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LA FUNDACIÓ
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.

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 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.

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.

Fa gairebé 20 anys que estem implicats
en aquesta tasca i us convidem a tots i
totes a col·laborar amb nosaltres.
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Al llarg d’aquest any 2011, la Fundació
Akwaba i la seva contrapart a la Costa
d’Ivori, la Délégation Fondation Akwaba, han
continuat treballant conjuntament duent a
terme
diferents
projectes
al
desenvolupament a la ciutat de Bouaké en
primera instància i a algunes comunitats
rurals properes amb les que tenen estrets
vincles de col·laboració.
Hem de remarcar, que aquest any 2011, han
estat especialment dures les repercussions
sofertes pel darrer conflicte bèl·lic viscut a la
Costa d’Ivori arrel de les eleccions
presidencials del 28 de novembre de 2010,
on el país s’ha vist glopejat per la intervenció
de forces militars i interessos estrangers
lligats a la victòria d’un candidat, patint, així,
nombroses morts, les conseqüències d’un
fort embarg per part de la Unió Europea que
ha privat de medicaments i serveis
d’assistència a més de provocar una pujada
de preus desorbitant i un gran nombre de
refugiats principalment de la zona de cacau i
de certs barris de la capital financera,
Abidjan.
Així, junt amb la Délégation Fondation
Akwaba
ivoriana,
s’ha
consolidat

especialment un programa focalitzat a les
necessitats de la dona. Desprès de
reflexions conjuntes amb l’equip de la Costa
d’Ivori s’ha arribat a la conclusió de la
importància essencial de donar una forta
empenta als programes establerts per tal
d’assolir una equitat de gènere que
promogui diferents aspectes de la vida
quotidiana. Les polítiques de gènere són
considerades clau per tal de promoure
desenvolupament facilitant recolzament a
aspectes claus vinculats amb l’educació, la
sanitat, l’assessorament jurídic i social i la
generació de recursos. A més, el
desenvolupament
d’aquestes
activitats
forma part d’una política d’acció que
complementa la participació activa de la
dona al diàleg i la mediació de conflictes, per
tal de facilitar i formar part als processos de
construcció de pau i de defensa dels drets
humans.
El personal de la Fundació Akwaba ha
presentat
el
programa
a
diferents
subvencionadors que han apostat per
aquesta política d’acció i junt amb la
participació activa i involucrada del personal
de la Délégation Fondation Akwaba, el
suport de les seves estructures - l’hospital
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matern infantil HMIAC, el centre de salut de
Gonfreville CSG i la Casa d’Acollida i
Aprenentatge MAAG – i els diferents
col·laboradors locals i recursos propis ha
estat possible l’assoliment dels objectius
marcats dins al programa esmentat.
Així, al llarg de l’any 2011 podem destacar
aquest programa que engloba un ventall
d’activitats lligades a la salut, educació i
generació de recursos i altres projectes
vinculats al mateix, així com d’altres que
tenen característiques més específiques i
que són duts a terme a comunitats
properes.

1. Programa Global de Construcció
de Pau a Partir de l’Apoderament de
la Dona

de gènere que deriva en una manca
d’autonomia de la dona, generant
dependència i falta de participació activa
en processos de pau.

envers la violència, l’autoestima i la
valoració.

Construcció de pau i rehabilitació
postconflicte a través de l’equitat de
gènere i l’apoderament de la dona a la
Costa d’Ivori

Així es va elaborar i executar una
intervenció integral orientada a nenes,
noies i dones principalment però també
sobre nois i homes com a beneficiaris
actius en un procés d’assoliment d’equitat
de gènere i apoderament plausible envers
la dona per tal d’assolir una reconstrucció
del país sostenible on es liderin processos
actius de pau, a través de:

- Espais d’estudi per propostes de
generació de recursos i guies de
sostentabilitat de projectes emprenedors.

- Educació i alfabetització amb espais
de lectura, de comprensió i de motivació a
l’aprenentatge.

Totes les propostes i accions han estat
intercanviades en una gran Xarxa on
beneficiaris, institucions públiques i
privades i agents de la societat civil han
intercanviat experiències i propostes a
futur, ja que hi ha molt a compartir per tal
de treballar per la pau i la reconstrucció
del país.

Costa d’Ivori està en procés de
reconstrucció postbèl·lica amb inestabilitat
i aturada de processos de pau, fent
impossible avançar política, econòmica,
social i humanament. A més, regna
desigualtat d’oportunitats entre homes i
dones, fent que la reconstrucció sigui
desequilibrada i difícil de posar en
pràctica.
Les
dones
assumeixen
desajustos estructurals, des de la infància
fins la maduresa. Es pateix una no equitat

- Formació orientada a l’equitat de gènere,
l’apoderament de la dona, el respecte,
drets humans i pau.
- Estructures de recolzament psicològic

- Recolzament sanitari principalment a
dones i infants.

Recolzament
i incentivació per
l’associacionisme en favor dels drets
humans, l’equitat de gènere i el
desenvolupament
econòmic,
social,
cultural.

Projecte finançat per:
- ACCD (Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament)
- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
- Fundació Roviralta
- Ajuntament de Tarragona
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2. Projecte d’Atenció Sanitària i Nutritiva a Nadons i Infants

Millora de la qualitat de vida de nadons,
nens i nenes a partir de l’ampliació del
Centre de Salut de Gonfreville i la seva
atenció mèdica i nutritiva a Bouaké.

Gonfreville (centre petit, de poca capacitat
i autonomia), d'un reforç mèdic i nutritiva
de qualitat i de la realització d'activitats
formatives a les mares.

- El projecte es planifica i coordina
localment, per la Delegació Fondation
Akwaba, sent les activitats proposades
sota una extensa anàlisi contextual en
matèria infantil i una llarga experiència en
projectes sanitaris.

Oferint a cost zero o mínim, una millora
àmplia de la seva qualitat de vida i reduint
la mortalitat i estigma social de nens / es i
mares en situacions econòmiques
precàries i amb risc de vulnerabilitat.

Així, s’han assolit els objectius establerts:
La intervenció realitzada (de novembre
2010 a octubre 2011), a la Fundación
Ordesa,
consisteix a millorar
les
condicions de vida a nivell sanitari i nutritiu
de nadons, nens, nenes (de 0 a 5 anys) i
les seves respectives mares. A partir de
l'ampliació del Centre de Salut de

- Millorar la salut de nadons, nens, nenes i
les seves mares afectats per VIH / SIDA,
malària o vulnerables
- Formar les mares d'aquests es centren
en millorar - Millorar la nutrició de nadons
nens i nenes, originària en moltes
ocasions de malalties.
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Projecte finançat per:
- Fundació Ordesa

3. Programa d’Acció Participativa
amb Joves
ADIT: Aprenentatge, Diàleg, Informació i
Tecnologia per una joventut activa i
participativa a Bouaké, Costa d’Ivori.
Aquest projecte s’executarà principalment
al llarg de l’any 2012, però ha estat atorgat
a l’any 2011 per part de la convocatòria de
Barcelona Solidaria.
Programa ADIT: Aprenentatge, Diàleg,
Informació i Tecnologia per a una joventut
activa
i
participativa
en
liderar
desenvolupament en el procés de
construcció de pau, diàleg i reconciliació
de la Costa d’Ivori.
L’objectiu es centralitza en, donar
continuïtat a tallers, eines d’aprenentatge,
tallers
de
sensibilització,
sessions
educatives i formatives, tant a l’espai ADIT
com a barris de Bouaké i comunitats
properes junt amb la Unitat Mòbil del
coneixement i jornades a la sala Polivalent

d’Akwaba, amb l’objectiu de propagar
coneixement i eines de diàleg, participació
i mediació a més de fer més extensa i
enriquidora una xarxa de comunicació
entre diferents localitats i associacions
envers la construcció de pau.
Els beneficiaris ivorians seran uns 3.600
joves (nois i noies) de la ciutat de Bouaké,

considerats entre els assidus a les
instal·lacions d’Akwaba, els joves dels
liceus i escoles que s’aproparan a Akwaba
i que participaran a sensibilitzacions i els
joves dels barris de la ciutat que
coneixeran el biblio-bus o Unitat del
Coneixement.
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- A Catalunya i concretament a
Barcelona es treballarà amb joves
d’escoles a partir de tallers de
sensibilització, on es fomentarà la
participació i intercanvi amb els joves
ivorians.
- A Costa d’Ivori, l’espai ADIT construït
gràcies al projecte, proporciona recursos
educatius, informàtics i tallers per a
incentivar als joves a la crítica constructiva
i l’anàlisi de la realitat.
Les eines d’ADIT promocionen una
consciència històrica social, política,
econòmica i cultural entre els/les joves de
Bouaké per a liderar processos de canvi
social i polític que tindran lloc a la Costa
d’Ivori en els propers anys. Així com,
donar autonomia i autogestió per prendre
decisions,
solucionar problemes i ser
protagonistes del desenvolupament del
seu país.
Programa finançat per:
- Ajuntament de Barcelona. Barcelona
Solidaria

