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Amb la diversitat 
multipliquem oportunitats 
 
Diversitat i oportunitats, dues paraules que han guiat la 
nostra tasca aquest any 2016 i que han estat presents en el 
nostre dia a dia a l’hora de fer, planificar i organitzar.

Diversitat perquè valorem la riquesa que ens fa créixer 
i aprendre constantment. Diversitat com a element que 
juntament amb el diàleg intercultural i la perspectiva 
de gènere afavoreix la construcció d’una societat sense 
discriminacions i una comunitat compromesa. Diversitat 
des de la interacció com a eina per evitar les desigualtats i 
l’exclusió social. Diversitat com a generadora d’oportunitats.

I és justament aquí, en les oportunitats, on posem el 
nostre esforç, la nostra dedicació i el nostre treball. Facilitar 
oportunitats ha estat el motor que ens ha mogut i ens ha 
animat a seguir ajudant aquells que més ho necessiten.  

Descobrir expectatives, crear possibilitats, donar recursos a 
les persones que es troben en situació de més vulnerabilitat 
ha estat la prioritat de la Fundació Akwaba. En aquest sentit 
valorem molt especialment els projectes formatius i de 
capacitació, les campanyes socioeducatives i el foment de 
la participació com a eines de cohesió, d’integració social i 
laboral i de canvi cap a la justícia global que hem realitzat al 
llarg d’aquest any.

L’èxit d’aquests projectes no hauria estat possible sense 
l’atenció personalitzada, l’acollida, l’acompanyament i la 
dedicació de tot l’equip que un any més, i malgrat la crisi, 
ha continuat aportant creativitat i enginy per dur a terme 
tots els projectes i fer possible la participació d’infants, joves, 
adults i gent gran de l’Hospitalet de Llobregat i de més 
ciutats en les nostres activitats. 

Agraïm a totes les persones, entitats i institucions públiques 
i privades que ens han donat suport i us animem a continuar 
fent-ho aquest 2017, en què celebrarem tots plegats el 25è 
aniversari de la Fundació Akwaba.

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

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

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

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

solidaritat  
integració  
capacitació 
coresponsabilitat

Akwaba
Fundació
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acollida i formació

l’any en dades
840 

persones  
participants

480  
participants  

Activitats d’Acollida  
i Formació

137 
participants  
Activitats del  
Servei Jurídic

223 
participants  
Activitats del  
Servei Laboral

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

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

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

actuacions 
Servei d’Acollida i Formació
Informació, orientació i acompanyaments 
4 tallers, coneixement de l’entorn
18 cursos, de català, castellà i alfabetització 
2 sessions, prevenció de la salut 
Sortides culturals a museus, biblioteques 
i fires
IV caminada popular: Dia Internacional de 
la Dona
Preparació a l’examen de Nacionalitat
Reforç escolar per a infants i joves 
Activitats d’estiu per a nens i nenes

Servei Laboral
1 curs, d’Atenció al client 
4 cursos, de cambrera de pisos i neteja de 
grans superfícies 
Orientació i acompanyament en la recerca 
de feina 
2 cursos, Anglès bàsic 
2 cursos, Francès bàsic  

Servei Jurídic
Assessorament en temes d’estrangeria i 
laboral
Sessions i xerrades informatives

+formació +inclusió social

Mari Luz 
García 
Voluntària
“Fa vuit anys i 
per casualitat em 
vaig ficar al món 

del voluntariat, vaig entrar  a 
la Fundació per curiositat i 
he acabat sent un més d’ells. 
Cada dia aprenc una cosa més 
dels meus alumnes, ells ens 
donen la força per seguir, ells 
són el més important.”

Carmelina  
Colman 
Alumna curs 
laboral 
“Estuve dos años 
sin trabajo, por 

medio de una amiga conocí 
la Fundación Akwaba, hice un 
curso de Camarera de Pisos 
con prácticas en un hotel y 
del mismo hotel me llamaron 
para trabajar. Ha sido muy 
buena experiencia, ayudan 
mucho a la gente y conozco 
muchas personas que vienen 
y encuentran trabajo.”

destaquem  Els cursos laborals iniciats aquest any els quals han aconseguit 
la inserció al mercat laboral de 46 dones en risc d’exclusió social. Això ha estat possible 
gràcies a la col·laboració amb diferents empreses i comerços de la ciutat.
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l’any en dades
1.752 
alumnes

182  
sessions

formatives

100  
professorat

28  
centres 

educatius

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

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

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

actuacions 
talleritza’t projecte socioeducatiu 
organitzat en 5 eixos temàtics: drets 
humans, cultura de pau, sostenibilitat, 
génere, interculturalitat. 
talleritzat.wordpress.com

51 sessions formatives a 19 centres educatius
1.343 alumnes, 48 professors/es i 5 talleristes
3 accions: màscares i danses africanes i 
capoeira (espectacles en fires i festes).
Castellbisbal, Cerdanyola del V., Cornellà de Ll., 
Esplugues de Ll., Gavà i Montcada i Reixac.

