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transformació
social

25 anys de
transformació social

qui som

Vint-i cinc anys. Moment de parar, de reflexionar, de mirar
les nostres arrels i constatar que un quart de segle després la
nostra vocació es manté present.

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

Sí, la vocació per la transformació social que ens va empènyer
a començar aquest viatge continua, i ho fa amb força, amb
ganes i amb il·lusió.
Un viatge que ens ha portat a crear aliances, a sumar
esforços i a treballar comunitàriament per una societat
diversa, amb igualtat d’oportunitats, amb equitat de gènere i
sense discriminacions.
Avui, vint-i-cinc anys després d’aquell maig del 1992, només
podem dir GRÀCIES.
Gràcies a totes les persones compromeses i solidàries que ens
heu acompanyat un tram del camí.
Gràcies als veïns i les veïnes de la nostra ciutat, que ens heu
donat suport des del principi.
Gràcies a les entitats socials que heu treballat colze a colze
amb nosaltres per un món millor.
Gràcies a les administracions públiques que vau creure i
confiar en nosaltres.
Gràcies a tots i totes per fer possible l’Akwaba que avui
compartim, celebrem i estimem.
Volem continuar aquest viatge amb vosaltres creant il·lusió,
somnis i oportunitats, perquè al final el que importa és el
camí.

FELICITATS A TOTES I TOTS!

Akwaba

Fundació

memòria 2017 fundació
fundació Akwaba
Akwaba · 25 anys

memòria 2014 fundació Akwaba

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

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

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

els nostres
valors
solidaritat
integració
capacitació
coresponsabilitat

Anneliese
Gleim
Voluntària

“Mitjançant unes
amigues vaig conèixer la Fundació
Akwaba i em vaig
apuntar per a participar com a
voluntària en el seu programa de
formació de dones, col·laborant
en les classes de castellà. Ja han
passat tres anys i cada dia a
Akwaba és una nova experiència:
la convivència amb les alumnes
aporta un enriquiment mutu
i permet gaudir d’altres perspectives de les nostres realitats.
Com a voluntària les classes són
quelcom més que l’aprenentatge d’un idioma; em donen la
possibilitat de col·laborar en un
projecte molt valuós i imprescindible per a fer d’aquest món
un lloc de convivència i respecte
mutu. Això, a la llarga, es tradueix en una font de satisfacció
personal.”

Mina Laymi
Alumna

“Llevo 2 años en
Akwaba, aprendiendo castellano e
informática. Me
gusta Akwaba
porque hay muchas cosas para
hacer: cursos de idiomas, formación laboral, salidas culturales,
fiestas y celebraciones. Las personas que trabajan aquí ayudan
mucho a la gente, les dedican
tiempo, son muy amables.”

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

com ho fem? Mitjançant

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

per a què ho fem?

Per a millorar les condicions de vida
de les persones nouvingudes i afavorir
una societat intercultural sense
discriminacions, treballant per la inclusió i
la cohesió social del nostre entorn.

Servei d’informació, orientació i acompanyament
a persones nouvingudes
Tallers de coneixement de l’entorn i del
funcionament de la societat catalana
Cursos de castellà i d’alfabetització
Sessions de prevenció de la salut, autoestima i
planificació familiar
Sortides i visites culturals (museus, biblioteques,
exposicions ...)
Sessions informatives en matèria d’estrangeria
V caminada popular: Dia Internacional de la Dona
Curs de Francès inicial
Preparació a l’examen de Nacionalitat

Servei Laboral
Orientació laboral i formativa
Acompanyament en la recerca de feina
Itineraris d’inserció sociolaboral per a la millora de
l’ocupabilitat (conjuntament Associació Anadromes)
1 curs d’Atenció al client
2 cursos de Cambrera de pisos i neteja de grans
superfícies

Servei a l’Infància
Reforç Escolar per a infants
Activitats d’estiu per a nens i nenes

destaquem
El Programa de Reincorporació al treball (PRT) per a persones
amb o sense documentació que ha donat la possibilitat de formar-se a dones i ha tingut
una inclusió laboral del 49%.

l’any en dades
847

persones
participants
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Programa d’Acollida i Formació

691

participants
Activitats d’Acollida
i Formació

76

participants
al Servei Laboral

80

infants als
Serveis de reforç i
Activitats d’estiu

per a la justícia global
educació
+interacció +interculturalitat
què fem? Promoure la cores-

ponsabilitat per una justícia global a través
d’activitats educatives en centres educatius
i activitats obertes en l’àmbit local.

com ho fem? Amb

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

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

actuacions

talleritza’t projecte socioeducatiu

organitzat en 5 eixos temàtics: drets
humans, cultura de pau, sostenibilitat,
génere, interculturalitat.
talleritzat.wordpress.com

80 sessions formatives a 33 centres educatius
2.070 alumnes, 69 professors/es i 13 talleristes
3 accions: màscares i danses africanes i capoeira
(espectacles en fires i festes).
1 projecte continuat ApS:
#desfemlesdesigualtats
Campins, Castelldefels, Cerdanyola del V.,

Cornellà de Ll., Esplugues de Ll., Gavà, Molins
de Rei, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat,
Sant Quirze del Vallès i Sant Sadurní d’Anoia.

