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1. Introducció
La Fundació Akwaba és una organització no governamental que va néixer
l’any 1992 amb l’objectiu d’aconseguir un món més just per a tots i totes.
La seva tasca es divideix en tres línies de treball: Cooperació internacional,
cooperació local, sensibilització i campanyes d’incidència política.
Akwaba vol dir benvingut en baoulé, una llengua del centre de la Costa
d’Ivori, un país de l’Àfrica occidental. Es va escollir aquest nom per dues
raons principals, per una banda recordar els homes i les dones de la cultura
baoulé amb els que Akwaba coopera i per l’altra donar la benvinguda als
col·lectius immigrants que han arribat a L’Hospitalet en els darrers anys.
Treballem conjuntament amb altres ONG i la nostra delegació a CI per
sensibilitzar la societat catalana envers les injustes relacions Nord- Sud i
crear nous espais per a una convivència intercultural i de convivència al
barri, al nostre país i en les relacions amb altres països i altres cultures. La
Cultura per la pau i l’educació en valors així com els programes de gèneres i
en joves són eixos transversals a tota la nostra tasca educativa, de
sensibilització i de cooperació. Programes en contra del racisme i la
xenofòbia i a favor de la interculturalitat, campanyes de difusió dels drets
humans entre els col·lectius desfavorits com infants i dones formen part del
gruix de la nostra feina.
Fa més de 15 anys que estem implicats en aquesta tasca i us convidem a
tots i totes a col·laborar amb nosaltres.
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1.1

Organigrama de la Fundació

ESQUEMA ORGANIGRAMA
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2. Memòria per àrees
2.1. Cooperació internacional
La Fundació Akwaba i la seva contrapart a la Costa d’Ivori, la Délégation
Fondation Akwaba, han treballat amb una relació molt estreta en el
desenvolupament conjunt de diversos projectes en el camp de la Cooperació
Internacional. Al llarg de l’any 2009, s’ha reforçant la consolidació d’una
contrapart estable i d’uns projectes que assoleixen els seus objectius
atorgant suport i eines al desenvolupament a la població beneficiaria de la
Costa d’Ivori.
El suport al teixit associatiu es concreta amb la Délégation Fondation
Akwaba africana amb voluntaris i treballadors ivorians que permeten la
identificació d’iniciatives, projectes i programes que desprès repercuteixen
de manera positiva i sustentable a les necessitats plantejades.
La Fundació Akwaba juntament amb la seva delegació a la Costa d’Ivori
treballa per al desenvolupament de projectes i d’eines d’autofinançament
responsable que permetin a futur l’autosustentabilitat de les estructures de
la Délégation Fondation Akwaba per tal de permetre l’assoliment de
programes estables que proporcionen eines facilitadores a nivell sanitari,
educatiu, formatiu, de construcció de pau i desenvolupament i propagació
dels drets humans.
Així, al llarg de l’any 2009 podem destacar diversos programes que han
assolit els objectius desitjats arribant als beneficiaris als que hi anaven
destinats:

A nivell sanitari
5
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Millora de les condicions salut de la població (nens, nenes i joves)
afectada pel VIH/SIDA a les poblacions de Bouaké, Costa d’Ivori
Projecte finançat principalment per l’ACCD,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
Ajuntament de Gavà
La present intervenció consisteix en millor
l’atenció sanitària que reben els habitants
de Bouaké i es poblacions properes a
través d’un programa específic que atengui
als infants afectats pel VIH/sida. Aquest programa sanitari va acompanyat
d’un recolzament a la integració social, professional i escolar, d’aquests
nens i nenes que pateixen des de ben petits les discriminacions pel fet de
ser seropositius. Per altra banda, inclou campanyes de sensibilització tant
pel VIH/SIDA, tractant aspectes bàsics de la malaltia així com la prevenció
de la mateixes i la necessitat de proves per detectar-la.
Tota aquesta tasca soci sanitària s’ha
realitzat a

través de les cases de salut

comunitàries, així com des de l’Hospital
matern infantil i el seu personal. Per
recolzar

el

funcionament

d’aquest

programa i de l’Hospital, en general, i per
cobrir la manca d’infermeres, s’ha creat
un equip d’infermeres voluntàries en pràctiques dels estudis de medicina
tropical i cooperació internacional.
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A nivell de construcció de pau i drets humans
Reinserció social dels nois i noies víctimes del conflicte armat.
Sostenibilitat i funcionament per a la casa d’ acollida Gonfreville
(2008-2009-20101) Projecte finançat principalment per l’ACCD
Aquest programa es basa en dos eixos principals: en primer lloc busca la
viabilitat i el funcionament d’aquesta casa construïda l’any 1997, mitjançant
mètodes alternatius com son la canalització d’aigües fluvials, horts...
Dins de la vessant social, el centre de Gonfreville vol
acollir i reinserir dins la societat tots aquells joves que
han estat víctimes del conflicte, ja sigui com a nens/es
soldat (en la seva majoria), tràfic, abusos sexuals,
etc... Es busca fer-ho a través del desenvolupament
artístic i educatiu.
El teatre i la música seran els recursos
principals amb els quals es farà aquesta
rehabilitació i teràpia que la majoria de nens,
nenes i joves necessiten. Rehabilitant la Casa
d’Acollida i Aprenentatge de Gonfreville, es
possibilitarà el seu funcionament i per tant les
activitats planificades per aquests joves que
necessiten

convertir-se

en

agents

transformadors per a una nova societat pacífica.
Això suposa una important millora quantitativa i qualitativament en l’atenció
integral

a

la

població

més

vulnerable,

sobretot

dones

i

infants,

complementant el treball que en aquest sentit porta realitzant la nostra
contrapart ivorenca des del 1995.
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Tallers de dansa, música, teatre
A través del teatre, la dansa i la
musica

es

pretén

realitats

de

la

situació

conflicte

de

la

Costa

proposant

maneres

reflectir
de

les
post

d’Ivori

tot

creatives

de

transformació dels conflictes i fent
gires.

A més a més els joves de la Casa d’Acollida de Gonfreville participen a
sensibilitzacions a barris de Bouaké i comunitats rurals i a partir de la
dansa, la música i peces de teatre transmeten:
- valors,
- defensen els drets dels nens i nenes,
- fan campanyes per la pau i sensibilitzen en termes de:
- construcció de pau,
- de drets humans...
- fan campanyes focalitzades en temes higiènics, sanitaris i de prevenció del
VIH/SIDA.
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Construcció de pau i recuperació dels Drets Humans de nens, nenes
i joves soldat a Bouaké, Costa d’Ivori
Projecte finançat principalment per l’Ajuntament de Vitoria
La

present

intervenció

consisteix

restabliment i la posterior protecció
drets

en

el

dels

humans

dels menors en
Costa
que

d’Ivori,
han

víctimes

estat
del

conflicte armat, garantint l’accés a l’educació,
formació ocupacional, atenció mèdica sanitària i
alimentació.
Utilitzant entre altres metodologies l’art com a eina terapèutica de expressió
i com a instrument de sensibilització per a la societat civil sobre la
vulneració dels drets humans.
ADIT: Aprenentatge,

Diàleg, Informació i Tecnologia per una

joventut activa i participativa a Bouaké, Costa d’Ivori
Projecte finançat principalment per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona
Solidaria
Aquest

projecte

va

iniciar

a

novembre de 2009 i continuarà
durant l’any 2010.
La

intervenció

pretén

assolir

l’empoderament de la joventut
(ivoriana i catalana) i la seva
participació activa en decisions
bàsiques

socials

i

culturals,

convertint-los

en

motors

actius

de

la

transformació social. El projecte s’emmarca dins del Programa Socio-
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Educatiu de Desenvolupament i Inserció de la Casa d’Acollida de Gonfreville
de la Fondation Délégation Akwaba a la ciutat de Bouaké.
Es crearà un espai ADIT (Aprenentatge, Diàleg. Informació i Tecnologia) on
es facilitaran recursos educatius, material de lectura, recursos informàtics i
on es realitzaran tallers per a joves. Es realitzaran, també, sessions i tallers
d’aprenentatge a diferents barris de Bouaké a través de la Unitat Mòbil de
coneixement.