4. Bus pel Transport Escolar

Busos amb acció solidària a Costa
d’Ivori. Busos per un somni escolar
i educatiu a Abidjan i a Bouaké
El projecte pretén amb la donació de
busos sol•licitats a la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (MMAMB) i Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB)
establir dues línies d’acció a dues
ciutats diferents de la Costa d’Ivori.
- Transport de nens, nenes i joves en
edat escolar a diverses escoles de la
ciutat d’Abidjan. Amb aquest bus, es
pretén cobrir part de tres rutes
diferents a tres escoles, facilitant el
transport públic de la ciutat d’Abidjan,
facilitant
d’aquesta
manera
la
seguretat de nens, nenes i joves.

- Biblio-bus del Coneixement a
diferents barris de Bouaké. Les
dificultats per anar a l’escola
(matricula,
uniforme,
llibres,
transport...) fan que l’accessibilitat a
espais per llegir i escriure, fer jocs
educatius i tenir espais d’encontre
entre nens, nenes i joves sigui difícil.
Amb el Biblio-bus del coneixement, es
facilita un espai obert a la lectura, a
l’aprenentatge i el coneixement.
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A l’any 2010 es va fer la donació d’un
microbus enviat a finals d’any i que ha
estat en funcionament al llarg de 2011
per transportar nens i nenes a les
escoles d’Abidjan. A l’any 2012 s’ha
fet una altre donació d’un bus que
serà utilitzat per a un projecte
educatiu a Bouaké. El biblio-bus que
anirà per diferents barris de la ciutat
atorgant serveis educatius, donarem
més informació sobre el mateix a les
properes memòries!.
Projecte finançat per:
- MMAMB – Mancomunitat
Municipis Àrea Metropolitana
Barcelona

de
de

5. Granja Escola a Comunitats Rurals
- Creació de Cooperatives professionals agrícoles i de cria (OPA) en
xarxa.
L'alternativa de la granja és bàsica pel
poble per donar iniciatives amb
possibilitats de recursos.

Granja escola pel desenvolupament
local de la comunitat de Golikro i
inserció professional dels joves de
comunitats properes. Costa d’Ivori.
El Projecte consisteix principalment a:
- Superació problemes desenvolupament d’activitats agropecuàries i
comercials al municipi de Golikro.
- Inserir professionalment a joves que
han abandonat els pobles de Golikro,
Minankro, kouadiomiankro i Andonekouamekro Sakassou per la manca
d'estímul local i d’oportunitats de
desenvolupament socioeconòmic.
L’objectiu principal són iniciatives
comunitàries
i
associatives
emprenedores col•lectives que creïn
xarxes alimentàries i assegurin la
sobirania
alimentària
amb
infraestructures agrícoles rurals. Les
principals activitats es vinculen a una
granja escola inserida a la comunitat
de Golikro per donar suport específic

Projecte finançat per:
a joves locals (dones i homes) a
través d'activitats agropecuàries que
responen a les seves preocupacions.
Les activitats s'han orientat en:
- Formació professional a la població
de Golikro i als nois i noies de
comunitats
properes
(Minankro,
Kouadio Miankro, Kouamekro et
Andon-Sakassou)
- Producció animal amb diferents tipus
de ramaderies (aus de corral, cria
d’agutí).
- Producció agrícola amb cultius
alimentaris d’horticultura i cultius per
una dieta equilibrada.
- Comercialització de la venda de les
produccions.
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- MMAMB – Mancomunitat de
Municipis Àrea Metropolitana de
Barcelona
- Diputació de Tarragona
- Ajuntament de Barcelona. Barcelona
Solidaria
- Fundació Ordesa
- ACCD (Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament)
- Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
- Fundació Roviralta
- Ajuntament de Tarragona

LA NOSTRA FEINA A
CATALUNYA
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

L’estratègia
d’Educació
per
al
Desenvolupament (EpD) forma part
de la política interna de la Fundació
Akwaba i part del seu Pla Director que
incorpora la cultura de pau i la
sensibilització com eixos transversals
a totes les àrees i com a eina de
participació interna de l’entitat i de
relació i cohesió amb el barri de
Collbalnc- La Torrassa i amb la Costa
d’Ivori.
En aquest marc entenem l’EpD com
una responsabilitat que engloba a
diferents agents socials: ONG, pares,
mares, escoles, educació no formal...
Des d’aquesta perspectiva portem
més de 10 anys promovent una acció
educativa atenta a les noves
demandes
del
context
social,
promovent la igualtat d'oportunitats,
fomentant la convivència intercultural,
obrint espais per afavorir l'articulació
entre els diferents col·lectius de
persones i cultures.

de les nostres accions per fomentar
les persones actives, responsables i
crítiques en el sí de la nostra societat.
Objectius

Així doncs l'objectiu final de la nostra
tasca
educativa
mitjançant
les
campanyes de sensibilització i de les
estratègies d'EpD és fomentar la
coresponasbilitat i mostrar que la
nostra societat no es limita al nostre
barri o ciutat, sinó que engloba tot el
món i a tota la humanitat, és per
aquest motiu que hem de treballar
localment com referència en un
context
global,
enfortint
el
coneixement i el respecte dels Drets
Humans, la cultura de pau i unes
relacions Nord/Sud basades en el
respecte, el diàleg, la solidaritat i la
paritat, tenint ben presents la
transversalitat de gènere en qualsevol
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a) Continuïtat dels projectes que
afavoreixen el coneixement i la
comprensió dels Drets Humans i la
cultura de pau.
b) Impulsar
l'apoderament
i
l'estratègia GED en els projectes
d'Educació pel Desenvolupament
de la Fundació.
c) Fomentar
la
realització
de
projectes de sensibilització que
promoguin el intercanvi entre els
joves ivorians i catalans per
fomentar la ciutadania global.
d) Impulsar la creació de material
pedagògic
útil
als
centres
d'educació formal i no formal per el
desenvolupament de les activitats
d'EpD.
e) Promoure la participació ciutadana
a
través
de
metodologies
participatives
en
el
context

Costa d’Ivori en particular; crear una
societat civil activa en la creació
d’accions a favor dels Drets Humans i
la Cultura de Pau i crear una xarxa
entre els agents educatius que
treballin
l’educació
per
al
desenvolupament a Catalunya.

relacional més pròxim (barri,
ciutat).
f) Formar i conscienciar als joves,
nens i nenes de la importància
d'establir unes relacions solidaries i
respectuoses amb a resta de
cultures del món, a través de la
potencialització
dels
tallers
i
activitats interculturals.
g) Enfortir i impulsar les xarxes entre
escoles, organismes públics i privats
i ONGd per apropar-nos a una
estratègia d'EpD compartida per la
xarxa social.

