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Convivim
 
Aquest any hem tingut l’oportunitat de reflexionar sobre el 
paper de la ciutadania i la seva capacitat de millorar la socie-
tat entorn al valor de la convivència.

Creiem que entre tots els aprenentatges que hem d’incorpo-
rar al llarg de la nostra vida, un d’ells és l’aprenentatge de 
conviure. Conviure, entre d’altres coses, és prendre consci-
ència de la nostra responsabilitat en els esdeveniments tant 
individuals com col·lectius que passen al llarg de la nostra 
vida. La convivència com valor d’una societat fa referència 
al camí per a la trobada cap a l’altra. Aquest camí però no el 
fem soles, sinó que acompanyem i som acompanyades. En el 
nostre dia a dia i en la nostra tasca socioeducativa sovint  
fem aquest acompanyament a persones que estan en situació 
de vulnerabilitat i exclusió social, a jovent, infants, persones  
migrades i gent gran. 

Pensem que la millor manera per fer possible una bona convi-
vència, és fer-ho des del respecte a les pròpies identitats,  
en una societat diversa, plural i intercultural com és la nostra; 
és treballar per la formació i estimular processos educatius; 
és ensenyar i aprendre a manejar les emocions i les dificultats 
que inevitablement sorgiran al llarg del camí. És entendre la 
diversitat com a motor de desenvolupament i de creixement 
personal i la diferència com a enriquiment col·lectiu i social. 

És en definitiva continuant caminant perquè a conviure  
també s’aprèn.

Gràcies a totes les persones que al llarg d’aquest any han 
estat al nostre costat, gràcies a aquelles amb les quals hem 
compartit situacions ja sigui d’èxit o de fracàs, gràcies a les 
que ens heu ajudat a tirar endavant els nostres projectes, les 
nostres activitats però sobretot els nostres somnis i el de tan-
tes persones que s’han apropat a la fundació buscant els seus. 

És el nostre desig per aquest nou any continuar aprenent 
a CONVIURE JUNTES.

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), compta amb un equip de tècniques, amb persones 
voluntàries, col·laboradores i alumnes en pràctiques. Tot 
aquest equip humà involucrat dia rere dia fa 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 
vulnerables“

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. 

els nostres 
valors
Solidaritat 
Diversitat 
Coresponsabilitat  
Equitat de gènere  
Pensament crític

Akwaba
Fundació
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acollida i formació

l’any en dades
821 

persones  
participants

651  
participants  

Activitats d’Acollida  
i Formació

138 
participants  

al Servei Laboral

32 
infants  

reforç escolar

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 tot treballat per 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 sense  
discriminacions, treballant per la inclusió i 
la cohesió social del nostre entorn.

actuacions 
Programa d’Acollida i Formació
Servei d’informació, orientació i acompanyament 
a persones nouvingudes
Tallers de coneixement de l’entorn i del 
funcionament de la societat catalana
Cursos d’aprenentage lingüístic i d’alfabetització  
Sessions de prevenció de la salut, autoestima
Sessions informatives en matèria d’estrangeria

Preparació a l’examen de Nacionalitat

Activitats comunitàries i participatives
Setmana de la Solidaritat
Festa de la Diversitat
Marxa del Dia Internacional de la Dona

Sortides i visites culturals

Servei Laboral
Orientació laboral i acompanyament  
en la recerca de feina
Sessions formatives en competències transversals
Programa Reincorporació al Treball

Cursos laborals 

Servei a l’Infància
Reforç Escolar per a infants: activitats 
d’aprenentatge i ajuda en les tasques escolars 
per a nens i nenes entre 6 a 12 anys.

+diversitat +xarxa social

Jamila  
Lamouifi 
Alumna Curs 
Alfabetització
“Estoy muy 
contenta de la 
fundació Akwaba, 

cada vez aprendo más. Ahora 
nos enseña Mari Luz ortogra-
fía: las palabras agudas, llanas, 
esdrújulas y la tilde. Eso es muy 
interesante para saber escribir sin 
faltas. También quiero agradecer 
a todos los voluntarios y volun-
tarias que dediquen su tiempo a 
enseñar a la gente.”