S’utilitzarà la lectura i les tecnologies de la informació com a eines de
promoció d’una consciència històrica social, política, econòmica i cultural
entre els/les joves de la ciutat de Bouaké per a què liderin els processos de
canvi social i polític que tindran lloc a la Costa d’Ivori en els propers anys.
L’intercanvi d’experiències entre els joves ivorians i els dels projectes de la
Fundació Akwaba a l’Hospitalet de Llobregat (Xarxa i Ponts) reforçarà els
processos de creació d’identitats obertes tant a Catalunya com a la Costa
d’Ivori.
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A nivell mediambiental i agrícola a les comunitats rurals
Millora de la salut i nutrició de la població de quatre comunitats
(Diékro, NGattasakassou, NDrikro, Sinanvessou) a la ciutat de
Bouaké a través de l’accés a l’aigua potable i de la sensibilització
sobre aspectes de nutrició bàsics, la Costa d’Ivori.
Projecte finançat principalment per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La present intervenció proposa una
acció integral de la millora de la salut
de la població de quatre comunitats :
-

Diékro,

-

NGattasakassou,

-

NDrikro,

-

Sinanvessou

de la ciutat de Bouaké, a

través de l’accés a l’aigua potable i la

sensibilització sobre unes correctes pràctiques de nutrició.
Així doncs, la intervenció inclou dos eixos:
En primer lloc, l’accés a l’aigua potable que es realitzarà a través de pous
comunitaris que ja existeixen, però que a l’actualitat, degut a la sequera, la
contaminació

o

la destrucció dels mateixos durant el conflicte, no

proveeixen d’aigua potable a la comunitat.
El

segon

eix

de

la

present

intervenció,

consisteix

en

una

acció

complementària a la ja descrita, centrada en la millora de les pràctiques
nutritives incloent el consum d’aigua, a través de la sensibilització de les
famílies. Així doncs, es realitzen per part de l’equip de la Fundació Akwaba,
diferents sessions de sensibilització a les quatre comunitats sobre nutrició i
els efectes que aquesta té sobre la salut, tractant de manera específica el
tema de l’aigua com a

primera causa de les malalties gastrointestinals i

parasitàries.
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Projecte de desenvolupament agrícola de dos comunitats del
municipi de Tanda
Projecte finançat principalment per l’AECID i per la Diputación de León.
Diversificació dels cultius d’exportació de
dues

comunitats

Assuettia

Kessé

i

Yaokumkro de la regió de Tanda amb la
introducció de cultius de subsistència per
a l’alimentació familiar i el petit comerç.

Principals acciones realitzades:
- Ampliació dels camps de cultiu per
tal d’incrementar la varietat nutritiva
de les comunitats, tenir excedents
per al període sec i excedents per a
comercialitzar.
-

Construcció

d’emmagatzematge

d’una

unitat

del

cultiu

comunitari.
- Construcció d’una granja de alaucodes (o agouties) i de porcs per a fer
reinserció laboral a partir de sessions de formació per als joves de les dos
comunitats.
La estratègia es basa en fer repartició comunitària per tal de consensuar
amb els caps i notables de les dues comunitats, futures activitats per a bens
comunitaris: bombes hidràuliques, escola, centre de salut...
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2.2 Cooperació local

2.2.1 Acollida i formació
 Organització interna
Totes les activitats han estat portades a terme per un equip de tres
professionals: una treballadora social i una insertora laboral, aquestes
persones, han comptat, amb el recolzament de 8 voluntaris que han
impartit els cursos de comunicació i han dinamitzat l’aula de recerca de
feina. També hem comptat amb la col·laboració d’ una noia en pràctiques
en pràctiques del cicle formatiu d’ Integració Social del IES Can Vilumara i
un altre alumne en pràctiques des de Septembre 2009- fins al Desembre
2009 de la Universitat Pere Tarres de la carrera de Treball social.
 Continuïtat dels projectes
-

Realització

comunicació

del
i

quinzè

curs

alfabetització

per

de
a

persones nouvingudes, amb la participació de
350 persones, distribuïdes en cinc nivells.
L’objectiu dels mateixos és el de facilitar la
integració en la societat d’acollida, mitjançant
classes

lingüístiques,

sortides

culturals,

coneixement de l’entorn, xerrades informatives etc. Per tal d’ aconseguir
aquest objectius ens coordinem amb les diferents entitats municipals de la
ciutat: Centre d’Assistència i Informació a la Dona; Planificació Familiar,
l’Oficina Municipal del Consumidor, Centre d’Assistència Primària, etc.
- Programa INSERTA’T, adreçat a persones en situació d’atur. L’objectiu
és el d’acompanyar-los en el seu procés de recerca de feina. El programa té
diferents serveis:
* Orientació laboral – disseny d’itineraris personalitzats d’inserció laboral
ajustats a les necessitats de les persones i les demandes del mercat laboral.
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* Borsa de treball- borsa amb ofertes d’ocupació d’empreses de l’Hospitalet
i Barcelona.
* Club de feina: aula disponible per a tots els usuaris de l’entitat on es
poden trobar recursos per a la recerca d’ocupació: premsa laboral, connexió
a internet, llistats d’empreses, adreces d’ internet, etc.
* Formació: tallers de tècniques de recerca de feina, competències laboral,
etc., així com cursos d’informàtica, català i castellà.
* Mediació i acompanyament en la inserció: Seguiment personalitzat durant
tot el procés de recerca d’ocupació i suport mitjançant tutories individuals.
* Servei

jurídic: assessorament gratuït amb una advocada especialitzada

en temes d’estrangeria.
- Realització de Sessions d’Acolliment lingüístic en conveni amb el Consorci
de Normalització Lingüístic de l’Hospitalet .
- Realització de cursos d’iniciació a la informàtica
- Servei d’acollida, orientació i assessorament a les famílies nouvingudes en
les diferents situacions que es troben a l’arribada a la nostra ciutat (temes
legals, jurídics, formatius, etc.). El servei funciona
individual com

tant de manera

grupal, amb l’organització de xerrades informatives sobre

els diferents recursos de la ciutat.
- Servei de mediació intercultural i traducció tant per a les persones que
arriben a la nostra entitat com per a altres entitats de la nostra ciutat.

 Nous Projectes
- Projecte Navega Les TIC al servei de la inserció Socio laboral.
Aquest projecte, permet a tots els ciutadans, especialment als més
desafavorit o en risc d'exclusió social, l'accés a una formació o alfabetització
digital que els capaciti tecnològicament per moure's de manera més
autònoma per la xarxa i orientar aquest coneixement a la busca de treball.
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És una eina d'apropament a les noves tecnologies per part dels col·lectius
amb risc d'exclusió social. que pretén equilibrar les desigualtats en el camp
de

la

informació

evitant

així

l’escletxa

digital

que

pot

general

la

inaccessibilitat a les TIC per part de alguns sectors de la població. Per altra
banda escletxa que pot veure’s agreujada si es sumen altres factors comés
el de trobar-se en grups amb

dificultats per inserir-se al món laboral:

persones sense qualificació professional, immigrants, dones, joves sense
experiència, aturats majors de 45 anys, etc
Per tant i tenint en compte les necessitats actuals aquest projecte Navega
està centrat en fer d'Internet una eina pràctica i útil en la recerca de feina.
Per

a moltes persones

que no tenen coneixement esdevindrà també un

mitjà de comunicació i informació transversal per a tota la seva vida
quotidiana .
El projecte té diferents fases:
•

En un primer moment es realitza el Curs d'iniciació a Internet i correu
electrònic.

