar Operacions Civils i Noviolentes de Manteniment de 
Pau per tal de protegir a les poblacions vulnerables en situacions de 
conflicte armat, a través de la creació de sistemes de prevenció de 
conflictes i construcció de pau, reconciliació i transició política, en els 
llocs que la societat civil local i/o les institucions representatives ho 
sol•licitin.

Observar, investigar, facilitar i donar suport a processos de cons-
trucció de pau, mediació, manteniment de pau i prevenció de conflictes 
posant especial èmfasi en la promoció de l’Estat de Dret i la millora de 
la seguretat humana.

Incidir per tal de que els actors governamentals , locals i internacio-
nals, treballin a favor de la seguretat humana, la construcció de pau i 
la democràcia en totes les seves dimensions assegurant l’equitat de 
tracte, i el respecte a les diverses identitats.



Cooperació Internacional 
al desenvolupament, la pau 
i els DDHH



TÍTOL DEL PROJECTE:  CONSOLIDAR: Contribuint a la gobernabilitat al Marroc 

Valor global del projecte (EUR)

236.020€

Origen del finançament

AECID – Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Data (començament/
final)

20-01-2014
19-07-2015

Descripció del projecte

Enfortiment de les capacitats de la societat 
civil marroquina per contribuir als proces-
sos de reflexió, disseny, desenvolupament 
i avaluació de polítiques públiques en virtut 
de les disposicions de la nova Constitució 
del Marroc. El procés es especialment in-
clusiu amb les dones i la joventut i es cen-
trarà en la consolidació de les disposicions 
constitucionals sobre els mecanismes de-
mocràtics de participació i la llibertat de 
premsa. 

El procés és realitza a través de: 
1) capacitació d’actors locals en organitza-
cions socials i la creació de xarxes 
2) disseny de propostes de polítiques parti-
cipatives i inclusives 
3) comunicació comunitària i campanyes 
de sensibilització 
4) incidència

Activitats realitzades

Disseny i desenvolupament de formacions 
i tallers

Revisió dels actuals mecanismes per a 
desenvolupaments constitucionals sobre 
democràcia participativa i llibertat d’opinió 
i d’expressió

Construcció de capacitats a CSO locals

Establiment de mecanismes de comunica-
ció i incidència per a l’alerta i la resposta 
davant violacions de drets humans. 

Convocatòria ONGD’s AECID

Partners

Forum Marrocaine des Alternatifes

Les principals OSC del Marroc acusen 
al seu govern de llançar una veritable 
ofensiva contra el moviment associa-
tiu, provocant un Fuert retrocés en        
l’exercici de les llibertats col·lectives” 
Laia Vila. Tènica del projecte  

“País

Marroc



TÍTOL DEL PROJECTE:  Monitorització de la Impunitat a la Vall del Jordà. Enfortiment de les tàctiques de la societat civil per documentar violacions dels 
drets humans i reforçar el seu paper com a promotors de l’Estat de Dret i Accés a la Justícia

Valor global del projecte (EUR)

110.371 €

Origen del finançament

UNDP-PAPP Program for the Palestinian 
People

Data (començament/
final)

01-07-2012
01-06-2013

Descripció del projecte

NOVACT va obtenir aquest projecte des-
prés d’haver estat aprovats com a organit-
zació qualificada en front del Role of Law 
Rooster de la UND-PAPP. Aquesta és la 
primera part d’un projecte de tres anys 
amb els objectius i els resultats esperats 
següents::

Objectiu principal de la intervenció: 
Promoure la rendició de comptes en        
Cisjordània, incloent Jerusalem oriental, 
reforçant el rol de les organitzacions de la 
societat civil com a promotors de l’Estat de 
Dret i l’accés a la justícia. 

Resultats esperats: 
Promogut l’Estat de Dret i l’accés a la       
justícia en dues comunitats del districte 
de Tubas, Ein el Beida, i dues comunitats 
del districte de Jericó, Al’Auja i Al Jiftlik,       
afectats per l’extens i institucionalitzat en-
cobriment de la presa de possessió il·legal 
de les seves terres.

Activitats realitzades

Disseny i desenvolupament de cursos de 
formació i tallers 

Revisió dels mecanismes actuals de la mi-
llora de la llei en les comunitats seleccio-
nades 

Revisió dels actes jurídics existents i l’ajuda 
amb el disseny de tres nous casos legals 

Creació de capacitat per a les ONG locals 

Establiment de mecanismes de comunica-
ció i incidència per a l’alerta i la resposta 
davant violacions de drets humans. 

Convocatòria ONGD’s AECID

Partners

Popular Struggle Coordination Comitee
Gaby Lasky Law Office Malgrat un entorn tan hostil, les           

accions conjuntes de les societats         
palestines i israelianes encaminades a 
promoure la causa dels drets humans 
han crescut a la perifèria d’aldees     
aïllades de Cisjordània” 

“País

Territoris Palestins Ocupats

Ana Sánchez. Tènica del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  Monitorització de la Impunitat a la Vall del Jordà. Enfortiment de les tàctiques de la societat civil per documentar violacions dels 
drets humans i reforçar el seu paper com a promotors de l’Estat de Dret i Accés a la Justícia

Valor global del projecte (EUR)

20.000 €

Origen del finançament

7 per Milles. Tavola Valdese.

