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NOM:  Fundació Akwaba 
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LA  

FUNDACIÓ 

La Fundació Akwaba és una organització no governamental. Va 
néixer l’any 1992 al barri de Collblanc-la Torrassa de l’Hospitalet 
de Llobregat.  El naixement de la ONG fou  fruit de l’experiència 
de joves de l’Agrupament Escolta Arrels que van iniciar una 
campanya de solidaritat amb el país Africà Costa d’Ivori. 
Aquestes primeres tasques de cooperació amb el Sud i altres 
activitats adreçades a la gent sense recursos del barri són les 
primeres experiències que  faran néixer el Grup de Solidaritat 
Akwaba. 
 
L’any 1996 el grup és constitueix  com a Fundació Akwaba. 
 
Les nostres accions les desenvolupem a Barcelona  i els seus 
municipis i la ciutat de Tarragona. Tenim  una forta presencia a 
la ciutat de l’ Hospitalet, on desenvolupem la majoria de les 
nostres actuacions. 
 
Des de fa 21 anys treballem des de l’Acció social  en l’àmbit de 
l’Educació i la Cooperació  pel Desenvolupament i la 
Cooperació Local.  
 

Desenvolupem projectes amb la  finalitat  d’afavorir processos 
orientats a l’acollida i  a la inclusió social d’aquelles persones i 
col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

A llarg d’aquest any 2013, i malgrat tots els esforços realitzat des de diferents àmbits, constatem 
l’increment de les  desigualtats, per aquest motiu la fundació Akwaba juntament amb el conjunt del teixit 
associatiu de la ciutat continuem lluitant per l’eradicació de la pobresa, i per una societat més justa i 
igualitària.  
 
Hem fet un esforç i una gran inversió en temps i il·lusions per tal de, malgrat les dificultats econòmiques, 
mantenir els  projectes i serveis  i incrementar l’atenció als usuaris i usuàries. 
 
En aquesta línia de treball en xarxa es creà aquest any l’associació Anadromes, de la qual formem part  
amb al finalitat d’ assolir una millora en les actuacions de l’àmbit de la inclusió social i laboral. Altre fet ha 
estat la creació de l’Espai de Ciutadania, on participa la Fundació Akwaba. És un espai de reflexió  que 
treballa per una ciutat cívica, compromesa i solidària.  Assenyalar la nostra participació en el projecte 
“Reinventa’t”. Aquesta iniciativa,  impulsada per ECAS ha esdevingut una oportunitat de reflexió i revisió 
dels diferents aspectes que configuren la nostra entitat. 
  
No podem acabar sense donar les gràcies a totes les persones: voluntaris, col·laboradors i professionals,  
que formen la nostra comunitat Akwaba i que  fan possible poder  continuar any rere any i dia rere dia, la 
seva missió. Sense la seva implicació, la seva solidaritat  i  el seu compromís no seria possible la 
transformació social que tots volem  i que dona sentit a la nostra tasca. 
 
Gràcies a tots els usuaris i usuàries que participen en els projectes i activitats de la fundació. Compartim 
els seus neguits i les seves esperances i tots plegats lluitem per  trobar sortida a les situacions 
d’adversitat que pateixen.  La seva superació  diària ens encoratja i ens anima a continuar. 
 
Agraïm també els suport de les administracions públiques que  amb els seu recolzament han fet possible 
aquests 21 anys de funcionament de la fundació i  a totes les entitats socials que ens acompanyen i 
caminen al nostre costat en la consecució  de construir una societat i un  món més just.   
 
A totes i a tots, moltes gràcies!! 
 
Fundació Akwaba 
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ORGANIGRAMA 
AIXÍ ENS ORGANITZEM 
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La Fundació Akwaba, tot i tenir com a forma legal la fundació, s’organitza a partir d’una 
estructura horitzontal. Les línies ideològiques i estratègiques de la fundació s’elaboren i 
executen a partir de comissions de treball, on treballen conjuntament les persones que 
formen el patronat, l’equip tècnic i el voluntariat de l’entitat.  
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MEMÒRIA PER ÀREES 

DE TREBALL 
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Al llarg d’aquest any 2013, la Fundació Akwaba i la seva contrapart a la Costa d’Ivori, la 

Délégation Fondation Akwaba, han continuat treballant conjuntament duent a terme diferents

projectes al desenvolupament a la ciutat de Bouaké en primera instància i a algunes 

comunitats rurals properes amb les que tenen estrets vincles de col·laboració.  

 

Després de més de 20 anys de col·laboració la Fundació Akwaba i la Délegation  Fondation 

Akwaba han fet un procés de reflexió conjunta sobre el present i el futur dels seus vincles. El 

fruït d’aquest procés és una relació més independent tant econòmica com política, tot i que 

d’estreta col·laboració Técnica. La Fundació Akwaba aposta per continuar donant suport al 

seu soci ivorià, però d’una manera més pausada i sent coherent amb l’actual situació de les 

dues entitats i del context social i econòmic a  Catalunya.  

 

Des de Akwaba seguirem recolzarem els programes de millores educatives i de salut

impulsats per la Fondation Délégation, però sobretot seguirem treballant per donar a conèixer 

la  realitat d’aquest país africà en totes les nostres accions d’Educació pel Desenvolupament, 

tot impulsant l’apropament entre aquestes dues cultures i fomentant-ne l’intercanvi. Agraïm 

l’esforç de la  Délégation Fondation Akwaba durant aquests anys per la seva rigurositat i 

entrega en totes les accions empreses conjunta i estem convençuts que aquesta nova 

col·laboració, serà també profitosa. 
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COOPERACIÓ AL  
DESENVOLUPAMENT 



 

 
El programa ADIT: Aprenentatge, Diàleg, 
Informació i Tecnologia per a una joventut 
activa i participativa en liderar el procés de 
construcció de pau, diàleg i reconciliació de la 
Costa d’Ivori té com a objectiu donar 
continuïtat al programa socioeducatiu 
desenvolupat a Bouaké i a les comunitats 
properes.  
 