La campanya s’ha estructurat a partir
dels següents eixos:

Activitats

1. Projectes d’Educació per al
Desenvolupament
Mira
l’Àfrica!
Actuem
per
transformar les injustícies socials
ha estat un projecte d’educació al
desenvolupament dirigit a infants i
joves entre els 6 i 18 anys, amb
metodologia d’aprenentatge i servei, i
amb
l’objectiu
promoure
una
ciutadania global crítica amb les

relacions desiguals de poder que
existeixen i que causen les injustícies
socials entre el Nord i el Sud, centrant
l’experiència en Àfrica en general i en
la Costa d’Ivori en particular, i molt
especialment en com
aquestes
desigualtats
afecten
a
l’Àfrica
subsahariana. Amb la present acció
hem volgut que els infants i el jovent
adquireixen eines per establir quines
són les causes que provoquen les
relacions desiguals de poder entre el
Nord i el Sud; donar a conèixer la
realitat africana en general i de la
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a. Àfrica en imatges. En aquest bloc
hem treballat quina és la imatge que
els
mitjans
de
comunicació
transmeten de l’Àfrica i s’han donat un
conjunt d’eines i recursos per tal de
deconstruir
el
nostre
imaginari
estereotipat de dita societat.
b. Què fem nosaltres? En aquest
espai s’han treballat les causes que
generen la desigualtats existents entre
el Nord i el Sud (relacions comercials
injustes, espoli de recursos naturals,
conflictes enquistats, ingerències dels
països del nord...) i s’han posat les
bases
perquè
les
persones
beneficiàries
de
l’acció
puguin
realitzar les seves pròpies accions de
denúncia
davant
d’aquestes

injustícies, ja que només actuant
sobre aquestes podem posar solució
als problemes se’n deriven.

Podeu consultar les activitats i
campanyes
de
sensibilització
realitzades pels infants i joves al bloc
www.miralafrica.blogspot.com
Persones beneficiàries: 930 infants i
joves
Municipis participants: 4 de
província de Barcelona
Centres educatius participants: 9
Projecte finançat per:
- Diputació de Barcelona

punt de partida a Bouaké, Costa
d’Ivori.

És per dit motiu que els objectius
estratègics de La Unitat són:
promoure
l’equitat
de
gènere;
fomentar unes les relacions Nord/Sud
basades en el diàleg, el coneixement i
la solidaritat, a partir de l’intercanvi
entre joves i infants ivorians i
catalans; i fomentar la participació
dels infants i joves en el seu context
relacional més proper (escola, família,
barri), perquè esdevinguin ciutadans i
ciutadanes sabedors de la seva
coresponsabilitat amb el Sud.
Unitat Mòbil: Movent-nos per la
pau, el gènere i els Drets Humans
és un programa de sensibilització
dirigit a infants i joves de les
comarques de Tarragona, amb
metodologia d’aprenentatge i servei i
amb l’objectiu general de fomentar
una ciutadania global crítica amb les
relacions desiguals i solidària entre el
Nord i el Sud, a través d’un conjunt de
vivències i experiències que tenen el
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Aquesta campanya s’ha estructurat en
els següents blocs temàtics:

Relacions Nord- Sud: en aquest bloc
hem potenciat el coneixement entre
els joves catalans i ivorians a través
de temàtiques relacionades amb el
seu àmbit personal i relacional
(família, educació, alimentació, salut,
música...), focalitzant l’atenció en les
desigualtats de gènere que es donen

en aquests àmbits i amb la voluntat
d’assolir unes relacions equitatives,
punt de partida, per construir una
societat basada en la democràcia i la
participació.

caracteritzat
per
tenir
dues
dimensions. Una de transversal en els
altres dos blocs temàtics i una segona
dimensió que treballa de manera més
concreta i profunda els estereotips de
gènere al Nord i al Sud, concretament
a Catalunya i a la Costa d’Ivori

Podeu consultar les activitats i
campanyes
de
sensibilització
realitzades pels infants i joves al bloc
de la campanya:

2. Accions Puntuals
XVII Festa de la Diversitat de
L’Hospitalet de Llobregat
El dia 5 de juny des de la Fundació
Akwaba vam participar un any més a
la festa de la Diversitat organitzada
per l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat en el marc de la Festa Major
de Collblanc- La Torrassa. Aquesta
festa vol ser un punt de trobada i una
finestra a la diversitat cultural que
caracteritza el nostre barri.

www.unitatmobil2010.blogspot.com
Justícia social: en aquet hem
treballat amb els infants i joves
aspectes relacionats amb la Justícia
Social, amb l’objectiu d’afavorir la
consecució
material
i
de
desenvolupament humà integral en
condicions de llibertat, dignitat i accés
de les dones a les mateixes
oportunitats en tots els àmbits de
participació i desenvolupament.
Trenquem
desiguals

amb
de

Persones beneficiàries: 750 infants i
joves
Municipis participants: 3 de
província de Tarragona
Centres educatius participants: 6
Projecte finançat per:
- Ajuntament de Tarragona
- Diputació de Tarragona

les
relacions
gènere:
S’ha
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Des de la Fundació Akwaba vam
col·laborar a través de diferents
activitats, entre elles destacar la
participació en els tallers de Danses
Àrabs i el mercat solidari realitzats en
el marc de la Festa.

Talleritza’t:
diversitat
cultura
de
pau
i
responsable

cultural,
comerç

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
i
agrupades per edats. El catàleg inclou
a més a més una oferta d’exposicions
que oferim des de la Fundació i un
llistat de les nostres publicacions i
materials pedagògics i educatius.
Amb les activitats del Talleritza’t

arribem a més de 2.500 infants i joves
de diferents localitats de la província
de Barcelona (Badalona, Figaró, Sant
Joan Despí,
Montcada i Reixac,
Gavà, Calella, Sabadell, Castellar
Vallès, Rubí
Les activitats d’aquest catàleg les
oferim des de fa alguns anys a
diversos ajuntaments de la província
de Barcelona, amb els quals duem a
terme una acció continuada en el
temps. Alguns d’aquests ajuntaments
són: Sabadell (Programa Ciutat i
Escola), Gavà i Esplugues de
Llobregat.
El catàleg de recursos pedagògics i
tallers
es
pot
consultar
a
www.fundacioakwaba.cat
Persones
beneficiàries:
infants i joves

2.500

3. Catàlegs Diputació Barcelona
La nostra activitat de més de 15 anys
de treball continuat amb joves i infants
i d’elaboració de materials i recursos
econòmics per aquesta població
destinatària, ha fet possible que
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, Sant Quirze, Sant Sadurní d

algunes d’aquestes activitats estiguin
incloses
en
diversos
catàlegs
d’activitats
que
les
Diputacions
ofereixen als centres escolars del seus
municipis. Així cal destacar la
participació de la Fundació en els
següents catàlegs:

Catàleg d’Igualtat i Ciutadania
Aquest catàleg està integrat per més
de 500 accions que la Diputació de
Barcelona ofereix als seus municipis
per tal de donar eines a la ciutadania
per tal que pugui desenvolupar-se
autònomament
i
amb
igualtat
d’oportunitats. Des de la Fundació
Akwaba duem a terme les següents
accions en el marc d’aquest catàleg:
Capoeira; Tatuatges de henna;

Històries de Vida a través del Viatge;
Danses Africanes, Exposició ni Blanc
ni Negre i La Batalla Final: el hip hop
com a mitjà de resolució dels
conflictes.
Durant aquest any hem realitzat un total
de 6 accions en 3 municipis diferents

Catàleg de Sensibilització per a la
solidaritat i la cooperació al
desenvolupament Aquest catàleg
està integrat per 33 accions
englobades en tres blocs temàtics:

cursos i estades, espectacles i

exposicions que la Diputació de
Barcelona ofereix als seus municipis.
Des de la Fundació Akwaba duem a

terme, des de fa dos anys les
següents accions en el marc d’aquest
catàleg: Transformació dels conflictes
i capoeira i Allò que l’etiqueta no diu.
Durant aquest any hem realitzat un
total de 10 accions en 4 municipis
diferents.