•

Desprès

l’usuari/a

ja

pot

passar

realitzar

els

Tallers

Laborals:

currículums vitae, recerca de feina per Internet, etc.
•

Posteriorment realitzen una formació sobre Monogràfics Sectorials que

es van planificar tenint en compte la demanda ( hosteleria, indústria i oficis,
serveis a les persones, comerç i atenció al públic. Aquest monogràfics tenen
una vessant teòrica i una més pràctica.
•

Aquest projecte ha atès a més de 200 persones
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2.2.2 Òmnia
 Organització interna
L’equip

d’Omnia

coordinadora

es

composa

d’Òmnia:

30

de

una

hores

per

setmana, una tècnica d’Òmnia:
- 10 hores per Òmnia i per Akwaba.

 Continuïtat de projectes.

-

Seguim fent els tallers per a adults i treballem amb els grups
de nois i noies de diferents projectes i entitats del barri que
venen al Punt Òmnia.

-

També col·laborem amb el projecte “Inserta’t” del àrea de
“Acollida i Formació”.

-

Col·laborem amb el projecte Navega: Les TIC al servei de la
inserció sociolaboral

-

El

projecte

“Connecta

jove”

de

la

Fundació

Esplai

(d’aprenentatge i servei) consisteix en formar joves que facin
alfabetització digital a les persones adultes i gent gran del seu
entorn i per això treballarem amb diferents Instituts i entitats
del nostre barri.
Quantitat d’usuaris atesos en 2009: 600 usuaris, dels quals més de les
2 terceres parts son extracomunitaris.
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2.2.3 Pla Educatiu d’Entorn

a) Projecte Ponts
El projecte PONTS és un programa que genera un espai de coordinació i
col·laboració entre dos etapes educatives diferents: l’educació primària i
l’educació secundària. El seu objectiu és dur a terme un acompanyament
dels alumnes de 6è de primària al llarg de la seva transició cap a
l’Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO). Aquest moment de transició té
unes característiques especials ja que, els nens i les nenes, no només han
de canviar de centre educatiu, de sistema d’ensenyament i de companys…
sinó que, a més a més, aquest canvi d’etapa escolar coincideix amb un dels
moments de canvi a nivell personal (físics i psíquics). Així, el projecte
PONTS realitza una intervenció preventiva, per facilitar una transició
favorable entre aquestes dues etapes escolars i evitar possibles situacions
de fracàs escolar.
El projecte PONTS pretén establir un treball en xarxa i de cooperació amb
tots els agents implicats dins del procés educatiu dels joves i les joves: els
centres d’ensenyament, les famílies, les entitats del barri i els propis joves.
Per aquest motiu el projecte PONTS es fa conjuntament amb l’Àrea
d’educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, serveis socials, entitats dels
districte de Collblanc- La Torrassa (en aquest cas la Fundació Akwaba) i la
comunitat escolar. Es tracta de crear tot un treball en xarxa, d’acord amb el
marc proposat dins del Pla Educatiu d’Entorn i que tan mateix afavoreixi el
seu desenvolupament.
Durant el curs 2008- 2009, el projecte Ponts s’ha dut a terme en les escoles
Pep Ventura, Ramon i Cajal i Charlie Rivel.

 Organització Interna:
L’equip d’educadores de Ponts durant el curs 2008- 2009 va ser de 5
persones contractades i 2 en noies en practiques, una d’Integració Social
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del IES Can Vilumare, i una altre de la diplomatura de Treball Social de la
Universitat de Barcelona.
 Continuïtat del projecte
En el curs 2008-2009, es van fer diverses activitats des de Ponts com al
Gimcana InterPonts, aquest any compartida també amb l’Esplai de la
Florida, una visita a la biblioteca Josep Janés, i algunes activitats conjuntes
amb les tres escoles del barri, que realitzen el projecte Ponts.
Vàrem intentar fer una activitat conjunta amb l’IES, de la qual va sortir una
revista que no es va poder completar degut a la dificultat de combinar els
horaris amb l’IES, tot i això, vàrem aconseguir l’objectiu final de l’activitat:
que els nens i nenes de Ponts tinguessin un primer contacte amb els
instituts.
Durant tot el curs s’ha treballat els hàbits
d’estudi, l’organització de les tasques
escolars

i

diverses

dinàmiques

per

afavorir la cohesió grupal, la cooperació,
les

relacions

entre

iguals,

i

altres

aspectes adaptats a les necessitats dels
diversos grups.
En el curs escolar 2008-2009 s’han atès uns 50 nens i nenes.
L’equip s’ha reunit una vegada a la setmana, per fer una valoració i el
seguiment del procés de les 3 escoles de manera conjunta, i també s’han
realitzat reunions amb els tutors i les tutores de les diverses escoles per la
preparació d’activitats, la valoracions d’aquestes, i l’avaluació i seguiment
dels nens i de les nenes.
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B) Projecte TEA
El TEA és un projecte que es duu a terme en totes els CEIPS ( Pep Ventura,
Charlie Rivel i Marius Torres) i els Instituts d’educació secundària del barri
Collblanc-Torrassa ( Margarida Xirgú i Eugeni d’ors), atenen a una població
d’uns 150 nens i nenes.
El seu objectiu principal és realitzar un
reforç escolar als nens i nenes que hi
participen,

donar

tècniques

d’estudi,

ajudar a l’organització de les tasques
escolars, i resoldre totes aquells dubtes
que puguin tenir els nenes i les nenes en
relació a l’àmbit acadèmic.
 Organització interna:
Aquest curs ha comptat amb, 7 persones contractades.
2 educadores al IES Margarida Xirgú.
1 educadora al CEIP Pep Ventura
1 educadora al CEIP Charlie Rivel
1 educadora al CEIP Marius Torres
2 educadors al IES Eugeni d’Ors

Continuïtat del projecte
Els TEA són espais d’una hora on es fan els deures, s’organitza l’agenda dels
nois i noies, i es treballen habilitats d’estudi. Des del novembre s’està
realitzant el TEA d’una hora, del dilluns a dijous al CEIP Màrius Torres, al
CEIP Charlie Rivel i al CEIP Pep Ventura. A IES Eugeni d’Ors i al Margarida
Xirgú, amb horaris diferents, però també fent 5 hores setmanals de taller.
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2.2.4 Projecte Xarxa

Xarxa és un projecte socioeducatiu que forma part del Pla Integral del
Territori (2000-2010), gestionat per la Fundació Privada Catalana Akwaba,
que treballa amb joves de 12 a 18 anys del barri de Collblanc-La Torrassa,
des de fa 9 anys. Està destinat a joves, tant autòctons com immigrants,
residents al barri de Collblanc-La Torrassa, que tenen unes necessitats
educatives específiques i pateixen
un

risc

considerable.

d’exclusió
La

població

social
atesa,

presenta unes mancances socials,
familiars, culturals i econòmiques
específiques què podrien portar-los i
els porten