A partir de tallers, eines d’aprenentatge, 
activitats de sensibilització, sessions 
educatives i formatives, el programa té com a 
objectiu fomentar coneixement i eines de 
diàleg, participació i mediació, a més de fer 
més extensa i enriquidora una xarxa de 
comunicació entre diferents localitats i 
associacions envers la construcció de pau. 
 
Els tallers es porten a terme a l’espai ADIT 
però amplien el seu impacte a partir de 
jornades realitzades a la sala polivalent 
d’Akwaba i a les accions de sensibilització 
desenvolupades amb la Unitat Mòbil del 
coneixement.  
 
L’Espai ADIT construït gràcies al projecte, 
proporciona recursos educatius, informàtics i 
tallers per a incentivar la reflexió i el 
pensament crític entre el jovent de la Costa 
d’Ivori. 

Les eines ADIT promocionen una consciència 
històrica social, política, econòmica i cultural 
entre el jovent de Bouaké per a liderar els 
processos de canvi social i polític que tindran 
lloc a la Costa d’Ivori en els propers anys. 
Així com donar autonomia i autogestió per 
prendre decisions, solucionar problemes i ser 
protagonistes del desenvolupament del seu 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ Akwaba però també jovent dels liceus i 
escoles que han visitat la fundació, el que 
han participat a les jornades de sensibilització 
i altres joves de la ciutat a partir de biblio-bus 
i la Unitat del Coneixement. 
 
El procés es complementa a Catalunya, 
concretament a la ciutat de Barcelona, on 
s’han portat a terme tallers i accions de 
sensibilització que han permès l’intercanvi 
d’experiències entre el jovent català i ivorià 
 
 

PROGRAMA D’ACCIÓ PARTICIPATIVA 
AMB JOVES 
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ADIT 
APRENENTATGE 
DIÀLEG,  
INFORMACIÓ 
I TECNOLOGIA 
PER A UNA  
JOVENTUT 
ACTIVA I  
PARTICIPATIVA 
A BOUAKÉ (LA 
COSTA D’IVORI) 
 
 

 

 
 

Ajuntament de Barcelona (Barcelona 
solidària) 

PROJECTE AMB EL SUPORT DE:  
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L’estratègia d’Educació per al Desenvolupament (EpD) forma part de la política interna de la 
Fundació Akwaba que incorpora la cultura de pau i la sensibilització com eixos transversals a 
totes les àrees i com a eina de participació interna de l’entitat i de relació i cohesió amb el 
barri de Collblanc- La Torrassa i amb la Costa d’Ivori. 
 
En aquest marc entenem l’EpD com una responsabilitat que engloba a diferents agents 
socials: ONG, pares, mares, escoles, educació no formal... Des d’aquesta perspectiva portem 
més de 13 anys promovent una acció educativa atenta a les noves demandes del context 
social, promovent la igualtat d'oportunitats, fomentant la convivència intercultural, obrint espais 
per afavorir l'articulació entre els diferents col·lectius de persones i cultures.   
 
Així doncs l'objectiu final de la nostra tasca educativa mitjançant les campanyes de 
sensibilització i de les estratègies d'EpD és fomentar la coresponasbilitat i mostrar que la 
nostra societat no es limita al nostre barri o ciutat, sinó que engloba tot el món i a tota la 
humanitat.  
 
És per aquest motiu que hem de treballar localment com referència en un context global, 
enfortint el coneixement i el respecte dels Drets Humans, la cultura de pau i unes relacions 
Nord/Sud basades en el respecte, el diàleg, la solidaritat i la paritat. La perspectiva de gènere 
és transversal en totes les nostres accions per promoure persones actives, responsables i 
crítiques en el sí de la nostra societat. 
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EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT  



 

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 
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* Continuïtat dels projectes que afavoreixen el 
coneixement i la comprensió dels Drets Humans i la 
cultura de pau. 
* Impulsar l'apoderament i l'estratègia GED en els 
projectes d'Educació pel Desenvolupament de la 
Fundació. 
* Fomentar la realització de projectes de 
sensibilització que promoguin el intercanvi entre els 
joves ivorians i catalans per fomentar la ciutadania 
global. 
* Impulsar la creació de material pedagògic útil als 
centres d'educació formal i no formal per el 
desenvolupament de les activitats d'EpD. 
* Promoure la participació ciutadana a través de 
metodologies participatives en el context relacional 
més pròxim (barri, ciutat). 
* Formar i conscienciar als joves, nens i nenes de la 
importància d'establir unes relacions solidaries i 
respectuoses amb a resta de cultures del món, a 
través de la potencialització dels tallers i activitats 
interculturals. 
* Enfortir i impulsar la relació entre escoles, organismes 
públics i privats i ONGd per apropar-nos a una 
estratègia d'EpD compartida. 
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Mira l’Àfrica és un projecte d’educació 
per al desenvolupament dirigit a infants i 
joves entre els 4 i 18 anys, que fomenta 
un aprenentatge participatiu, i amb 
l’objectiu promoure una ciutadania global 
crítica amb les relacions desiguals de 
poder que existeixen i que causen les 
injustícies socials entre el Nord i el Sud, 
centrant l’experiència en Àfrica en 
general i en la Costa d’Ivori en particular, 
i molt especialment en com  aquestes 
desigualtats afecten a l’Àfrica 
subsahariana. Amb la present acció hem 
volgut que els infants i el jovent 
adquireixin eines per establir quines són 
les causes que provoquen les relacions 
desiguals de poder entre el Nord i el Sud; 
donar a conèixer la realitat africana en 
general i de la Costa d’Ivori en particular; 
crear una societat civil activa en la 
creació d’accions a favor dels Drets 
Humans i la Cultura de Pau i fomentar la 
relació entre els agents educatius que 
treballen l’educació per al 
desenvolupament a Catalunya.   
 
La campanya s’ha estructurat a partir 
dels següents eixos: a. Àfrica en imatges. 
Treballant la deconstrucció del nostre 
imaginari estereotipat vers les  societats  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
africanes. b. Què fem nosaltres? Treballant 
les causes de les desigualtats existents 
entre el Nord i el Sud (relacions comercials 
injustes, espoli de recursos naturals, 
conflictes enquistats, ingerències dels 
països del nord...) i s’han posat les bases 
perquè les persones participants actuïn 
davant aquestes injustícies. Només actuant 
sobre aquestes podem posar solució als 
problemes que se’n deriven. 
 
