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LA FUNDACIÓ
La Fundació Akwaba és una organització no gover-

namental que va néixer l’any 1992 amb l’objectiu 

d’aconseguir un món més just per a tots i totes.

La seva tasca es divideix en tres línies de treball: 

Cooperació internacional, cooperació local, sensi-

bilització i campanyes d’incidència política.

 

Akwaba vol dir benvingut en baoulé, una llengua 

del centre de la Costa d’Ivori, un país de l’Àfrica 

occidental. Es va escollir aquest nom per dues

raons principals, per una banda recordar els ho-

mes i les dones de la cultura baoulé amb els que 

Akwaba coopera i per l’altra donar la benvingu-

da als col·lectius immigrants que han arribat a 

L’Hospitalet en els darrers anys.

 

Treballem conjuntament amb altres ONG i la nos-

tra delegació a CI per sensibilitzar la societat ca-

talana envers les injustes relacions Nord- Sud i 

crear nous espais per a una convivència intercul-

tural i de convivència al barri, al nostre país i en 

les relacions amb altres països i altres cultures. La 

Cultura per la pau i l’educació en valors així com 

els programes de gèneres i en joves són eixos 

transversals a tota la nostra tasca educativa, de 

sensibilització i de cooperació. Programes en con-

tra del racisme i la xenofòbia i a favor de la inter-

culturalitat, campanyes de difusió dels drets hu-

mans entre els col·lectius desfavorits com infants 

i dones formen part del gruix de la nostra feina.

Fa més de 15 anys que estem implicats en aques-

ÍNDEX
ta tasca i us convidem a tots i totes a col·laborar 

amb nosaltres.
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ORGANITZACIÓ INTERNA D’AKWABA PERSONAL DE LA FUNDACIÓ 

Patrons i Patrones: Fuensanta Delgado, 

N’Guessan Yao, Desiré Rodrigo, Begoña Planas, 

Pilar Folgueiras, Victor Buil, Mónica Muñoz, Vicen-

te A Calatayud, Rosa Mari Martín, Bibiana Marín.

Cooperació internacional: Isabel Higuera 

(coordinadora), Núria Escobar (voluntària), Síl-

via Fontanet (pràcticum del Màster de Inderven-

ció psicosocial UAB), Albert Sànchez (pràcticum 

del Màster de Indervenció psicosocial UAB), Sara 

García (pràcticum del Màster de Medicina Tropical 

de la UAB a la Costa d’Ivori), Maria del Pozo More-

no (pràcticum del Màster de Medicina Tropical de 

la UAB a la Costa d’Ivori).

Educació per al desenvolupament: Eva Virgili 

(responsable de l’àrea de Sensibilització), Begoña 

Carrera (voluntària), Luna Haro (jove Cooperant), 

Sara Quesada (pràcticum de Psicopedagogia de la 

UB), Anaïs de Villasante (pràcticum de sociologia 

de la UAB).

Acollida i formació: Rosa María Marín (coordi-

nadora de l’entitat), Núria Ramírez (treballadora), 

Dolors Aubareda (voluntària), Jaume Font (volun-

tari), Ricardo Sànchez (voluntari), Montse Coll 

(voluntària), Teresa Pamias (voluntària), Daniela 

Vila (voluntària), Mari Luz García (voluntària), Lí-

dia Díez (voluntària), Inma Luquin (voluntària), 

Ferran Bolos (voluntari), Fàtima del Mar Rodríguez 

(pràcticum de psicopedagogia de la UB), Paco 

Cejudo (pràcticum de treball social de la URLL), 

Vanessa Vidal Carreras (pràcticum de psicologia 

URLL).

Punt Òmnia: Olga Uribe (dinamitzadora), Rosa 

Grangel (dinamitzadora), Alvaro Ortiz (voluntari), 

Marcos González (voluntari), Yolanda Carmona 

Rodríguez (pràcticum de l’IES Eduard Fonseré). 

Pla educatiu d’entorn: Esther Guerrero (coordi-

nadora del projecte PONTS i TEA), Nerea Miralles 

(educadora TEA), Maria Duran (educadora TEA), 

Marta Villalobos (educadora TEA), Núria Cabeza 

(educadora TEA), Romina Perez (educadora TEA), 

Marc Ribera (educador TEA), Judith Sánchez (edu-

cadora TEA), Magó Coy (educadora TEA), Mariana 

Fuster (educadora TEA), Silvia Prieta (educado-

ra TEA), Paco Cejudo (educadora TEA), Alejandro 

Montalban (educador TEA), Marta Àlvaro (edu-

cadora PONTS), Àngel López (educador PONTS), 

Mariona Millà (educadora PONTS), Silvia Villalo-

bos (pràcticum d’Educació Social de la UB), Ana 

María Diegues (pràcticum del projecte Leonardo), 

Núria Paredes (pràcticum d’Educació Social de la 

Pere Tarrés).

Projecte Xarxa: Karla Montenegro (coordinado-

ra), Lidón Caballero (educadora), Patricia Fuentes 

(educadora), Bibiana Marín (voluntària), Desiré Ro-

drigo (voluntària), Vicente Calatayud (voluntari), 

Eva Palacios (pràcticum del Màster d’intervenció 

psico-social de la UAB), Clara Quevedo (pràcti-

cum d’educació social de la UB, Carla Peñiarandez 

(Pràcticum d’Educació Social de la UB), Teresa Sa-

lazar (Pràcticum de la UAB), Ana María Diegues 

(Pràcticum del projecte Leonardo).

Administració: Núria Ramírez (treballadora), 

Adelina Pedrosa (pràcticum de l’Institut Provenza-

na), Pilar Oyava (pràcticum de l’IES Eduard Fon-

seré), Cristian Jiménez (pràcticum de l’IES Vall 

d’Hebron), Stefania Morene Pérez (pràcticum de 

l’IES Vall d’Hebron), Gladiz López (pràcticum de 

l’IES Vall d’Hebron).
ADMINISTRACIÓ

PATRONAT COORDINACIÓ

COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

COOPERACIÓ LOCAL

CONNECTA JOVE

XARXA P.I.

INSERCIÓ LABORAL

ACOLLIDA

BATURRASSA

PUNT ÒMNIA

JORNADES

PROJECTES DE 
SENSIBILITZACIÓ

PROJECTES 
D’EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT

EDUCACIÓ I
INSERCIÓ LABORAL

SANITAT

DESENVOLUPAMENT
LOCAL

PONTS I TEA/P.E.E.

CONSTRUCCIÓ DE 
PAU I DRETS 

HUMANS
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Treballadors de la Délégation Fonda-
tion Akwaba a la Costa d’Ivori

President: Alfred Atta Assanvo.

Director de  Projectes: Arnaud Konan Kogoh.

Casa d’Acollida i Aprenentatge de Gonfrevi-

lle (MAAG)

Coordinador: Philippe Kra Filie.

Treballadors: N’goran Ulrich, Nathalie Dena, 

Yao Justin Kanga, Casimir Kouman Kouassi, Lo-

nan Kone, Nadege Cristiane Yao, Nicolas Kouassi 

Koffi, Christelle Malan Gnamien, Daniel Coulibaly 

Yahonri, Bamba Moussa, Krotie Coulibaly, Marthe 

Andre Ettien Eby Yah, Heyesset Yao Kouadio, Dite 

Traore Makoumba Binate, Tangara Yacouba, Er-

nest Kabore, Michele Alade Amon, Amoin Agnes 

Nguessan, Yao Amenan Toure nee, Innocent Ko-

benan Kouman Badou, Yao Joachim Koffi, Kouadio 

Lambert Lemele.

Centre de Salut de Gonfreville - CSG

Infermera en cap i coordinadora: Margueritte Na-

loumal Nguessabe.

Treballadors: Eugene Kone Kigniwona, Amoin 

Claudine Kouame, Gnoumou Sanfo Nouhou, Mau-

rice Kouakou Kouame, Florence Coulibaly, Kouas-

si Medard Koffi, Ahou Marthe Kadimon, Zoubga 

Absiata Die nee. 

Hospital matern Infantil Akwaba Catalunya - 

HMIAC 

Doctor en cap i coordinador: Gerare Barbosa

Treballadors: Kouassi Kouadjo, Diomande Ma-

madou, Kouassi Brigitte Anita, Yao N’guessan, 

Koffi N’da Kouadio, Sœur Jesus, Eucharistie, Nor-

bert Prao Kouassi, Maimouna Nombre, Raymond 

Ankeman, N’guessan Marie Gisele, Bagayoko 

Epse Touré, Ange Brigitte Mosso yaba, Soumaho-

ro Nogodjon, Nategue Kone, Brou Isabelle Aman, 

Simeon Edaye, Marie Rose Amoin Konan, Aya Del-

phine Kouakou, Marthe Kadimon Ahou, Marcelline 

Kéhi Touakesseu, Zoubga Bibata, Jean Kouakou 

Kouassi, Ferdinand Yao Konan, Kouakou Kra.

Ferme Avicole

Coordinador: Ferdinand Konan Yao.

Treballador: Parfait Kouame.

Reunió de treballadors 
de la MAAG
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MEMÒRIA PER ÀREES
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La Fundació Akwaba i la seva contrapart a la Cos-

ta d’Ivori, la Délégation Fondation Akwaba, tre-

ballen estretament a l’elaboració i execució d’un 

conjunt de programes i projectes duts a terme en 

el camp de la Cooperació Internacional al Desen-

volupament, principalment a la ciutat de Bouaké i 

comunitats rurals més properes. 