Data (començament/
final)

01-07-2012
01-06-2013

Descripció del projecte

Objectiu general de la intervenció 
Enfortiment dels processos de construcció 
de pau en el Territoris Palestins Ocupats, 
recolzant la societat civil palestina i incidir 
per una solució noviolenta dels conflictes a 
la regió.

Resultats esperats: 
RE.1. Cinquanta persones defensores dels 
Drets Humans i/o presos polítics rebran 
assistència jurídica gratuïta en els tribunals 
militars israelians. La principal amenaça 
que enfronta la societat civil palestina com-
promesa amb estratègies noviolentes de la 
transformació de conflictes és la repressió 
que pateixen per les autoritats militars is-
raelianes i l’absència de mecanismes de 
rendició de comptes que promouen el pa-
per de la justícia en el Territoris Palestins 
Ocupats.

RE.2 Enfortiment de la visibilitat i l’impacte 
mediàtic de les accions realitzades pels 
titulars dels drets d’aquest projecte. El 
projecte oferirà una especial atenció a la 
visibilitat de les detencions de les persones 
defensores de dret humans i dels presos 
politics, i en general a la repressió que en-
fronten els titulars d’aquests drets.

Activitats realitzades

Disseny, implementació i avaluació d’un Di-
ploma Avançat Executiu en Dret Internacio-
nal i Resolució de conflictes noviolenta amb 
la Universitat Al-Quds.

Establiment d’un protocol per millorar la llei 
i la defensa legal gratuïta per a les perso-
nes defensores dels Drets Humans a les 
organitzacions socials civils (OSC) en les 
comunitats seleccionades, 

Establiment d’un protocol per a les OSC per 
a l’aplicació de les Directrius sobre Defen-
sors de Drets Humans a Israel i Territoris 
Palestins Ocupats 

Creació de capacitat per a les OSC locals 
Establiment de mecanismes de comunica-
ció i promoció per a l’alerta i resposta de 
violacions dels drets humans

PAL\ Monitoring impunity

Partners

Popular Struggle Coordination Comitee 
(PSCC)

Gaby Lasky Law Office
El treball dels Comitès Populars és       
exclòs de la visió dominant del con-
flicte i sovint són marginats per fal-
ta de confiança en les possibilitats de 
transformar el conflicte d’una manera                    
noviolenta” 

“País

Israel i Territoris Palestins Ocupats

Ana Sánchez. Tènica del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  Reforç de les capacitats humanes per establir sistemes d’alerta primerenca en comunitats vulnerables a Sudan del Sud

Valor global del projecte (EUR)

130.104 €

Origen del finançament

AECID – Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Data (començament/
final)

20-02-2012
20-05-2013

Descripció del projecte

Objectiu específic del projecte: 
Desenvolupar i posar en pràctica CEWERS 
que permeten a les comunitats  prevenir 
la violència de manera independent i efi-
caç, enfortint la xarxa global de CEWERS 
al Sudan del Sud.  Així com, millorar les 
capacitats d’ajuda humanitària espanyola, 
així  també ajudar a que Espanya estigui a 
l’avantguarda de les iniciatives de resposta 
a emergències en el futur.

Resultats esperats: 
Els membres de l’equip CEWERS tenen una 
capacitat millorada per desenvolupar i po-
sar en funcionament els CEWERS
L’equipament de CEWERS està configurat 
en sis districtes (payams) i està llest per 
ser utilitzat 
Les comunitats entenen, donen suport i 
participen en els CEWERS. La comunitat ha 
enfortit la relació i la millora de l’accés als 
agents de seguretat de l’Estat, el que millo-
ra la capacitat de resposta dels agents de 
seguretat a les necessitats de protecció de 
la comunitat 
Els CEWERS s’operacionalitzen i es poden 
utilitzar immediatament quan sorgeix una 
amenaça. 
S’enforteix la Xarxa CEWERS del Sudan del 
Sud 

Activitats realitzades

Disseny, implementació i avaluació d’un 
protocol per a l’establiment d’un Conflicte 
d’alerta primerenca del sistema de respos-
ta primerenca en Western Equatoria. 

Avaluació participativa de conflictes al Su-
dan del Sud 

Creació de capacitacions per a les ONG lo-
cals

11-PR1-0594

Partners

Nonviolent Peaceforce South Sudan

Sense CEWERS hi  haurien greus        
problemes massius, perquè no es      
donaria temps de reacció a la població 
davant el conflicte” 

“País

Sudan del Sud

Florington Aseervatham. Coordinador de projectes de 
Nonviolent Peaceforce al país 



TÍTOL DEL PROJECTE:  BEYOND WALLS, Suport a les persones defensores de Drets Humans en els Territoris Palestins Ocupatsles a Sudan del Sud

Valor global del projecte (EUR)

446.793 €

Origen del finançament

IEuropeAid European Instrument for      
Democracy and Human Rights

Data (començament/
final)

01-10-2012
31-04-2014

Descripció del projecte

Objectius del projecte: 
Millora de les condicions de drets humans 
al Territori Palestí Ocupat, així com acon-
seguir una pau justa a la zona, a través de 
la millora de la tasca de les persones de-
fensores de Drets Humans, i fomentant el 
respecte de les llibertats fonamentals. Re-
forçar les capacitats de les persones de-
fensores dels Drets Humans en els Terri-
toris Palestins Ocupats per dur a terme el 
seu treball, protegint la seva vida i ampliant 
la seva acció.