 
 

MIRA L’ÀFRICA! 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
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26 Centres educatius participants. 

7 Localitats catalanes (Barcelona, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, 
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Cervelló i 
Tarragona) Municipis participants. 

2.000 Persones beneficiàries, infants i 
joves i el seu professorat i població adulta 
participant en accions obertes 

PROJECTE AMB EL SUPORT DE: 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  
Ajuntament de Tarragona 
Diputació de Barcelona 

 
La campanya 
compta amb una 
guia pedagògica 
per al professorat.  
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MIRA L’ÀFRICA! 
ACTUEM PER 
TRANSFORMAR 
LES  
INJUSTÍCIES 
SOCIALS 
 
VISITA EL 
BLOC: 
http://campanyes
akwaba.wordpre
ss.com/mira-
lafrica-actuem-
per-a-
transformar-les-
injusticies-
socials/ 
Trobaràs vídeos, 
fitxes 
didàctiques, la 
guía i el butlletí 
amb les 
conclusions de la 
campanya!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                           

 QUÈ FEM?:  Treballem l’EpD a través de 
campanyes, en aquest cas centrada en 
l’Àfrica. 
 
EIXOS DE TREBALL:  elaboració de 
materials pedagògics, tallers a les 
escoles i accions obertes de 
sensibilització adreçades a la ciutadania 
. 
 

 



 

MIRA L’ÀFRICA! 
LES PRINCIPALS ACTIVITATS 
 

ELABORACIÓ DE MATERIALS 

PEDAGÒGICS 

TALLERS A ESCOLES, BIBLIOTEQUES I 
D’ALTRES ESPAIS 

El primer any de la campanya es van crear els 
materials per fer els tallers i com a publicació 
principal: la guia pedagógica Mira l’Àfrica, un 
material de suport per al professorat.  
 
La guia serveix de Marc teòric per 
complementar els continguts vers la realitat 
africana, deconstruir estereòtips i comprendres 
les polítiques internacionals que desfavoreixen 
els països del Sud, les causes dels conflictes 
africans i les alternatives a aquestes regles del 
joc. 
 
El segon any s’ha elaborat l’exposició modular 
Mira l’Àfrica! Aquesta ha facilitat l’aprenentatge 
de l’alumnat i d’altra població de  l’Hospitalet 
de Llobregat a través de visites guiades a 
l’Auditori Barradas. 3 També s’ha instal·lat a 
Barcelona i a Tarragona. L’exposició,  un cop 
acabada la campanya es podrà sol·licitar a 
través del catàleg Talleritza’t. 
 
Tots els materials pedagògics elaborats es 
poden descarregar a través del nou bloc de la 
campanya.  
 

Els infants i joves i el professorat, han estat 
el nostre públic objectiu. Pensem que inserint 
l’educació per al desenvolupament en el 
contingut curricular, millorarem el 
coneixement i les actituds en les relacions 
Nord-Sud. 
 
La participació a les escoles ha estat en 
funció de l’interès de l’escola a través de dos 
tipologies d’accions: tallers puntuals i tallers 
continuats. 
 
En els tallers puntuals s’han realitzat tallers 
d’una temàtica i s’ha facilitat material per 
realitzar abans i aposteriori dels tallers. Els 
tallers continuats, han permès profunditzar 
en més d’una temàtica. En alguns casos 
integrant-los en una assignatura com 
educació per a la ciutadania o medi, cas de 
l’IES Eduard Fontserè i IES Vilumara de 
l’Hospitalet; gràcies al treball del curriculum 
flexible, cas  del Patronat Domènec de 
Barcelona o a través de jornades 
interdisciplinàries, cas de Jesuïtes del Clot 
 
D’altra banda a la ciutat de Tarragona, s’han 
realitzat tallers oberts en altres espais 
educatius com ara, a Biblioteques i al Parc 
de Nadal. 
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Persones beneficiàries: + de 2.000 Persones beneficiàries: + de 3.000 
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MIRA L’ÀFRICA! 
LES PRINCIPALS ACTIVITATS 
 

JORNADES  

 
La jornada es va realitzar al Centre Cultural 
Collblanc-La Torrassa el 31 de maig. Tenia per 
objectiu propiciar un espai d’intercanvi i reflexió 
entre professorat i membres d’entitats per tal 
de millorar les accions d’EpD. Aquesta activitat 
va ser clau per començar una coneixença i 
intercanvi entre educadors i membres d’ONG, 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.  
 
Va haver-hi un espai de formació amb Mawa 
N’diaye que va fer una ponència sobre 
l’Afrooptimisme, una altra visió sobre l’Àfrica. 
Una taula d’experiències educatives amb 
professorat de Barcelona i Hospitalet. 
Finalment, es van debatre i formular propostes 
vers el treball de la sensibilització sobre la 
diversitat cultural, el jovent i les desigualtats 
Nord/Sud. La dinamització de les taules de 
treball va anar a càrrec de tres entitats de 
l’Hospitalet: Mujeres Pa’lante, l’entitat de 
cooperació a Guinea Bissau SILO i Joves per 
la Igualtat i la Solidaritat (JIS). 
 
A la inauguració van participar representants 
dels ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i 
Barcelona, i es va concloure amb una festa 
intercultural. 

ACCIONS OBERTES 

Les accions obertes han permès arribar a 
una població més adulta i proporcionar 
eines per fomentar el seu compromís vers 
les desigualtats i les relacions Nord/Sud. 
 
A partir de les premisses de que els 
cinefòrums són una eina lúdica de 
sensibilització que mostren i fomenten la 
reflexió i el debat sobre continguts, no 
habituals en els mass media. Es van 
organitzar cinefòrums a l’aire lliure amb el 
grup local d’Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme al pati de la Fundació Akwaba.: el 
retorno a Hansala el 7 de juny i La pesadilla 
de Darwin el 14 de juny.   
 