4. Materials pedagògics
Des de l’àrea de sensibilització
s’editen
diferents
materials
pedagògics per a complementar les
nostres accions.
Mira l’Àfrica. En aquest cas hem
volgut editar un material que serveixi
de marc teòric al professorat, als
educadors i educadores i a totes
aquelles persones interessades en la
temàtica. Aquest document no pretén
ser exhaustiu; simplement volem
compartir amb vosaltres quatre
pinzellades i recursos que ens poden
ajudar a preparar classes i tallers o
per iniciar un coneixement més
específic sobre l’Àfrica subsahariana.
És per això que la guia no parteix d’un
coneixement propi, sinó que és fruit
del recull de diferents articles, llibres i
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publicacions. Amb aquest document
volem que us engresqueu a conèixer
l’Àfrica subsahariana en general i la
Costa d’Ivori en particular. Ens
agradaria que us servís de full de ruta
per endinsar-vos en la realitat
d’aquests territoris i per adquirir i
difondre un coneixement que permeti
deconstruir molts dels estereotips i
mirades esbiaixades sobre l’Àfrica
negra. Paral·lelament, ens proposem
identificar algunes de les causes i
polítiques
internacionals
que
fomenten i perpetuen les desigualtats
socials i oferir algunes alternatives a
aquestes
regles
del
joc.
Podeu
obtenir un
exemplar
gratuït
d’aquest
material a la
nostra seu o
descarregarvos una còpia electrònica a
www.fundacioakwaba.cat

5. Col·laboracions Puntuals
Comunicació per la pau a les ONG
catalanes
Aquesta és una investigació duta a
terme per La Bretxa, amb el suport de
l'Oficina de Promoció de la Pau i dels
Drets Humans, sobre els enfocaments
i pràctiques de comunicació per la pau
d'ONGs catalanes amb projectes de
construcció de pau en països en
conflicte armat. Aquest estudi es
proposa contribuir en aquest procés,
promovent
a
Catalunya
el
coneixement i el debat en el sector,
sobre
la
importància
de
la
comunicació en les intervencions de
construcció de pau. Per això, es
revisen, analitzen i sistematitzen els

Organització Interna
Akwaba, des de l'òptica del paper
reconegut, explícita o implícitament, a
la comunicació. Podeu consultar
l’estudi a:
http://fundacioakwaba.cat/web/files/INFO
RME%20FINAL%20COMPAU.pdf

Participació en la taula rodona del
curs Pla de formació per entitats
amb projectes d’Educació pel
desenvolupament i ONGD de
cooperació internacional organitzat
per Avalon

L’àrea de sensibilització està formada per
una coordinadora, una persona voluntària,
una persona en pràctiques de Sociologia
de la UAB i l’equip d’educadors i
educadores que realitzen les accions als
centres educatius.

Col·laboradors
La organització i realització dels projectes i
activitats s’ha dut a terme, al llarg del 2011
amb el suport de:
- Diputació de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona

plantejaments
estratègics
i
els
projectes i activitats de construcció de
pau de 62 entitats, entre elles

- Diputació de Tarragona
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COOPERACIÓ LOCAL
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ÀREA DE COOPERACIÓ LOCAL
Acollida i Formació
Des de l’àrea d’Acollida i Formació
lluitem contra la pobresa per tal
d’evitar l’augment de les desigualtats i
l’exclusió social de les persones i
famílies nouvingudes a la nostra
ciutat. Com a entitat d’acció social
treballem des de la proximitat amb un
dels col·lectius més vulnerables, els
immigrants, i constatem cada dia el
deteriorament de les condicions de
vida que pateixen i l’empobriment de
moltes famílies que veuen com lluny
de trobar una sortida estan cada dia
més a prop de l’exclusió social.
L’increment de les necessitats, i el
moment de crisis actual que estem
vivint, fa que la nostra tasca sigui
també una tasca
de prevenció i
transformació per tal de que aquestes
persones puguin sortir de l’exclusió i
la marginalitat on es veuen abocades.
La nostra tasca amb persones de
diverses procedències té també com a
objectiu fonamental el potenciar i
afavorir l’esdeveniment d’una societat

intercultural basada en el diàleg la
participació i la convivència .

racisme,
discriminació
xenofòbia i intolerància.

racial,

Objectius
- Millorar la qualitat de vida de les
persones nouvingudes a la nostra
ciutat, afavorint la seva integració
sociolaboral i contribuint a la
convivència i la cohesió social.
- Orientar, assessorar i informar a les
famílies nouvingudes sobre els
diferents serveis i recursos que ofereix
la ciutat
sobre temes legals,
formatius, laborals, etc.
Així mateix treballem per promoure
dins dels nostres projectes i activitats,
valors i actituds basats en l’educació,
el diàleg i la cooperació. Treballem per
una Cultura de la Pau on el respecte i
la promoció de tos els drets humans
siguin reconeguts. Lluitem per l’eradicació
de
la
pobresa
i
l’analfabetisme, i per l’eliminació del
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- Adquirir destreses comunicatives per
tal d’
aconseguir un bon nivell
d’autonomia
que
les
permeti
relacionar-se amb l’entorn, lingüística
y culturalment de la manera més
normalitzada possible.
- Donar a conèixer els costums i altres
aspectes culturals, amb la finalitat
d’afavorir
l’esdeveniment
d’una
societat intercultural en confrontació

amb les actituds de racisme i
xenofòbia, tot treballant per la igualtat
de drets i deures de la població en
general.
- Oferir orientació i informació a les
persones que es troben en procés de
recerca de feina sobre els recursos
laborals per tal de afavorir el seu
apropament al món aboral.

- Afavorir la igualtat entre homes i
dones
treballant
des
de
la
transversalitat el tema de gènere.
- Promoure el treball en xarxa amb
els diferents serveis que actuen a la
localitat de L’Hospitalet de Llobregat.

Activitats

1. Servei d’Acollida:
La Fundació Akwaba inicia el seu
servei d’acollida l’any 1994. L’acollida
és la primera etapa del procés
d’integració de la persona a la societat
en la qual s’estableix per romandre-hi
establement. La nostra tasca amb la
persona immigrant es fonamenta en
l’actual realitat que hi viu i moltes
vegades pateix quan surt del seu país
en molts casos per motius econòmics
però també
i cada cop més
motivades per raons de superació
personal.
És per això que la nostra entitat
treballa perquè en aquesta primera
etapa la persona nouvinguda es trobi
acompanyada i assessorada fins que
hagi assolit una grau d’autonomia i un
coneixement social suficient per
moure’s independentment en una
societat complexa com la nostra.
La població estrangera que arriba a la
nostra ciutat, requereix una atenció
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específica ja que pateix una
problemàtica també específica,
derivada
de
la
situació
de
discriminació que pateix, però també
del nivell de coneixement de l’idioma,
del coneixement de l’entorn, dels
recursos oferts per el barri i de la
dinàmica de la societat d'acollida.
Al llarg d’aquest any 2011 el servei ha
continuat oferint un espai i un temps
concret a la persona immigrada on
sentir-se escoltada i reconeguda com
a persona deixant de banda qualsevol
tipus de prejudicis. Per a nosaltres
aquest primer contacte amb la
persona és molt important ja que és
també en aquest primer moment on la
persona es vincularà al servei i a
l’entitat.
Recollim, en aquest apartat, totes
aquelles accions que la fundació
Akwaba valora com a imprescindibles
per a canalitzar la integració de les
famílies immigrants com a camí previ
la interculturalitat.:
Així, entenem que es tracta d'una
relació
d'activitats
i
serveis

estretament lligada al suport que, des
dels altres àmbits, volem donar:

c.3. Informació sobre els diferents
recursos i serveis de la ciutat.

a. Necessitats
derivades
d'estatus
socioeconòmic
a.1 Assessorament adreçat als fills/es
(escola, salut)
a.2 Recolzament en la recerca
d'habitatge

c.4 Tràmits i informacions sobre ajuts
diversos

b. Necessitats d'assessorament en el
àmbits legal i laboral
b.1
Assessorament
legal:
llei
d'estrangeria, canvi de targeta de
residència i treball i empadronament,
entre altres.
b.2 Assessorament laboral: mitjans
necessaris per a accedir al món
laboral. (tècniques de recerca de
feina, recursos laborals)
c.