Resultats esperats: 
Rebut el suport a les persones defensores 
de drets humans, 
Empoderament de les persones defenso-
res de Drets Humans, a través del enfor-
timent de les seves capacitats i habilitats 
L’acció de les persones defensores dels 
Drets Humans és més professional, eficaç 
i capaç de gestionar la seguretat i la pro-
tecció 
El discurs públic sobre els drets humans 
es central i s’obre al debat polític el tema 
dels Drets Humans. Organitzacions locals 
de drets humans surten del seu aïllament

Activitats realitzades

Disseny, coordinació, execució i avaluació 
d’una campanya de sensibilització sobre 
els drets cívics 

Disseny, execució, coordinació i avaluació 
d’un Diploma en línia d’Estudis Avançats en 
Dret Internacional i Resolució de conflictes 
noviolenta, en col·laboració amb la Univer-
sitat Al-Quds i la Universitat de Barcelona.

EIDHR/ 2011/ 119 

Partners

NAl Quds University, PSCC,
Barcelona University, Active Stills

Palestins i palestines s’enfronten a 
greus i continues amenaces per a la 
seva vida i seguretat personal, a causa 
de les polítiques d’ocupació aplicades 
per Israel” 

“País

Israel i Territoris Palestíns Ocupats

Ana Sánchez. Tènica del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  Programa Masar: Programa de Suport a les Transicions Democràtiques al Món Àrab

Valor global del projecte (EUR)

60.000 €

Origen del finançament

Ministeri espanyol d’Afers Exteriors

Data (començament/
final)

31-12-2012
31-12-2013

Descripció del projecte

Objectius del projecte: 
Contribució a les transicions democràti-
ques al Líban, Egipte, Palestina i Israel, des 
d’un enfocament de baix a d’alt que reforça 
la seguretat humana i la participació de la 
societat civil en la campanya a favor de la 
democràcia.

Resultats esperats: 
Identificació d’actors emergents de la so-
cietat civil al Líban, Egipte, Territori Palestí 
Ocupat i Israel 

Empoderament de les persones defenso-
res de Drets Humans, a través de les capa-
citats i habilitats enfortides 

Formació en transformació social i resolu-
ció de conflictes 

Transferència del saber fer en el desenvo-
lupament d’estratègies polítiques publiques 
d’Espanya als països destinataris

Activitats realitzades

Avaluació dels conflictes a Egipte, el Líban i 
al Territori Palestí Ocupat 

Disseny, execució, coordinació i avaluació 
de tallers i cursos de capacitació en reso-
lució de conflictes, mediació, democràcia 
participativa, codis de conducta contra l’as-
setjament sexual, l’abús de poder i la mobi-
lització social

2012-SPE-0400256

Partners

Foundation for the Future

La cooperació de la societat civil ha 
de girar entorn a experiències con-
cretes, per aquest motiu un procés de 
formació-acció sobre campanyes que 
promocionin la democràcia és molt   
positiu”

“País

Líban, Territoris Palestins Ocupats, Egipte 
i Israel

Ignacio García. Tènic del projecte





TÍTOL DEL PROJECTE:  COALICIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. Estratègia per promoure l’Estat de Dret al Territori Palestí Ocupat

Valor global del projecte (EUR)

402.500 €

Origen del finançament

Ministeri espanyol d’Afers Exteriors

Data (començament/
final)

01-05-2013
31-12-2014

Descripció del projecte

Objectiu general de la intervenció 
Augmentar la cohesió social de la societat 
palestina advocant per una transformació 
noviolenta del conflicte palestino-israelià.

Objectiu específic del projecte: 
Enfortir les capacitats internes, la coordi-
nació i la visibilitat estratègica internacional 
del moviment de persones defensores dels 
drets humans: “Comitè de Coordinació de 
Lluita Popular”.

Resultats esperats: 
Augment de les capacitats, la preparació, 
organització i coordinació estratègica de la 
societat civil i els comitès populars que par-
ticipen en accions noviolentes a Palestina. 

Augment de les capacitats del moviment 
noviolent palestí perquè el seu missatge 
s’escolti dins del Territori Palestí Ocupat, 
d’Israel i de la comunitat internacional en 
general, millorant el coneixement i la sensi-
bilització de les seves accions

Activitats realitzades

Disseny i desenvolupament de cursos de 
formació i tallers 

Disseny, implementació i avaluació d’un Di-
ploma Avançat Executiu en Dret Internacio-
nal i Resolució de conflictes noviolenta amb 
la Universitat Al-Quds. 