En el mes de desembre, s’ha realitzat la 
formació adreçada a educadors i membres 
d’ONG sobre noves estratègies per la 
sensibilització comunitària  dinamitzada per 
l’Associació GRAMEN a Torrebarrina. Així 
com una acció oberta, el dissabte 21 de 
desembre al Parc de la Marquesa,  
anomenada Block Party. Aquesta 
innovadora metodologia serveix per 
fomentar la participació social de joves, no 
atrets per metodologies de sensibilització 
més tradicionals. 
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Persones beneficiàries: 40 Persones beneficiàries: 200 
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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, 
respectuosa i compromesa amb la diversitat.  
 
Les 31 activitats del Talleritza’t estan dividides en 5 blocs temàtics: diversitat cultural, cultura de pau i 
resolució de conflictes, consum responsable, relacions Nord/Sud i gènere. El catàleg inclou tallers, 
exposicions i un llistat de les nostres publicacions i materials educatius.  
 

 

 

TALLERITZA’T 
DIVERSITAT, CULTURA DE PAU I CONSUM RESPONSABLE 
 

 

 

 
www.talleritzat.wordpress.com 

www.fundacioakwaba.cat 

 

CONSULTA EL CATÀLEG 
I DESCARREGA’L  A:  
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Persones beneficiàries: 
 Prop de 3000 infants, joves i adults de diferents 
localitats de la província de Barcelona. Municipis i 
centres educatius de: Calella, Canovelles, 
Castelldefels, Centelles, Cornellà, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Montcada i Reixac, Viladecans, 
Santa Coloma de Cervelló.  
 

Talleritza’t ha format part del catàleg de la Diputació 
de Barcelona 2013:  
 
SENSIBILITZACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I LA 
COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: 
Aproximació a la Cultura Africana a través dels 
ritmes i la dansa.  

13 

QUÈ FEM:  Oferim a ens locals i centres educatius 
tallers d’Educació per al Desenvolupament per a
infants, joves i adults. 
 
EIXOS DE TREBALL:  5 blocs temàtics: diversitat 
cultural, cultura de pau i resolució de conflictes, 
consum responsable, relacions Nord/Sud i gènere. 

 

Amb el Talleritza’t duem una acció educativa de 

continuïtat a diverses localitats de la província de 

Barcelona on les administracions públiques han fet 

una aposta per l’educació per al desenvolupament.  

Alguns d’aquests ajuntaments són: Castelldefels, 

Esplugues de LLobregat, Gavà, Montcada i Reixac, 

Viladecans.  
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 Els projectes i activitats que promovem a l’àrea de cooperació local tenen com a objectiu  afavorir la 
convivència i la participació de les persones  a la nostra societat com a eina de transformació social. 
 
Treballem a partir de quatre àmbits:  

• Àrea d’Acollida i Formació 
• Àrea d’Inserció laboral 
• Punt Òmnia  
• Baturrassa. 

 
Els nostres projectes estan adreçats a l’atenció d’aquelles persones i col·lectius que es troben en 
situació de vulnerabilitat social. Potenciem el seu apoderament perquè siguin protagonistes dels seus 
propis processos personals, fomentant  l’adquisició de la responsabilitat i l’autonomia des de diferents 
àmbits: socials,  formatius i  d’inserció sociolaboral 
 
Treballem per afavorir l’acollida i  a la inclusió social i laboral mitjançant la formació,  la sensibilització i 
una atenció integral. L’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la participació ciutadana són la nostra 
prioritat 
 
La realitat d’aquest any 2013, manca de feina i atur de llarga durada, unit a altres carències com 
l’absència de xarxa familiar, recursos personals, etc., empeny a un gran número de persones cap a un 
espiral de marginació i d’exclusió social És això  el que ens mou  a treballar en la  creació  de nous 
recursos per a aquestes noves necessitats, nous perfils i noves situacions. 
 
El treball en xarxa, la coordinació i la derivació als serveis que ofereix la ciutat  ha  estat  clau per tal de 
donar  resposta  a la millora de les condicions de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes. Es pot 
destacar en aquest sentit la nostra participació en una nova  associació, Anadromes, de la qual formen 
part juntament amb 5 entitats més de la ciutat.  
 
L’ Associació Anadromes es crea amb la finalitat d’assolir una millora en les actuacions de l’àmbit de la 
inclusió social i laboral de les entitats al territori. Suposa un pas important i una manera de fer i 
avançar, unifiquen esforços, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 
 
 

 

COOPERACIÓ LOCAL  
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L’ àrea d’ Acollida i Formació  incideix en tres factor centrals per 
al procés d’integració de les persones nouvingudes: l’ idioma, el 
treball i les xarxes socials. 
 
Donada la diferència cultural i  el desconeixement de les 
llengües, l’ incorporació a la societat d’ acollida suposa  un 
procés lent  no exempt de dificultats de tot tipus: lingüístiques, 
legals, de manca de xarxes socials, desconeixement de 
l’entorn, etc. 
 
Per a la societat receptora,  el procés cap a la interculturalitat 
esdevé un repte que passa per tractar d’atenuar aquestes 
dificultats immediates i per la realització d’una correcta acollida  
en els camps socials, legal, educatiu i d’habitatge. 
La situació actual exigeix dotar de noves competències i 
capacitats a la gent que atenem per tal de que puguin fer front a 
les dificultats que es troben en el seu procés cap a la integració 
social.  
 
L’apoderament com a procés de creixement personal, 
l’autonomia i la responsabilitat són alguns dels objectius que 
treballem des de l’àrea. 
Promovem espais de participació com a eina de cohesió social i 
treballem per afavorir una societat intercultural basada en el 
diàleg, el respecte mutu i la convivència. 
 

 ÀREA D’ACOLLIDA I FORMACIÓ 
 PER A PERSONES NOUVINGUDES 
 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 
 * Millorar la qualitat de vida de les persones nouvingudes a la nostra ciutat, afavorint la seva integració 
sociolaboral i contribuint a la convivència i la cohesió social. 