#desfemlesdesigualtats 
Aprenentatge creatiu per una ciutadania 
global. Campanya d’EpD de drets humans 
i aprenentatge servei adreçada a infants i 
joves de 10 a 17 anys. 
desfemlesdesigualtats.wordpress.com

46 sessions formatives a 3 centres educatius
137 alumnes, 9 professors/es i 4 educadors/es
1 acte de cloenda 
2 cartes d’incidència política
5 accions comunitàries d’aprenentatge servei
3 col·laboracions amb entitats
Barcelona.

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

85 sessions formatives a 6 centres educatius
272 alumnes, 43 professors/es, 10 membres 
AMPA i 10 educadores
2 actes de cloenda
15 accions de sensibilització a les comunitats 
educatives
2 cinefòrums a la fresca
Tarragona i L’Hospitalet de Ll.

+drets humans +diversitat

Aura
Alumna de 6è
Escola Patronat 
Domènech, 
Barcelona

Participant a #desfemlesde-
sigualtats - 2a fase. “Acció 
transformadora. Consum 
responsable.”

“Avui hem fet una excursió amb Akwaba i 
a mi el que m’ha agradat més és la visita 
a la fruiteria per què ens han ensenyat 
el consum responsable i que els produc-
tes són ecològics, d’on venien, qui les 
cultiva-va, el contracte... i m’ho he passat 
molt bé.”

Ahmed  
Alumne de 
3r Institut 
Margarida Xirgu, 
l’Hospitalet de 
Llobregat

 
Participant a #niuniformesni-
etiquetes - 1a fase. “Incidèn-
cia a la comunitat educativa.” 
“Crec que amb l’educació des de petits la 
situació anirà canviant; la discriminació es 
pot parar.”

destaquem  Sessions de formació amb professorat i AMPA sobre gènere 
i interculturalitat. Accions de transformació amb la comunitat educativa dels centres 
educatius participants.
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punt òmniaakwaba
què fem? Afavorim la inclusió 
social i la vinculació de les persones a la 
comunitat a través de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació.
Òmnia és un espai que participa, conjun-
tament amb la resta de dispositius del 
territori, en la consecució dels objectius 
d’integració i cohesió social de la població 
del seu entorn, desenvolupat des d’una 
perspectiva comunitària, intercultural i en 
equitat de gènere. 
http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/
omniaakwaba/
www.facebook.com/puntomnia.akwaba
https://twitter.com/omniaakwaba

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

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

actuacions 
Aprenentatge
17 sessions, Apropa’t l’ordinador 
33 sessions, Pas a pas informàtica bàsica 
30 sessions, Gestió de documents
25 sessions, Anglès perquè jo m’ho valc
12 sessions, Navegant per Internet
28 sessions, Libre Office Writer
17 sessions, Aplicacions útils: mòbils, tablets
17 sessions, Avui toca dictat
4 sessions, Grup de dones Tic

Ocupabilitat
15 sessions, Itinerari laboral i CV
36 sessions, Anem per feina 
25 sessions, Eines de Comunicació digitals
24 sessions, Accions ocupacionals, SOC 
 
Acció comunitària
4 sessions, Tallers de ball (Zumba) 
40 sessions, Espai infantil i Espai jove
23 sessions, Danzaesum. Ballar és salut
18 sessions, Fent teatre
32 sessions, Tastectic. Projecte derivació
9 sessions, Coral Òmnia
9 sessions, Cap a l’hort. Receptes saludables 
15 sessions, Casal d’estiu més petits i petites
2 sessions, Cine en Família

Giulia  
Lafasciano 
Voluntaria
“Mi experiencia 
en Akwaba ha 
sido muy intere-

sante y enriquecedora. Empe-
cé como voluntaria en enero 
2016 impartiendo un curso de 
alfabetización informática. 
Actualmente participo en el 
Espai Polivalent, donde las 
personas del barrio pueden 
disponer de los recursos nece-
sarios en relación a las TIC. Se 
trata de un espacio formado 
por gran diversidad de per-
sonas con un unico objetivo: 
aprender y compartir.”

Magdalena 
Rosell  
Alumna 
“Venimos al 
Punt Òmnia de 
Akwaba un gru-

po del Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Santa Eulalia 
para aprender informática. 
Empezamos jugando al Pingus 
para aprender a manejar el 
ratón. Ahora estamos apren-
diendo a crear carpetas y dar-
les un nombre, y realizamos 
juegos para familiarizarnos 
con el teclado, es muy entre-
tenido. Me gusta venir porque 
cambio de aires, me relaciono 
con mis compañeros y compa-
ñeras y aprendo informática.”