Establiment de mecanismes de comunica-
ció i promoció per a l’alerta i  resposta a les 
violacions dels drets humans

2012/SE/0400231/MSD/A 

Partners

Palestinian Centre for Human Rights 
PSCC, Al Maqdese L’eina més eficaç d’Israel per reprimir 

la resistència noviolenta és la deten-
ció de manifestants i organitzadors. El 
risc de perdre la vida sembla espantar 
menys que la possibilitat de perdre la 
seva llibertat” 

“País

Territori Palestí Ocupat

Gaby Lasky. Advocada experta en persones defensores de 
drets humans, partner de NOVACT en projectes a Palestina



TÍTOL DEL PROJECTE:  Reforçant la seguretat humana al Territori Palestí. Establiment d’un Sistema d’Alerta i Resposta Primerenca de Conflictes

Valor global del projecte (EUR)

300.000 €

Origen del finançament

AECID – Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Data (començament/
final)

01-11-2012
01-02-2014

Descripció del projecte

Desenvolupar i operacionalitzar els siste-
mes CEWERS (Sistema d’Alerta i Resposta 
Primerenca de Conflictes) perquè perme-
tin a les comunitats prevenir la violència de 
manera independent i eficaç. A més d’en-
fortir la xarxa global de CEWERS al Territo-
ri Palestí Ocupat

Resultats esperats: 
Els membres de l’equip CEWERS tenen una 
capacitat millorada per desenvolupar i po-
sar en funcionament els CEWERS

L’equipament de CEWERS està configurat 
en sis districtes (payams) i està llest per 
ser utilitzat 

Les comunitats entenen, donen suport i 
participen en els CEWERS. La comunitat ha 
enfortit la relació i la millora de l’accés als 
agents de seguretat de l’Estat, el que millo-
ra la capacitat de resposta dels agents de 
seguretat a les necessitats de protecció de 
la comunitat 

Els CEWERS s’operacionalitzen i es poden 
utilitzar immediatament quan sorgeix una 
amenaça i s’enforteix la Xarxa CEWERS del 
Territori Palestí Ocupat

Activitats realitzades

Disseny, implementació i avaluació d’un 
protocol per a l’establiment d’un Conflicte 
d’alerta primerenca del sistema de respos-
ta primerenca en Territori Palestí Ocupat

Avaluació participativa de conflictes al Te-
rritori Palestí Ocupat i Israel

Creació de capacitacions per a les ONG lo-
cals

12-PR1-0376

Partners

PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael 
Sfard Law Office

Durant l’any 2011, 115 palestins van 
ser assassinats (entre ells 15 nens) i 
2.110 ferits (incloent 425 nens) en in-
cidents de conflicte directe” 

“País

Territori Palestí Ocupat 

Dades de l’Oficina de Coordinació d’Assumptes Humanitaris 
de les Nacions Unides



TÍTOL DEL PROJECTE:  Abordar la por: enfortiment de l’alternativa noviolenta

Valor global del projecte (EUR)

355.130 €

Origen del finançament

European Union. The EU Partnership for 
Peace Programme 2012

Data (començament/
final)

01-01-2013
31-03-2014

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Empoderar les capacitats de les organitza-
cions de la societat civil per abordar la por i 
contribuir a la pau i la seguretat humana a 
Israel i el Territori Palestí Ocupat.

Objectiu específic: 
Millorar les capacitats de la societat civil en 
13 comunitats vulnerables de Cisjordània 
per establir un Sistema d’Alerta i Resposta 
Primerenca de Conflictes (CEWERS), a ni-
vell intern i transfronterer.

Resultats esperats: 
Xarxa establerta de 13 CEWERS 

Reforçat el rol de promotors de l’Estat de 
Dret i l’accés a la justícia. 

Documentades les violacions de drets hu-
mans

Comunicades les violacions de drets hu-
mans

Reforçades les capacitats de construcció 
de pau de les organitzacions de la societat 
civil

Activitats realitzades

Planificar i executar una campanya de sen-
sibilització 

Establir la xarxa de 13 CEWERS  

Tallers i conferència específica per a dones
Campanya d’educació cívica 

Resposta primerenca a les violacions de la 
Llei 

Resposta primerenca a les violacions de 
drets humans

Alertes primerenques de violacions de 
drets humans 

Programa educatiu de Consolidació de la 
Pau

ENPI/2012/296-633

Partners

PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael 
Sfard Law Office, Coalition of Women for 

Peace. Aquest projecte és únic en la fusió de 
l’experiència de mobilització dels dos 
socis principals en el territori pales-
tí: el Popular Struggle Coordination 
Committee (Palestina) i la Coalition of             
Women for Peace (Israel) ” 

“País

Israel i Territori Palestí Ocupat 

Luca Gervasoni. Co-director de NOVACT



TÍTOL DEL PROJECTE:  Consolidació dels Actors Noviolents a l’Iraq

Valor global del projecte (EUR)

295.944 €

Origen del finançament

Ajuntament de Barcelona

Data (començament/
final)

01-12-2011
30-11-2014

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Desenvolupar una societat civil iraquiana 
capaç de participar en el procés de trans-
formació noviolenta de conflictes, la promo-
ció de la reconciliació nacional i la cultura 
de la pau

Objectius específics: 
Consolidar les capacitats d’anàlisi de con-
flictes, la prevenció de conflictes i la recon-
ciliació inter-comunitària; la promoció de 
les organitzacions de la societat civil novio-
lentes de l’Iraq;

Reforçar la solidaritat i la promoció interna-
cional cap a la transformació del conflicte 
iraquià, alhora que augmenta la presència 
i l’intercanvi d’experiències entre les ONG 
noviolentes de l’Iraq i la resta de la regió 
MENA.