a viure en condicions

gairebé d’exclusió social i aïllament.
Des de Xarxa es promou la dinamització del teixit associatiu del barri i la
cultura de lleure per tal que els joves puguin descobrir, participar i inserirse de manera normalitzada al teixit associatiu, conèixer i accedir als
recursos socials en general que oferta el barri de Collblanc-La Torrassa. En
concret, té la finalitat de propiciar el desenvolupament, l’aprenentatge,
l’adequada socialització i la inserció social dels i les joves que viuen al barri.
Aquestes accions dirigides cap a l’enfortiment del teixit associatiu es
desenvolupen fonamentalment a partir de l’orientació cap a l’aprenentatge i
acceptació del fet intercultural als barris més poblats de Catalunya i la
perspectiva de la convivència.
Aquest projecte, està finalitzant el 1r trimestre del curs escolar 2009- 2010
(setembre, octubre, desembre), coincidint amb el tancament de l’any 2009.
Els i les joves que actualment participen a Xarxa, oscil·len entre les edats
de 12 i 18 anys, no obstant la majoria dels joves es concentren en una
franja d’edat entre els 12 i 15 anys, corresponent al primer i segon curs de
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l’ESO. Amb un total de 50 joves inscrits, 19 noies i 31 noies, un percentatge
major de nois que noies. No obstant durant tot l’any de Xarxa, s’han atès
aproximadament total de 80 joves, tant en el projecte general d’any de
durada, com en els itineraris formatius que fan el seguiment dels joves de
16 a 18 anys.
 Organització interna:
Al llarg de curs 2009, l’equip professional permanent ha estat format per
tres treballadores: una coordinadora i dos educadores, contractades per 30
hores cadascuna. A més a més ha hagut la participació de tres professionals
en pràctiques, una pedagoga de la Universitat de Barcelona derivada de
part del Pla Educatiu d’Entorn, una psicòloga en pràctiques del Màster en
Intervenció Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, i durant l’últim
trimestre de l’any, també una educadora social de la Universitat de
Barcelona. Els practicants, van desenvolupar la seves tasques de manera
constant, i amb molta implicació, durant els mesos de març, abril, maig,
juny i després de l’estiu, setembre, octubre, novembre i desembre.
També cal senyalar que, l’any que ve tenim prevista un conveni de
pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Programa de Màsters
en Psicologia Comunitària, pel qual tindrem el suport durant el proper
trimestre, d’un psicòleg graduat com a practicant al projecte. L’any vinet
també tindrem la participació d’un practicant del Programa Leonardo.
Per altre banda, el projecte ha gaudit de la participació voluntària de dos
professionals per a activitats específiques, un d’ells, un professor de música
que s’encarrega de la formació i acompanyament dels joves a l’aula de
música, i altre que dissenya i acompanya el desenvolupament de la nova
activitat destacada de “l’arqueologia veïnal”.
La atenció directa als joves i les seves famílies, es fa en horaris de tarda,
es a dir; de dilluns a divendres, des de les 15:00 a les 20:15 h., amb un
matí de 10:00 a 2:00 h. per a les reunións amb els equips educatius del
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barri i de la fundació Akwaba, a més de algúns caps de setmana a l’any per
a fer sortides i colónies. Durant la setmana l’horari de atenció directa dels
joves es de 17:30 a 20:00 h., en aquesta franja es desenvolupan les
principals activitats del projecte: reforç escolar, tallers de sensibilització,
activitats d’intercanvi amb Costa d’Ivori, dinàmiques lúdiques, cinefòrum,
Street futbol, i tallers puntuals. A continuació les activitats desenvolupades
a Xarxa durant l’any 2009.

 Continuïtat del projecte
En aquest any, l’equip de Xarxa ha portat a terme un seguit de reunions de
coordinació amb les principals entitats i serveis del barri, amb l’objectiu de
fer el seguiment del projecte i dels joves inscrits, mitjançant el treball en
Xarxa, i donar a conèixer les activitats del projecte als principals actors
claus i involucrar-los en les actuacions del concretes del projecte. A
continuació detallem les institucions amb les quals hem treballat al llarg
d’aquest any.
-

Equip d’educadors i educadores de Serveis Socials Collblanc-La Torrassa.

-

Instituts públics de Collblanc-La Torrassa: IES Margarida Xirgú i IES Eugeni
d’Ors.

-

Equip de Justícia Juvenil de l’Hospitalet, Ciutat de la Justícia.

-

Comissió Territorial del Pla Educatiu d’Entorn Collblanc-La Torrassa.

-

Centre de Normalització Lingüística Collblanc-La Torrassa.

-

Entitats de assessorament i formació: POA, Promoció Econòmica, Espai Molí,
SIOL, Projecte Anadromes, Projecte Bellvitge i altres centres de formació per
a adults i instituts.

-

Nou projecte d’acompanyament per als joves expulsats dels instituts, Casa
Sense Fronteres, Nous Col·lectius

-

Equip de Mediació de l’Ajuntament de l’Hospitalet i equip de “Relacions amb
la Comunitat” dels Mossos d’escuadra.
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Principals activitats desenvolupades
1. Activitat de Reforç Escolar: es fa cada dia, de dilluns a dijous, entre les
17 i les 18.45 amb les tres educadores i una persona en práctiques.
Aquesta és la primera activitat que fa cada jove al començar la tarda, fins i
tot aquells o aquelles que no estan escolaritzats, ja que el grup
d’educadors/es s’encarrega de conduir activitats de reforç de llengua i
matemàtiques per a tothom.
2. Didàctiques lúdiques per a l’aprenentatge: A partir de l’avaluació de
l’anterior activitat, l’equip de Xarxa, es va a adonar de la necessitat de
centrar els seus esforços en la realització d’activitats per a enfortir els
aprenentatges curriculars bàsics en què els joves tenien més dificultats:
matemàtiques, llengua catalana i llengua anglesa. Així, va idear un seguit
d’activitats ludicoeducatives per a fer front a aquestes mancances. Les
activitats portades a terme son; “Bingo matemàtic”, “Passaparaula”,
Cinefòrum en català i “English Champeonship”, totes elles van tenir una
molt bona acollida per part dels joves i molta participació.
3. Taller d’electrònica musical: A partir de la donació del material de so
necessari per desenvolupar l’activitat (Projecte Pacas) i de la participació
setmanal d’un professional de música que dóna classes d’electrònica
musical un cop per setmana, amb grups reduïts de 4 a 5 joves
seleccionats.
4. Activitat de l’Street-bàsquet i l’Street futbol: Aquest inici de curs es va
fer un canvi d’activitat esportiva, ja que els joves van demanar jugar al
futbol en lloc de bàsquet. Així que hem demanat un permís especial a Via
pública per a desenvolupar aquesta activitat a les canxes de bàsquet del
parc de la Torrassa, ja que no existeix un espai públic al barri, destinant a
jugar al futbol.

23

Memoria Fundació Akwaba 2009_cat.doc
Activitats puntuals de l’any 2009
1. Sant Jordi, la Catifa Floral i Carnestoltes: els dies 23 i 24 d’abril, els
joves de Xarxa van participar en tres activitats importants del barri. El dia
de Sant Jordi, van desenvolupar una acció a la plaça Espanyola, on els i les
joves escrivien contes de manera col·lectiva i llegien frases i anècdotes que
havien escrit abans per aquesta ocasió. En segon lloc, van protagonitzar la
desfeta de la catifa floral, el dia 24 d’abril a les 17:45, del barri del
Collblanc-La Torrassa, amb una coreografia molt animada amb la qual van
convidar a la resta dels joves del barri a participar en la desfeta col·lectiva
de la catifa, la qual havia estat confeccionada per totes les escoles i
associacions juvenils del barri. Finalment, a mitjans de febrer es va
participar amb una colla de joves, al carnaval de Carnestoltes, que es
porta a terme en el barri de Collblanc-La Torrassa.
2. Guia turística del barri de Collblanc-La Torrassa: Dins de les activitats
del Projecte Crea TV, la “Guia Turística del barri”, és el projecte destacat
que ha que es va portar a terme en el 2n i 3r trimestre del projecte Xarxa.
Va tenir com a data d’inici el gener del 2009 i de finalització el 30 de juny
del mateix any. La guia turística del barri va consistir en fer recorreguts pel
barri, individuals i col·lectius, on els joves van explicar els seus llocs
preferits del barri i les maneres en les quals els fan servir, aconseguint
finalment un producte narratiu i explicatiu, fet pels joves sobre el seu barri
i entorn.
3. Projecte d’Arqueologia veïnal a Collblanc-La Torrassa: Aquest 1r
trimestre del curs 2009-2010, es va donar inici a la nova activitat del
Projecte Xarxa, d'Arqueologia Veïnal. La iniciativa forma part del projecte
d'unitat mòbil; actuar localment per a una cultura de pau global,
mitjançant el intercanvi amb els joves dels projectes educatius de Costa
d’ivori. L’activitat te com a finalitat que els i les joves del barri, que
participen al Projecte Xarxa, portin a terme un procés d’investigació,
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reconeixement i coneixement mutu, del seu barri i dels seus veïns i veïnes.
(Veure www.projectexarxa.blogspot.com).
4. Colònies d’hivern: El projecte Xarxa, com a tancament de cada any, i
inici de curso escolar durant el 1r trimestre, porta a terme unes colònies
d’estiu amb la finalitat de cohesionar al nou grup de joves. Aquest any
l’activitat es va realitzar els dies 12 i 13 de desembre, amb un total de 20
joves, que s’han inscrits nous durant els últims trimestres de curs passat i
aquest 1r trimestre del curs 2009-2010. Les colònies d’aquest any, van ser
a la comarca de Girona, específicament en la zona volcànica de la
Garrotxa, a la casa de colònies “La Canova”. Podreu consultar les
fotografies i comentaris dels joves en el blog:
www.projectexarxa.blogspot.com
Activitats d’estiu
El projecte Xarxa va portar a terme, com cada any, les seves colònies
d’estiu el mes de juliol i els primers 15 dies de setembre. Amb una
participació de 25 joves, es van realitzar activitats de descoberta de
l’entorn, activitats esportives i d’oci, i tallers formatius. A continuació
enumerem les visites i activitats realitzades:
-

Beisbol al parc de la Torrassa i activitats d’aigua.