Al llarg de l’any 2010, s’han consolidat progra-

mes i projectes, que assoleixen els seus objec-

tius atorgant confiança, suport i eines al des-

envolupament per la població beneficiària de la 

Costa d’Ivori. Concretament, en termes sanitaris, 

educatius, formatius, de sensibilització envers la 

construcció de pau i drets humans i en termes de 

generació de recursos, entre d’altres.

Igualment, la Délégation Fondation Akwaba re-

cerca eines d’autofinançament responsable que 

permetin, en un futur, l’autosostentabilitat de 

les seves estructures (l’Hospital Matern Infan-

til -HMIAC-, el Centre de Salut -CSG- i la Casa 

d’Acollida i Aprenentatge -MAAG-) per permetre 

l’assoliment de projectes estables.

A partir d’unes relacions estables entre la Funda-

ció i la Délégation Fondation Akwaba i el suport al 

teixit associatiu junt amb voluntaris i treballadors 

ivorians es permet la identificació d’iniciatives i 

de programes que desprès s’executen i repercu-

teixen de manera positiva i sustentable a les ne-

cessitats plantejades. 

Així, al llarg de l’any 2010 podem destacar diver-

sos programes que han assolit els objectius desit-

jats arribant als beneficiaris i beneficiaries als que 

hi anaven destinats:

LA NOSTRA FEINA A COSTA D’IVORI
Nens jugant a escacs a la MAGG 

Peus del Yaya filant els materials per fer teles baoulé
Aula d’inserció professional
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Àrea sanitària

Sensibilització, detecció voluntària i 
atenció sociosanitària de VIH/SIDA 
i malalties oportunistes, seguiment i 
recolzament social i sanitari de dones 
embarassades a 10 comunitats rurals 
properes a la ciutat de Bouaké.

(transmissió materna infantil).

 - Atenció de mares embarassades i malalties ma-

ternes infantils.

- Formació de 20 llevadores comunitàries i trame-

sa del kit de parts per assolir còmodament i sense 

riscos els parts a les comunitats.

 

- Desenvolupament d’una xarxa comunitària de 

salut amb Comitès de Salut comunitaris, llevado-

res, centres de salut i l’hospital HMIAC. 

Aquesta intervenció dota a les poblacions rurals, 

d’una infraestructura sanitària i d’una consulta 

mensual que els hi estalvia desplaçaments inse-

gurs i atorga consell, receptes i informacions per 

a una salut estable gràcies aquest servei mèdic.  

A la mateixa vegada l’acció és recolzada pel Cen-

tre de Salut de Gonfreville i sobretot per l’Hospital 

Matern Infantil Akwaba Catalunya (HMIAC), que 

realitzen en tot moment les seves activitats diàries 

proporcionant personal, medicaments i infraes-

tructures per les diverses activitats executades al 

llarg del projecte.

que, l’acció de la intervenció proposada en aquest 

projecte es basi principalment en organitzar un 

servei mèdic i de consulta mòbil que sigui present 

a les 10 comunitats i que faciliti l’accés de les po-

blacions rurals als serveis sanitaris. 

Així, la intervenció proposada consisteix en mi-

llorar la cobertura sanitària de la població de 10 

comunitats rurals situades a un radi de 30 km de 

la ciutat de Bouaké. 

Per tal de garantir la cobertura sociosanitària 

d’aquesta població una Unitat Mòbil Sanitària es 

desplaça de manera periòdica a aquestes comu-

nitats per tal de realitzar consultes mèdiques i 

oferir els medicaments necessaris a un preu més 

reduït.

El projecte i la seva intervenció fan especial inci-

dència en:

- Atenció de malalties oportunistes, sensibilit-

zació i prevenció del VIH/SIDA i el tractament 

d’antiretrovirals es deriva a centres estatals (SAS, 

St. Camille).

- Deteccions voluntàries i sessions de sensibilit-

zació a cada comunitat (informació, transmissió, 

detecció, tractament...) amb sessions específi-

ques per homes (reticents) i dones embarassades 

Aquest projecte té dues línies d’actuació molt 

marcades, una desenvolupada al voltant de la 

malaltia del VIH/SIDA en termes de prevenció, 

detecció, sensibilització i mèdic i una altra envers 

les dones embarassades i la seva atenció socios-

anitària.

La manca de recursos de la població d’aquestes 

comunitats i la dificultat de les vies d’accés fan 

Unitat Mòbil Sanitària
Consulta mèdica amb la unitat 
mòbil de l’hospital HMIAC14 15
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Àrea de Construcció de 
pau i drets humans

Reinserció social dels nois i noies 
víctimes del conflicte armat. Soste-
nibilitat i funcionament per a la casa 
d’ acollida Gonfreville (2008-2009-
2010).

Aquest programa es desenvolupa a la Casa 

d’Acollida i Aprenentatge de Gonfreville Akwaba a  

Bouaké i es basa en dos eixos principals: 

A.- La viabilitat i el funcionament de la MAAG 

(Casa d’Acollida i Aprenentatge de Gonfreville), 

construïda, l’any 1997, mitjançant mètodes alter-

natius com són la canalització d’aigües fluvials, 

els horts... La rehabilitació de la MAAG possibili-

tarà el seu funcionament i per tant les activitats 

planificades per aquests/es joves que necessiten 

convertir-se en agents transformadors per a una 

nova societat pacífica. 

B.- L’acollida i reinserció social dels joves víctimes 

del conflicte, ja sigui com a infants soldat, tràfic, 

abusos sexuals, etc.

Aquest segon eix es molt innovador metodològi-

de postconflicte de la Costa d’Ivori tot proposant 

maneres creatives de transformació dels conflictes 

a partir d’escenificacions realitzades per a sensibi-

litzacions a escoles,  a barris de la ciutat i a comu-

nitats properes. Les sensibilitzacions són realitza-

des a partir de la dansa, la música i les peces de 

teatre que són ideades pels joves desprès d’haver 

realitzat visites d’identificació prèvies a escoles i 

Desenvolupament artístic i esportiu

Eines lúdiques per trencar barreres personals. Els 

esports i les arts escèniques com el teatre, la dan-

sa i la música seran els recursos principals amb 

els quals es farà aquesta rehabilitació i teràpia 

d’inserció social i generadora d’autoestima. 

Es pretén així, reflectir les realitats de la situació 

cament i es desenvolupa a partir de diverses be-

sants:

Desenvolupament educatiu

Es cerca la reinserció escolar dels infants afectats 

pel conflicte armat, donant suport escolar i aules 

d’alfabetització a tots els infants i els joves que ho 

desitgin.

comunitats per tal de conèixer les problemàtiques 

viscudes envers les diverses situacions patides on 

es vulneren els drets humans:

- Estigmatitzacions i mediacions de conflictes.

- Construcció de pau i  la defensa dels drets hu-

mans.

- Temes higiènics, sanitaris i de prevenció del VIH/

SIDA...

Alumnes de la MAAG cursant 
educació física

Aules d’alfabetització de la MAAG

Taller de dansa
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Àrea educativa

ADIT: Aprenentatge, Diàleg, Infor-
mació i Tecnologia per una joventut 
activa i participativa a Bouaké, Costa 
d’Ivori

Aquest projecte es va iniciar al novembre de 2009 

i ha continuat durant l’any 2010. Principalment, 

es té per objectiu assolir l’empoderament de la 

joventut (ivoriana i catalana) i la seva participa-

ció activa en decisions bàsiques socials i culturals, 

convertint-los en motors actius de la transforma-

ció social.

A través del recent espai ADIT (Aprenentatge, 

Diàleg. Informació i Tecnologia) es realitzen ta-

llers per a joves, es faciliten recursos educatius, 

material de lectura i recursos informàtics. A més 

a més, s’utilitza la lectura i les tecnologies de la 

informació com a eines de promoció d’una cons-

ciència històrica, social, política, econòmica i cul-

tural entre els/les joves de Bouaké per liderar 

processos de canvi social i polític envers la pau i 

la defensa dels drets humans. També es realitzen 

sessions i tallers d’aprenentatge a diferents barris 

de Bouaké a través de la Unitat Mòbil de coneixe-

ment. 

L’intercanvi d’experiències entre joves ivorians 

i joves dels projectes de la Fundació Akwaba a 

l’Hospitalet de Llobregat (Xarxa i Ponts) reforça  

processos de creació d’identitats obertes tant a 

Catalunya com a la Costa d’Ivori.

Desenvolupament professional 

Formació ocupacional de nois i noies per a desem-

bolicar habilitats laborals que permetin la seva in-

dependència econòmica i assegurin una formació 

útil i pràctica. Junt amb mestres artesans es rea-

litzen sensibilitzacions sobre els drets fonamentals 

dels infants i es dóna suport a activitats d’inserció 

professional en diverses matèries: mecànica, te-

les baoulés, costura, forn, perruqueria, etc.

Intercanvis entre educadors i educado-

res i infants i joves de la Fundació Akwaba de 

L’Hospitalet i de la Délégation Fondation Akwaba 

de Costa d’Ivori.

Construcció de pau i recuperació dels 
Drets Humans d’infants i joves soldat 
a Bouaké, Costa d’Ivori

Aquest projecte es un projecte de continuïtat que 

va començar a l’any 2009 i que s’ha prorrogat al 

llarg de l’any 2010, a partir del qual es pretén res-

tablir la protecció  dels drets humans dels menors 

a la Costa d’Ivori, reduir els actes de violència, 

incidir al respecte i valoració de les dones i pro-

porcionar un marc d’oci i inserció professional als 

menors que han estat víctimes del conflicte ar-

mat. Per tal de garantir el seu accés a l’educació, 

formació ocupacional, atenció mèdica sanitària i 

alimentació. 