Activitats realitzades

Tallers de capacitació a les ONG locals 

Investigació sobre les EMSP (Empreses Mi-
litars i de Seguretat Privades) i estratègies 
de construcció de pau locals 

Avaluació del conflicte d’Iraq 

Disseny i implementació d’un protocol d’in-
cidència 

Realització de conferències internacionals

ENPI/2012/296-633

Partners

PSCC Network, LAONF Network

Malgrat la violència i el difícil dia a dia, 
són cada vegada més les persones 
que confien en el seu propi poder per 
construir un nou Iraq amb accions no-
violentes, acabant amb la corrupció i 
aconseguint la pau” 

“
País

Iraq

Felipe Daza. Tècnic del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  Reforçar les estratègies locals de solidaritat amb una pau justa per a la regió MENA

Valor global del projecte (EUR)

162.000 €

Origen del finançament

Ajuntament de Barcelona

Data (començament/
final)

01-01-2011
31-12-2013

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Enfortir les capacitats de les Organitzacions 
socials civils espanyoles per contribuir a la 
transformació noviolenta de conflictes, la 
promoció de la reconciliació nacional i la 
cultura de pau a la regió MENA; 

Objectius específics: 
Consolidar les capacitats d’anàlisi de con-
flictes, la prevenció de conflictes i la recon-
ciliació inter-comunitària, i la promoció de 
les organitzacions noviolentes de la socie-
tat civil d’Espanya

Activitats realitzades

Tallers de capacitació a les ONG locals
 
Coordinació de la investigació 

Avaluació de projectes

ENPI/2012/296-633

Partners

ACSUR Las Segovias
ACP i Comunitat Palestina 

Tot passa per empoderar als joves, als 
grups i a les organitzacions socials per 
tal de que la seva participació en els can-
vis polítics sigui efectiva per a noves so-
cietats més democràtiques, amb els drets 
humans com a pilars bàsics” 

“
País

Espanya

Felipe Daza. Tècnic del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  Sorgiment dels actors noviolents de la societat civil a la regió Euro-Mediterrània

Valor global del projecte (EUR)

41.000,0 €

Origen del finançament

Ajuntament de Barcelona

Data (començament/
final)

01-01-2011
31-12-2013

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Enfortir les capacitats de les Organitzacions 
socials civils espanyoles per contribuir a la 
transformació noviolenta de conflictes, la 
promoció de la reconciliació nacional i la 
cultura de pau a la regió MENA; 

Objectius específics: 
Consolidar les capacitats d’anàlisi de con-
flictes, la prevenció de conflictes i la recon-
ciliació inter-comunitària, i la promoció de 
les organitzacions noviolentes de la socie-
tat civil d’Espanya

Activitats realitzades

Tallers de capacitació a les ONG locals
 
Coordinació de la investigació 

Avaluació de projectes

ALF/CFP/2012/MT1/98

Partners

ACSUR Las Segovias
ACP i Comunitat Palestina 

Una eina per involucrar a la societat civil 
àrab i europea en la construcció d’una es-
tratègia regional conjunta cap veritables 
democràcies inclusives de respecte als 
drets humans i la justícia social, estenent 
els enfocaments dels moviments socials i 
dels activistes” 

“
País

Espanya / Catalunya

Grup tècnic del projecte



TÍTOL DEL PROJECTE:  DEMOCRACY IN MOTION. Formació de formadors en la Transformació Social

Valor global del projecte (EUR)

24.476 €

Origen del finançament

Unió Europea - Youth in Action 

Data (començament/
final)

05-08-2013
04-08-2014

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Contribuir a la construcció d’un bon siste-
ma democràtic a la regió euromediterrà-
nia, amb una perspectiva de baix a dalt, 
empoderant a la societat civil noviolenta i 
augmentant el diàleg. 

Objectius específics: 
Organització d’una formació de formadors 
per als actors emergents d’Europa sobre 
Transformació Social

Activitats realitzades

Avaluació conflictes

Identificació dels actors emergents

Tallers i capacitacions

ES-31-E10-2013-R1 

Partners

ACSUR Las Segovias
ACP i Comunitat Palestina 

Les societats europees tenen reptes 
comuns que han de ser tractats des 
dels moviments juvenils” 
Grup de joves barcelonins del projecte 

“País

Europe





Educació al desenvolupament, 
incidència política i Participació



TÍTOL DEL PROJECTE: Cercles ciutadans de transició cap a una ciutat habitable per a tothom 

Valor global del projecte (EUR)

7.950 €

Origen del finançament

Ajuntament de Barcelona 

Data (començament/
final)

01-01-2013
31-12-2013

Descripció del projecte

El projecte planteja la creació de cercles 
ciutadans de transició que formulin Plans 
(projectes innovadors i transformadors) a 
la ciutat de Barcelona i als seus barris i dis-
trictes per fomentar una ciutadania activa 
vers una ciutat habitable per a tothom. 