Agustín  
García 
Voluntari 
“A veces me 
preguntan “¿qué 
es eso de Akwa-
ba?” La mayoría 

de las veces respondo diciendo: 
Akwaba es una fundación, un 
proyecto; todo ello es cierto y sin 
embargo la pregunta siempre se 
queda a medio camino. Más allá 
de los cursos, lo importante para 
mí no es “qué” es Akwaba, sino 
“quién”. Akwaba es cada persona 
que entra por la puerta buscando 
una respuesta, cada persona que 
trabaja en las aulas o en las ofici-
nas, cada persona que ha estado 
aquí organizando, enseñando, 
aprendiendo o colaborando. Y 
sobre todo, Akwaba es cada per-
sona que aún no ha venido pero 
vendrá, porque nuestra labor es 
precisamente ese futuro que ya 
estamos compartiendo.”

destaquem  La col·laboració amb l’entitat Cultura Tretze a través del projecte 
CONNECTANT: PROCESSOS D’APRENENTATGES, PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT DE XARXES.    
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l’any en dades
3.098 
alumnes

261  
sessions

formatives

148  
professorat

64  
centres 

educatius

educació 
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
121 sessions formatives a 56 centres educatius
2.732 alumnat, 75 professorat i 10 talleristes 
12 accions: en fires i festes 

Barcelona, Canovelles, Castelldefels, Esplugues de 
Ll., Gavà, Montcada i Reixac, Prats del Lluçanès, 
Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Santa Margarida i els Monjos, Terrassa. 

Ni uniformes, ni etiquetes
Per una escola i un món intercultural i 
amb equitat de gènere. Campanya d’EpJG 
i aprenentatge servei, adreçada a alumnat, 
professorat i famílies. 
niuniformesnietiquetes.esy.es

80 sessions formatives a 5 centres educatius
208 alumnes, 17 professors/es, 4 educadores
1 acte de cloenda i 1 jornada a la UB
3 accions sensibilització comunitats educatives
2 accions de sensibilització al carrer
2 col·laboracions amb entitats artístiques
2 formacions a professorat
 
Barcelona i Vilanova i la Geltrú

Com vivim? Convivint
Per una escola i un món sostenible i de 
pau. Campanya d’EJG i educació emocional 
adreçada a infants i jovent de 10 a 17 anys, 
professorat i famílies.
comvivim.wordpress.com 

60 sessions formatives a 3 centres educatius
158 alumnes, 56 professors/es, 12 educadores
3 accions sensibilització comunitats educatives
4 espais de reflexió amb el professorat i l’alumnat
2 cinemes a la fresca 

L’Hospitalet de Llobregat i Tarragona

convivència=emoció+participació activa

Anna  
Massaguer 
Educadora 
d’Akwaba
Escola Torreforta, 
Tarragona

 
Participant de “Com vivim? 
Convivint - 1a fase”
“Amb aquesta campanya el 
que es busca és crear un clima 
de cultura de pau que no sigui 
només paraules i entendre la 
pau com allò passiu sinó com 
pràctiques quotidianes i actives 
que parteixen del nivell personal 
al nivell més proper, fins al més 
ampli que seria el món, és una 
manera de ser i estar.”

Yabsera   
Alumne de 2n 
d’ESO 
INS Maria 
Espinalt, 
Barcelona 

Participant de “Ni uniformes 
ni etiquetes” - 2a fase.
“Hi ha més vallas del que 
pensem” (barreres físiques, 
prejudicis, etc.).

destaquem  La creació d’espais de reflexió compartits amb el professorat i 
l’alumnat per millorar la convivència.

per a la justícia global
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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 de socialització,  
participació i inclusió social, que participa, 
conjuntament amb la resta de dispositius 
del territori, en la consecució dels objectius 
d’inclusió i cohesió social de la població  
del seu entorn, desenvolupat des d’una 
perspectiva comunitària, intercultural i  
en equitat de gènere.

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. Inserció  
social i laboral, potenciar la integració de 
les persones en risc d’exclusió social i  
facilitar hàbits i competències pel món 
laboral. Treball comunitari, promoure  
un treball en xarxa i coordinat.

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

actuacions 
Aprenentatge
Informàtica bàsica
Informàtica a la carta
Rin rin Smartphone
Explorant Linux
Aprenent a programar
Fes-te el teu Calendari
RAM-ROM. Exercita la teva ment
Xarxes Socials

Inserció Social i Laboral
Accions ocupacionals (SOC)
Aprèn a fer el CV i anem per feina!
El teu Racó
Aula Lliure

Treball comunitàri
Activitats: BlogL’Hosfera (Punts Òmnia d’Hospitalet)
Activitats: Servei de Rehabilitació Comunitàri
Activitats: Xarxa d’Intercanvi de Coneixement
Col·laboració amb AMPAS Collblanc - La Torrassa
Visites - Taller Espai Social de Fabricació 3D
Xerrades Internet Segura i banc del temps
Dones i TIC - Reporteres al Barri
Sortides al Museu i al Teatre
Manualitats Nadalenques
Som Ràdio Badia
Parlem en català
Espai Famílies
Comença amb un clic

Josep  
Batista   
Participant
“Vinc al Punt 
Òmnia i de mo-
ment he fet dos 
cursos: Informàtica 

i mòbil i també assisteixo al Teu 
Racó. Tot és molt interessant i 
t’ajuda a aprendre moltes coses 
i a formar-te en les tecnologies 
modernes i dintre d’un ambient 
molt humà per part de la profe, 
dels companys i companyes i de 
les dinàmiques utilitzades. També 
es fan altres activitats divertides 
com anar al cinema o visites a 
Museus... tot molt gratificant, és 
un estímul perquè t’omple la for-
mació cultural i al mateix temps 
es fica al dia a les coses actuals 
que marca el progrés.”