Necessitats derivades del procés
d'immigració
c.1. Oferir eines d'inserció que
tinguem al nostre abast: alfabetització,
iniciació a la informàtica i iniciació al
català.
c.2. Assessoraments diversos sobre
els mecanismes de funcionament
social.

Beneficiàries/àries: 725 persones

2. Aprenentatge Lingüístic
Cursos de Català i Castellà.
Al llarg d’aquest any 2011 s’han
realitzat un total de setze cursos de
comunicació i alfabetització per a
persones nouvingudes. Els cursos
s’han realitzat en torns de matí, tarda
i nit. L’objectiu dels mateixos ha estat
el de facilitar la integració en la
societat d’acollida mitjançant la
capacitació
en
competències
lingüístiques i comunicatives tant en
català com en castellà i aconseguir la
seva autonomia en les activitats de la
vida quotidiana. Al llarg dels cursos
s’han realitzat diverses visites a llocs
de la nostra ciutat i s’han fet sortides
culturals, com la biblioteca Tecla Sala,
el museu de l’Hospitalet o el Caixa
Fòrum. S’han realitzat també xerrades
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formatives referents a
temes de
revenció i promoció de la salut i
xerrades informatives sobre els
diferents recursos i serveis tan públics
com privats que ofereix la nostra
ciutat. Aquestes activitats han estan
encaminades al coneixement de l’
entorn més proper.
Beneficiaris/àries: 427 persones

3. Sessions d’Introducció a la
Llengua Catalana i Cursos de
Català Inicial
L’any 2011 s’ha signat un conveni
entre la Fundació Akwaba i el Consorci
per a la Normalització Lingüística de
l’Hospitalet per a la realització
d’activitats de formació de l’ús del
català.
Concretament aquest any
s’han realitzat dos cursos de Català
Inicial de 20 hores de durada cadascú i
un més de “sessions d’introducció a la
llengua i cultura catalana“ de 8 hores
de durada.
Beneficiaris/àries: 44 persones

4. Coneixement Sociocultural de
Catalunya.
Aquesta activitat consisteix en la
realització de tallers en els quals es
dona informació sobre els diferents

les diferents situacions que se li
plantegen a la vida quotidiana.
Els tallers estan adreçats a persones
que han arribat recentment al nostre
país.
Beneficiaris/àries: 75 persones

Normativa sobre estrangeria: tipus de
residència; El reagrupament familiar ;
Informació sobre els estaments on
adreçar-se per a realitzar els diferents
tràmits: renovacions, autoritzacions de
treball, etc. Drets i deures del
treballador; Tipus de contracte; Servei
d’Ocupació Català (SOC): tràmits i
serveis.
La Fundació va signar un conveni de
derivació
dels,
usuaris
amb
l’Associació Probens per a fer
l’assessorament jurídic.
Beneficiaris/àries: 120 persones

aspectes
que
configuren
el
funcionament social del nostre país:
l’empadronament Sistema sanitari,
educatiu, social, social, la vivenda, el
treball, etc.
A més es dona informació sobre les
diferents entitats, recursos i
equipaments del barri i de la ciutat per
tal de que la persona adquireixi
l’autonomia suficient per a poder
adreçar-se al recurs adequat segons

5. Tallers Laborals
La fundació Akwaba ha organitzat al
llarg de l’any 2011 vuit tallers sobre
LEGISLACIÓ
LABORAL
I
D’ESTRANGERIA, on s’informa a la
persona sobre els següents temes:
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6. Projecte Navega: Les TIC al
Servei
de
la
Inserció
Sociolaboral.
L’any 2005 la Fundació Akwaba inicia
un primer projecte d’inserció laboral
el qual va adreçat especialment a
persones en risc d’exclusió social
degut a la situació d’atur que pateixen.

seva inserció al món laboral, apropantlos a les noves tecnologies com a
mitjà de recerca de feina activa.
Dins dels serveis o activitats del
projecte destaquem: Curs d'iniciació a
Internet i correu electrònic. Tallers
Laborals: currículums vitae, recerca de
feina per Internet, etc. Curs . Servei
d’Assessorament Jurídic,
Des d’ a les hores la fundació a través
de la col·laboració de diferents
subvencionadors,
ha
mantingut
aquest projecte el qual ha vist
incrementar notablement al llarg dels
anys 2009, 2010 i 2011 el seu nombre
d’usuaris degut a la crisi en la que
estem immersos.
La manca de formació professional,
el desconeixement lingüístic, les
dificultats en l’accés a la informació,
etc. fa que aquest col·lectiu tingui
unes especials necessitats que
requereixen programes específics.
Objectiu
Capacitar a les persones en risc
d'exclusió social en un sector
professional per tal d’aconseguir la

El seguiment individual i l’itinerari
personalitzat, on es treballa en
l’orientació laboral són els eixos que
configuren aquest programa i que
possibilitaran en un futur la inserció
laboral de l’usuari.
Beneficiaris/àries: 248 persones

7. Perspectiva de Gènere
La fundació Akwaba treballa per la
igualtat de gènere i per l’apoderament
de les dones, és per això que la
nostra entitat realitza programes
específics per
elles per tal de
potenciar i afavorir la igualtat
d’oportunitats. A més afavoreix la seva
participació en totes les seves

27

activitats donant prioritat i preferència
en les mateixes.
L’any 2011 hem realitzat dos
programes específics:

8. Aprenentatge
noves tecnologies

lingüístic

i

Al llarg del curs 2011 s’ha dut a terme
el projecte d’ aprenentatge lingüístic i
noves tecnologies adreçat a dones
nouvingudes del nostre barri Collblanc
- La Torrassa de l’Hospitalet..
Objectiu
- Millorar la qualitat de vida de les
dones nouvingudes, afavorir la seva
acollida per tal de fer front al seu
procés
migratori així com el de
facilitar eines i recursos per tal de
potenciar la seva autonomia a la
societat d’acollida.
Activitats
S’ha realitzat un total de 5 cursos
d’iniciació a la llengua catalana,
cadascú de 20 hores de durada. Les
primeres sessions han consistit en
ensenyar
a
les
alumnes
el
funcionament
de l’ordinador i

l’internet, ja que el curs es feia
utilitzant les noves tecnologies com a
eina d’aprenentatge.
Beneficiàries: 53 dones

9.
Inserció
Sociolaboral
Coneixement de l’Entorn

i

Al llarg del curs 2011 hem realitzat un
projecte adreçat dones nouvingudes
del nostre barri Collblanc- Torrassa. El
projecte ha consistit en la formació
d’un grup de dones per a la
consecució d’una bona integració
social i laboral. Les dificultats del
col•lectiu immigrant en general i de les
dones en particular a l’hora de
realitzar una correcta inserció al món
laboral es deu en gran part al

desconeixement del medi sociolaboral
i a la manca del domini d’idioma.
Aquest projecte formatiu també ha
incidit
en
la
importància
de
l’alfabetització digital per tal de
minimitzar l’escletxa que existeix entre
les persones que tenen accés a les
noves tecnologies i les que no
disposen d’aquests coneixements.
El projecte s’ha estructurat en quatre
mòduls:
Mòdul 1: Internet i noves tecnologies
Mòdul 2: Legislació laboral. Drets i
deures
Mòdul 3: Curs bàsic d’iniciació al
català
Mòdul 4: Coneixement de l'entorn

tecnologies,
específicament
en
Internet i utilitzar aquest mitjà com a
eina de recerca de feina.
- Donar informació sobre legislació
laboral en quant a drets i deures com
a dones treballadores.
- Aconseguir
un
bon
nivell
d’aprenentatge lingüístic per tal de
poder afrontar de manera autònoma
les activitats de la vida quotidiana i
comunicar-se amb el seu entorn.
- Familiaritzar-se amb el seu entorn
més proper, donar a conèixer els
costums i la cultura catalana, així com
els recursos i serveis que ofereix els
diferents estaments públics i privats
del territori.