Això és possible a partir de diferents programes 

que conformen formació, inserció professional, 

desenvolupament esportiu i artístic i una perspec-

tiva de gènere. Tot utilitzant entre altres metodo-

logies l’art com a eina terapèutica d’expressió i 

com a instrument de sensibilització per a la socie-

tat civil sobre la vulneració dels drets humans.
Noi teixint teles baoulé
Inserció professional

Fórum dels drets humans

Sala ADIT d’informàtica i biblioteca
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l’Aprenentatge i Servei (APS) aquesta és una pro-

posta educativa del tot coherent en l’educació pel 

desenvolupament (EpD) ja que és una metodolo-

gia solidària que exigeix la implicació dels parti-

cipants per buscar solucions i alternatives o per 

conèixer altres cultures, punts de vista i actituds, 

totes elles necessàries per tenir una bona salut 

democràtica i formar una societat més participa-

tiva. 

Aquesta campanya s’ha estructurat en els se-

güents blocs temàtics:

a. Relacions Nord- Sud: en aquest bloc hem po-

tenciat el coneixement entre els joves catalans i 

ivorians a través de temàtiques relacionades amb 

el seu àmbit personal i relacional (família, educa-

ció, alimentació, salut, música...). Per focalitzar 

l’atenció en les desigualtats de gènere que es do-

nen en aquests àmbits i amb la voluntat d’assolir 

unes relacions equitatives, un punt de partida i 

per construir una societat basada en la democrà-

cia i la participació.

b. Justícia social: en aquest hem treballat amb 

els infants i joves aspectes relacionats amb la 

Justícia Social, amb l’objectiu d’afavorir la conse-

cució material i de desenvolupament humà inte-

gral en condicions de llibertat, dignitat i accés de 

les dones a les mateixes oportunitats en tots els 

àmbits de participació i desenvolupament. 

 

c. Trenquem amb les relacions desiguals de 

gènere: S’ha caracteritzat per tenir dues dimen-

sions. Una de transversal en els altres dos blocs 

temàtics (a. i b.). I una segona dimensió que tre-

Projectes d’Educació per 
al Desenvolupament

Unitat Mòbil: Movent-nos per la pau, 
el gènere i els Drets Humans

La Unitat Mòbil és un programa de sensibilització 

dirigit a infants i joves catalans entre 6 i 18 anys, 

amb metodologia d’aprenentatge i servei. Té per 

l’objectiu general fomentar una ciutadania global 

crítica amb les relacions desiguals i solidària entre 

el Nord i el Sud, a través d’un conjunt de vivèn-

cies i experiències que tenen el punt de partida a 

Bouaké, Costa d’Ivori. 

És per dit motiu que els objectius estratègics de 

La Unitat són: promoure l’equitat de gènere; fo-

mentar les relacions Nord/Sud basades en el 

diàleg, el coneixement i la solidaritat, a partir de 

l’intercanvi entre joves i infants ivorians i cata-

lans; i fomentar la participació dels infants i joves 

en el seu context relacional més proper (esco-

la, família, barri), perquè esdevinguin ciutadans i 

ciutadanes sabedors de la seva coresponsabilitat 

amb el Sud. 

Per assolir aquests objectius hem realitzat una 

sèrie d’activitats, a partir de la metodologia de 

LA NOSTRA FEINA ARREU

Taller paraules per compartir
Escola la Ginesta 2120
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balla de manera més concreta i profunda els este-

reotips de gènere al Nord i al Sud, concretament 

a Catalunya i a la Costa d’Ivori.

Han participat d’aquesta campanya de sensibi-

lització els següents centres educatius: IES Can 

Vilumara (L’Hospitalet de Llobregat), Associació 

de Raimundo (Badalona), IES Mercè Rodoreda 

(L’Hospitalet de Llobregat), Escola Patronat Domè-

nech (Gràcia. Barcelona), Cibercaixa (Badalona), 

CEIP Benviure (Castellbisbal), IES Miramar (Vi-

ladecans), Escola Charlie Rivel (L’Hospitalet de Llo-

bregat), Escola Marius Torres (L’Hospitalet de Llo-

bregat), Escola Sant Jaume de la Fep (L’Hospitalet 

de Llobregat), Escola Pep Ventura (L’Hospitalet de 

Llobregat), Escola Eugeni d’Ors (L’Hospitalet de 

Llobregat), Escola Ramón y Cajal (L’Hospitalet de 

Llobregat), Escola Margarida Xirgu (L’Hospitalet 

de Llobregat), Biblioteca Josep Janès (L’Hospitalet 

de Llobregat), Escola Can Vidalet (Esplugues de 

Llobregat), Escola Joan Maragall (Esplugues de 

Llobregat), IES Les Marines (Castelldefels), IES 

Miramar (Viladecans),  IES Ramon Casas i Car-

bó (Palau Solità i de Plegamans), Centre Estudis 

Montseny (Barcelona), Maristes La Immaculada 

(Barcelona), Escola Folch i Torres (Esplugues de 

Llobregat), Escola UTMAR (Esplugues de Llobre-

gat), Escola Isidre Martí (Esplugues de Llobregat), 

Biblioteca el Mil·lenari (Sant Cugat).

Unitat Mòbil: Actuant localment per 
una cultura de la pau global

La campanya de sensibilització “Unitat Mòbil”. Ac-

tuant localment per una cultura de pau global” va 

néixer de manera quasi espontània a partir del 

diàleg iniciat l’any 2008-2009 entre els joves i in-

fants catalans i ivorians, fruit d’aquesta experiència 

es va generar un projecte de sensibilització sobre 

cultura de pau i relacions Nord/Sud a partir d’una 

metodologia innovadora com l’aprenentatge i ser-

vei, on els infants i joves, entre 6 i 18 anys, de la 

província de Tarragona i de la Costa d’Ivori reben 

una formació per reflexionar i actuar críticament 

sobre la construcció de la identitat i la joventut, 

la mediació i resolució de conflictes en l’àmbit co-

munitari i les tecnologies de la informació i comu-

nicació com a agents d’autorepresentació, socia-

lització i participació comunitària (tant local com 

global). Donant un servei a la comunitat i creant 

una campanya de sensibilització conjunta a partir 

del diàleg i de l’intercanvi d’experiències entre els 

diferents grups de joves que participen del pro-

jecte (tant a Catalunya com a la Costa d’Ivori).  

Les activitats de la Unitat Mòbil van girar al vol-

tant de la Declaració dels Drets Humans.

Han participat d’aquesta campanya: CEIP La Gi-

nesta (Segur de Calafell), CEIP Montoliu (La Riera 

de Gaià), Escola Sant Salvador (Tarragona), CEIP 

Joan XXIII (Tarragona), Escola Olga Xirinacs (Ta-

rragona), Biblioteca Pública de Tarragona, Agru-

pament Escolta Xaloc.

Podeu consultar les activitats i campanyes de sen-

sibilització realitzades pels infants i joves al bloc 

de la campanya: www.unitatmobil.blogspot.com 

Taller Un món d’escoles
Classe de l’Univers. Escola Patronat Domènech

A més a més, s’han dut a terme diverses acti-

vitats a l’espai públic del barri de Collblanc- La 

Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat.

Podeu consultar les activitats i campanyes de sen-

sibilització realitzades pels infants i joves al bloc 

de la campanya: 

www.unitatmobil2010.blogspot.com 
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Projectes puntuals de 
sensibilització

XI Jornades de la Fundació Akwaba: 
Treballant per la ciutadania global: 
Gènere, apoderament i coresponsa-
bilitat

Les XI Jornades de la Fundació Akwaba van tenir 

lloc el dia 20 de novembre a la Biblioteca Tecla 

Sala de L’Hospitalet de Llobregat.

Aquestes, van ser molt més que unes Jornades 

d’intercanvi entre el Sud i el Nord, al voler arribar 

a consolidar idees fonamentades en experiències 

diferenciades, sobre quins són els processos més 

adequats per a treballar l’equitat de gènere, i de 

quina manera aquestes estratègies es poden im-

plantar tant al Sud com al Nord, partint de les di-

ferències socials, culturals i de recursos que tenen 

ambdues poblacions (L’Hospitalet de Llobregat i 

Bouaké Costa d’Ivori). Així vam reflexionar i fer 

reflexionar, sobre la importància generalitzada, 

de crear mecanismes eficients i eficaços a l’hora 

de treballar tant al Sud com al Nord la perspec-

tiva de gènere ja que només així serà possible la 

construcció d’una societat més justa i equitativa.

Per a poder acomplir aquest objectiu vam con-

vidar a Hugo Estrella Tampieri Presidente Centro 

por la Libre Investigacion, Pilar Palacio Investiga-

dora en temes de gènere, violència i pau, Chris-

telle Malan Gnamien Agent Social MAAG, Marthe 

Ettien Evy Sensibilitzadora Drets Humans MAAG i 

presidenta de la Fundació Temps de Diev, Nathalie 

Dena Educadora de la MAAG, Alexandra Patricia 

Jurado Pantoja del Movimiento Social de Mujeres 

contra la Guerra y por la Paz en Colombia, Veròni-

ca Vargas i Abigail Fernández alumnes del curs de 

Promotores de convivència del Consorci Badalona 

Sud i Maria Amaya i Isabel Santiago del col·lectiu 

“Mujeres y Gitanas. Rompiendo Muros” les quals 

ens han aportat una visió detallada del treball que 

duen a terme en vers als drets humans i l’equitat 

de gènere en diversos espais, col·lectius i associa-

cions, amb la voluntat d’intercanviar experiències 

i teixir relacions que permetin continuar avançant 

en aquests espais. 