-

Matins a la piscina del Club de Natació de l’Hospitalet de Llobregat.

-

Visita al parc Tibidabo i l’ílla Fantasia.

-

Visita a la pista de patinatge sobre gel de F.C. Barcelona.

-

Sortides a diverses platjes de l’hospitalte i Barcelona.

-

Visita a la Creueta del Coll

-

Taller d’informàtica i fotografia.

Continuïtat del projecte
Aquest últim període d’implantació i d’afirmació del projecte, ens permet fer
una avaluació positiva sobre el grau d’incidència que ha tingut Xarxa en la
inserció associativa dels joves en les entitats de Collblanc-La Torrassa i en
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la seva evolució personal i familiar.
En aquest sentit, entenem que seguir treballant en la consolidació dels
recursos educatius i comunitaris, a més d’enfortir el teixit associatiu dels
joves i les seves famílies en el territori, tindrà molt a veure amb l’assoliment
de l’objectiu de Xarxa.
La recent certificació de Xarxa com a “Centre Obert”, sota la revisió de la
Dgaia, ens permetrà continuar treballant com a projecte de referència al
barri de Collblanc-La Torrassa. Sota aquest nou estatus, Xarxa es
converteix en l’únic centre obert existent al barri, la qual cosa ens permetrà
desenvolupar altres tipus d’activitats, rebre i fer derivacions des de i cap a
altres serveis existents a la ciutat.
Ara veiem que són molts (i cada cop més) els joves que necessiten
participar en projectes d’aquest tipus, i la realitat social cada cop més, va
definint quina és la importància d’un projecte pont i de caire comunitari,
com és Xarxa.
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2.2.5 Sensibilització
 Organització interna
L’equip de sensibilització s’ha composat de:
1 Coordinadora de l’àrea.
1 Educadora per la campanya Unitat Mòbil: Actuant localment per una
cultura de pau global 2009 dins del programa de Joves Cooperants de
l’Agència Catalana de per al Desenvolupament i el Departament de Joventut
de la Generalitat de Catalunya
1 Sociòloga en pràctiques amb conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, per la realització de material pedagògic.
Equip de talleristes vinculats als projectes socioeducatius de la Fundació
Akwaba i externs.
 Campanyes de sensibilització

a) Comarques de Tarragona
 I desprès de la guerra què? 2009
Es la continuació de la campanya de sensibilització
que es iniciar l’any 2008. Durant el 2009
continuat

amb

les

tasques

de

hem

sensibilització

i

incidència política sobre conflictes oblidats com el de
la Costa d’Ivori i moments crucials per la construcció
de la pau com la reconstrucció postbèl·lica. La
novetat de la campanya d’aquest 2009 ha estat
poder

realitzar

la

campanya

a

les

comarques

tarragonines gràcies al finançament de la Diputació
de Tarragona.
Punts clau de la campanya:
1. La campanya “I després de la guerra, què? Programa educatiu i de
sensibilització per fomentar la diversitat cultural i la participació comunitària
del jovent català a partir de la vivència, les estratègies i la participació del
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jovent ivorià en el procés de reconstrucció postbèl·lica de la Costa d'Ivori”,
s’ha treballat transversalment dins de l’àmbit educatiu i de cooperació
internacional de la Fundació Akwaba. Des de la Fundació entenem l’educació
com una responsabilitat social que sobrepassa l’àmbit escolar. Des
d’aquesta perspectiva s’intenta promoure una acció educativa atenta a les
noves demandes del context social, promovent una igualtat d’oportunitats,
fomentant

la

convivència

intercultural

i

obrint

espais

per

afavorir

l’articulació entre els diferents col·lectius de persones i cultures, tant de les
que conviuen a Catalunya com d’altres països del món. Així, l’eix que ha
estructurat el programa el programa de sensibilització I després de la
guerra, què? és la cultura de pau, però sempre tenint en compte la varietat
d’aspectes que la configuren. D’aquesta manera s’han inclòs materials per
tractar els conflictes a nivell macro, com la guerra, els desplaçaments i els
processos de reconstrucció postbèl·lica però sempre en relació amb un nivell
més micro per aconseguir una veritable transformació de valors i actituds
de cultura de pau. Tot el material està adaptat per edats i nivells educatius
des dels 6 als 18 anys.
2. La campanya de sensibilització s’ha desenvolupat mitjançant una
metodologia que es coneix amb el nom d’Aprenentatge i servei.
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en
el qual les persones participants es formen tot treballant sobre necessitats
reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. La nostra campanya de
sensibilització és pot definir per tant en aquest sentit, com un projecte
educatiu amb utilitat social.
Des de l’aprenentatge, els continguts de la campanya de sensibilització
s’han

estructurat

en

quatre

blocs

temàtics:

bloc

1.

El

procés

de

reconstrucció postbèl·lica a la Costa d’Ivori; bloc 2. Els drets dels infants
des de una perspectiva intercultural, intergeneracional i de gènere; bloc 3.
Cultura de pau i resolució de conflictes; bloc 4. Tècniques de comunicació,

28

Memoria Fundació Akwaba 2009_cat.doc
difusió i elaboració de campanyes de sensibilització. Aquestes unitats
didàctiques s’han vinculat al currículum escolar amb assignatures com
Tutories, Educació per la ciutadania i jornades culturals i solidàries.
Durant la campanya també s’han generat altres tipus d’aprenentatges, no
tant vinculats a un currículum escolar, sinó més aviat a una millora de
qualitat de vida personal: autoestima, autogestió, disciplina, cooperació,
ajut... que repercutirà en la comunitat amb un augment del sentiment de
pertinença, cohesió i responsabilitat, que en aquestes jornades està vinculat
a la Costa d’ivori, però que obre portes per altres temàtiques socials, tant
dels països del Sud com del Nord.
Des del servei. El jovent que ha participat de les activitats de la campanya
ha realitzat murals, vídeos, comentaris, fotografies, obres de teatre... per
tal de compartir amb la resta de l’institut, poble, ciutat i comunitat virtual,
les coses que han après sobre la Costa d’Ivori. Amb aquesta implicació, el
jovent experimenta més en primera persona i incorpora molt més els
continguts de la campanya, a la vegada que participa activament i
responsablement en el seu context social a partir de valors com la
solidaritat, la democràcia participativa, la ciutadania cosmopolita i la cultura
de pau. Aquesta metodologia multiplica de manera exponencial els efectes
de sensibilització de la campanya inicial, permeten un major grau
d’implicació i transformació social.
La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una
nova

realitat

que

intensifica

els

efectes

de

cada

un

per

separat.