Aminata 
Trawally  
Participant 
“Vaig venir a la 
Fundació Akwaba, 
gràcies a la meva 
mare que hi feia 

classes de castellà. Així va ser 
com vaig conèixer aquest mera-
vellós lloc, on sempre intenten 
ajudar-te en molts sentits (la-
boral, papers, informàtica, etc). 
Jo vinc amb la meva germana 
petita a «El teu Racó», que és un 
espai obert a tothom, a mi em va 
molt bé per a poder fer els meus 
deures de classe. Hi ha persones 
que conec que vénen i estan molt 
contentes amb tots els serveis 
que s’ofereixen. Us recomano 
que ho conegueu.”

+eines +autonomia

l’any en dades
555 

sessions
279  

participants
89  

activitats

destaquem  El treball comunitari a nivell ciutat amb els punt Òmnia de 
l’Hospitalet de Llobregat (BlogL’Hosfera).
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ingressos 

Subvencions Públiques 152.768,00€

Aportacions Privades 3.369,15€

Activitats Pròpies 51.004,20€

Entitats Privades  6.115,17€

Total ingressos 213.256,52€

despeses 

Serveis Exteriors i Altres Despeses 42.887,32€

Ajuts Socials 3.712,60€

Àrea d’Acollida i Formació 54.272,83€

Àrea Educació per una Justícia Global 91.835,82€

Punt Òmnia 24.544,10€

Total despeses 217.252,66€

XXIV Festa de la Diversitat de L’Hospitalet de Llobregat. 

I Congrés d’entitats de L’Hospitalet. Presentació eix 2 “Les 
entitats per dins: valors, ètica i missió interna”.  

Seminari “Estratègies i tècniques didàctiques per a la 
transformació i la justícia global”. Edualter.

Presentació llibre “Competències per transformar el món”.  
Edualter. Exposició de l’ús a la Fundació Akwaba.

Fòrum “Actualització del material VeoVeo” a València. ACPP.

Economia Social i Solidària a Collblanc La Torrassa. ACPP, 
Coordinadora d’AMPAS Endavant i La Col·lectiva. Exposició a 
l’escola Sant Jaume de la FEP i al casal Ítaca. 

Estratègia d’educació per a la justícia global. Ajuntament de 
Barcelona 

Sessió Ciutadania global, educació per al desenvolupament. 
Visió 2030. ACCD.

Taules II i III. La Col·lectiva.

“Sembrant cures per cultivar canvis”. Iniciativa de Lafede.cat. 
Elaboració de la guia d’autodiagnòstic per entitats. 

hem participatcomptes clars

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

FundacioAkwaba
• twitter.com/Fundacio_

Akwaba
• talleritzat.wordpress.com
• Butlletí Intercom: LaFede.cat
• Butlletí Infoaccions: ECAS
• L’H Digital - Televisió LH 

• campanyesakwaba.
wordpress.com  

• Youtube canals: Akwaba 
sensibilització i Punt Òmnia 
Fundació Akwaba

• Canal Blau

la força del voluntariat

voluntaris  
2018

33

SUBVENCIONS 
PÚBLIQUES
72%

ENTITATS PRIVADES
3%ACTIVITATS PRÒPIES

24%

APORTACIONS PRIVADES 
1%

ÀREA D’ACOLLIDA 
I FORMACIÓ
25%

AJUTS SOCIALS 
2%

SERVEIS EXTERIORS I 
ALTRES DESPESES
20%

PUNT ÒMNIA
11%

ÀREA EDUCACIÓ 
PER UNA JUSTÍCIA 
GLOBAL
42%
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formem part
LAFEDE.CAT ORGANITZACIONS  
PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

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

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

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 BARÇA

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA

SOC. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

GREDI-GREM:  GRUPS DE RECERCA  DE LA UB

COORDINADORA D’AMPAS ENDAVANT  
DE COLLBLANC-LA TORRASSA 

UNIBA 

UNIVERSITY ABERDEEN

ASSOCIACIÓ  COOPERACIÓ PER LA PAU

LA COL·LECTIVA

CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET

amb el suport

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

moltes gràcies a tothom!