Durant les Jornades es projectaren: Jatun K’ocha 

de Luna Haro i Mimi, La Joie de Marlen Persiel fent 

un col·loqui amb Marthe Eltien actriu protagonista 

d’aquesta.

Part dels conferenciants de les jornades

Debat de les jornades
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XVI Festa de la Diversitat de 
L’Hospitalet de Llobregat

El dia 13 de juny des de la Fundació Akwaba vam 

participar un any més a la festa de la Diversitat 

organitzada per l’Ajuntament de L’Hospitalet de 

Llobregat en el marc de la Festa Major de Coll-

blanc- La Torrassa. Aquesta festa vol ser un punt 

de trobada i una finestra a la diversitat cultural 

que caracteritza el nostre barri.

Des de la Fundació Akwaba vam col·laborar a tra-

vés de diferents activitats, entre elles destacar la 

participació en la Mostra Gastronòmica i els tallers 

de Danses Àrabs i de Tatuatges de henna realit-

zats en el marc de la Festa.

Talleritza’t : diversitat cultural, cul-
tura de pau i comerç responsable

Talleritza’t és un programa d’educació en valors 

que té com a objectiu afavorir el coneixement i 

les interrelacions entre les diferents cultures que 

conviuen al context sociogeogràfic de la província 

de Barcelona i promoure la participació social dels 

infants i joves per fomentar un tipus de ciutadania 

activa i respectuosa i compromesa amb la diversi-

tat. Les més de 24 activitats del Talleritza’t estan 

dividides en 3 blocs temàtics: diversitat cultural, 

cultura de pau i consum responsable i agrupades 

per edats. A més a més, el catàleg inclou una 

oferta d’exposicions que oferim des de la Funda-

ció i un llistat de les nostres publicacions i mate-

rials pedagògics i educatius. 

Amb les activitats del Talleritza’t arribem a més 

de 2.500 infants i joves de diferents localitats de 

la província de Barcelona (Cervelló, Esplugues de 

Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant Cu-

gat, Malgrat de Mar, Castellar del Vallès, Santa 

Margarida i els Monjos, Gavà, La Garriga, Saba-

dell, Vacarisses, Cabrianes, Sant Esteve Ses Rovi-

res, Cabrils, Castelldefels, Montcada i Reixac, Cor-

nellà, Igualada, Hostalets de Pierola, Centelles, 

Sant Iscle de Vallalta, Canovelles i Cubelles). 

Les activitats d’aquest catàleg les oferim des de 

fa alguns anys a diversos ajuntaments de la pro-

víncia de Barcelona, amb els quals duem a ter-

me una acció continuada en el temps. Alguns 

d’aquests ajuntaments són: Sabadell (Programa 

Ciutat i Escola), Gavà i Esplugues de Llobregat. 
Taller: Màscares Africanes
Tallers a l’espai públic

El catàleg de recursos pedagògics i tallers es pot 

consultar a www.fundacioakwaba.cat 
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Col·laboració i par-
ticipació en catàlegs 
d’activitats 

La nostra activitat de més de 15 anys de treball 

continuat amb joves i infants i d’elaboració de ma-

terials i recursos pedagògics, ha fet possible que 

algunes d’aquestes activitats estiguin incloses en 

diversos catàlegs d’activitats que les Diputacions 

ofereixen als centres escolars del seus municipis. 

Així cal destacar la participació de la Fundació en 

els següents catàlegs:

Catàleg d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona

Aquest catàleg està integrat per més de 500 ac-

cions que la Diputació de Barcelona ofereix als 

seus municipis per tal de donar eines a la ciu-

tadania per tal que pugui desenvolupar-se autò-

nomament i amb igualtat d’oportunitats. Des de 

la Fundació Akwaba duem a terme les següents 

accions en el marc d’aquest catàleg: Capoei-

ra. Aproximació a una altra cultura; Tatuatges 

de henna; Històries de Vida a través del Viatge; 

Danses Africanes, Exposició ni Blanc ni Negre, La 

Batalla Final: el hip hop com a mitjà de resolució 

dels conflictes.

Durant aquest any hem realitzat un total de 28 

accions en 13 municipis diferents.

El catàleg d’activitats el podeu consultar a la web 

de  la Diputació de Barcelona:

http://www.diba.es/a ic/ f i txers/cata leg_

activitats_2010.pdf

Transformació dels conflictes i capoeira i Allò que 

l’etiqueta no diu.

Durant aquest any hem realitzat un total de 10 

accions en 6 municipis diferents. 

- El catàleg d’activitats el podeu consultar a la 

web de  la Diputació de Barcelona:

http://www.diba.cat/ri/solidaritat/

- El catàleg activitats Diputació de Tarragona: 

participem en l’e-catàleg per a programacions 

culturals dels ajuntaments de les comarques de 

Tarragona amb l’activitat de “El viatge del Konan”. 

Podeu consultar la informació al següent enllaç 

www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura/

index.do 

- El catàleg de l’Ajuntament de L’Hopitalet de Llo-

bregat: El catàleg INTRO és una guia de programes 

i recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet 

que s’ofereix als centres educatius de la ciutat. 

Aquest catàleg compta amb més de 350 activitats 

i des de la Fundació Akwaba hi participem amb 

les activitats de «Danses africanes» i de «Hen-

na». Podeu consultar el mateix al següent enllaç 

http://www.l-h.es/81891_2.aspx 
Taller: Allò que l’etiqueta no diu

Catàleg de Sensibilització per a la so-
lidaritat i la cooperació al desenvolu-
pament de la Diputació de Barcelona 

Aquest catàleg està integrat per 33 accions en-

globades en tres blocs temàtics: cursos i esta-

des, espectacles i exposicions que la Diputació de 

Barcelona ofereix als seus municipis. Des de la 

Fundació Akwaba duem a terme, des de fa un any 

les següents accions en el marc d’aquest catàleg: 

Taller: La volta al món en cinc històries
Cornellà
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L’àrea de cooperació local ha dut a terme al llarg  

d’aquest any 2010 diferents projectes, dins dels 

quals s’han desenvolupat actuacions relacionades 

amb els àmbits social, educatiu i de les noves tec-

nologies. 

L’àmbit d’actuació geogràfic de les nostres accions 

és la ciutat de l’Hospitalet, concretament el barri 

Collblanc-La Torrassa. 

La població en general i especialment la gent 

gran, els joves i les persones nouvingudes són els 

beneficiaris directes de les nostres actuacions.  

Facilitar l’accés i l’apropament a les noves tecno-

logies, afavorir la integració social i laboral de les 

persones nouvingudes, promoure la convivència 

i la cohesió social o acompanyar als joves en el 

seu procés  socioeducatiu, són alguns dels objec-

tius treballats dins dels projectes que conformen 

l’Àrea de Cooperació Local de la fundació. 

La col·laboració i el  treball en xarxa realitzat amb 

altres entitats socials del nostre territori ha fet 

possible que les activitats realitzades hagin arri-

bat a moltes més persones i, a la vegada, a pro-

piciar la participació dels nostres usuaris en acti-

vitats dutes a terme per altres entitats.

Així mateix, el treball comunitari, la coordinació 

i la participació en diferents xarxes de la ciutat 

a permès l’apropament i el coneixement dels di-

ferents agents que interactuem en el mateix te-

rritori tot potenciant la nostra tasca a favor de la 

inclusió social dels col·lectius més desfavorits.

En concret, els projectes desenvolupats i gestio-

nats des de la nostra entitat han estat: 

- Acollida i inserció laboral on es realitzen des de 

l’Area de Formació i Acollida de l’entitat.

- Projecte Xarxa.  Pla Integral Collblanc-Torrassa.

- Projecte Ponts i TEA. Pla Educatiu d’entorn de 

la Ciutat.

- Punt Omnia. Generalitat de Catalunya. Departa-

ment  de Governació.

- Connecta Jove, projecte d’Aprenentatge i Servei  

de la Fundació Escola de l’Esplai.

L’ àrea d’Acollida i Formació realitza diferents ac-

cions, totes elles encaminades a millorar la qua-

litat de vida de les persones nouvingudes a la 

nostra ciutat, afavorint la seva integració socio-

laboral  i contribuint a la convivència i la cohesió 

social. Treballem per  afavorir la seva acollida per 

tal de fer front al seu procés migratori,  facilitant 

la comunicació a nivell lingüístic i cultural amb la 

finalitat de realitzar un apropament mutu cap a la 

interculturalitat.

El projecte PONTS és un programa que genera 

un espai de coordinació i col·laboració entre dos 

etapes educatives diferents: l’educació primària 

i l’educació secundària. El seu objectiu és dur a 

terme un acompanyament dels alumnes de 6è 

de primària al llarg de la seva transició cap a 

l’ensenyança secundària obligatòria. 

El projecte TEA, pretén reforçar aspectes acadè-

mics com l’organització en les tasques a realitzar, 

fomentar hàbits d’estudi,  reforçar la utilització de 

l’agenda, motivar envers l’estudi i donar eines als 

nens i nenes per a que pugin realitzar millor les 

seves tasques acadèmiques. L’objectiu del pro-

jecte és el d’afavorir el seu pas a l’ensenyament 

obligatori.