Objectius
- Millorar la qualitat de vida de les
dones nouvingudes a la nostra ciutat,
mitjançant la formació bàsica i
instrumental,
afavorint la igualtat
d’oportunitats respecte a la població
autòctona.
- Capacitar a les dones amb risc d'
exclusió social en l’ús de les noves
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Beneficiàries: 54 dones

Organització Interna

A l’àrea d’Acollida i formació treballen
una treballadora social i una insertora
laboral. Aquestes persones, han
comptat, amb el recolzament de 10
voluntaris que han impartit els cursos
de comunicació i han dinamitzat l’aula
de recerca de feina. També hem
comptat amb la col·laboració de tres
alumnes en pràctiques de la
Universitat Pere Tarrés i del IES Can
Vilumara.

Treball Comunitari
El treball en xarxa ha estat al llarg
d’aquest any 2011 un element
fonamental de participació territorial i
comunitària. La col·laboració amb

totes elles esdevé un eix clau per a
poder
donar
resposta
a
les
necessitats plantejades pels nostres
usuaris. Aquest treball l’hem realitzat
amb entitats social de primer i segon
nivell i amb serveis municipals de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Concretament
l’any
2011
hem
col·laborat amb:
Centre d'Atenció Informació de la
Dona de L’Hospitalet
Associació CEPS. Associació per a
la prevenció i la promoció de la
salut.
Intermón Oxfam, Mujeres Pa'lante i
col·lectiu Maloka Colòmbia.
Centre de Normalització lingüística
de l'Hospitalet.
Xarxa d’Inclusió sociolaboral de
l’àrea de Promoció Econòmica i
Benestar Social de l’Ajuntament
de l’Hospitalet.

Oficina d’Atenció al consumidor de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Col·laboradors:
La organització i realització de tots els
projectes i activitats que s’han dut a
terme al llarg d’aquest any 2011 han
estat possible gràcies al suport de :
- Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat. Àrea de Benestar Social
Generalitat
de
Catalunya.
Departament de Benestar Social i
Família. Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària. Direcció General
per a la Immigració
- Obra Social La Caixa.
- Institut català de les Dones
- Fundació Acsar
- Caja Navarra

Entitats Catalanes d’Acció Social.
Associació Probens
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PUNT ÒMNIA
El Punt Òmnia neix l’any 1999 amb la
voluntat de facilitar l’accés a les noves
tecnologies de la Informació i la
Comunicació com a mesura per
combatre l’exclusió social de les
persones més vulnerables de la
nostra
societat.
El
projectes
desenvolupats van encaminats a
afavorir la inclusió social del col·lectius
més desfavorits del nostre barri.
Les necessitats detectades al nostre
territori han canviat al llarg d’aquests
onze anys de funcionament. El nou
escenari que es dibuixa a partir
d’aquesta
nova
realitat
social,
econòmica, cultural i generacional ens
marca les línies d’actuació a seguir als
programes, projectes i serveis que
implantem a la nostra entitat i
específicament al Punt Òmnia.
Dintre dels nostre àmbits d’actuació
destaquem la inserció sociolaboral, el
voluntariat,
el
foment
de
la
interculturalitat, la participació i la
formació en les tecnologies de la
informació i comunicació.
Des del Programa Òmnia
treballat en xarxa amb la resta

hem

d’entitats del barri i ha estat obert
diària i permanentment per tal d’oferir
els seus serveis a totes aquelles
entitats, escoles, esplais i projectes
afins als seus objectius. L’accés al
Punt Òmnia, per tant, es fa tant, de
manera individual com de manera
col·lectiva.
Les activitats realitzades al llarg
d’aquest onze anys de funcionament
han estat moltes i molt diverses:
cursos d’informàtica, tallers de
currículum, recerca de feina per
Internet,
programes
intergeneracionals com el projecte
Canals, pel que vam obtenir
reconeixement de bona pràctica dins
la Xarxa-Òmnia, l’aprenentatge de
català, cursos d’Internet, activitats
informàtiques lúdico-educatives,
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cursos de fotografia, tallers d’adreça
electrònica, curtmetratges...
Al llarg d’aquests onze anys, el Punt
Òmnia de la Fundació Akwaba s’ha
consolidat com un espai de referència
comunitari pel que passen diàriament
gent gran, adults, joves, infants,
població (autòctona i nouvinguda), així
com entitats i serveis del territori. Amb
la seva oferta formativa i la seva
metodologia inclusiva, és un punt de
trobada, de participació i d’intercanvi,
per a totes aquelles persones que
cerquen eines i recursos que els
ajudin a desenvolupar-se dins d’un
entorn cada vegada més informatitzat,
on l’alfabetització digital i les noves
tecnologies són una eina d’inclusió
social i comunitària.
Objectius
Objectiu General
Promoure la inclusió i la cohesió
social a partir de programes
socioeducatius que facilitin l’accés a
les tecnologies de la comunicació a
partir de la formació, la inserció
sociolaboral
i
la
participació
comunitària.

Objectius generals per a cada línia
d’actuació
O1 Prevenir la bretxa digital a partir
d’una oferta formativa amplia i integral
que contempli tant l’aprenentatge del
propi ús de la tecnologia, com les
competències socials bàsiques per
una integració social, educativa i
laboral.
O2
Enfortir
les
condicions
d’ocupabilitat a partir de programes
formatius específics per l’elaboració
del currículum i de reforç d’hàbits i
competències personals, del suport a
la cerca de feina a través de les noves
tecnologies, i promovent circuits i
estratègies comunitàries entre les
entitats del tercer sector, el teixit
associatiu i les empreses.
O3 Incrementar la participació i el
sentiment de pertinença a la
comunitat, a partir d’un treball
col·laboratiu
entre
les
pròpies
persones participants del programa,
entre les entitats i els serveis de
territori i amb altres estructures de
participació
d’interessos
comuns
generats a la xarxa d’Internet.

Objectius operatius
a) Línia d’actuació: formació
O.O.1.1 Generar una oferta de
formació que promogui l’alfabetització
digital, a partir de monogràfics i
píndoles d’aprenentatge d’aquelles
eines
relacionades
amb
les
tecnologies de la comunicació i la
informació que afavoreixen l’exercici
de ciutadania.
O.O.1.2 Promoure una metodologia
d’aprenentatge
col·laboratiu
que
afavoreixi la socialització i la inclusió
de les persones participants.
O.O.1.3 Incorporar al contingut
pedagògic, continguts d’educació en
valors com la solidaritat, el respecte a
la diferència i la participació
ciutadana.
b)
Línia
d’actuació:
inserció
sociolaboral
O.O.2.1
Realitzar
itineraris
personalitzats adequats a cada
persona usuària implicant-la, des de la
coresponsabilitat, en el seu procés de
recerca de feina.
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O.O.2.2 Capacitar les persones
usuàries en el coneixement i l’ús de
les noves tecnologies per a la recerca
de feina autònoma a través de la
xarxa.
O.O.2.3 Generar i participar en els
circuits d'inserció laboral a partir d’un
treball en xarxa i col·laboratiu entre
entitats del tercer sector, teixit
associatiu i empreses.
c) Línia d’actuació: ús comunitari
O.O.3.1 Generar vincles entre les
diferents
entitats,
serveis
i
associacions del territori, enfortint les
dinàmiques territorials.
O.O.3.2 Garantir l’accés al programa
a qualsevol persona, des del principi
d’universalitat, però amb atenció a la
seva diversitat.
O.O.3.3 Fomentar el voluntariat com a
estratègia de participació i cohesió
social.

