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Pas a pas pels Drets Humans 
 
Amb aquesta frase hem volgut recollir el treball realitzat al 
llarg d’aquest any 2015, treball que us presentem en aquesta 
memòria anual.

Ha estat un any intens, ple de projectes, campanyes i 
activitats totes elles encaminades a la consecució d’un món  
i una societat sense discriminació. 

La millora de les condicions de vida, l’educació en valors i la 
igualtat d’oportunitats han centrat la nostra tasca i la nostra 
feina que es concreta en una gran varietat de programes que 
van des de l’acollida, l’orientació sociolaboral, la formació, la 
sensibilització... programes amb els quals hem volgut pal·liar 
i minimitzar les situacions de pobresa extrema, d’exclusió 
social i de vulnerabilitat amb les què ens trobem dia rere dia.

Conscients de que l’instrument bàsic per a sortir d’aquesta 
situació és l’educació, apostem per la capacitació i 
l’apoderament com a eina de transformació social i centrem 
la nostra tasca en potenciar, afavorir i facilitar totes aquells 
instruments que ho facin possible.

Valorem molt positivament la feina realitzada ja que hem 
aconseguit arribar a 4152 persones: joves, famílies, infants,  
gent gran, nouvinguts i nouvingudes.

Mencionar i recordar d’una manera especial a totes aquelles 
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat que s’han 
apropat a nosaltres cercant un lloc i un espai d’acollida, on 
ser escoltats sense prejudicis i des del respecte a les pròpies 
identitats. 

Per tot això creiem que hem aconseguit els objectius 
proposats i encarem aquest 2016 amb ganes, nous projectes 
i motivació per continuar treballant per una societat sense 
discriminació i en igualtat d’oportunitats, per la cohesió 
social i la inclusió de persones i col·lectius més vulnerables. 

Volem continuar fent camí amb la complicitat de la resta 
d’entitats socials de la nostra ciutat, el compromís i la 
dedicació de l’equip de professionals, voluntariat i patronat, 
la confiança dels nostres socis i el recolzament de les 
institucions públiques. 

Un any més gràcies a tots i totes què ho heu fet possible. 

qui som
La Fundació Akwaba és una organització no  
governamental sense afany de lucre. Va néixer l’any 1992 
a la ciutat de l’Hospitalet lluitant per un món  
més just per a tots i totes. 

Regida per un patronat implicat (presidenta, secretari i cinc 
vocals), compte amb un equip de tècnics, amb persones vo-
luntàries, col·laboradores, alumnes en pràctiques. Tot aquest 
equip humà involucrat dia rere dia fan possible  
canvis i aprenentatges en les persones que contribueixen  
al nostre objectiu de transformació social.

la nostra missió  “Promoure la participació i la 
coresponsabilitat per a generar una societat més justa 
mitjançant la formació i l’atenció a les persones més vul-
nerables“

què fem
Fomentem la convivència, la inclusió de persones  
nouvingudes, l’empatia, i la lluita contra les desigualtats, 
sensibilitzem vers la diversitat, a través de la formació, 
l’acollida, l’atenció personalitzada, l’orientació  
informativa, el voluntariat, la implicació del propi  
usuari/ària, i l’educació en valors. 

solidaritat  
integració  
capacitació 
coresponsabilitatAkwaba

Fundació
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acollida i formació

l’any en dades
738 

persones  
participants

447  
participants  

Activitats d’Acollida  
i Formació

190 
participants  
Activitats del  
Servei Jurídic

101 
participants  
Activitats del  
Servei Laboral

què fem? Ajudem a les perso-
nes a integrar-se a la societat, les capaci-
tem i donem les eines necessàries per a que 
puguin participar de manera activa a la vida 
del seu barri i la seva ciutat amb igualtat 
d’oportunitats. Donem a conèixer els 
costums i altres aspectes culturals de la 
nostra societat, treballant per la igualtat de 
drets i deures de la població.

