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El 2014 un any intens, de
reinvenció, actiu, de projecte
i d’il·lusió...
Us presentem la memòria d’activitats de l’any 2014. A partir
del procés iniciat l’any passat al programa Reinventat’t ens
hem estat redefinint, repensant qui som i cap on anem. Ens
proposem arribar a les persones, compartir i fer-los partícips
dels nostres valors i de la nostra causa, en definitiva
comunicar i transmetre el que fem i per a qui ho fem.
Les persones, eix de la nostra causa, han arribat a
Akwaba convençudes de trobar ajuda i resposta a les
seves necessitats i si més no, un espai on ser escoltades i
acollides. Akwaba ha estat quelcom més que un lloc on
venir a aprendre o demanar informació. Han vingut homes
i dones als qui donat suport, oferint espais de formació,
laborals, d’orientació o de suport psicològic.
Volem treballar perquè totes les persones tinguin igualtat
d’oportunitats i perquè aquelles que es troben dins dels
col·lectius de major fragilitat puguin superar-la, per aquesta
raó promovem la formació i la capacitació com a mitjà
d’integració a la societat.
L’educació en valors i la sensibilització són els altres eixos
sobre els quals gira l’acció d’Akwaba. La superació de les
desigualtats, la cultura de pau i la resolució de conflictes
són alguns dels valors que promovem per a fomentar una
educació transformadora entre els infants i els joves.
Fem xarxa amb la resta d’agents del territori perquè suposa
una eina imprescindible per a treballar des del vessant
comunitària a favor de la inclusió social de tothom.
La tasca d’Akwaba se centra principalment a la nostra
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat però també
desenvolupem projectes a Barcelona ciutat, poblacions
del Baix Llobregat, el Barcelonès i Tarragona.
Malgrat les dificultats econòmiques, aquest any 2014 hem
arribat amb els nostres projectes a 4.231 persones:
infants, joves, adults i gent gran.
Agraïm a totes les persones i institucions que ho han fet
possible el seu compromís i la seva dedicació.
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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
voluntàries, 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
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.

solidaritat
integració
capacitació
coresponsabilitat
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acollida i formació
Gurmael Singh. Alumne
“Yo he venido aquí en
busca de trabajo, pero es
muy importante conocer el
idioma. Confío mucho en
la fundación Akwaba, en
que me enseñen a hablar
español y me ayuden a
encontrar soluciones a mis
problemas”.
Carme Sala. Voluntària
“Sóc mestra, vaig ser professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona i
ara estic col·laborant amb
el projecte d’Akwaba ensenyant llengua castellana a
un grup de dones bastant
nombrós.
Ha esta molt interessant
posar en comú totes les
vivències d’aquestes noies
perquè han descobert que
poder estar juntes i parlar
de les seves problemàtiques
es summament important.
Deixar el país on han viscut
no es gens fàcil i han de
passar un període d’adaptació i de dol pel que han
deixat i hem de fer una
bona acollida per ajudar-les”.

què fem? Ajudem a les perso- actuacions
nes nouvingudes a integrar-se a la nostra
societat, les capacitem 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 a 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 la participació ciutadana.

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, treballant per la convivència i la cohesió social
del nostre entorn..

4 cursos de català
12 cursos de castellà
4 grups d’alfabetització
2 sessions sobre prevenció de la salut,
amb l’Associació CEIPS
3 sessions d’ estrangeria, amb AMIC i CITE
1 sessió informativa sobre drets i deures al
servei domèstic, amb AMIC
2 sessions sobre acollida i apoderament
per a dones migrades, amb Moviment per
la Pau
4 sessions de Coneixement de l’Entorn.
1 Sortida al Museu d’Història de l’Hospitalet
1 Visita guiada a la Biblioteca Tecla Sala
Participació en la II caminada popular el
Dia Internacional de la Dona dins del programa Municipal de la Dona de l’Ajuntament
de l’Hospitalet
Participació del grup de dones a la mostra
gastronòmica de la Festa de la Diversitat

l’any en dades

493

persones
han
participat
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4 edicions cursos monogràfics en el sector
de l’atenció a les persones

336

participants cursos
de llengua i sessions
informatives

123

ateses al servei
d’orientació laboral

34

han realitzat cursos
formatius d’atenció
a les persones

sensibilització
Mercedes, alumne
de 3r d’ESO
ES Eduard Fontserè,
L’Hospitalet de Llobregat
“Vimos que no
necesitábamos ir muy
lejos para ver las
desigualdades y todos los
derechos incumplidos que
hay en el barrio, no hace
falta ir tan lejos para ver
eso”

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 acti-

vitats socioeducatives puntuals a través
d’un catàleg d’educació en valors, el
“Talleritza’t” i una campanya de llarga
durada “#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per a una ciutadania global” .

per a què ho fem?