 
* Orientar,  assessorar i informar a les famílies sobre els diferents serveis i recursos que ofereix la 

ciutat  sobre temes legals, formatius, laborals i d’oci.  
 
* Adquirir destreses comunicatives per relacionar-se amb l’entorn, lingüística i  culturalment amb 

autonomia. 
 
* Donar a conèixer els costums i altres aspectes culturals, amb la finalitat d’afavorir una societat 

intercultural en confrontació amb les actituds de racisme i xenofòbia, tot treballant per la igualtat de 
drets i deures de la població en general. 

 
* Oferir orientació i informació a les persones que es troben en procés de recerca de feina sobre els 

recursos laborals per tal de afavorir la seva incorporació  al món aboral.  
 
* Afavorir  la igualtat entre homes i les dones treballant des de la transversalitat la perspectiva de 

gènere. 
 
*  Promoure un treball en xarxa amb els diferents serveis que actuen al territori. 
 

PER UNA SOCIETAT  
INTERCULTURAL, BASADA EN 
EL RESPECTE DE LA 
DIFERÈNCIA I EL DIÀLEG 
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 PROJECTE AMB EL SUPORT DE:  
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 Persones beneficiàries: 725 

 EIXOS DE TREBALL 
 
• Acollida i assessorament 
• Formació 
• Coneixement de l’entorn 
• Orientació laboral i jurídica 

 

QUÈ FEM :  

ACOLLIDA I FORMACIÓ COM ACOMPANYAMENT EN EL 
PROCÉS D’INSERCIÓ DE LES PERSONES NOUVINGUDES 

• Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Àrea de 
Seguretat Comunitària i Civisme 

• Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar 
Social i Família. Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària. Direcció General per a la Immigració. 

• Diputació de Barcelona 
 

  Persones beneficiàries: 621 
  

   

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

PROJECTE AMB EL SUPORT DE :  

  

 
 SERVEI D’ACOLLIDA   
 

Té com a finalitat afavorir la incorporació a la 
societat  de les persones i famílies  
nouvingudes. El seu objectiu és el d’oferir 
les eines i els instruments necessaris per a 
generar estratègies que facilitin i afavoreixin 
la seva integració social. 
 
Es realitza una atenció integral i s’ofereix un 
espai personalitzat on s’informa i orienta 
segons les seves necessitats. És en aquest 
moment  on la persona es pot vincular a 
l’entitat a través de la participació a les 
activitats que es realitzen. 
 
La coordinació i el treball en xarxa amb 
altres serveis i recursos de la ciutat tant 
municipals com del teixit associatiu del 
territori on actuem, permeten fer una atenció 
integral a la persona i per  tant millorar la 
seva qualitat de vida. 

  

 

L’objectiu dels cursos és el donar eines per 
afavorir la integració social. 
 
 La capacitació en competències lingüístiques i 
comunicatives es treballa des d’una metodologia 
activa, vivencial  i participativa a partir de temes 
d’interès dels propis alumnes . 
 
Treballem per promoure l’autonomia de les 
persones nouvingudes en les activitats de la vida 
quotidiana.  
 
Fomentem espais de convivència i interculturals 
on les persones es senten reconegudes i poden 
compartir i reflexionar a partir de situacions 
viscudes. 
 
Als cursos es realitzen activitats fora de l’aula 
per tal de promoure el coneixement de la seva 
ciutat i del seu  l’entorn  més proper. 
 
Realitzem cursos en horari de matí, tarda i nit. 
Aquest any s’han organitzat 26 cursos 

APRENENTATGE  LINGÜÍSTIC. CURSOS DE 
COMUNICACIÓ 
 

Persones beneficiàries: 421 



 

SERVEIS  
PER A PERSONES NOUVINGUDES 
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CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL  
DE CATALUNYA  

Aquesta activitat consisteix en la realització 
de tallers en els quals es dóna informació 
sobre els diferents aspectes que configuren 
el funcionament social del nostre país: 
l’empadronament, els sistema sanitari, el 
sistema educatiu i procés d’escolarització, 
aspectes socials, culturals, laborals, 
vivenda...  
 
A més es dóna informació sobre les 
diferents entitats, recursos i equipaments 
del barri i del conjunt de la ciutat per tal de 
que la persona adquireixi l’autonomia 
suficient per a poder adreçar-se al recurs 
adequat segons les diferents  situacions 
que se li plantegen a la vida quotidiana. 
 
Els tallers estan adreçats a persones que 
han arribat recentment al nostre país.  

  Persones beneficiàries: 36 

  

 
ASSESSORAMENT LABORAL I 

D’ESTRANGERIA 

 

El Servei Laboral orienta, assessora i  
ofereix informació a aquelles persones 
que donada la manca de competències 
bàsiques no poden incorporar-se de 
forma immediata al món laboral.   
 
Aquest servei és molt valorat per tots els 
usuaris i usuàries que troben en ell  
recolzament  i destaquen el fet de poder 
accedir a  un espai on sentir-se 
acompanyats  i orientats en una situació 
tan adversa com és la d’haver front a un 
procés moltes vegades desconeguts i 
sense  els recursos i la informació 
necessària sobre el funcionament laboral 
al nostre país.  
 
Dins d’aquest servei es potencia  la 
realització de cursos lingüístics,  tallers 
d’informàtica i es promou les TIC coma 
eina d’inclusió i d’ inserció sociolaboral. 
La formació en Internet, informàtica 
bàsica, recerca activa de feina, etc., son 
competències bàsiques i necessàries 
per a totes les persones que es troben el 
procés de recerca de feina.  
 

El servei jurídic, dona  informació 
jurídica, assessorament i orientació legal 
en matèria d’estrangeria  a totes 
aquelles persones que per les seves 
circumstàncies personals la necessiten i 
no poden accedir-hi 
 

  Persones beneficiàries: 200 
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ÀREA D’INSERCIÓ LABORAL 
ACOMPANYAMENT EN LA RECERCA DE FEINA 

 La realitat amb la quals en hem trobat al llarg d’aquest any 2013, i els  
darrers anys,  ens mou   a donar resposta a noves necessitats, nous 
perfils i noves situacions de pobresa i marginació. 
La manca de feina, l’atur de llarga durada , unit a altres carències 
com una manca de xarxa familiar i social,  empeny a la persona cap a 
un espiral  d’exclusió social. 
 