El Projecte Xarxa ha estat gestionat per la Funda-

ció Akwaba en el marc de la Comissió d’entitats 

de Collblanc -la Torrassa i integrat dins de l’àmbit 

d’actuació del Pla Integral de Collblanc -la Torras-

sa. És un projecte educatiu de dinamització social 

que treballa amb joves del barri entre 12 i 18 anys 

que tenen unes necessitats socioeducatives espe-

cífiques i que pateixen un risc d’exclusió social. 

LA NOSTRA FEINA A L’H30 31
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ACOLLIDA I FORMACIÓ

Des de l’àrea d’Acollida i Formació treballem  amb 

persones de diverses procedències amb l’objectiu 

fonamental de potenciar i afavorir l’esdeveniment 

d’una societat intercultural.

La nostra tasca a favor de la persona immigrant es 

fonamenta en l’actual realitat que hi viu i moltes 

vegades pateix quan surt del seu país, en molts 

casos per motius econòmics, però també  i cada 

cop més per raons de superació personal. 

Així mateix treballem per promoure dins dels  

nostres projectes, valors i actituds basats en 

l’educació, el diàleg i la cooperació. Treballem per 

una Cultura de la Pau on el respecte i la promoció 

de tots els drets humans siguin reconeguts.  Llui-

tem per l’eradicació de la pobresa i l’analfabetisme, 

i per l’eliminació  del racisme, discriminació racial, 

xenofòbia i intolerància.

Servei d’acollida

L’any 1994 s’inicià aquest servei. L’acollida és la 

primera etapa del procés d’integració de la per-

sona a la societat en la qual s’estableix per ro-

mandre-hi establement. És per això que la nostra 

entitat treballa perquè en aquesta primera eta-

pa la persona nouvinguda es trobi  acompanya-

da  i assessorada fins que hagi assolit un grau 

d’autonomia i un coneixement social suficient per 

moure’s independentment en una societat com-

plexa com la nostra. 

La població estrangera que arriba a la nostra ciu-

tat, requereix una atenció específica ja que pateix 

una problemàtica també específica, derivada de 

la situació de discriminació que pateix, però tam-

bé del nivell de coneixement de l’idioma, del co-

neixement de l’entorn, dels recursos oferts per el 

barri i de la dinàmica de la societat d’acollida. 

El servei d’acollida ofereix un espai i un temps 

concret a la persona immigrada on se sent es-

coltada i reconeguda com a persona deixant de 

banda qualsevol tipus de prejudicis. Per a nosal-

tres aquest primer contacte amb la persona és 

molt important  ja que és també en aquest primer 

moment on la persona es vincularà al servei i a 

l’entitat. 

Recollim, en aquest apartat, totes aquelles ac-

cions  que la fundació Akwaba valora com a im-

prescindibles per a canalitzar la integració de les 

famílies immigrants com a camí previ cap a la in-

terculturalitat. Així, entenem que es tracta d’una 

relació d’activitats i serveis estretament lligada al 

suport que, des dels altres àmbits, volem donar.

Ressenyem seguidament en què consisteixen:

a. Necessitats derivades de l’estatus socioeconò-

mic.

a.1. Assessorament adreçat als fills/es (escola, 

salut).

a.2. Recolzament en la recerca d’habitatge.

b. Necessitats d’assessorament en el àmbits legal 

i laboral.

b.1. Assessorament legal: llei d’estrangeria, canvi 

de targeta de residència, treball i empadrona-

ment, entre altres.

b.2. Assessorament laboral: mitjans necessaris 

per a accedir al món laboral (tècniques de  recer-

ca de feina,  recursos laborals).

c. Necessitats derivades del procés d’immigració.

c.1. Oferir eines d’inserció que tinguem al nostre 

abast: alfabetització, iniciació a la informàtica i 

iniciació al català...

c.2. Assessoraments diversos sobre els mecanis-

mes de funcionament social.

c.3. Informació sobre els diferents recursos i ser-

veis de la ciutat.

C.4. Tràmits i informacions sobre diversos ajuts.

Aproximadament, 900 persones han passat pel 

servei d’Acolida. La majoria han estat adreçades 

als propis projectes que realitza la fundació, es-

pecialment als cursos d’aprenentatge lingüístic i 

al Projecte Navega d’inserció laboral.

Descoberta de l’entorn del 
grup de dones de la Fundació

Atenció al ciutadà del 
servei d’acollida 3332
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Aprenentatge lingüístic: cursos de 
català i castellà

Realització del setzè curs de comunicació i 

d’alfabetització per a persones nouvingudes. 

Aquest any 2010 han participat més de 350 per-

sones. Els cursos es realitzen en torns de matí, 

tarda i nit. L’objectiu dels mateixos és el de facili-

tar la integració en la societat d’acollida, dotar de 

competències lingüístiques i comunicatives tant 

en català com en castellà a totes les persones que 

els realitzen i aconseguir la seva autonomia en les 

activitats de la vida quotidiana. Al llarg del curs es 

realitzen sortides culturals, com la biblioteca Tecla 

Sala, el museu de l’Hospitalet o el Caixa Fòrum. 

Realitzem també xerrades formatives referents a 

temes de prevenció i promoció de la salut, així 

com xerrades informatives sobre els diferents 

recursos i serveis tan públics com privats que 

ofereix la nostra ciutat. Aquestes activitats es-

tan encaminades al coneixement de l’entorn més 

proper. 

ge del català.

Han participat un total de 73 dones. La proce-

dència de les mateixes ha estat molt diversa: Bo-

lívia, Colòmbia, Equador, República Dominicana, 

Sessions d’Acolliment lingüístic 

La Fundació té signat un conveni amb el Centre  

de Normalització Lingüística de l’Hospitalet per a 

la realització de Sessions d’Acolliment Lingüístic. 

Aquestes sessions van adreçades a totes aquelles 

persones que han arribat recentment al nostre 

país. Tenen una durada de 8 hores. L’objectiu de 

les mateixes és el de donar coneixements bàsics 

sobre la realitat cultural, geogràfica i lingüística 

de Catalunya.

Aquest curs s’han organitzat dos torns i han par-

ticipat un total de 45 persones.

Mòduls formatius: Inserció sociola-
boral per a dones en risc d’exculsió 
social

Amb aquest projecte hem volgut millorar la qua-

litat de vida de les dones nouvingudes a la nostra 

ciutat, mitjançant la formació bàsica i instrumen-

tal afavorint la igualtat d’oportunitats respecte a 

la població autóctona. El projecte ha consistit en 

formar en tres aspectes fonamentals per la con-

secució d’una bona integració social i laboral: 

Noves tecnologies, legislació laboral i aprenentat-

Marroc, Pakistan, Ucraïna, la India i la Xina.

L’ edat de les participants ha estat entre els 25 i 

els 54 anys.

Algunes de les dones participants feia molt poc 

temps que eren al nostre país, però la majoria 

Taller sobre aspectes laborals adreçat a 
les dones del barri

Curs de castellà
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torials. Servei d’Assessorament Jurídic i Aula de 

Recerca de Feina.

 Aquest any s’han realitzat 12 monogràfics sobre 

el sector d’Hostaleria i 8 més sobre Atenció a les 

Persones. 

Al llarg del curs han participat al projecte més de 

600 persones.

Treball comunitari

El treball en xarxa ha estat al llarg d’aquest curs 

un element fonamental de participació territo-

rial i comunitària. Aquest treball l’hem realitzat 

amb entitats socials i amb serveis municipals de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Coneixement sociocultural de Cata-
lunya

La Fundació fa més de 10 anys que realitza els ta-

llers de “Coneixement de l’entorn”. Aquest ta-

ller consisteixen en donar a les persones nouvin-

gudes informació sobre aspectes importants per 

la persona nouvinguda com són: assessorament i 

orientació sobre els diferents recursos i serveis de 

la ciutat, com ara: L’empadronament; el sistema 

sanitari català;  el sistema educatiu català; els 

serveis socials;  l’habitatge; entitats socials, etc. 

Als tallers han participat 70 persones.

Programa prelaboral

La fundació Akwaba realitza setmanalment uns 

tallers sobre Legislació laboral i estrangeria, 

on s’informa a la persona sobre els següents te-

mes:

Normativa sobre estrangeria: tipus de residèn-

cia; El reagrupament familiar; Informació sobre 

els estaments; on adreçar-se per a realitzar els 

diferents tràmits: renovacions, autoritzacions de 

treball, etc.; Drets i deures del treballador; Tipus 

de contracte; Servei d’Ocupació Català (SOC): 

tràmits i serveis.

En aquest tallers han participat 120 persones.

Projecte Navega: les TIC al servei de 
la inserció socio laboral

Aquest projecte, ha està adreçat especialment a 

persones en risc d’exclusió social degut a la si-

tuació d’atur que pateixen. La manca de forma-

ció professional, el desconeixement lingüístic, les 

dificultats en l’accés a la informació, etc. fa que 

aquest col·lectiu tingui unes especials necessitats 

que requereixen programes específics. 

El projecte consisteix en apropar les persones a 

les noves tecnologies com a eina pràctica i útil de 

recerca de feina i en la realització de cursos mo-

nogràfics sobre el sector de la Hosteleria i el de la 

cura a les persones.

Dins dels serveis o activitats del projecte desta-

quem: Curs d’iniciació a Internet i correu elec-

trònic. Tallers Laborals: currículums vitae, recerca 

de feina per Internet, etc. Curs Monogràfics Sec-

Taller de coneixement sociocultural
Aula de recerca de feina
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ÒMNIA

El punt òmnia és une spai que té com 
a objectiu al d’apropar les noves tec-
nologies a totes les persones del nos-
tre barri. 

Al llarg d’aquest any han passat pel punt òmnia 

infants, joves, adults i gent gran.