L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en
qualitat i adequació a les necessitats reals del context social i que atén a
totes les dimensions de la persona (aspectes intel·lectuals, afectius i de
comportament), i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que
s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció. En la nostra
campanya de sensibilització el jovent de les comarques de Tarragona ha
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après les estratègies de participació del jovent ivorià en el procés de
reconstrucció postbèl·lica del seu país i després ha compartit aquests
coneixements amb la resta de la comunitat a patir de la seva pròpia
campanya de sensibilització. En el període entre setembre i desembre s’han
realitzat els tallers de formació i sensibilització en els centres d’educació
primària i secundària
Per la realització dels tallers i activitats de la campanya de sensibilització
hem comptat amb un equip de 2 persones:
1 Coordinadora de la campanya de sensibilització.
1 Educador per la realització dels tallers als centres educatius.
A continuació detallem els centres escolars, que han participat de la
campanya: a l’espai públic es va realitzar un acte a la plaça de la Font de
Tarragona, en el marc de les actuacions “Paraules per la pau” de la
Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. En els centres educatius hem
treballat amb: CEIP Montoliu (La Riera de Gaià), CEIP La Ginesta (Segur de
Calafell), CEIP Gual Villalví (Tarragona) i IES Mediterrània (El Vendrell).
Amb aquestes activitats s’ha arribat a més de 300 infants i joves a través
dels 18 tallers realitzats als diferents centres escolars.
b) Província de Barcelona
 Unitat Mòbil: Actuant localment per
una cultura de la pau global
La

campanya

de

sensibilització

“Unitat

Mòbil.

Actuant localment per una cultura de pau global” va
néixer de manera quasi espontània a partir del
diàleg iniciat l’any 2008-2009 entre els joves i
infants

catalans

experiència

es

i
va

ivorians,
generar

fruit
un

d’aquesta

projecte

de

sensibilització sobre cultura de pau i relacions Nord/
Sud a partir d’una metodologia innovadora com l’aprenentatge i servei, on
els infants i joves, entre 6 i 18 anys, de Catalunya i de la Costa d’Ivori
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reben una formació per reflexionar i actuar críticament sobre la construcció
de la identitat i la joventut, la mediació i resolució de conflictes en l’àmbit
comunitari i les tecnologies de la informació i comunicació com a agents
d’autorepresentació, socialització i participació comunitària (tant local com
global), i donen un servei a la comunitat creant una campanya de
sensibilització conjunta a partir del diàleg i de l’intercanvi d’experiències
entre els diferents grups de joves que participen del projecte (tant a
Catalunya com a la Costa d’Ivori).
Les activitats de la Unitat Mòbil van girar al voltant de la Declaració dels
Drets Humans.
Els punts clau d’aquesta campanya de sensibilització que s’ha dut a terme
gràcies a la col·laboració de: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
Diputació de Barcelona, Secretaria d’Immigració i Secretaria de Joventut de
la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones i Oficina de
promoció de la Pau i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya són:

1.

TRANSVERSALITAT.

Aquesta

campanya

s’ha

treballat

transversalment dins de l’àmbit educatiu i de cooperació internacional de la
Fundació Akwaba i del projecte artístic de la Casa d’Acollida de Gonfreville a
la Costa d’Ivori.
Així, l’eix que estructura el programa el programa de sensibilització Unitat
Mòbil és la cultura de pau, però sempre tenint en compte la varietat
d’aspectes que la configuren. D’aquesta manera s’inclouen materials per
tractar els conflictes a nivell macro, com la guerra, els desplaçaments i els
processos de reconstrucció postbèl·lica però sempre en relació amb un nivell
més micro, per aconseguir un anàlisi intercultural dels conflictes i les seves
possibilitats de resolució i una veritable transformació de valors i actituds de
cultura de pau. Tot el material està adaptat per edats i nivells educatius des
dels 6 als 18 anys i tenint en compte el context de realització
(Catalunya i la Costa d’Ivori).
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2.

ESPAI

PÚBLIC.

Donada

l’estructura

social

del

nostre

context

contemporani, la majoria dels menors de 18 anys estan inclosos dins del
sistema educatiu, però també hi ha altres joves que per les seves
circumstàncies econòmiques, culturals... no estan vinculats a cap centre
escolar o entitat de lleure (per exemple joves que entre 16 i 18 anys que ja
han abandonat l’institut però no han fet la inserció en el món laboral).

Per arribar a aquest tipus de jovent, hem realitzat activitats
de la campanya de sensibilització a l’espai públic com els
parcs o les places i a altres entitats com les biblioteques o els
centres culturals del barri.

L’espai comunitari amb els fluxos migratoris i altres processos com les
modificacions urbanes està patint unes transformacions no tan sols
arquitectòniques, sinó també socials, emocionals i culturals. En aquest
sentit els espais públics poden esdevenir espais d’interacció i comunicació
però també de confrontació i conflicte. Des de la nostra campanya de
sensibilització hem volgut utilitzar la ciutat com escenari i context de
participació ciutadana, entesa com un marc de proximitat, creativitat i
d’intercanvi, per tal de transformar els possibles punts de conflictivitat en
espais per la convivència entre persones, cultures, gèneres, edats... Per
aquesta fase d’intervenció en l’espai públic, hem utilitzat estratègies i
llenguatges artístics, així com dispositius i noves tecnologies ja que
considerem que permeten un gran marc d’actuació, expressió i participació
comunitària.
Aquestes intervencions a l’espai públic també han permès multiplicar
l’efecte de la campanya de sensibilització sobre la participació del jovent
ivorià en el procés de reconstrucció del seu país.
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Aquestes actuacions a l’espai públic han estat directament vinculades a les
actuacions als espais públics que realitzen els nois i noies del projecte
artístic de la Casa d’Acollida de Gonfreville, dins del marc de La Caravana de
la Pau. Encara que el concepte d’espai públic és diferent a Catalunya i a la
Costa d’Ivori, l’aspecte que destaquem és la participació comunitària i les
metodologies per fomentar una cohesió social. Així doncs hem realitzat
diverses accions a l’espia públic del barri de Collblanc- La Torrassa (Vides
reals, la Gran Lectura, Guia de Recorreguts pel barri i Arqueologia Veïnal)
amb la voluntat que aquestes fossin un Micròfon Obert per a tota la
ciutadania.
3. PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA. Donat les valoracions positives (tant
per part del jovent com del professorat), de la metodologia d’aprenentatge i
servei que van utilitzar per la campanya de sensibilització del 2009, aquest
any hem continut amb aquesta metodologia. L'aprenentatge servei és una
proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la
comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual les persones
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb
l'objectiu de millorar-lo. La nostra campanya de sensibilització és pot definir
per tant en aquest sentit, com un projecte educatiu amb utilitat social.
Des de l’aprenentatge, els continguts de la campanya de sensibilització
s’han estructurat en quatre blocs temàtics: Bloc 1. Canals_ diari: identitat,
vida quotidiana, diversitat cultural; Bloc 2. Canals_comunitat: resolució de
conflictes,

convivència,

participació

comunitària;

Bloc

3:

Canals_internacional: Les tecnologies de la informació i de la comunicació
aplicades a l’intercanvi d’experiències amb els altres grups de joves i a
l’elaboració de campanyes de sensibilització (publicació de les produccions
audiovisual -vídeos, fotografies, cançons a diferents espais d’Internet, com
blocs, youtube... ).
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Des del servei, el jovent ha participat de la campanya, oferint servei a la
comunitat a partir de la realització de les seves pròpies activitats per
l’intercanvi entre el jovent català i ivorià, utilitzades a la seva vegada com a
material de sensibilització (per altres joves i adults). El servei a la comunitat
s’estableix en dos sentits, per una banda, perquè es potencia un tipus de
jovent actiu, responsable, participatiu i solidari. El jovent que ofereix un
servei a la seva comunitat té més relació amb altres membres de la
mateixa, en valora socialment l’aportació i incrementa la seva autoestima.
Per una altra banda, perquè la societat rep una sèrie de coneixements, en
aquest cas sobre el procés de reconstrucció postbèl·lica de la Costa d’Ivori i
cultura de pau a Catalunya, que amplien el seu sentiment de ciutadans del
món.
4. MOBILITAT. La Unitat Mòbil que ha donat nom a la campanya és una
caravana que ha servit de plataforma de difusió de les activitats de la
campanya de sensibilització.
La caravana és quelcom més que un espai expositiu, ha estat un dispositiu
per generar altres activitats a l’espai públic seguint els objectius de la
campanya: promoure una cultura de pau i unes relacions Nord/Sud més
igualitàries a partir d’una participació local amb pensament global.
Aquesta caravana trenca amb dicotomies que divideixen l’espai privat de
l’espai públic. La Unitat Mòbil és un espai privat situat a l’espai públic, però
no es presenta com un espai donat i codificat, sinó com un espai per
l’apropiació individual i col·lectiva.
Durant el període entre setembre i desembre s’han realitzat els tallers de
formació i sensibilització en els centres d’educació primària, secundària i
batxillerat, entitats de lleure i espais públics del barri Collblanc-La Torrassa.
Alguns dels tallers i activitats de la campanya es realitzaran també en el
període gener- maig del 2010, a partir de la subvenció del Departament de
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Joventut de la Generalitat de Catalunya i del Programa Jove Cooperant de
l’Agència Catalana per al Desenvolupament.
Per la realització dels tallers i activitats de la campanya de sensibilització
hem comptat amb un equip de 15 persones:
1 Coordinadora de la campanya de sensibilització.
1 Dissenyadora del material pedagògic, cartells i díptics de difusió de la
campanya
4 Educadores per la realització dels tallers als centres educatius i a l'espai
públic
1 Educadora del programa de la Generalitat "Joves cooperants" del que ens
beneficiem juntament amb altres 9 entitats de Catalunya.
5 persones voluntàries vinculades a altres projectes socioeducatius de la
Fundació Akwaba al barri de Collblanc-La Torrassa