A l’àrea d’inserció laboral afavorim processos d’inclusió sociolaboral i 
lluitem contra les situacions que generen pobresa i marginació. 
Realitzem programes d’orientació i inserció a persones que es troben 
en procés de recerca de feina. Donem suport, orientació i 
acompanyament individualitzat i en grup, en el procés d’incorporació 
al món laboral. 
 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 
 

 

Persones beneficiàries: 256 
 

  

Millorar l'ocupabilitat de les persones en risc d'exclusió social i laboral, mitjançant la 
capacitació en competències bàsiques i l`ús de les noves tecnologies, com a eines de recerca 
de feina que possibilitin la seva inserció al mercat laboral i afavoreixi la seva autonomia en la 
recerca de feina activa. 
 

 QUÈ FEM: 
PROJECTE INSERTA'T: FORMACIÓ I NOVES 
TECNOLOGIES, EINES CLAU PER A LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 

 PROJECTE AMB EL SUPORT DE : 
• Fundació La Caixa 

 

EIXOS DE TREBALL: 
• La formació en competències bàsiques, eines 

de comunicació i habilitats socials, per tal 
d'aconseguir la incorporació al mercat de 
treball. 

• Oferir un dispositiu integral de referència a la 
ciutat de  l'Hospitalet,  
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FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES, EINES 
DE COMUNICACIÓ I HABILITATS SOCIALS 
 

El projecte Inserta't ha dotat les eines necessàries per 
aconseguir una recerca activa de feina efectiva i 
eficient, als col·lectius amb risc d'exclusió social. Per 
tal d'aconseguir aquest s’ha realitzat  formació en les 
competències bàsiques, i l'apropament a les noves 
tecnologies. 
 
Destaquem  l'alt grau de satisfacció dels  usuaris/es. 
Ha estat un projecte molt participatiu, amb molta 
implicació de tots els professionals i serveis  de 
l'entitat i això s'ha reflectit en  l'elevat grau  de 
satisfacció personal dels beneficiaris, que han trobat 
un espai on a prendre, formar-se, integrar-se, sentir 
que formaven part d'un col·lectiu, tot i que el punt de 
partida quan s'acostaven a l'entitat era  la recerca de 
feina. 
 
Hem  impulsat a les persones a descobrir el seu 
potencial, les seves habilitats i els seus talents, això 
ha implicat acompanyar-los i capacitar-los perquè la 
recerca de feina acabi sent reeixida .  El projecte està 
basat fonamentalment en un treball molt personalitzat 
després de la primera entrevista es realitzen tutories 
individualitzades d'orientació personal, formativa i 
professional. Un cop detectades les necessitats, es 
deriva l'usuari/ària  al recurs més adient. Durant 
l'itinerari s'elabora el cv, la carta de presentació, es 
prepara una entrevista de feina, etc 



 

EL PUNT ÒMNIA 
INCLUSIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LES TECNOLOGIES 
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QUÈ FEM?: TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ COM A 
EINA DE PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL 

252 PERSONES BENEFICIÀRIES  

46 CURSOS REALITZATS  

1960 USOS ORDINADORS 

305 SESSIONS REALITZADES  

PROJECTE AMB EL SUPORT DE: 
Generalitat de Catalunya.  
Departament de Benestar Social i Família.  
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària  

EIXOS DE TREBALL:  
 
APRENENTATGE: Es desenvolupa una oferta 
formativa per garantir que totes les persones obtinguin 
una formació bàsica en el camp de les tecnologies de 
la informació i comunicació que els permeti participar 
en la societat actual. Aquests tallers i monogràfics 
s’adeqüen a les necessitats, interessos i coneixements 
previs de les persones destinatàries.  
 
INSERCIÓ SOCIAL: Es treballa des de dues 
perspectives, per una banda s’ofereix una oferta 
formativa per a que les persones en procés de recerca 
de feina puguin utilitzar els recursos de la xarxa com a 
mitjà d’accessibilitat al món laboral. Per altra banda, es 
treballa de manera coordinada amb el servei 
d’orientació sociolaboral de l’entitat (i d’altres entitats i 
serveis del territori), per crear itineraris personalitzats 
per a millorar els coneixements i competències de 
cada persona, augmentant així les seves possibilitats 
d’incorporació al món del treball.  
 
TREBALL COMUNITARI: Es facilita el lliure accés a 
persones, entitats, grups i col·lectius del territori per a 
generar dinàmiques de convivència i d’intercanvi dins 
del territori. Aquests vincles també es promouen a 
l’espai virtual, mitjançant la participació en diverses 
xarxes virtuals (les seves xarxes personals, les 
plataformes d’altres projectes del territori o de la Xarxa 
Òmnia). 
 
ACCESSIBILITAT: Es garanteix l’accés al programa 
socioeducatiu del Punt Òmnia des del principi 
d’universalitat però atenent a les necessitats 
específiques de cada persona.  
 

El Punt Òmnia de la Fundació Akwaba és un programa de prevenció, promoció individual i participació 
comunitària, que es desenvolupa des de la coresponsabilitat entre la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Akwaba com a entitat del Tercer Sector i el 
veïnat de Collblanc-La Torrassa. Des del 1999, el Punt Òmnia ha treballat per una utilització de les TIC 
com a eines d'inclusió social, posant atenció tant en la capacitació tecnològica com en les oportunitats 
que les TIC ofereixen per a millorar la qualitat de vida de les persones, així com per generar escenaris i 
relacions que afavoreixin la creació de xarxes socials i de veïnat.  