com ho fem? Mitjançant 
l’acollida, el coneixement de l’entorn,  
la formació i l’orientació sociolaboral  
promovem processos de creixement  
personal basats en l’autonomia i la  
responsabilitat. Creem espais de diàleg  
i trobada basats en els valors de la  
convivència i el respecte a les pròpies 
identitats en confrontació al racisme i la 
xenofòbia.

per a què ho fem?
Per a millorar les condicions de vida de 
les persones nouvingudes i afavorir una 
societat intercultural en confrontació amb 
les actituds de racisme i xenofòbia, treba-
llant per la convivència i la cohesió social 
del nostre entorn.

actuacions 
Servei d’Acollida i Formació
Informació i orientació i acompanyaments 
6 tallers, coneixement de l’entorn
13 cursos, de català, castellà i alfabetització 
2 sessions, prevenció de la salut 
Sortides culturals (Museu etnològic de Bar-
celona, Biblioteca Tecla Sala i Josep Janés, 
Fira Sta. Llúcia i Casc Antic de Barcelona...)
III caminada popular: Dia Internacional de 
la Dona.
Projecte Brúixola: suport i acompanya-
ment a dones en situació de vulnerabilitat.

Servei Laboral
Orientació i acompanyament en la recerca 
de feina
Tallers laborals en TICS 
Elaboració CV i carta de presentació
Espai Anem per feina
Cursos Anglès bàsic
 
Servei Jurídic
Assessorament en temes d’estrangeria i 
laboral
Sessions i xerrades informatives

+capacitació +inclusió social

Artur  
Palaudarias
Voluntari 
“Un mes d’agost 
tot passejant 
amb la meva 

xicota vaig topar-me amb un 
cartell: Fundació AKWABA. Ja 
han passat quatre anys col-
laborant com a professor de 
català, castellà i ara finalment 
d’alfabetització. AKWABA fa 
una feina molt important de 
base cohesionant la població 
de l’Hospitalet acollint a tot 
aquell nouvingut o resident 
oferint-los formació, entre-
teniment, en un espai on les 
persones es relacionen des-
fruitant i aprenent eines útils 
pel seu desenvolupament 
personal i social. Ells i Elles 
sou els millors!.”

Aicha  
Laakim  
Alumna 
“Estoy muy con-
tenta con Akwa-
ba por el sistema 

que tiene de enseñarnos. Me 
gustaría que para el año que 
viene siguiera así pero con 
más días y más horas por-
que estoy muy interesada en 
aprender a hablar y escribir 
muy bien porque me gusta 
mucho. Muchas gracias por 
todo y a todos.”

destaquem  La col·laboració amb l’Associació Advocades Bolivianes per la 
seva tasca en l’orientació, la informació i l’assessorament jurídic que han realitzat a nivell 
individual i comunitari.
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l’any en dades
2.222 
alumnes

193  
sessions

formatives

131
professors/es 

44 
centres educatius

9
accions obertes 

735 
participants

sensibilització
què fem? Promoure la cores-
ponsabilitat per una justícia global a través 
d’activitats educatives en centres educatius 
i activitats obertes en l’àmbit local.

com ho fem? Amb 
activitats socioeducatives, a través d’un 
catàleg d’educació en valors, el “Talleritza’t” 
i les campanyes educatives. 

per a què ho fem?
Per a transformar les actituds individuals 
i col·lectives i generar un ciutadania 
compromesa per una justícia global.

actuacions 
talleritza’t projecte socioeducatiu 
organitzat en 5 eixos temàtics: diversitat 
cultural, cultura de pau i resolució de 
conflictes, gènere, relacions Nord-Sud i 
consum responsable. 
talleritzat.wordpress.com

80 sessions formatives
1.791 alumnes i 94 professors/es
33 centres educatius
2 accions: Mandginka, la ruta dels esclaus i 
Mira l’Àfrica (espectacle i exposició).
Calella, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola, 
Cornellà de Ll., Esplugues de Ll., Gavà, 
L’Hospitalet de Ll., Montcada i Reixac i Navàs.