Amb aquest objectiu es pretén afavorir la 
participació de la ciutadania en els afers 
públics a partir de la formació política i 
participativa de la ciutadania  i alhora pro-
moure actuacions en la línia de la transició 
1 del Consens de Barcelona (democracia 
participativa i deliberativa) per avançar cap 
a  una societat participativa. 
 

Activitats realitzades

Disseny i realització de tallers de transició 
vers una ciutat habitable per a tothom

Acompanyament actiu als nous cercles ciu-
tadans de transició resultants dels tallers

Generació de campanyes de difusió i pro-
moció dels plans de transició

Partners

-

Una resposta viable, practicable per 
tothom. Una resposta a les nostres 
mans per ser el que mai havíem hagut 
de renunciar a ser” 

“País

Catalunya

Martí Olivella. President i Director de Nova-Innovació Social



TÍTOL DEL PROJECTE: Disseny participatiu del Consens de Barcelona: una alternativa intercultural per la globalització neoliberal

Valor global del projecte (EUR)

311.656 €

Origen del finançament

Ajuntament de Barcelona i Agència
 Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament

Data (començament/
final)

01-05-2010
31-5-2013

Descripció del projecte

La crisi global demana solucions globals. 
Solucions que no poden venir d’aquells que 
han provocat la crisi, que han acceptat o 
s’han aprofitat d’ella. Per tant, cal redefinir 
les regles del joc. El sistema ha d’afavorir el 
bé comú, és a dir proporcionar una cober-
tura sostenible de les necessitats bàsiques 
de tota la població mundial. És el moment 
de generar un món habitable per a tothom. 
Amb aquest objectiu, el Consens de Barce-
lona, va ser desenvolupat el 2008 i ha es-
tat desenvolupant-se des de llavors.

Algunes de les persones clau que partici-
pen en el procés participatiu són: Adolfo Pé-
rez Esquivel, Aminata Touré Barry, Anwarul 
K. Chowdhury, Ana Esther Ceceña, Aung 
San Suu Kyi, Boaventura de Sousa Santos, 
Cândido Grzybowski, Fatma Alloo, Federico 
Mayor Zaragoza, François Houtart, Gertru-
de Mongella, Hazel Henderson, Ibrahima 
Coulibaly, Lau Kin Chi, Mustafa Barghoutti, 
Pan Guang, Pierre Beaudet, P. V. Rajagopal, 
Ruth Bamela Engo, Samir Amin, Shirin Eba-
di, Sultan Bakarat, Susan George, Vandana 
Shiva,  Virginia Vargas and Walden Bello. 

Activitats realitzades

Disseny d’una metodologia participativa in-
novadora

Realització de campanyes de sensibilització 
Accions d’incidència al Govern espanyol i a 
les institucions de la UE 

Disseny i redacció de materials d’educació 
Capacitacions i tallers sobre canvi social

Partners

Alliance for Freedom and Dignity  i IDHC

Proposem un nou contracte social,   
polític i econòmic, promogut per la 
ciutadania i les comunitats, amb els 
governs, les instititucions i les empre-
ses que es vulguin implicar”
 

“País

Espanya / Catalunya

Fragment de la Declaració del Consens de Barcelona 1.0



TÍTOL DEL PROJECTE: Investigació sobre comerç militar entre Espanya i Israel 

Valor global del projecte (EUR)

41.693 €

Origen del finançament

Agència
 Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament

Data (començament/
final)

01-01-2012
03-06-2013

Descripció del projecte

Objectiu general: 
Augment dels coneixements i consciència 
social sobre les relacions militars i el co-
merç d’armes entre Israel i Espanya 

Objectius específics: 
Investigació

Activitats realitzades

Investigació

Tallers i formacions

Partners

ACP, NEXES

Israel ha fet de l’ocupació palestina 
un negoci, acompanyat de països com  
Espanya i Catalunya que mantenen   
relacions de seguretat, d’armament i 
comercials perpetuant el conflicte” 

“País

Espanya / Catalunya

Grup investigador de Negocis Ocults (grup del projecte)



TÍTOL DEL PROJECTE: Parlament ciutadà

Data (començament/
final)

En procés des del 
01-07-2013

Descripció del projecte

El Parlament Ciutadà és un subjecte polític 
on s’articula un sistema de democràcia 
participativa i directa que canvia les regles 
del joc de la democràcia representativa. 
procura eines de participació ciutadana so-
bre els principals temes que ens afecten: 
governança, energia, medi ambient, sani-
tat, educació, habitatge, economia, solidari-
tat, recerca i desenvolupament, etc.

Volem recuperar la capacitat d’exercir el 
dret de la ciutadania a decidir sobre tot 
allò que afecta qualsevol aspecte de la seva 
vida: econòmic, polític, social, cultural, edu-
catiu o mediambiental. Volem esdevenir 
una ciutadania empoderada.