Activitats

1. Projectes amb el Jovent

fonamentals: a) manca de compromís
i constància del jovent i b) dificultats
tecnològiques per poder dur a terme
els objectius del projecte.
Davant d'aquest obstacles i de la
massiva demanda de cursos de
formació de la població adulta del
barri, l'entitat va decidir posposar
aquest tipus de tallers fins a tenir un
maquinari, i oferir en aquesta franja
horària a altres cursos per adults.

Aquest any hem iniciat el projecte
Núvol d’etiquetes amb els joves del
barri. Aquest té per objectiu fomentar
l’autorepresentació i la participació
comunitària a través de les TIC.
Aquests joves venien derivats de
Serveis Socials i el Departament de
Justícia Juvenil. Tot i el bon inici del
projecte, aquest no es va poder
consolidar per dos motius

El treball realitzat es pot consultar a
www.nuvoletiquetes.wordpress.com

2. Treball amb la Població Adulta

El treball amb la població adulta el
podem valorar com el motor del nostre
Punt Òmnia, ja que participen
activament de tots els tallers, mostren
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les ganes d’aprendre l’ús de les TIC a la
vegada que desenvolupen valors més
humans en relació als seus companys,
a les dinamitzadores i a l’entitat. Creiem
que estem contribuint a disminuir
l’escletxa digital i per tant, a que
aquestes persones puguin participar en
primera persona de la societat de la
informació i la comunicació.

3. Inserció Sociolaboral
La línia d'inserció sociolaboral és la
que ocupa més espai en l'oferta
formativa del Punt Òmnia. Els tallers
s'han efectuat de manera coordinada i
en estreta relació amb l'àrea d' Acollida
de l'entitat. Les persones usuàries han
manifestat un alt grau de satisfacció, ja
que han aprés l'ús de les TIC per a

cercar feina i molts d'ells ara poden
cercar feina de manera autònoma. Tot i
així, les valoracions manifesten que
aquests serveis són una eina
d'acompanyament i aprenentatge, més
que de recerca de feina, ja les
persones destinatàries dels cursos no
aconsegueixen incorporar-se a un
treball.

4. Interculturalitat i Perspectiva de
Gènere

Aquesta metodologia de treball també
es pot aplicar en qüestions relatives a
la interculturalitat. Als tallers participa
gent de diverses procedències
culturals i es genera un espai de
diàleg i d’intercanvi que després es
trasllada a la vida quotidiana
d’aquestes persones al barri. La
perspectiva cultural també es té en
compte a l’hora de produir els
continguts dels tallers.

5. Treball Comunitari i amb Xarxa
Al llarg del 2011, hem experimentat un
augment de la participació de dones
en els tallers. La seva participació s’ha
donat en igualtat de condicions
respecte els seus companys homes.
La perspectiva de gènere està
incorporada de manera transversal a
tots els projectes de la Fundació
Akwaba, per tant és un aspecte que
tenim molt en compte no només a
nivell quantitatiu sinó també en
l’elaboració dels continguts dels tallers
i les dinàmiques de relació entre les
persones usuàries.

El Punt Òmnia segueix mantenint
unes estretes relacions i fomenta la
creació de xarxes amb l’entitat de
joves, Itaca els Vents. Continuem en
contacte amb Serveis Socials i el
Departament de Justícia Juvenil tot i
que de manera més puntual des de
que va finalitzar el projecte de joves.
També
mantenim
relacions
d’intercanvi d’informació amb altres
projectes del barri dedicats a
l’orientació sociolaboral. Aquest treball
en xarxa es realitza amb la Xarxa
Òmnia, a través d’activitats i projectes
com la Blogshosfera.
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Per al curs vinent, volem fer més
explícita aquesta vesant comunitària
del Punt Òmnia, tot i que no hi ha
molta més disponibilitat horària al
punt, ja que la majoria s’omple amb
els cursos de formació propis de la
sala.

Organització Interna
L’equip d’Òmnia està format per tres
dinamitzadores i durant aquest curs
hem comptat amb un equip de 8
persones voluntàries per la realització
de les activitats: 1 pel projecte
Connecta Jove, 2 derivades dels
projectes d'inserció sociolaboral de la
Fundació, 2 a través de la xarxa de
contactes d'una de les dinamitzadores
i 3 per oferta pròpia. Aquestes
persones
han
valorat
molt
positivament la seva experiència a
l'entitat, ja que han tingut una bona
acollida per part de la mateixa i una
bona relació amb les persones
usuàries. Una part del voluntariat eren
persones del territori, aquest fet els ha
aportat un coneixement més complex
sobre la realitat i els recursos del seu

entorn. Per altra banda, pels
voluntaris que no eren del territori ha
suposat una aproximació a un barri
amb un elevat grau de complexitat
(interculturalitat, densitat demogràfica)

Persones Beneficiàries
Número de persones participants
als tallers per quadrimestres
1r: 282
2n: 106
3r 82
Total anual: 470 persones

Col·laboradors
La organització i realització dels
projectes i activitats s’ha dut a terme,
al llarg del 2011 amb el suport de:

Participants segons sexe:
Homes: 224
Dones: 246

Generalitat
de
Catalunya.
Departament de Benestar Social i
Familia. Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària.

Nombre d’usos dels ordinadors
d’Òmnia per quadrimestre:
1r 1366
2n: 1057
3r: 761
Total anual: 3.184
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CONNECTA JOVE

Per tercer curs consecutiu, la
Fundació Akwaba i la Fundació
Escola de l’Esplai han organitzat i
portat ha terme el projecte
CONNECTA JOVE, un projecte
d’Aprenentatge
i Servei que
consisteix en la formació d’un grup
de joves del nostre barri que té
com a finalitat que posteriorment
aquest joves siguin els formadors
de persones adultes i gent gran de
la nostra comunitat. És per tant un
projecte intergeneracional on tots
dos grups surten enriquits de
l’experiència
de
compartir,
d

’escoltar i d’aprendre durant uns
mesos de persones d’edats, i
realitats diferents.
Concretament la formació consistia
en ensenyar alfabetització digital i
noves tecnologies. Al projecte han
participat joves de dos instituts del
nostre barri.

gent gran
del barri CollblancTorrassa de les quals 19 dones i 7
homes.
Beneficiaris/ries: 45 persones
Col·laboradors

Concretament al llarg del curs
escolar 2010-2011 han participat
del projecte 19 joves, 10 nois i 9
noies de 15 i 16 anys de l’Escola
Sant Jaume de la FEP i de l’IES
Margarida Xirgu de L’Hospitalet de
Llobregat i 26 persones adultes i
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Fundació Catalana de l’Esplai

BATURRASSA
La Baturrassa som un col·lectiu de
veïnes, veïns i amics del barri de
Collblanc La Torrassa que volem
aportar el nostre temps, esforç i
il·lusió en un petit projecte amb
d’altres veïns i veïnes del barri.
Volem fomentar el millor de cada
veïna i veí i, sobretot, apropar-nos
als joves del nostre barri. Ho estem
fent mitjançant la formació d’una
Batukada que es reuneix i assaja
els diumenges a la tarda a l’institut
Pedraforca.

Objectius Específics :
- Tenir una petita experiència de
convivència veïnal entre
les
diferents realitats del barri (gent
gran, joves, agents educatiussocials, entitats...)

- Xarxa: que ens connecti a tots i
totes els participants i els que ho
contemplin des de fora.

- Reivindicar i demostrar les
diferents potencialitats del barri a
través de la música.

- Tolerant i democràtic: on aquestes
eines siguin
Essencialment
cerquem els següents objectius
indispensables per construir el petit
o gran projecte que organitzem.

- Participar activament en les festes
del barri.

Objectius Generals:
- Creació d’un nou espai de
trobada entre les veïnes i veïns del
barri Collblanc-La Torrassa.

- Perquè estem buscant: Un espai
de trobada Intergeneracional: amb
diferents edats i experiències de la
vida.

- Constituir una formació musical
amb caràcter de Batukada per
participar en les festes, en
moments especials i en la vida en
general del barri de Collblanc-La
Torrassa.