#desfemlesdesigualtats 
Aprenentatge creatiu per una ciutada-
nia global. Campanya d’EpD de drets 
humans i aprenentatge servei adreçada 
a infants i joves de 10 a 17 anys. Des-
coberta fotogràfica de les desigualtats 
socials i acció transformadora a través de la 
col·laboració amb entitats, la sensibilització 
i la incidència local. 
desfemlesdesigualtats.wordpress.com

113 sessions a 11 centres educatius
431 alumnes i 37 professors/es participants 
3 actes de cloenda 
1 concurs virtual de fotorelats
12 cartes amb propostes a l’Ajuntament
12 accions de sensibilització
12 col·laboracions amb entitats
2 cinefòrums a la fresca 
Barcelona, L’Hospitalet de Ll., Tarragona i Vilanova.

Ni uniformes, ni etiquetes
Per una escola i un món intercultural i 
amb equitat de gènere. Nova campanya 
d’EpD i aprenentatge servei, adreçada a 
alumnat, professorat i famílies.
Tarragona, L’Hospitalet de Ll. i Vilanova.

+drets humans +justícia global

Xavier  
Gorriti
Alumne 6è 
Escola Pau Sans, 
l’Hospitalet de 
Llobregat

Participant a #desfemlesde-
sigualtats-2a fase en l’espai 
públic. “Intentem que arreglin 
els parcs perquè els petits 
amb diversitat funcional pu-
guin jugar.”

(notícia apareguda a TV-L’H el 11-12-15, 
http://lhdigital.cat/web/digital-h/
noticia/entitats/-/journal_content/56_
INSTANCE_43Th/11023/10149359).

Carme  
Hoyas  
Mestra
Escola Fluvià, 
Barcelona
 

Participant a #desfemlesde-
sigualtats. “Quan ve algú de 
fora, explica el projecte amb 
emoció i el contacte amb 
l’entitat és amb el món real i 
obren alternatives a fer.”

destaquem  Accions de transformació de l’entorn amb la col·laboració entre 
centres educatius i entitats. Incidència en els consells de nois i noies i el Servei Comunitari.
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punt òmniaakwaba
què fem? Afavorim la inclusió 
social i la vinculació de les persones a la 
comunitat a través de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació.
Òmnia és un espai que participa, conjun-
tament amb la resta de dispositius del 
territori, en la consecució dels objectius 
d’integració i cohesió social de la població 
del seu entorn, desenvolupat des d’una 
perspectiva comunitària, intercultural i en 
equitat de gènere. 
www.omniaakwaba.wordpress.com
www.facebook.com/puntomnia.akwaba

com ho fem? 
Amb actuacions preventives i socioeducati-
ves en 3 eixos diferenciats: 
Aprenentatge, desenvolupar les capacitats 
i les habilitats personals a través de les TIC.  
Ocupabilitat, potenciar la integració de les 
persones en risc de exclusió social i facilitar 
hàbits i competències pel món laboral.
Acció comunitària, promoure un treball 
en xarxa i coordinat, perquè es generin 
dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi 
dins del territori.

per a què ho fem?
Per a impulsar la promoció individual i  
la cohesió social.

actuacions 
Aprenentatge
20 sessions, Taller d’Imatges Digitals 
116 sessions, Informàtica bàsica 
26 sessions, Anglès perquè jo m’ho valc
20 sessions, Internet com estar protegit 
20 sessions, Xarxes socials, Conectat!
34 sessions, Gestió de documents
16 sessions, TIC aprendre la llengua
19 sessions, Fanzine Òmnia
10 sessions, En línia amb gent que estimo

Ocupabilitat
68 sessions, Itinerari laboral i CV
24 sessions, Anem per feina 
12 sessions, Eines de Comunicació digitals
12 sessions, Accions ocupacionals, SOC 
 