Entenem per empoderament de la                
ciutadania una experiència col·lectiva 
d’autoorganització que implica informa-
ció i formació, debat i presa de decisions, 
mitjançant la qual la ciutadania esdevé un 
conjunt de persones implicades en la com-
prensió dels problemes que els afecten i en 
la recerca de solucions que permetin una 
gestió dels assumptes col·lectius de forma 
igualitària, democràtica, solidària i sosteni-
ble.

Activitats realitzades

Cartografiar el territori social per identifi-
car i referenciar a les persones, entitats 
i col·lectius que desenvolupen una tasca 
social significativa i descriure el seu grau 
d’incidència.

Articular un procés de reconeixement 
mutu entre col·lectius i entitats a través de 
trobades temàtiques i territorials (jornades 
de debat, actes informatius, assemblees, 
accions, etc.) i encontres específics per ge-
nerar confluències individuals i col·lectives.

Base de dades de moviments socials, 
d’accés públic, que permetrà conèixer les       
dades bàsiques de localització, contacte 
i activitats de cada entitat i col·lectiu, en-
llaçar al seu lloc web i a documentació rela-
cionada amb el seu àmbit.Partners

Xarxa d’Economia Solidaria, Fòrum Social 
Català, Desbanka, Acció Base de 

Ciutadania Desobedient
Parlament Ciutadà és l’expressió de 
la voluntat ciutadana d’influir en la 
transformació de la societat” 
Itziar Gonzàlez. Exregidora del districte barceloní 
de Ciutat Vella 

“País

Catalunya

Origen del finançament

Autogestió per part de persones            
participants

 

Impulsat per l’àrea de participació i 
transparència de Nova-Innovació Social 



TÍTOL DEL PROJECTE: Penyora Fiscal

Data (començament/
final)

01-04-2013
01-07-2013

Descripció del projecte

Aquesta va ser la primera acció de desobe-
diència civil que organitzava l’Acció Base 
de Ciutadania Desobedient. Un moviment 
ciutadà articulat a partir d’un manifest al 
qual s’han adherit 1.700 persones de 150 
poblacions catalanes. Entre els signants 
s’hi compten l’economista Arcadi Oliveras, 
l’arquitecta Itziar González Virós, el cate-
dràtic de filosofia Josep Mª Terricabras, el 
bisbe Pere Casaldàliga, la sociòloga Marina 
Subirats, el científic Federico Mayor Zara-
goza, l’actriu Sílvia Munt i l’activista pel dret 
a l’habitatge Ada Colau.

Aquest grup és l’impulsor principal, junt a 
Nova-Innovació Social, del projecte Parla-
ment Ciutadà. 

La Penyora Fiscal (objecció fiscal) pre-
tén aconseguir una administració pública 
transparent, base d’una gestió democràti-
ca i participativa dels recursos públics, lliu-
re de les imposicions del sector financer i 
d’altres grups de pressió.

Activitats realitzades

Edició d’una guia pràctica per fer Penyora 
Fiscal

Suport legal i administratiu per a les perso-
nes que participen de l’acció

Creació de campanya digital per fer segui-
ment de l’acció amb hashtags: #desobe-
dienciacivil #penyorafiscal #transparencia 
#comptesclars #stopcorrupcio

Presentació de la campanya a Plaça Cata-
lunya: http://www.youtube.com/watch?-
v=2sE2P2KVvj8

Partners

Parlament ciutadà, Acció Base de          
Ciutadania Desobedient

No tenim la intenció de defraudar, sinó 
la voluntat de fer un acte d‘objecció 
de consciència a l’opacitat del sector    
públic” 
Grup impulsor de la Penyora Fiscal

“País

Catalunya

Origen del finançament

Autogestió per part de persones            
participants

 

Impulsat per l’àrea de participació i 
transparència de Nova-Innovació Social 



altres activitats...
Formació en Sociocràcia: per a una millor gobernança pròpia i de les organitzacions
Organitza: NOVA

Es va celebrar la formació en sociocràcia per millorar les competències en lideratge, aprendre a treba-
llar millor en equip i afavorir la cooperació en el lloc de treball i en la vida en general. La Sociocràcia és 
un mètode de gestió que afavoreix la cooperació.

Quan: 24, 25 i 26 d’abril (primer mòdul) 8, 9 i 10 d’octubre (segon mòdul)

Seminari “Conflictes i Vulneració de Drets Humans a la Mediterrània”
Organitza: NOVACT, Associació Catalana per la Pau, Amb Palestina al Cor i UB

Seminari, vinculat a la campanya Negocis Ocults,  per a estudiants de la Universitat de Barcelona, mem-
bres d’organitzacions de defensa dels DDHH i persones interessades en la situació social i política dels 
països àrabs.

Quan: 29 abril al 9 de maig

Projecte EuroCat
Organitza: Coalició de persones expertes en coperativisme, innovació social, economia solidaria...

Creació de xarxa per definir un nou sistema monetari i financer a Catalunya. Una moneda ciutadana 
complementària que funcioni de forma paral·lela a la moneda convencional. 

Quan: des del maig 2013

XIX Fòrum Primavera de les Associacions
Organitza: Consell Municipal d’associacions de Barcelona i Torre Jussana

Martí Olivella, director de Nova-Innovació Social, participà en el Fòrum a la jornada del dia 1 de juny amb 
la ponència “El Consens de Barcelona i les 7 transicions. Comencem?”.