Ens plantegem l'alfabetització digital com un conjunt d'accions formatives adreçades al 
desenvolupament d'habilitats i l'adquisició de competències tècniques, socials i ètiques que permetin 
entendre i participar a l'alumnat en un món cada vegada més complex i amb una gran varietat 
d'informacions i serveis mediatitzats per les TIC. L'oferta formativa s'ha dissenyat sempre situant les 
persones en el centre del procés d'aprenentatge. En funció dels interessos i de les necessitats de la 
persona/família/col·lectiu del territori, però promovent un ús reflexiu i crític de les TIC per cercar, 
analitzar i avaluar la informació rebuda pels mitjans de comunicació, per generar coneixements propis de 
manera creativa, per contribuir a la creació de coneixements compartits i per resoldre problemes i 
prendre decisions de la vida quotidiana. 
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* Manteniment de la participació en la Federació Catalana de Voluntariat Social i en la Coordinadora Catalana 
de Fundacions. 

* Participació en L’Hospitalet: espai de debat, en la programació de diferents xerrades sobre l’actualitat política 
(eleccions locals i autonòmiques). Aquest espai es realitza en col·laboració amb 3 quarts x 5 quarts, Llibreria 
Perutxo, Cine-Club, Centre d’Estudis de l’Hospitalet i Taller Pubilla Kasas. 

* Manteniment del treball conjunt amb les ONG i associacions de la ciutat, especialment amb Ítaca, JIS i JOC. 

* Participació activa en la comissió d'entitats del barri i en el desenvolupament del Pla integral per al barri de 
Collblanc-la Torrassa amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de tots els veïns i veïnes del barri, 
especialment d'aquells que pateixen més dificultats. Dinamització i coordinació de l’àmbit social i sanitari i 
participació en l’àmbit d’educació, cultura i esports i en el d’urbanisme i habitatge de la Comissió d’Entitats. 
Participació en la negociació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet . 

* Participació en el Consell Municipal de Cooperació de L’Hospitalet de Llobregat 

* Participació en el Consell Municipal de Cooperació de Tarragona 

* Participació en la Coordinadora d’ONG de Tarragona  

* Participació en la Comissió de Festes de Collblanc- La Torrassa, col·laborant en l'organització de la XIII Festa 
de la Diversitat. 

  

 



 

 

 

EIXOS DE TREBALL  
PUNT ÒMNIA 
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OBJECTIU GENERAL  
 
Promoure la inclusió i la cohesió social 

22 

 

 

  

 

APRENENTATGE 
 

L'oferta formativa del Punt Òmnia de la 
Fundació Akwaba està dissenyada per 
promoure un aprenentatge significatiu en 
funció de la demanda, necessitats i interessos 
de les persones usuàries de l'entitat. Posant 
èmfasi en:  
 
-Fer que l’alumnat aprengui de manera activa. 
-Fer que les persones usuàries construeixen 
el seu aprenentatge a partir de coneixements 
previs. 
-Fomentar un aprenentatge col·laboratiu i 
dialogic. 
- Les activitats d’aprenentatge estan basades 
en necessitats, interessos significatius per la 
seva vida quotidiana. 

 
El programa de formació es desenvolupa a 
partir de dues línies d’actuació: 

 
Tallers d’alfabetització digital bàsica (Pas a 
pas; informàtica bàsica, Escriptura creativa, 
Òmnia Chef i Processador de textos) 
 
Tallers amb continguts més avançats com  el 
de xarxes socials, aquest taller afavoreix 
l'autonomia digital de persones adultes i gent 
gran respecte a l'ús lúdic i social d'Internet.  

 

Vol garantir que totes les persones obtinguin 

una formació bàsica en el camp de les 

tecnologies de la informació i comunicació. 

L'oferta formativa del Punt Òmnia de la 

Fundació ha estat dissenyada en funció de la 

demanda, necessitats i interessos de les 

persones usuàries de l'entitat.  

 

El programa de formació es desenvolupa a 

partir de dues línies d’actuació: 

 

- Tallers d’alfabetització digital bàsica 

(Informàtica comença, Continuem amb 

l’informàtica, Avui toca dictat i Processador 

de textos) 

 

- Tallers amb continguts més avançats com el de 

disseny gràfic per apropar a les persones 

usuàries a les eines lliures i promoure una 

alfabetització digital des d'una vessant 

pràctica, creativa, socialitzadora i de 

participació ciutadana. 



 

  

 

 

 
 

 

EIXOS DE TREBALL  
PUNT ÒMNIA 
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ACCESSIBILITAT TREBALL COMUNITARI 
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TROBADA ÒMNIA: LA COMUNITAT 

VISITA EL BLOC I EL FACEBOOK: 

www.omniaakwaba.wordpress.com 
www.facebook.com/puntomnia.akwaba 
 

El Punt Òmnia és un espai de participació 
ciutadana, per tant s’ha de garantir el lliure 
accés de qualsevol persona, sense tenir en 
compte el seu gènere, edat, cultura de 
procedència, creença religiosa, mobilitat física 
o capacitat intel·lectual.  

Les persones usuàries del Punt Òmnia es 
caracteritzen per una gran diversitat. Els 
continguts, els formats i les metodologies 
d’aprenentatge respecten les necessitats, 
interessos i capacitats personals, però sempre 
des d’un principi d’universalitat.  

El Punt Òmnia es planteja una pràctica 
pedagògica inclusiva, preocupada pels 
aprenentatges tecnològics però també pels 
aprenentatges de caire social i ciutadà.  

Incorporat al procés d’aprenentatge de les TIC 
tota la diversitat cultural, generacional, 
corporal, de coneixements, competències… 
l’aula esdevé un espai de diàleg i d'intercanvi, 
que després es desplaça a la vida quotidiana 
d'aquestes persones al barri, promovent veïnat 
i convivència.  

El Punt Òmnia és un recurs comunitari que 

que facilita el lliure accés a l’àula a qualsevol 

persona, entitat, grup o col·lectiu per garantir 

l’aprenentatge de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació, i per tant la 

participació en la societat actual, cada vegada 

més mediatitzada.  

 

Un dels objectius del Punt Òmnia és 

Incrementar la participació i el sentiment de 

pertinença a la comunitat. En aquest sentit es 

creen sinèrgies amb altres entitats i serveis 

per enfortir el teixit associatiu i la xarxa 

d’agents que treballen pels mateixos objectius 

al territori.  