Continuïtat de projectes

- Treballem amb els grups de nois i noies de di-

ferents projectes i entitats del barri que vénen al 

Punt Òmnia, com la Xarxa de joves, Ponts (Fem 

Ponts cap a la secundària), o TEA (Tallers d’estudi 

assistit) que són projectes d’Akwaba. A més a 

més, compartim l’edicici amb l’Associació educa-

tiva Itaca i treballem conjuntament tot l’any i al 

juliol fem el Casal d’estiu. 

- Seguim fent els tallers per a adults i gent gran 

d’Iniciació a la Informàtica i a Internet.

Concretament, col·laborem amb l’àrea de Acollida 

i Formació en els projectes d’Inserció sociolaboral 

com el projecte “Navega”, de capacitació tecnolò-

gica (TIC) per a la recerca de feina.

domèstic i en la cura de persones. 

- Hem participat al 2009 i 2010 en el projecte Im-

migrant women, e-skills & employability in Euro-

pe:

http://vimeo.com/10183894

Al mes de juliol hem fet tallers d’Iniciació a la 

Informàtica amb un grup de dones estrangeres 

(Marroc, Pakistan, Índia i Mali) que durant el curs 

fan classes de castellà i català a Akwaba. 

- Hem col·laborat a més en el projecte “Abrien-

do Mundos” amb altres entitas del barri i ONG, 

per a la capacitació de dones immigrants, proce-

dents de Llatinoamèrica que treballen en el servei 

Els diferents projectes que es duen a terme a la 

sala d’Òmnia de la Fundació Akwaba permeten 

mantenir i construir uns vincles més forts tant 

amb les entitats del barri com amb els seus ciu-

tadants.

Iniciació a l’Informàtica
Grup de nit

Abriendo Mundos
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part es busquen als joves que volen formar part 

del projecte, i se’ls hi ofereixen 10 sessions de 

formació. En aquestes s’ensenyen diverses tècni-

ques i estratègies que posteriorment aplicaran a 

les classes d’informàtica adreçades a la gent gran 

del barri.

- Classes impartides: Cada parella de joves té 

un grup de gent gran, i els hi ensenyen a utilitzar 

l’ordinador, començant per les coses més bàsi-

ques fins a arribar a nivells d’usuari.

Amb aquest projecte es pretén, a més a més, 

d’oferir un servei al barri (les classes d’informàtica), 

donar l’oportunitat a joves per a que s’iniciïn en el 

món social i del voluntariat.

Continuïtat del projecte

Aquest projecte és el segon any que es dur a ter-

me des de l’entitat. En aquest curs han participat 

uns 20 nois i noies i unes 70 persones grans del 

barri, tots i totes van mostrar un alt grau de satis-

facció i això es va transmetre en l’acte d’entrega 

de diplomes. Següint la línia d’aquests dos anys la 

CONNECTA JOVE

Aquest projecte és d’àmbit esta-
tal i consisteix en que joves del ba-
rri voluntàriament realitzin classes 
d’informàtica a la gent gran. 

És un projecte d’ApS, intergeneracional que im-

pulsa la participació dels joves com a voluntaris 

en la seva comunitat mitjançant accions forma-

tives orientades a l’alfabetització digital de gent 

gran del barri. Aquest projecte es du a terme de 

manera estatal, i dins de Catalunya la Fundació 

Akwaba és una de les entitats que l’ha implantat 

al territori. 

Aquestes classes de noves tecnologies per a la 

informació i la comunicació (TICS) per a adults, 

han estat incloses dins dels Tallers de Família que 

coordina el PEE (Pla Educatiu d’entorn) del dis-

tricte de Collblanc-La Torrassa de L’Hospitalet del 

Llobregat, afavorint així la creació d’una xarxa as-

sociativa més àmplia.

El projecte és el segon any que es dur a terme i 

bàsicament es concreta en:

- La formació dels joves: En aquesta primera 

Fundació Akwaba tornarà a realitzar aquest pro-

jecte intergeneracional al proper any 2011.

Donat que aquest projecte es realitza a nivell es-

tatal, el passat 19 i 20 de juny, els joves van anar 

al “Encuentro Conecta Joven” a Toledo, on es van 

reunir amb tots els joves que havien dut a terme 

aquest projecte en el territori español. V ser un 

moment on es van compartir experiències, estra-

tègies i metodologies de treball. 

Classe de Connecta Jove
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PLA EDUCATIU 
D’ENTORN

El Pla Educatiu d’Entorn és un projecte de tre-

ball en xarxa que consisteix en fomentar la co-

hesió social, l’educació intercultural, la igualtat 

d’oportunitats i l’ús de la llengua catalana. Es 

desenvolupa  territorialment a quatre zones de 

la ciutat del Hospitalet del Llobregat: a Collblanc-

Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra 

i al Gornal. Estan finançats per l’Ajuntament i la 

Generalitat i hi col·laboren activament entitats 

socials i associacions, centres educatius i diversos 

serveis municipals.

Principals objectius del Pla Educatiu 

d’Entorn:

• Incrementar l’èxit escolar per reduir desigual-

tats entre els diferents col·lectius. 

• Enfortir les xarxes educatives. 

• Enfortir la participació en les activitats de lleure 

que afavoreixen la igualtat entre col·lectius. 

• Enfortir els vincles entre família, escola i en-

torn. 

• Millorar la presència i l’ús de la llengua catala-

na. 

Principals eixos d’actuació del Pla Educatiu 

d’Entorn a L’Hospitalet:

• La prevenció i l’atenció de l’absentisme escolar. 

• Els processos de transició: itineraris educatius 

acompanyats.

• La convivència. 

• La implicació i participació de les famílies en 

qualitat d’agents educatius.

La Fundació Akwaba des de 2005 col.labora amb 

el Pla Educatiu d’entorn principalment amb l’eix 

de Processos de transició: itineraris educatius 

acompanyats, al barri de Collblanc- La Torrassa, 

portant a terme dos projectes: Projecte fem ponts 

cap al institut i els Tallers d’estudi assistit (TEA).

A més a més de coordinar aquest dos projectes 

al barri de Collblanc – La Torrassa, participem 

activament en les Comissions territorials, taules 

temàtiques i altres activitats proposades des del 

PEE. 

PROJECTE PONTS

El projecte està dins del Pla educatiu d’entorn 

del Hospitalet del Llobregat, i pretén afavo-

rir el pas de la primària a la secundària dels 

nens i nenes, fomentant així una integració 

favorable a la secundària.

El projecte PONTS és un programa que gene-

ra un espai de coordinació i col·laboració entre 

dos etapes educatives diferents: l’educació pri-

mària i l’educació secundària. El seu objectiu és 

dur a terme un acompanyament dels alumnes de 

6è de primària al llarg de la seva transició cap 

a l’Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO). 

Aquest moment de transició té unes característi-

ques especials ja que, els nens i les nenes, no no-

més han de canviar de centre educatiu, de sistema 

d’ensenyament i de companys… sinó que, a més a 

més, aquest canvi d’etapa escolar coincideix amb 

un dels moments de canvi a nivell personal (físics 

i psíquics). Així, el projecte PONTS realitza una 

intervenció preventiva, per facilitar una transició 

favorable entre aquestes dues etapes escolars i 

evitar possibles situacions de fracàs escolar. 

El projecte PONTS pretén establir un treball en 

xarxa i de cooperació amb tots els agents impli-

cats dins del procés educatiu dels joves i les jo-

ves: els centres d’ensenyament, les famílies, les 

entitats del barri i els propis joves. Per aquest 

motiu el projecte PONTS es fa conjuntament amb 

l’Àrea d’educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, 

serveis socials, entitats dels districte de Collblanc- 

La Torrassa (en aquest cas la Fundació Akwaba) 

i la comunitat escolar. Es tracta de crear tot un 

treball en xarxa, d’acord amb el marc proposat 

dins del Pla Educatiu d’Entorn i que tan mateix 

afavoreixi el seu desenvolupament.

Durant el curs 2009- 2010, el projecte Ponts s’ha 

dut a terme en les escoles Pep Ventura, Ramon i 

Cajal i Charlie Rivel. 

Continuïtat del projecte

El curs 2009-2010 va ser el 6è curs que des de la 

Fundació Akwaba es du a terme aquest projecte, 

que tot i ser un “encàrrec” del ajuntament és un 

projecte que donada la seva trajectòria ha cres-

cut dins de la entitat i en el qual es duen a terme 

activitats de manera transversal amb altres àrees 

de la Fundació com sensibilització o cooperació 

internacional.

En el curs 2009-2010, es van fer diverses acti-

vitats des de Ponts com al Gimcana InterPonts, 

Activitat PONTS
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aquest any compartida també amb l’Esplai de la 

Florida, una visita a la biblioteca Josep Janés,  i 

algunes activitats conjuntes amb les tres escoles 

del barri, que realitzen el projecte Ponts. 

Durant tot el curs s’ha treballat els hàbits d’estudi, 

l’organització de les tasques escolars i diverses 

dinàmiques per afavorir la cohesió del grup, la 

cooperació, les relacions entre iguals, i altres as-

pectes adaptats a les necessitats dels diversos 

grups. 

En el curs escolar 2009-2010 s’han atès uns 60 

nens i nenes. Charlie Rivel : 15 nens i nenes,

Ramón y Cajal: 24 nens i nenes i al Pep ventura 

15.