(notícia apareguda a TV-L’H el 12-12-14,
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/
veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/9129364).

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

Mari Morales, professora
CEIP Torreforta,
Tarragona
“ A les classes han sortit
moltes opinions, drets que
els alumnes no eren
conscients (...), l’alumnat
ha après i ha reflexionat“,

talleritza’t projecte socioeducatiu per a
infants, joves i població adulta organitzat
en 5 eixos temàtics: diversitat cultural, cultura de pau i resolució de conflictes, gènere,
relacions Nord-Sud i consum responsable.
Metodologia basada en la participació, la
reciprocitat i l’ajut mutu. http://talleritzat.
wordpress.com/

(notícia apareguda a Ràdio Tarragona
http://www.goear.com/listen/8b80e5d,
novembre 2014).

actuacions

#desfemlesdesigualtats

campanya d’educació per al desenvolupament adreçada a infants i joves de 10
a 17 anys de centres educatius de 5 localitats. La primera fase s’ha centrat en la Investigació Acció Participació. S’ha fomentatla
formació, la investigació dels joves sobre
les relacions entreels drets humans i les desigualtats locals i globals a través de la fotografía i la seva participació activa en l’àmbit
local. https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/
76 sessions formatives
677 alumnes participants
10 centres educatius
36 professors/es
2 actes de cloenda
3 concursos virtuals
2 cinefòrums a la fresca
L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona,
Castelldefels i Vilanova i la Geltrú.

71 sessions formatives
1.862 alumnes
71 professors/es
25 centres educatius
4 accions obertes: Mandingka, la ruta dels
esclaus i Mira l’Àfrica.
Alella, Calella, Canovelles, Castellbisbal, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, Montcada
i Reixac, Parets del Vallès i Tarragona.

l’any en dades

2.539

alumnes

147

sessions
formatives

107

professors/es

35

centres educatius

11

accions obertes amb

825

participants
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punt omniaakwaba
Rosa Maria Morte, usuària
«Òmnia m’ha prmès aprendre a treballar amb l’ordinador. També a
relacionar-me amb gent
molt maca, a no quedar-me
a casa tancada i a obrir la
ment a coses noves»
Moisés Funes. Voluntari
“La meva experiència com
a voluntari a la Fundació
Akwaba m’ha permès
créixer com a persona i
millorar la meva manera
d’entendre la classe. Ser
voluntari forma una part
molt important de la meva
vida i això ho dec als meus
alumnes, la motivació,
entusiasme i interès per
aprendre no m’ha deixat
mai de sorprendre”

què fem? Afavorim la inclusió actuacions
social a través de les tecnologies de la
informació i de la comunicació.

Òmnia es un espai de socialització, participació i inclusió social, desenvolupat des
d’una perspectiva comunitària, intercultural
i en equitat de gènere.
www.omniaakwaba.wordpress.com
www.facebook.com/puntomnia.akwaba

com ho fem?

Amb actuacions preventives i socioeducatives en 3 eixos diferenciats:
Aprenentatge, desenvolupar les capacitats
i les habilitats personals a través de les TIC.
Inserció social, enfortir les condicions
d’ocupabilitat.
Participació comunitària, promoure un
treball en xarxa i coordinat.