Quan: 31 de maig a l’1 de juny



La ficció és una arma carregada de futur
Organitza: NOVA

Es va celebrar la inauguració del curs de Nova amb la explicació del cicle “Els dimecres no t’enganxis 
als partits”, amb el debat al voltant de l’obra “Los encartelados – novela programa”, del Gonzalo Arias, 
activista i teòric de l’acció noviolenta; i la presentació del llibre “Bumi Barú, por un mundo mejor” de 
Marta Mañes.

Quan: 2 d’octubre

Tallers de transició 
Organitza: NOVA

Els Tallers de Transició cerquen canalitzar les necessitats de canviar el món, començant per la proxi-
mitat amb una metodologia inspirada en el Transition Towns (Iniciatives de Transició), implantada amb 
èxit al Regne Unit. Aquest cop es centraren en “Com fer la transició cap a un Democràcia participativa 
i deliberativa”. 

Quan: 23 de novembre i 14 de desembre

Cinefòrum 5 Broken Cameras
Organitza: NOVACT 

Coincidint amb les Festes Majors del barri barceloní de Sarrià i amb la setmana del Dia Internacional 
de la Noviolència (2 d’octubre), es celebra la projecció del documental 5 broken cameras a la Casa 
Orlandai. 

Quan: 6 d’octubre

Debat obert sobre la Privatització de la guerra
Organitza: NOVACT

Coincidint amb la presentació dels resultats de la investigació ‘Exèrcits privats corporatius a l’Afganis-
tan. Exèrcits privats corporatius a l’Afganistan. La regulació de les Empreses Militars i de Seguretat 
Privades (EMSPs) als estats d’operació’, es celebra un debat obert sobre la cultura de la guerra i la seva 
privatització amb la participació de persones expertes en conflictes armats, periodistes especialitzats, 
i ciutadania.

Quan: 21 de novembre



Jornades Culturals de Palestina  a la Mediterràni
Organitza: Centre Euro Àrab de Catalunya 

NOVACT participa en el Cinefòrum amb la presentació del documental de la figura de Vittorio Arrigoni. 
Membre de la ONG International Solidarity Movement y corresponsal per diversos mitjans de comunica-
ció, Arrigoni va ser un reconegut activista per la causa palestina, sobretot a la Franja de Gaza.

Quan: 28 de novembre

Trobada oberta amb activistes de Palestina
Organitza: Amnistia Internacional Catalunya

Amb motiu del Dia dels Drets Humans, el Grup de Barcelona-l’Hospitalet d’Amnistia Internacional orga-
nitza una trobada amb activistes palestins del Comitè de Resistència contra l’Ocupació de l’aldea de Cis-
jordània Nabi Saleh. Previ a la trobada oberta, els activistes palestins i l’equip d’Amnistia es van reunir 
amb un grup de NOVACT per parlar dels projectes comuns i intercanviar informació sobre el conflicte. 

Quan: 17 de desembre



impacte als mitjans de comunicació...

Ni sometimiento ni lucha armada, la noviolencia como respuesta
eldiario.es

http://www.eldiario.es/desalambre/sometimiento-lucha-armada-noviolencia-respuesta_0_181282624.html
2 d’octubre

Noviolencia: estrategia, acción y filosofía por la transformación social
United Explanations

http://www.unitedexplanations.org/2013/10/02/dia-internacional-de-la-no-violencia/
2 d’octubre

La Generalitat compra material militar israelià pels Mossos
La Directa

Edició impresa i http://directa.cat/noticia/generalitat-compra-material-militar-israelia-pels-mossos 

15 de maig

La octava Conferencia de Bil’in refuerza la resistencia noviolenta Palestina
La Marea

http://www.lamarea.com/2013/10/06/palestina/
6 d’octubre 

La privatització de la guerra a l’Afganistan
Compromís ciutadà (ràdio)

periodismeiconsciencia.org/podcast

18 de novembre



La noviolencia se paga
La Marea

http://www.eldiario.es/desalambre/Israel-Plan-Prawer-legislando-discriminacion_0_201930618.html

3 de desembre

65 años de abusos sobre la defensa de los defensores
eldiario.es

http://www.eldiario.es/desalambre/anos-abusos-defensa-defensores_0_205430142.html
9 de desembre

Afganistan: la guerra subcontratada
Diari Ara 

Edició internacional impresa

24 de novembre

Manual de Desobediencia civil 
Carne Cruda (Cadena Ser)

http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/carne-cruda-2013-manual-desobediencia-civil/csrcsrpor/20131220csrcsrsoc_20/Aes/

20 de diciembre

Els exèrcits privats a l’Afganistan
Futurs (Ràdio Municipal de Terrassa)

http://www.ivoox.com/els-exercits-privats-a-l-afganistan-audios-mp3-rf-2581808_1.html

23 de novembre

Israel y el Plan Prawer: expulsiones masivas y discriminación racial
eldiario.es

http://www.eldiario.es/desalambre/Israel-Plan-Prawer-legislando-discriminacion_0_201930618.html

1 de desembre