Acció comunitària
57 sessions, Tallers de ball (Zumba,...) 
58 sessions, Espai infantil i Espai jove
5 sessions, Avui toca dictat 
10 sessions, Tastectics_SRC 
13 sessions, Fotografia digital (SRC)
2 sessions, Apropa cultura
1 sessions, Cinèfila comunitària i de família
70 sessions, Aula lliure
11 sessions, Postals de Barri

María Pilar 
Sócias 
Usuaria
“Sóc usuària 
del Punt Òmnia 
de la Fundació 

Akwaba. Estic molt contenta 
de venir per que el tracte és 
com de casa i convido a la 
gent què ho necessiti què s’hi 
apunti. Jo vinc per les tardes i 
només podem estar una hora. 
Estaria bé que tinguéssim una 
mica més de temps per apren-
dre millor, resoldre dubtes o 
recercar feina per internet, 
que és el que faig personal-
ment.”

Silvia  
Parra  
Voluntaria 
“Conèixer i po-
der col·laborar 
amb el Punt 

Omnia-Fundació Akwaba com 
a terapeuta ocupacional del 
Servei de Rehabilitació Co-
munitària de la Unitat Poliva-
lent de L’Hospitalet m’ha fet 
gaudir i poder vivenciar en 
un ambient ple de confiança, 
respecte i tolerància cap a les 
persones, tenir la oportunitat 
d’ involucrar-me en un pro-
jecte en conjunt convivint i 
gaudim en i amb la comunitat 
pròxima que ens envolta, ex-
periència recomanable i molt 
enriquidora!”

+participació +transformació social

l’any en dades
619 

sessions
326  

participants
91  

actuacions
3603  

usos d’ordinadors

destaquem  Punt Òmnia Akwaba amplia la col·laboració amb altres entitats i 
serveis del territori com; SOC, SRC, Inserció Dones Baix i Càritas L’Hospitalet.
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ingressos 
Subvencions Públiques 108.122€

Aportacions Privades 3.304€

Activitats Pròpies 45.538€

Donatius Entitats Privades  10.060€

Total ingressos 167.024€

despeses 
Serveis Exteriors i Altres Despeses 39.430€

Ajuts Socials 2.637€

Projectes Locals 115.598€

Total despeses 157.665€

ACTIVITAT ÀREES AKWABA 2015

XXI Festa de la Diversitat de L’Hospitalet de Llobregat. 
Tallers i activitats, mostres gastronòmiques, exposicions, etc.

Seminari d’Aprenentatge i Servei a les Entitats de 
Cooperació. Ajuntament de Barcelona i Fundació Jaume Bofill. 

Campanya “OMPLE LA CAPSA” Setmana de la Solidaritat a 
L’Hospitalet de Llobregat. Iniciativa de les entitats membres 
de l’Espai de Ciutadania de l’Hospitalet.

Grup d’Investigació i Acció Participativa de L’Hospitalet. 
Universitat de Barcelona.

Jornada presentació i jornada Xarxa, lluita i desigualtats. 
Xarxa Groga de L’Hospitalet.

Col·loqui sobre convivència al Districte II i jornada tècnica 
ICI. Projecte ICI. Associació educativa Itaca.

Trobada Canviar l’escola per canviar el món a Barcelona; 
trobada Grup de Treball InternacionaI a Torí; Taller 
d’intercanvi EDDSI a Dakar; Fòrum final a Torí. Projecte 
REDDSO. La fede.cat- Organitzacions per la justícia global i el 
Departament d’Ensenyament.

Taller l’educació com a eina de transformació social. La fede.
cat- Organitzacions per la justícia global.

Jornada de formació de Servei Comunitari. Departament 
d’Ensenyament.

Formació “La planificació i l’avaluació estratègica en l’acció 
educativa transformadora”. Ajuntament de Barcelona.