L’equip s’ha reunit una vegada a la setmana, 

per fer una valoració i el seguiment del procés 

de les 3 escoles de manera conjunta, i tam-

bé s’han realitzat reunions amb els tutors i les 

tutores de les diverses escoles per la  prepa-

ració d’activitats, la valoracions d’aquestes, i 

l’avaluació i seguiment dels nens i de les ne-

nes. 

Per altra banda aquest curs s’han incorporat 

dues eines de treball que han estat el Bloc en 

el qual hem anat penjant algues de les activitats 

que s’han dut a terme des del projecte per a que 

les famílies les puguin veure i els infants puguin 

anar veien tot el que van fent dia a dia al Ponts. 

I l’altre eina que varem incorporar va ser els qües-

tionaris de família amb els quals pretenem obte-

nir la opinió de les famílies sobre el projecte i el 

procés que els seus fills i filles fan dins d’aquest. 

La valoració feta aquest curs ha estat molt po-

sitiva tant pels infants, com per les famílies, els 

centre educatius i la entitat.

- Ponts al Institut a l’Octubre: Aquesta iniciati-

va neix dins del projecte Ponts per tal d’aconseguir 

enfortir l’objectiu d’afavorir el pas de primària a 

secundària. El passat mes d’Octubre els educa-

dors i les educadores de Ponts van fer la inter-

venció als Institut de la zona amb els infants que 

el curs anterior havien participar del projecte, i 

aquest curs es troben als Instituts. 

Amb aquesta tasca el que es pretén és afavorir 

l’entrada dels joves a la secundària, reforçant tots 

aquells aspectes que s’havien treballat el curs an-

terior al Ponts, i poder ajudar als joves a integrar-

se en la educació secundària en les millors condi-

cions possibles.

 

PROJECTE TEA

El projecte s’emmarca dins del Pla educatiu 

d’entorn del Hospitalet del Llobregat, i tre-

balla amb els nens i nenes de primària i els 

joves de secundària, per tal d’ajudar-los a 

millorar respecte al àmbit acadèmic, oferint 

uns talles d’estudi on es resolen dubtes i 

s’aprenen maneres de treballar.

El TEA (Taller d’estudi assistit) és un projecte que 

es duu a terme en totes les escoles de primària 

(Pep Ventura, Charlie Rivel i Marius Torres) els 

Instituts d’educació secundària ( Margarida Xirgú 

i Eugeni d’ors) i una escola concertada Escola Sant 

Jaume de la Fep, de del barri Collblanc-Torrassa.

El seu objectiu principal és realitzar un reforç es-

colar als nens i nenes que hi participen, donar 

tècniques d’estudi, ajudar a l’organització de les 

tasques escolars, i resoldre totes aquells dubtes 

que puguin tenir els nenes i les nenes en relació a 

l’àmbit acadèmic.

Aquest projecte atenen a una població d’uns 150 

nens i nenes. Pep ventura: 40 nens i nenes, Char-

lie Rivel 24; Marius torres 40 nenes i nenes, al 

Eugeni d’ors 25 nenes i nenes, al Sant Jaume de 

la Fep 15 nens i nenes i al Margarida Xirgú 10.

Continuïtat del projecte 

Els TEA són espais d’una hora on es fan els deures, 

s’organitza l’agenda dels nois i noies, i es treba-

llen habilitats d’estudi. Durant el curs 2009- 2011 

aquests tallers s’han dut a terme a les escoles de 

primària Pep ventura, Charlie Rivel i Marius To-

rres, als instituts de secundària Margarida Xirgú 

i Eugeni d’Ors, i a una escola concertada Santa 

Jaume de la Fep del barri de Collblanc – la Torras-

sa.  Un alt percentatge de nens i nenes que han 

dut a terme el projecte han millorat quantitativa-

ment i qualitativament en les seves notes i en les 

tasques acadèmiques. Aquest curs es van incor-

porar els qüestionaris de famílies, amb els quals 

preteníem conèixer la opinió d’aquestes vers al 

projecte del que participaven els seus fills i filles. 

Activitat TEAActivitat PONTS
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XARXA

Xarxa és un projecte socioeducatiu que forma part 

del Pla Integral del Territori (2000-2010), gestio-

nat per la Fundació Privada Catalana Akwaba, que 

treballa amb joves de 12 a 18 anys del barri de 

Collblanc-La Torrassa. El projecte s’adreça a joves  

residents al barri de Collblanc-La Torrassa, que 

tenen unes necessitats educatives específiques i 

pateixen risc d’exclusió social. La població atesa, 

presenta unes mancances socials, familiars, cul-

turals i econòmiques específiques què sovint els 

porten a viure en condicions gairebé d’exclusió 

social i d’aïllament.

Des del Projecte  Xarxa es promou la dinamització 

del teixit associatiu del barri i la cultura de lleu-

re per tal que els joves puguin descobrir, partici-

par i inserir-se de manera normalitzada al teixit 

associatiu, conèixer i accedir als recursos socials 

en general que oferta el barri de Collblanc-La To-

rrassa. En concret, té la finalitat de propiciar el 

desenvolupament, l’aprenentatge, l’adequada so-

cialització i la inserció social dels i les joves que 

viuen al barri.

Aquestes accions dirigides cap a l’enfortiment del 

teixit associatiu es desenvolupen fonamentalment 

a partir de l’orientació cap a l’aprenentatge i ac-

- Visita a la pista de patinatge sobre gel, F.C. Bar-

celona.

- Visita a l’illa de la Fantasia.

2. Descoberta de l’entorn:

- Sortides a diferents platges de Barcelona i a 

L’Hospitalet.

- Visita a les institucions i recursos del barri

 

ceptació del fet intercultural als barris més poblats 

de Catalunya i la perspectiva de la convivència.

Els i les joves que actualment participen a Xarxa, 

oscil·len entre les edats de 12 i 18 anys, no obs-

tant la majoria dels joves es concentren en una 

franja d’edat entre els 12 i 15 anys, corresponent 

al primer i segon curs de l’ESO. Durant aquest 

s’han atès aproximadament un total de 80 joves,  

entre el projecte general i els itineraris formatius 

que fan el seguiment dels joves de 16 a 18 anys.

Principals activitats desenvolupades

- Activitat de Reforç Escolar.

- Didàctiques lúdiques per a l’aprenentatge.

- Taller d’electrònica musical.

- Activitat de l’Street futbol.

- Treball en zarxa amb SS, instituts, i altres recu-

ros juvenils.

- Acompanyament a l’insersió laboral i formativa.

Activitats d’estiu

1. Activitats esportives, de lleure i culturals:

- Beisbol al parc de la Torrassa i activitats 

d’aigua.

- Matins a la piscina del Club de Natació de 

l’Hospitalet de Llobregat.

- Visita de tot el dia al parc del Tibidabo.

- Visita al Museu de la Ciència “Cosmocaixa”

PLA INTEGRAL

El Pla integral de Collblanc-la Torrassa se situa 

en l’àmbit de les intervencions encaminades a re-

vitalitzar àrees urbanes. En aquest sentit, el Pla 

pretén ser una nova forma d’aproximació a la rea-

litat de la ciutat, amb la programació d’accions en 

el temps i a partir d’una estratègia dissenyada i 

elaborada específicament per a un territori con-

cret.

Els diferents aspectes que configuren el desenvo-

lupament d’un barri i l’evidència de problemàti-

ques emergents en l’estructura social dels seus 

habitants justifiquen la necessitat d’actuacions 

que, per ser eficaces, no poden abordar-se de 

manera parcial o sectorial, sinó des d’una pers-

pectiva d’intervenció fonamentada en la planifica-

ció integral i estratègica.

Els trets més destacables d’aquest model 

d’intervenció es resumeixen en els punts se-

güents:

• Global: Perquè considera les diferents dimen-

sions de les condicions de vida dels ciutadans i les 

seves interrelacions com a un conjunt, tant des

de la perspectiva de l’anàlisi com de l’actuació, 

dins d’un territori delimitat.

• Intensiu: Atesa la concentració de recursos en 

un territori concret, així com la simultaneïtat i fo-

calització de les intervencions. El resultat és un 

augment de la densitat de les actuacions respecte 

a la mitjana de la ciutat.

• Temporal: Acotat en el temps, cosa que vol dir 

estar compromès amb un calendari de realització, 

amb dates d’inici i fi.

• Estratègic: Centrat en el recolzament de les po-

tencialitats i en l’efecte multiplicador de les inter-

vencions, així com en la flexibilitat per arribar a

les fites proposades.

• Receptiu: Basat en la participació, la coresponsa-

bilitat i el consens entre l’Ajuntament i els veïns al 

llarg de tot el procés del Pla: des de l’elaboració

del diagnòstic, la proposta i la priorització 

d’actuacions, fins al seguiment en la seva realit-

zació.

La Fundació Akwaba fa 10 anys que participa del 

Pla Integral amb el Projecte Xarxa. 

3. Activitats de sensibilització:

- Taller de diàleg mitjançant l’art “Dia-Tekhné”.

- Taller d’informàtica.

Projectes puntuals de Xarxa 

1. Projecte ADIT.

2. Projecte d’Arqueologia veïnal a Collblanc-La 

Torrassa.

Arqueologia veïnal
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anys de Xarxa. Hi van assistir-hi més de 200 per-

sones.

Aquest últim període d’implantació i d’afirmació 

del projecte, ens permet fer una avaluació positi-

va sobre el grau d’incidència que ha tingut Xarxa 

en la inserció associativa dels joves en les entitats 

de Collblanc-La Torrassa i en la seva evolució per-

sonal i familiar. 