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

Aprenentatge
12 sessions, pas a pas informàtica bàsica
12 sessions, anglès perquè jo m’ho valc
11 sessions, coneixement de la nostra llengua i la nostra cultura
14 sessions, wordpress
13 sessions, navegant per Internet
12 sessions, libre Office
10 sessions, xarxes socials, Conectat!
12 sessions, escriptura creativa
13 sessions, gestió de documents
Inserció social
12 sessions, anem per feina
165 sessions, acompanyament en
l’elaboració del CV
12 sessions, CV i adreça electrònica
12 sessions, espai dubtes: adreça electrònica
Participació comunitària
14 sessions, ball en línia
12 sessions, ventilem un compte tradicional
12 sessions, Òmnia Xef
12 sessions, aula lliure i acompanyament
administratiu
13 sessions, Danzaesum
11 sessions, espai infantil
16 sessions, espai per a entitats
2 sessions, trobada Òmnia

l’any en dades
569

sessions
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267

participants

70

actuacions

3.196

usos ordinador

comptes clars
ingressos
Administracions Públiques				102.252€
Vendes i prestacions de serveis		
16.722€
Entitats privades				
8.180€
Persones físiques-Donatius		
3.401€
Total ingressos					130.555€

hem participat
XX Festa de la Diversitat de L’Hospitalet de Llobregat
Tallers, activitats, mostres gastronòmiques a càrrec del grup
de Dones d’Akwaba, contacontes, el Joc del cubs “Mira a
l’Àfrica”, documental Dreceres
Seminari d’Aprenentatge i Servei a les Entitats de Cooperació. Ajuntament de Barcelona i Fundació Jaume Bofill.
Curs de “Planificació i avaluació de polítiques de ciutadania adreçades a les persones immigrades en contexts de
crisi”. Direcció General per a la Immigració de la Generalitat
de Catalunya
Taller d’intercanvi d’experiències educatives-projecte
Reddso. Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global
Seminari, Memòries al segle XXI. Una eina per generar
confiança social. L’Observatori del Tercer Sector
Reinventa’t. ECAS, KPMG, Obra Social “laCaixa”
Programa Leonardo da Vinci. Projecte Barcelona

despeses
despesa de personal			
serveis exteriors i altres despeses		

Campanya “Omple la Capsa” Setmana de la solidaritat
a L’Hospitalet de Llobregat. A iniciativa de les entitats
membres de l’Espai de Ciutadania de L’Hospitalet es posa en
marxa la campanya de recollida d’aliments “omple la capsa”.

78.878€
58.371€

Total despeses					137.249€

Grup d’Investigació i Acció Participativa de L’Hospitalet
Accions d’aprenentatge i servei envers l’orientació acadèmica
amb alumnat i la implicació de les famílies en el seguiment
dels processos d’aprenentatge.
Universitat de Barcelona/l’Ajuntament de L’Hospitalet/Ministeri de Educació.
Market Place. Participació a les taules de treball dins de la
Jornada del Voluntariat.
FCVS Federació Catalana del Voluntariat Social

difusió d’Akwaba
Nova web: www.fundacioakwaba.cat
https://www.facebook.com/FundacioAkwaba
https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/Facebook akwaba
Butlletins Intercom: www.confederacio.org
Cooperació Hospitalet
Agenda Edualter
Butlletí ECAS: www.acciosocial.org
Cooperació Tarragona: www.tarragona.cat/cooperacio
Webs I facebook de les escoles participants al concurs fotorelat
Ràdio Tarragona
TVL’Hospitalet
Canal Blau Radio
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formem part
LAFEDE.CAT
FCVS. FEDERACIÓ CATALANA DEL
VOLUNTARIAT SOCIAL
ECAS. ENTITATS CATALANAS D’ACCIÓ SOCIAL
XARXA DE PUNTS OMNIA DE CATALUNYA

imprès copyshow

CONSELL DE DISTRICTE II
CONSELL SOCIAL DE CIUTAT
ESPAI DE CIUTADANIA
ASSOCIACIÓ ANADROMES
XARXA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ
SOCIOLABORAL A L’HOSPITALET

concepció gràfica i disseny inpacte

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
COMISSIÓ D’ENTITATS. COLLBLANC- LA TORRASSA
UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
L’HOSPITALET A DEBAT
COORDINADORA D’ONG DE TARRAGONA
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT DE TARRAGONA

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
IES VILUMARA
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
MOVIMENT PER A LA PAU
XARXA D’INTERCANVIS I
CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET
FUNDACIÓ CUADERNOS RUBIO
SECOT. ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIAT SÈNIOR
D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

ens patrocinen

Akwaba

Fundació

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