A continuació detallem els centres escolars, entitats i ajuntaments que han
participat o participaran de la campanya: Espai infantil de la Biblioteca
Josep Janès i Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, IES
Llobregat, IES Bellvitge, IES Mercè Rodoreda, IES Can Vilumara, CEIP
Ramón y Cajal

(Projecte Ponts) CEIP Charlie Rivel (Projecte Ponts), CEIP

Pep Ventura (Projecte Ponts) i Projecte Xarxa de l'Hospitalet de Llobregat;
IES Les Marines de Castelldefels, IES Sant Quirze de Sant Quirze, IES
Miramar de Viladecans, IES Ramón Casas i Carbó de Palau Solità i
Plegamans, IES Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat del Vallès, Centre
d'Estudis Montseny (Poble Nou), Agrupament Escolta i Guia Baden Powell
(Poble Sec) i la Casa d’Aprenentatge i Acollida de Gonfreville (Costa d’Ivori)
Podeu consultar les activitats i campanyes de sensibilització realitzades pels
infants i joves al bloc de la campanya: www.unitatmobil.blogspot.com
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Jornades 2009 “ Unitat mòbil: Connectant Camins per la Pau”

Les jornades d’aquest any han estan a la comunicació comunitària i la
cultura de pau.
Durant la jornada del matí varem fer una taula
rodona

explica'n'

comunitaris,

i

coneixen

implicats

en

diversos
la

medis

comunicació

comunitària. Van participar: Dones reporteres de
Mataró; Giss.Tv, Contrabanda i Massala. La taula
rodona del matí va ser molt enriquidora, per que
es

va

crear

un

debat

molt

intens

sobre

la

comunicació comunitària, els pals a les rodes que
té, quins són els seus objectius, com es vehiculen amb la cultura de pau...
Per la tarda es va fer a la Plaça Española, diversos taller relacionats amb la
companya de sensibilització d'aquest any “Unitat mòbil” els quals pretenien
treballar la cultura de Pau, i a la vegada es van muntar a la plaça 5
ordinadors on la gent del carrer podia passar a deixar els seus comentaris al
bloc www.fundacioakwabaconnectantcamins.blogspot.com
Les activitats realitzades el dia de les jornades varen ser:

− Connectem-nos : espai amb ordinadors per a poder dir cadascú la
seva

− Ràdio en directe: Gràcies a Contrabanda varem poder retransmetre
part de les activitats de la tarda per la ràdio.

− Televisió en directe: El mateix varem fer amb Giss.Tv que va
retransmetre via Internet una estona de les jornades.

− El conte de l'Naaku: un conta contes que explica la vida de la
Naaku.

− Arqueologia domèstica: la gent de la plaça tenia que dibuixar en
una fitxa, aquell objecte que més importància tingues per a ell o ella i
fer una breu descripció. Desprès tot aquest material es va penjar al
bloc.
−

Actuació en directe dels joves i les joves de Xarxa
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Talleritza’t : diversitat cultural, cultura de pau i comerç responsable

Talleritza’t és un programa d’educació en
valors que té com a objectiu afavorir el
coneixement i les interrelacions entre les
diferents cultures que conviuen al context
sociogeogràfic de la província de Barcelona i
promoure la participació social dels infants i
joves

per

fomentar

un

tipus

de

ciutadania

activa

i

respectuosa

i

compromesa amb la diversitat. Les més de 24 activitats del Talleritza’t
estan dividides en 3 blocs temàtics: diversitat cultural, cultura de pau i
consum responsable. Aquest any hem incorporat nous tallers com una
exposició sobre “Menors soldat” i un taller que porta per nom “Jocs de
Guerra. Cosa d’Infants”. Amb les activitats del Talleritza’t arribem a més de
2.500 infants i joves de diferents localitats de la província de Barcelona
(Cervelló,

Santa

Susanna,

Vilassar

de

Dalt,

Rubí,

Mollet,

Ripollet,

Cerdanyola, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,
Moncada

i

Castelldefels,

Reixat,

Palau

Castellar

del

Solità
Vallès,

i

de

Plegamans,

Vilanova

i

la

Manresa,

Geltrú,

Mollet,

Viladecans,

Barcelona, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze o Collbató). El catàleg de
recursos pedagògics i tallers es pot consultar a www.fundacioakwaba.cat
o a www.talleritza-t.blogspot.com
Difusió Talleritza’t: El catàleg de recursos i activitats Talleritza’t s’ha
difós per diferents vies. Per una banda a partir d’un catàleg enviat per
correu postal i electrònic a tots els ajuntaments i centres d’ensenyament de
la província de Barcelona. Així com a través de la revista Infoakwaba que
amb una periodicitat trimestral és enviada via postal i correu electrònic a
totes les persones i organismes que col·laboren amb la Fundació Akwaba.
Per altra banda, les activitats i recursos del Talleritza’t també estan incloses
dins de diferents catàlegs com el del Pla Jove i el de Civisme i Convivència
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de la Diputació de Barcelona i el catàleg virtual INTRO de la ciutat de
l’Hospitalet i el catàleg d’activitats e - Catàleg de la Diputació de Tarragona.
Gavà, ciutat educativa: des de l’any 2005, la Fundació Akwaba forma part
del programa d’educació i diversitat que l’Ajuntament de Gavà dirigeix al
conjunt de centres d’ensenyament de la seva població. Des de fa 5 anys,
tots els centres públics, concertats i en aquest últim any també privats,
participen del nostre programa d’educació per la diversitat cultural, la
cultura de la pau i el consum responsable. La nostra intervenció a la ciutat
de Gavà es consolida amb una incidència en més de 2000 infants i joves
d’aquest municipi de la província de Barcelona.
Programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de Sabadell. La Fundació
Akwaba participa per quart any, del programa Ciutat i Escola que
l’Ajuntament de Sabadell oferta a totes les escoles de la ciutat. Unes 25
escoles de primària han participat del taller “Un conte motor per viatjar pel
món”.
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Revistes i publicacions pròpies:

Infoakwaba: revista trimestral de difusió de les activitats de la Fundació
Akwaba. La revista s’edita en format paper i digital i es pot consultar a

www.fundacioakwaba.cat
4 idees: revista trimestral monogràfica de sensibilització i opinió sobre
diferents temes com la desigualtat de gènere, les relacions Nord-Sud, la
sobirania alimentària, la cultura de pau... Es publica conjuntament amb
Cooperació de Barcelona i La Lliga dels Drets dels Pobles de Sabadell.
“El viatge d’en Konan”: Conte amb guia didàctica i proposta d’activitats
per a l’alumnat, on es narra la història del desplaçament d’un elefant de la
Costa d’Ivori, en Konan i la seva família, que es veuen obligats a deixar la
seva casa pel conflicte armat. El conte s’acompanya amb una guia didàctica
que contextualitza el desplaçament com una efecte de la guerra i la
desmobilització com un efecte de la reconstrucció postbèl·lica.
“El diari de la Naaku”: Conte amb guia didàctica i activitats, publicat en
format de diari personal d’una noia d’11 anys, la Naaku. Naaku escriu els
seus sentiments i vivències abans, durant i després de la guerra del seu
país, la Costa d’Ivori. Vivint a Bouaké, es desplaça amb la seva família fins
a Abidjan per evitar que els seus germans de 16 i 17 anys es vegin obligats
a combatre amb l’exèrcit rebel. Durant la seva vida a Abidjan narra la
sensació

de

sentir-se

immigrant,

les

dificultats

d’adaptació

cultural,

econòmica... i també els avantatges de conèixer altres formes de vida, com
la que suposa el canvi a una ciutat molt gran.
“Punts de llibre”: Aquest any hem publicat diferents punts de llibre
vinculats a les activitats de la campanya “Unitat Mòbil: Actuant localment
per una cultura de pau global” 2009. Cada punt de llibre consta d’una
il·lustració i d’una frase redactada pels joves i infants sobre els Drets
Humans
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3 Relacions exteriors
3.1 Institucions Públiques

•

Consolidació dels convenis i les relacions de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya: Secretaria General de Joventut, Institut
Català de la Dona, Secretaria General de Relacions Exteriors de la
Conselleria de Presidència, Departament d’acció ciutadana (Direcció
General d’Acció Cívica, Institut Català del Voluntariat i Direcció General
de Serveis Comunitaris), Departament de Treball, Departament de
gobernació i Administracions Públiques, DGAIA, Institut de la Pau, MEC (
Ministeri d’educació i ciència), ACCD ( Agència catalana de cooperació al
Desenvolupament) i AECI (Agencia Española de Cooperació Internacional
al Desenvolupament), L’ajuntament de Gavà.

•

Consolidació

dels

convenis

i

les

relacions

de

col·laboració

amb

l’Ajuntament de l’Hospitalet: Alcaldia, Àrea de Benestar Social i
Família, Àrea d'Educació (Pla educatiu d'entorn) i Cultura, Àrea de
Coordinació i Economia (Cooperació i Solidaritat) i Regidoria de Districte
i l’àrea de promoció econòmica.

•

Manteniment del suport econòmic del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona per als nostres projectes de sensibilització a Catalunya i pla
de convivència.

•

Manteniment, amb la col·laboració de les ONG de la Federació SERSO,
del suport econòmic d'altres institucions públiques de la resta de
l’Estat: Govern Basc i Junta de Castella- Lleó.

•

Participació activa en el Consell de Cooperació i Solidaritat de
l'Hospitalet, amb la voluntat que es converteixi en un espai de debat i
d’opinió sobre les polítiques de cooperació municipals.
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•

Manteniment del conveni de col·laboració amb el Centre de
Normalització Lingüística de l’Hospitalet per a la realització de
classes de català per al col·lectiu de migrants. També s’està realitzant un
curs de formació interna adreçat al personal de la Fundació Akwaba.

•

Hem establert un nou conveni amb la Diputació de Barcelona per a
poder participar en el Catàleg de Sensibilització.

•

Hem entrat també en el catàleg d’activitats de la Diputació de
Tarragona.

3.2 Instituciones privadas
En la realització dels projectes de l'entitat per mitjà de convenis de
col·laboració: Fundació “la Caixa”, Caja Navarra, Obra Social Caixa
Terrassa, Caixa Tarragona i Caixa Sabadell.
3.3 Federaciones y entidades

•

Participació activa en la Federació estatal SERSO.

•

Participació activa en la Federació Catalana d'ONGD participant en el
subgrup de treball Consells de Cooperació: validació del document final.

•

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 3quarts x
5quarts, Llibreria Perutxo, Cine-Club, Centre d’Estudis de l’Hospitalet i
Taller Pubilla Kasas.
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•

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

3.4 Campanyes.
3.4.1 Adhesió a campanyes
- Campanya “Txetxènia, trenquem el silenci”
- Campanya SOS Racisme
-

FSCAT

- Campanyes contra la violència de gènere de l’Ajuntament de Rubí.
3.4.2 Manteniment de la nostra adhesió a les següents campanyes:
- Manifest “0,7, L’HOSPITALET TAMBÉ”
- Campanya “Roba Neta”
- Comissió civil internacional d'observació dels drets humans a Chiapas
- Plataforma ciutadana per a l'abolició del deute extern
- Campanya “ Un altre món és possible, globalitzem les resistències i la
solidaritat”
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4. Personal de la Fundació
•

Manteniment de la relació amb la Universitat de Barcelona, de la qual hi
ha dos estudiants en practiques d’Educació Social, al projecte Ponts.
Fundació Pere Tarrés 2 persones en practiques, una a l’àrea d’Acollida i
l’altre amb el projecte Ponts. Amb la Universitat Autònoma de Barcelona
seguim tenint relació, i hi ha una persona en practiques de sociologia a
l’àrea de sensibilització. A nivell de voluntariat, a l’àrea d’acollida hi ha
hagut dues persones, a la de cooperació internacional dos persones més,
i al projecte Xarxa 2 més.

•

S’ha mantingut la xarxa professional estable d'Akwaba.

•

Manteniment del mateix criteri de contractació dels darrers anys: ser
voluntari d'Akwaba i/o pertànyer a algun dels col·lectius amb més
dificultats per a la seva inserció laboral (dona, migrant i persona en atur
de llarga durada).

Àrea

Personal
contractat

Personal
practicum

Educació

18

3

Sensibilització

2

1

1

3.000 aprox.

Acollida

3

3

7

700 aprox.

Cooperació
Internacional

1

1

400 infants i joves aprox.
800 pacients mensuals aprox.

Òmnia

2

TOTAL

26

Voluntaris/es

Persones ateses
400 aprox.

600 aprox.
7

9
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5. Formació interna
Aquest any des de la Fundació, s'ha fet formació en àrees molt localitzades i
aquelles persones que ho veien necessari per la feina que desenvolupen.
Per això el grup d'educadors de Ponts i Tea ha realitzat formació especifica,
i alguns membres de la entitat també han realitzat cursos de català.
- Formació Ponts i TEA: Formació oferta per l’Ajuntament de
l’Hospitalet, per donar tècniques metodològiques en el tracte al grup
d’infants, i per a la redacció d’informes i activitats.
- Cursos de Català: Cursos de català, oferts per Normalització
Lingüística.
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6.

Subvencionadors

projectes

de

la

Fundació

Akwaba
A la Fundació Akwaba volem agrair especialment la col·laboració dels
diferents finançadors de cada un dels projectes duts a terme:
Àrea de Cooperació Internacional

- ACCD – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
- Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
- Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidaria
- Ajuntament de Gavà
- Diputació de Tarragona
- Àrea Metropolitana de Barcelona
- AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
- Diputación de León
- Ayuntamiento de Vitoria
- Fundación Roviralta
- Fundació Claror
- Caja Navarra
Àrea de Cooperació local
Acollida i formació

- Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
- Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Secretaria per a la Immigració

- Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions
Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana

- Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones
- Fundació Acsar
- Obra Social La Caixa
- Obra Social Caixa Terrassa
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- Caja Navarra
Òmnia

- Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions
Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana
Pla Educatiu d’Entorn: Ponts, Tea, Xarxa

- Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
- Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions
Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania
- Caja Navarra
Sensibilització

- Oficina de promoció de la Pau i Drets Humans
- Diputació de Barcelona
- Generalitat de Catalunya. Secretaria de la Joventut
- Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
- Generalitat de Catalunya. Secretaria per la Immigració
- Diputació de Tarragona
- Institut català de les Dones
- FCONGD – Federació Catalana de Cooperació de ONG’s
- ACCD - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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