 

La perspectiva comunitària també està present 

diàriament a l’aula. Les activitats contemplen 

la socialització i la participació per a generar 

afectes i vincles de veïnat.  

 

La comunitat també es genera a l’espai virtual, 

formant part de la Xarxa Òmnia, un plataforma 

on compartir experiències, recursos i 

coneixements amb la resta dels Punts Òmnia 

de Catalunya.  

Les trobades Òmnia són una nova iniciativa de l’any 2013. Tot i que ja es realitzaven activitats 
conjuntes entre els diferents tallers o amb la resta de persones que participen de la Fundació 
Akwaba, aquest any 2013 hem formalitzat aquestes trobades, incorporant-les a la programació i als 
objectius pedagògics.  

Coincidint amb la finalització de cada quadrimestre s’ha programat una trobada del conjunt de 
persones que participen en cadascun dels tallers. Aquestes trobades es consideren com reunions 
familiars, per tant, es convida a que l’alumnat vingui acompanyat de la seva família, ampliant així el 
cercle de la comunitat Òmnia.  

Les trobades s’organitzen amb dinàmiques, jocs, lectures de poesies, cançons, concursos de cuina, 
ginkanes tecnològiques, mostres dels treballs realitzats... aprofitant tots els coneixements de les 
persones que constitueixen la comunitat Òmnia.  

Aquestes trobades són una bona oportunitat per promoure ciutadania i convivència, al mateix temps 
que augmenten l'autoestima i les ganes d'aprendre de l’alumnat.  



 

 

BATURRASSA 
MÚSICA COM A MITJÀ DE PARTICIPACIÓ 
 

La Baturrassa som un col·lectiu de veïnes, veïns i amics del barri de Collblanc La Torrassa que volem  
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, sobretot, apropar-nos al jovent del nostre barri. Ho 
estem  fent mitjançant una formació musical com la batukada. 
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* Tenir una petita experiència de convivència veïnal entre les diferents realitats del barri (gent gran, 
joves, agents socioeducatius, entitats...) 
 
* Reivindicar i demostrar les diferents potencialitats del barri a través de la música. 
 
* Participar activament en les festes del barri. 
 
* Crear un espai de trobada Intergeneracional: amb diferents edats  i experiències de la vida. 
 
* Generar oportunitats de diàleg, per a conèixer a l’altre, per a trobar-nos i per sortir de les rutines. 
 
* Fer Xarxa: que ens connecti a tots i totes els participants i els que ho contemplin des de fora. 
 
* Veïnat: que la paraula veïnat soni encara millor  

 
* 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. 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 
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      XIX FESTA DE  LA DIVERSITAT 
      L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

El dia 9 de juny Akwaba va participar un any 

més  a la Festa de la Diversitat de l’Hospitalet. 

La nostra entitat va organitzar diferents activitats,: 

 

• Taller de henna 

• Taller de trenes africanes� 

• Estand informatiu  

• Venda d'artesania Africana� 

• Elaboració de Mostres gastronòmiques 

interculturals de República Dominicana, 

Marroc i Àfrica 

• Curtmetratge: Binta i la gran idea 

 

Aquesta festa de la diversitat va ser el marc on  vam  fer la 
celebració del  traspàs de la presidència de la Fundació Akwaba. 
  
Bibiana Marín  que havia estat la presidenta des de l’any 2009 feia el 
traspàs a Daniela Vilarasau  que comença una nova etapa amb 
molta il·lusió i molta empenta.  
 
Les dues van rebre l’estimació  i l’agraïment de  totes  les persones 
que formen la comunitat d’ Akwaba, patrons i patrones, voluntaris i  
voluntàries, treballadores, amics i amigues ... 
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FEM XARXA! 

 

 • Centre de Recursos per a l’’ocupació de l’Hospitalet 

• Consorci per a la Normalització lingüística 

• Universitat de Barcelona 

• Universitat Autònoma de Barcelona 

• Universitat Oberta de Catalunya 

• IES Vilumara 

 

COL·LABORA  

 

  

 

 

 

• Manifest pel dret a una educació trasformadora.   

• Campanya pobresa zero 

• Manifest de consens de la plataforma unitària contra les violències de gènere. 

• Comissió de l’Hospitalet promotora de la ILP Renda garantida ciutadana 

 

 ADHESIONS A CAMPANYES 

26 

 

 
• Federació Catalana d’ONG 

• Federació Catalana del Voluntariat Social 

• ECAS. Entitats Catalana d’acció social 

• L’Hospitalet a debat 

• Espai de ciutadania 

• Associació Anadromes 

• Xarxa Anadromes 

• Xarxa de Punts Omnia de Catalunya 

• Pla de desenvolupament Comunitari 

• Comissió d’entitats Collblanc- la Torrassa  

• Unitat contra el el feixisme i el racisme 

• Consell de Districte II 

• Consell Social de Ciutat   

• Coordinadora d’ONG de Tarragona 

• Consell Municipal de Cooperació Internacional i 

Solidaritat de Tarragona 

 
 

  FORMEM PART  
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QUI RECOLZA LA 

NOSTRA FEINA? 
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FES-TE SOCI   Tel. 93 4407696 akwaba@fundacioakwaba.cat 
            
            FES UNA DONACIÓ           La Caixa 2100 1353 90 0200042371  
  

FES-TE VOLUNTARI   formacio@fundacioakwaba.cat 

COL·LABORA AMB NOSALTRES 
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COMPTES CLARS 

Aportacions Privades € 14.800,00 

Subvencions Públiques € 146.622,89 

Activitats Pròpies € 49.356,06 

Donatius € 3.812,10 

INGRESSOS TOTALS € 214.591,05 

 

  NATURALESA INGRESSOS 

Donatius

Aportacions
Privades

Activitats Pròpies

Subvencions
Públiques

Serveis Exteriors i Altres € 28.520,12 

Projectes Internacionals € 47.000,00 

Projectes Locals € 130.230,67 

DESPESES TOTALS € 205.750,79 

 

  NATURALESA DESPESES 

Serveis Exteriors i
Altres

Projectes
Internacionals

Projectes Locals



 

 

 