- Oportunitat: per a totes i tots, per
a dir la nostra, per a conèixer a
l’altre, per a trobar-nos amb tots,
per sortir de les rutines, per fer
quelcom diferent, per veure a on et
porta
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- Veïnat: que la paraula veïnat soni
encara millor

- Música i transformació: emprar
la música com element unificador
de persones, bones intencions i
transformadora
de
realitats
(sempre a millor i des de l’art i la
pau).
- Festes i vida en general del barri:
Aprofitar les oportunitats que ens
dóna el barri, en aquest cas:
veïnatge i festes, per a donar
passos cap a un apropament de
les persones i els seus mons.

PLA EDUCATIU D’ENTORN
d’ensenyament, les famílies, les entitats
del barri i els propis joves.

1. Projecte ponts
Introducció
Des de l’any 2005 la Fundació Akwaba ve
realitzant el projecte PONTS amb la
col·laboració de l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament de l’ Hospitalet.
Aquest
projecte s’emmarca dins del Pla Educatiu
d’entorn.
El programa que genera espais de
coordinació i col·laboració entre dos
etapes educatives diferents: l’educació
primària i l’educació
secundària. La
finalitat del projectes és la de dur a terme
un acompanyament dels alumnes de 6è
de primària al llarg de la seva transició cap
a l’Ensenyança Secundària Obligatòria
(ESO) treballantper a afavorir el pas de la
primària a la secundària, garantint uns
resultats favorables.
Objectius
- Prevenir el fracàs escolar
- Compartir els objectius de reforç per a la
transició amb el institut de la zona
construint els PONTS necessaris per a
donar un bon traspàs.

El projecte es coordina a més de l’ Àrea
d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet
amb els serveis socials, les entitats dels
districte de Collblanc- La Torrassa (en
aquest cas la Fundació Akwaba) i la
comunitat escolar.

- Construir amb l’escola una xarxa de
relació i de col·laboració amb tots els
serveis i recursos de l’entorn cercant la
seva complicitat amb la tasca educativa a
la zona, i ajudant a fer una feina més
integrada i en xarxa, fent que cada agent
educatiu empri els seus esforços en el
procés que li correspongui i així unir feina i
no duplicar-la.
- Fomentar l’ utilització de la llengua
catalana entre els nens/nenes
- Construir models d’intervenció que es
puguin transferir i compartir amb la xarxa
educativa.
El projecte PONTS estableix un treball en
xarxa i de cooperació amb tots els agents
implicats dins del procés educatiu dels
joves
i
les
joves:
els
centres
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Durant el curs 2010- 2011, el projecte
Ponts s’ha dut a terme en les escoles Pep
Ventura, Ramon i Cajal i Charlie Rivel.
Organització Interna
Vuit educadors i educadores han
conformat l’equip de professionals que han
atès les necessitats d’aquest nois i noies i
han fet possible un any més l’
organització, planificació, preparació i
l’execució de totes les activitats.
Beneficiaris/àries: 53 infants de 6è de
primària
Col·laboradors
-

Ajuntament de
d’Educació.

l’Hospitalet.

Àrea

2. PROJECTE TEA
Introducció
El projecte TEA (Tallers d’Estudi Assistit)
és un projecte que s’ha dut a terme a les
escoles de primària (Pep Ventura, Charlie
Rivel i Marius Torres) els Instituts
d’educació secundària ( Margarida Xirgú i
Eugeni d’ors) i una escola concertada
Escola Sant Jaume de la Fep, de del barri
Collblanc-Torrassa.

col·laboració i l’ajut mutu en la resolució de
les tasques escolars.

- Afavorir

la

integració

de

l’alumnat

Al llarg d’aquest any 2011 s’ha reforçat el
treball en xarxa, i s’ha fet una tasca
conjunta tant amb la escola com amb les
famílies, per tal de poder fer una
intervenció més integral.

Organització Interna:
Un equip de vuit Educadors/educadores
han fet possible la realització del projecte
TEA al llarg d’aquest curs 2010-2011.

Objectius
- Reforçar aspectes
utilització de l’agenda.

acadèmics.

La

Beneficiaris/àries: 129 nens i nenes
d’escoles de primària del barri
Collblanc- Torrassa.

- Adquirir tècniques i hàbits d’estudi i
organització. Aprenentatge de pautes
d’estudi.
- Motivar al nen/a envers les tasques
escolars, els estudis i l’escola, ajudant-lo
a desenvolupar actituds positives envers
l’aprenentatge.
- Facilitar la integració entre l’alumnat del
grup
per
afavorir
estratègies
de

Finançadors
- Ajuntament de l’Hospitalet. Àrea
d’Educació. Pla Educatiu d’Entorn.
nouvingut en l’àmbit escolar
propostes educatives obertes.

amb

Al projecte Tea es realitza un treball
individualitzat del nen/a i un seguiment
acurat d’aquells que necessiten més
ajudes en les tasques acadèmiques.

- Afavorir l’ús dels recursos que té el centre
educatiu.
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FEDERACIONS I ENTITATS
Participació activa en la Federació Catalana d'ONGD
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.
Manteniment del treball conjunt amb les ONG i associacions de la ciutat, especialment amb Ítaca, JIS i JOC.
Participació activa en la comissió d'entitats del barri i en el desenvolupament del Pla integral per al barri de Collblanc-la Torrassa amb
l'objectiu de millorar les condicions de vida de tots els veïns i veïnes del barri, especialment d'aquells que pateixen més dificultats. Dinamització
i coordinació de l’àmbit social i sanitari i participació en l’àmbit d’educació, cultura i esports i en el d’urbanisme i habitatge de la Comissió
d’Entitats. Participació en la negociació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet .
Participació en el Consell Municipal de Cooperació de L’Hospitalet de Llobregat
Participació en el Consell Municipal de Cooperació de Tarragona
Participació en la Coordinadora d’ONG de Tarragona
Participació en la Comissió de Festes de Collblanc- La Torrassa, col·laborant en l'organització de la XIII Festa de la Diversitat.
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CAMPANYES A LES QUALS ENS HEM
ADHERIT
Adhesió a campanyes
- Unitat contra el feixisme
- Lluita contra la pobresa i per unes polítiques més responsables, socials i solidaries
- Desmilitarització de l’educació
- "DIGUEM PROU. Contra el racisme i la xenofòbia. En defensa de la democràcia” SOS Racisme www.diguemprou.org
- Postbélica http://www.postbelica.org
- Adhesió al manifest d’Energy for All 2030 del projecte Energy Access for the poor in Sub-Saharan Africa to meet the Millennium
Development Goals de la Universitat Politècnica de Catalunya
Manteniment de la nostra adhesió a les següents campanyes:
- Manifest “0,7, L’HOSPITALET TAMBÉ”
- Plataforma ciutadana per a l'abolició del deute extern
- Campanya “ Un altre món és possible, globalitzem les resistències i la solidaritat”
- FSCAT
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QUI RECOLZA NOSTRA FEINA?
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FORMEM PART DE :
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ORIGEN I DESTÍ DELS RECURSOS
Naturalesa de les Despeses
20%
38%
Serveis Exteriors i Altres
Projectes Internacionals
Projectes Locals
DESPESES TOTALS

71.414,32 €
149.242,75 €
135.260,81 €
355.917,88 €

42%
Serveis Exteriors i Altres

Projectes Internacionals

Projectes Locals

Naturalesa Ingressos
15%

Aportacions Privades
Subvencions Públiques
Activitats Pròpies
Donatius
INGRESSOS TOTALS

30.254,81€
246.567,37€
50.900,29€
8.939,5€
336.661,97€
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3%

9%

73%
Aportacions Privades

Subvencions Públiques

Activitats Pròpia

Donatius

FUNDACIÓ AKWABA
C/Llobregat, 145, baixos
08904 L’Hospitalet de Llobregat
93 440 76 96
akwaba@fundacióakwaba.cat
http://fundacioakwaba.cat/web
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