En aquest sentit, i malgrat la finalització del pro-

jecte com a tal, la voluntat de la Fundació és la 

de continuar en aquesta línea i per això el proper 

curs 2011 continuarem treballant amb els i les 

joves del nostre barri a partir de nous projectes 

i accions que han sorgit de la intervenció directa 

del projecte Xarxa. 

El dia 19 de novembre es va celebrar l’acte de 

finalització del projecte al Centre Cultural de barri 

amb la presència de la regidora de l’Àrea de Be-

nestar Social senyora Dolors Fernández i la Presi-

denta de la Comissió d’entitats, senyora Carmen 

Morro.

Va ser un acte de reconeixement a totes les per-

sones i entitats que han fet possible aquests 10 

3. Curtmetratges de sensibilització.

4. Tancament de Xarxa, acte de cloenda: “Projec-

te Xarxa, 10 anys”.

Continuïtat del projecte

El projecte Xarxa finalitza aquest any 2010 ja que 

es compleixen els deu anys del Pla Integral Coll-

blanc –La Torrassa.

Acte de cloenda XARXA

BATURRASSA

La Baturrassa som un col·lectiu de veïnes, veïns 

i amics del barri de Collblanc La Torrassa que vo-

lem aportar el nostre temps, esforç i il·lusió en 

un petit projecte amb d’altres veïns i veïnes del 

barri.

Volem fomentar el millor de cada veïna i veí i, so-

bretot, apropar-nos als joves del nostre barri.

Ho estem fent mitjançant la formació d’una Ba-

tukada que es reuneix  i assaja els diumenges a 
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la tarda a l’institut Pedraforca.

Essencialment cerquem els següents objectius 

Generals:

- Creació d’un nou espai de trobada entre les veï-

nes i veïns del barri Collblanc-La Torrassa.

- Constituir una formació musical amb caràcter 

de Batukada per participar en les festes, en mo-

ments especials i en la vida en general del barri 

de Collblanc-La Torrassa.

Amb 3 intencions:

- Tenir una petita experiència de convivència veïnal 

entre les diferents realitats del barri (gent gran, 

joves, agents educatius-socials, entitats...).

- Reivindicar i demostrar les diferents potenciali-

tats del barri a través de la música.

- Participar activament en les festes del barri.

Perquè estem buscant: Un espai de trobada!- In-

tergeneracional: amb diferents edats i experièn-

cies de la vida.

- Oportunitat: per a totes i tots, per a dir la nos-

tra, per a conèixer a l’altre, per a trobar-nos amb 

tots, per sortir de les rutines, per fer quelcom di-

ferent, per veure a on et porta o a on pots portar-

nos, per provar...

- Xarxa: que ens connecti a tots i totes els partici-

pants i els que ho contemplin des de fora.

- Veïnat: que la paraula veïnat soni encara millor

- Tolerant i democràtic: on aquestes eines siguin 

indispensables per construir el petit o gran pro-

jecte que organitzem.

Per què una formació musical?

- Música i transformació: emprar la música com 

element unificador de persones, bones intencions 

i transformadora de realitats (sempre a millor i 

des de l’art i la pau).

- Festes i vida en general del barri: Aprofitar les 

oportunitats que ens dóna el barri, en aquest cas: 

veïnatge i festes, per a donar passos cap a un 

apropament de les persones i els seus mons. 
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PUBLICACIONS

4 idees: La revista trimestral monogràfica de sensibilització i opinió  que 
tracte diferents temes com la desigualtat de gènere, les relacions Nord-
Sud, la sobirania alimentària, la cultura de pau... Es publica conjuntament 
amb Cooperacció de Barcelona i La Lliga dels Drets dels Pobles de Sabadell. 

Aquest 2010 però només ha sortit publicat el número del primer trimestre. Des-

prés d’aquest les diferents organitzacions no hem pogut continuar editant el but-

lletí per manca de fons. 

• Pàgina web de la Fundació Akwaba:
  www.fundacioakwaba.cat 

• Bloc del Projecte Xarxa:
  http://projectexarxa.blogspot.com/

• Bloc del Projecte PONTS:
  http://fundacioakwabaponts.blogspot.  
 com/ 

• Bloc de la campanya Unitat Mòbil: actuant lo-
calment per una cultura de pau global 
 www.unitatmobil.blogspot.com

• Bloc de la campanya Unitat Mòbil: movent-nos 
per la Pau, el Gènere i els Drets Humans:   

 www.unitatmobil2010.blogspot.com 

• Canal Youtube de la Fundació Akwaba: 
 http://www.youtube.com/user/
 fundacioakwaba

Unitat Mòbil: La idea d’elaborar aquest material pedagògic neix de 

l’intercanvi d’experiències i vivències entre el jovent català i ivorià. Així 

les activitats que proposem giren en torn als Drets Humans i la Cultura 

de Pau i s’estructuren en tres blocs temàtics: Identitat, Vida quotidiana i 

Participació Comunitària dividits cada un d’ells en grups d’edat. L’objectiu 

d’aquesta publicació és proporcionar als centres d’educació formal i no 

formal de Catalunya un conjunt d’eines i dinàmiques per poder treballar 

aquestes temàtiques amb els infants i joves. El llibre s’acompanya d’un 

DVD i es pot adquirir gratuïtament a la Fundació Akwaba.

DVD Unitat Mòbil: Aquest DVD està integrat per un conjunt de 8 vídeos 

filmats a la Casa d’Acollida i Aprenentatge de Gonfreville en el marc de les 

activitats dutes a terme pels infants i joves durant la campanya de sensibi-

lització. El DVD serveix de material de suport a les dinàmiques i activitats 

del llibre Unitat Mòbil. 

Jornades Treballant per la ciutadania global: Gènere, apoderament 

i coresponsabilitat: Dossier de documentació de les XI Jornades de la 

Fundació Akwaba.Aquest està integrat pel conjunt de conferències i ponèn-

cies de les persones participants i està disponible a la pàgina web de la 

Fundació Akwaba: http://fundacioakwaba.cat/web/files/Dossier%20de%20

documentaci%C3%B3.pdf 5352
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ENTITATS AMIGUES i   
COL·LABORADORES

CAMPANYESFORMEM PART DE:

Adhesió a campanyes

- Desmilitarització de l’educació 

- Lluita contra la pobresa i per unes polítiques 

més responsables, socials i solidaries

- Postbèlica http://www.postbelica.org

- Unitat contra el feixisme

Manteniment de la nostra adhesió
 a les següents campanyes:

 
-  Manifest “0,7, L’HOSPITALET TAMBÉ”

-  Plataforma ciutadana per a l’abolició del deute extern

- Campanya “ Un altre món és possible, globalitzem

 les resistències i la solidaritat” 

-  Campanya SOS Racisme

-   FSCAT

• Consell Municipal de Cooperació 
de L’Hospitalet de Llobregat

• Consell Municipal de Cooperació 
de l’Ajuntament de Tarragona

• Coordinadora d’ONG de Tarragona
• Comissió Entitats del barri 

de Collblanc- La Torrassa
• Comissió de Festes del barri

 de Collblanc- La Torrassa

CAID (Centre d’Atenció Informativa de les Dones de L’H)
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ORIGEN I DESTÍ DELS     RECURSOS 2010

INGRESSOS  PÚBLICS      PRIVATS      DONATIUS     ACT.PRÒPIA

INTERNACIONAL 279.894 €        0 €        0 €     0 €
L'HOSPITALET  180.628 €       25.496 €    10.474 €    64.925 €
ARREU            43.936 €        0 €     0 €    20.374 €

DESPESES PER ÀREES     530.341 €

INTERNACIONAL       278.415 €
L'HOSPITALET                202.828 €
ARREU           49.098 €

53%38%

9%

DESPESES PER ÀREES
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L'HOSPITALET

ARREU

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

INTERNACIONAL L'HOSPITALET ARREU

INGRESSOS ÀREES

ACT.PRÒPIA
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PRIVATS

PÚBLICS

4%

80%

14%

2%
NATURALESA INGRESSOS

APORTACIONS PRIVADES

SUBV. PÚBLIQUES

ACTIVITAT PRÒPIA

DONATIUS

INGRESSOS TOTALS  626.087 €
 
APORTACIONS PRIVADES 25.496 €
SUBV.PÚBLIQUES  504.459 €
ACTIVITAT PRÒPIA  85.659 €
DONATIUS   10.474 €

9%

43%

5%4%

39%

NATURALESA DE LES DESPESES

SERVEIS EXTERIORS I ALTRES

PROJECTES INTERNACIONALS

PROJECTES A L'HOSPITATLET

PROJECTES ARREU

PERSONAL

DESPESES TOTALS   601.206 €
 
SERVEIS EXTERIORS I ALTRES 53.758 €
PROJECTES INTERNACIONALS 255.473 €
PROJECTES L'HOSPITATLET 32.453 €
PROJECTES ARREU   22.139 €
PERSONAL    237.383 € 57
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QUI RECOLZA LA NOSTRA FEINA?

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Secretaria per a la Immigració

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria de joventut 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les dones

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques

Generalitat de Catalunya
Departament d’educació

FUNDACIÓ AKWABA

MEMÒRIA 2010

PORTADA: 
Gabriela Gallego

DISSENY I MAQUETACIÓ:
Anaïs de Villasante

FOTOGRAFIES:
Arxiu Akwaba

IMPRESSIÓ:
Trui Multimèdia

www.truimultimedia.com
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FUNDACIÓ AKWABA
c/Llobregat, 145, baixos

08904 L’Hospitalet de Llobregat
93 440 76 96

akwaba@fundacióakwaba.cat
http://fundacioakwaba.cat/web