+cohesió social +acció comunitària 

l’any en dades
608 

sessions
383  

participants
68  

actuacions

4241
usos d’ordinadors 

37 
activitats

destaquem  Les accions comunitàries desenvolupades, generant activitats en xarxa 
amb altres Punts Òmnia del territori: Postals de Barri, Espai Social de Fabricació, Impressions 3D.
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ingressos 
Subvencions Públiques 115.204€

Aportacions Privades 3.481€

Activitats Pròpies 65.029€

Donatius Entitats Privades  16.482€

Total ingressos 200.196€

despeses 
Serveis Exteriors i Altres Despeses 68.582€

Ajuts Socials 3.459€

Despesa d’Activitat 13.058€

Recursos Humans 113.421€

Total despeses 198.520€

ACTIVITAT ÀREES AKWABA 2016

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

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

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

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

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

Presentació de la Guia APS, Pau, Drets Humans i Solidaritat. 
Ajuntament de Barcelona, Fundació Jaume Bofill i lafede.cat.  Taula 
d’experiències projecte #desfemlesdesigualtats.

Comissió de Treball Pla director de Cooperació Internacional. 
L’Hospitalet  de Llobregat 2016-19.

Ètica de la cura a les entitats. Lafede.cat i Candela.

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

hem participatcomptes clars

difusió d’Akwaba
•	www.fundacioakwaba.cat
•	www.facebook.com/

FundacioAkwaba
•	desfemlesdesigualtats.

wordpress.com
•	niuniformesnietiquetes.esy.es
•	talleritzat.wordpress.com

•	Butlletí Intercom: LaFede.cat
•	Butlletí Infoaccions: ECAS
•	Cooperació Taragona
•	TV L’Hospitalet 
•	BTV

RECuRSOS HuMANS
57%

AJuTS SOCIALS 
2%

SERVEIS EXTERIORS I 
ALTRES DESPESES
34%

DESPESA D’ACTIVITAT
7%

SuBVENCIONS 
PúBLIquES
58%

APORTACIONS PRIVADES 
2%

ACTIVITATS PRÒPIES
32%

DONATIuS  
ENTITATS PRIVADES
8%
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INGRESSOS DESPESES

ACOLLIDA I FORMACIÓ
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74.551

ÒMNIA

- 29.334

29.531

SENSIBILITZACIÓ

- 95.970

96.115

campanya d’éxit
CAMPANyA DE CROWDFuNDING SOLIDARI EN COL·LABORACIÓ AMB 
LA PLATAFORMA MIGRANODEARENA
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Carrer Llobregat 145 baixos · 08904 L’Hospitalet de Llobregat · Telèfon 934 407 696 
akwaba@fundacioakwaba.cat · www.fundacioakwaba.cat

formem part
LAFEDE.CAT ORGANITZACIONS  
PER A LA JuSTíCIA GLOBAL

XARXA GROGA DE L’HOSPITALET

FEDERACIÓ CATALANA DEL  
VOLuNTARIAT SOCIAL

ECAS. ENTITATS CATALANAS D’ACCIÓ SOCIAL

XARXA DE PuNTS OMNIA DE CATALuNyA

CONSELL DE DISTRICTE II

CONSELL SOCIAL DE CIuTAT  

ESPAI DE CIuTADANIA

ASSOCIACIÓ ANADROMES

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

COMISSIÓ D’ENTITATS COLLBLANC - LA TORRASSA 

uNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME

L’HOSPITALET A DEBAT

CONSELL MuNICIPAL DE COOPERACIÓ  
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT DE TARRAGONA

OBSERVATORI DE LA INFàNCIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

TAuLA DE SALuT L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

hem col·laborat
CENTRE DE RECuRSOS  
PER A L’OCuPACIÓ DE L’HOSPITALET

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜíSTICA

uNIVERSITAT DE BARCELONA

uNIVERSITAT AuTÒNOMA DE BARCELONA

ASOCIACIÓN DE ABOGADAS BOLIVIANAS

ASSOCIACIÓ CEPS PER A LA PREVENCIÓ I  
PROMOCIÓ DE LA SALuT

AMIC-uGT. ASSOCIACIÓ D’AJuDA MúTuA  
D’IMMIGRANTS A CATALuNyA

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

XARXA D’INTERCANVIS I  
CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET 

FuNDACIÓ CuADERNOS RuBIO

INPACTE

DEPARTAMENT D’ENSENyAMENT

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMuNITàRIA

SOC. SERVEI D’OCuPACIÓ DE CATALuNyA

CASAL DE GENT GRAN quATRE CANTONS

BOTIGA MONTSE IBÁÑEZ

MÉS FRESquES quE uN ENCIAM

GREDI - GRuP DE RECERCA EN EDuCACIÓ INTERCuLTuRAL

LO RELACIONAL. ASSOCIACIÓ PRàCTIquES 
COL·LABORATIVES 

DOuGLAS SPAIN, S. A

CLECE S.A.

NDAVANT S.A.

MuLLOR S.A.

HOTEL FAIRMONT REy JuAN CARLOS I;

VOLuNTARIS DE LA CAIXA

ens patrocinen