Jornada “Però... això com s’avalua? Repensant l’avaluació 
de l’ApS: oportunitats i eines per la millora”. Fundació Jaume 
Bofill.

Xarxa Groga de l’Hospitalet.

hem participat

difusió d’Akwaba

comptes clars

•	 www.fundacioakwaba.cat
•	 www.facebook.com/Fun-

dacioAkwaba
•	 desfemlesdesigualtats.

wordpress.com/
•	 talleritzat.wordpress.com/
•	 Butlletí Intercom: LaFede.

cat
•	 Agenda Edualter
•	 Butlletí Infoaccions: ECAS
•	 Cooperació Taragona
•	 TV L’Hospitalet 

Webs/Facebook de les 
escoles participants a 
desfemlesdesigualtats:
•	 El diari de l’educació, bloc 

edutransforma.
•	 Bloc Kabila.
•	 L’Independent de Gràcia. 

Núm 577.
•	 Gràcia TV.
•	 FAN News club.

PROJECTES LOCALS
73%

AJUTS SOCIALS 
2%

SERVEIS EXTERIORS I 
ALTRES DESPESES
25%

SUBVENCIONS 
PúBLIQUES
65%

APORTACIONS PRIVADES 
2%

ACTIVITATS PRÒPIES
27%

DONATIUS  
ENTITATS PRIVADES
6%

90.000

67.500

45.000

22.500

0

- 22.500

- 45.000

- 67.500

- 90.000

INGRESSOS DESPESES

ACOLLIDA I FORMACIÓ

- 45.403

53.023

ÒMNIA

- 29.048

28.454

SENSIBILITZACIÓ

- 83.215

85.547
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Carrer Llobregat 145 baixos · 08904 L’Hospital de Llobregat · Telèfon 934 407 696 
akwaba@fundacioakwaba.cat · www.fundacioakwaba.cat

formem part
LAFEDE.CAT 

ORGANITZACIONS PER A LA JUSTíCIA GLOBAL

FCVS. FEDERACIÓ CATALANA DEL  
VOLUNTARIAT SOCIAL

ECAS. ENTITATS CATALANAS D’ACCIÓ SOCIAL

XARXA DE PUNTS OMNIA DE CATALUNYA

CONSELL DE DISTRICTE II

CONSELL SOCIAL DE CIUTAT  

ESPAI DE CIUTADANIA

ASSOCIACIÓ ANADROMES

XARXA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ  
SOCIOLABORAL A L’HOSPITALET

COMISSIÓ D’ENTITATS COLLBLANC - LA TORRASSA 

UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME

L’HOSPITALET A DEBAT

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ  
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT DE TARRAGONA

OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

TAULA DE SALUT L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

hem col·laborat
CENTRE DE RECURSOS  
PER A L’OCUPACIÓ DE L’HOSPITALET

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜíSTICA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

ASOCIACIÓN DE ABOGADAS BOLIVIANAS

ASSOCIACIÓ CEPS PER A LA PREVENCIÓ I  
PROMOCIÓ DE LA SALUT

AMIC-UGT. ASSOCIACIÓ D’AJUDA MúTUA  
D’IMMIGRANTS A CATALUNYA

CITE-CCOO. CENTRE D’INFORMACIÓ PER A  
TREBALLADORS I TREBALLADORES ESTRANGERS

XARXA D’INTERCANVIS I  
CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET 

FUNDACIÓ CUADERNOS RUBIO

INPACTE

CENTRE D’ESTUDIS JAUME BALMES

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

CONSELL D’INFANTS DE TARRAGONA

PAH HOSPITALET DE LLOBREGAT I PAH TARRAGONA

COL·LECTIU PUNT 6

UNIVERSITAT SENSE FRONTERES

XARXA ECO TARRAGONA

FUNDACIÓ CASAL AMIC

ECONOMAT DE VNG

CAFè CALIU

COOPERATIVA LA VINAGRETA

ens patrocinen