Ni uniformes, ni etiquetes

Per una escola i un món intercultural i
amb equitat de gènere. Campanya d’EJG
i aprenentatge servei, adreçada a alumnat,
professorat i famílies.
niuniformesnietiquetes.esy.es
162 sessions formatives a 10 centres educatius
704 alumnes, 26 professors/es, 23 educadores
1 acte de cloenda i 1 jornada a la UB
9 accions de sensibilització a les comunitats
educatives
4 col·laboracions amb entitats artístiques
3 formacions a professorat
1 cinefòrum a la fresca
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Tarragona

Com vivim?
Convivint: per una escola i un
món sostenible i de pau

Nova campanya d’EJG i educació emocional
adreçada a infants i jovent de 10 a 17 anys,
professorat i famílies.
Tarragona

Alba

Alumna de
4rt d’ESO
INS Eduard
Fontserè,
L’Hospitalet de
Llobregat

Participant de “Ni uniformes
ni etiquetes” - 2a fase.
“Hoy en Matacavalls estamos
escribiendo eslogans para que
la gente cuide la calle, porque
también es como su casa”.

Sergi Mulet
Mestre de
5è de l’escola
Torreforta,
Tarragona

Participant de “Ni uniformes
ni etiquetes” - 2a fase.
“Trobem que és important
mantenir la comunitat educativa
forta, educar en valors i anar
tots a una”.

destaquem
Accions de sensibilització al carrer amb entitats artístiques i
centres educatius. Incidència en el professorat a través de: formacions en els claustres,
jornada a la universitat i publicacions especialitzades.

l’any en dades
2.774

alumnes

242

sessions
formatives

95

professorat

43

centres
educatius
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Grup anglès
Alumnes

“Somos alumnas
de ingles y llevamos 2 años juntas.
A mi me va bien
para ejercitar la
memoria. A mi me aporta relajación y compañerismo. Salgo de
la rutina de casa y me distraigo.
Me abre la puerta a la cultura,
ahora voy al museo y cojo panfletos y me entero. Es estimulo
como actividad diaria, me ayuda
a ampliar conocimiento y relacionarme con mis compañeras. Para
mi es una terapia. A mi siempre
me ha gustado y me lo paso
muy bien. Aparte de formarme,
aprendo muchas cosas constructivas de las compañeras y de la
professora.”

Ysa
Mandianes i
Loli Ruíz
Usuàries punt
Omnia

“Llevamos un
tiempo haciendo talleres en el
Punt Òmnia de Akwaba. Hemos
aprendido mucho. Nos gustaría
destacar el trabajo que se realiza
a nivel comunitario, actividades como ir al cine, al teatro, al
museo... también hemos podido
conocer otros puntos Òmnia
gracias al proyecto de Postals
de l’Hospitalet, donde estuvimos viendo todas las fotos que
hicimos, conociendo a personas
de otros barrios y compartiendo
experiencias.”

punt òmniaakwaba
+xarxa +cohesió social
què fem? Afavorim la inclusió

social i la vinculació de les persones a la
comunitat a través de les tecnologies de
la informació i de la comunicació.
Òmnia és un espai de socialització,
participació i inclusió social, que participa,
conjuntament amb la resta de dispositius
del territori, en la consecució dels objectius
d’integració i cohesió social de la població
del seu entorn, desenvolupat des d’una
perspectiva comunitària, intercultural i
en equitat de gènere.
http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/
omniaakwaba/
www.facebook.com/puntomnia.akwaba
https://twitter.com/omniaakwaba
Instagram@p.o.fundacioakwaba

com ho fem?

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

per a què ho fem?

actuacions
Aprenentatge
Aula Lliure i Espai Polivalent
Informàtica bàsica
Anglès perquè jo ho valc
Comença amb un clic
Grup de Dones TIC
Navegant per Internet
Rin-Rin Smartphone
Alfabetització i TIC
Impress del LibreOffice

Ocupabilitat
Accions ocupacionals. SOC
Anem per feina
Aprèn a fer el CV

Acció comunitària
La Coral d’Òmnia
Receptes saludables
El Racó dels més petits i petites
Danzaesum. Ballar és Salut
Música i TIC
Històries del barri
Edició de fotografies
Curs Revista
Cinefòrums
Sortides a teatre, exposicions i museus

destaquem
La renovació del maquinari de la Xarxa Òmnia per part de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC).

l’any en dades
457

sessions
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Per a impulsar la promoció individual i
la cohesió social.

305

participants

77

activitats

comptes clars

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

ingressos
Subvencions Públiques
Aportacions Privades

II Jornada Tècnica d’Intervenció Comunitària del Districte II.
Projecte ICI Collblanc - La Torrassa. Associació educativa Itaca.

102.818,47€
3.430,91€

Activitats Pròpies

74.858,17€

Entitats Privades

24.784,00€

Total ingressos

205.891,55€

entitats privades
12%

ACTIVITATS PRÒPIES
36%

hem participat

Aportacions privades
2%

Subvencions
Públiques
50%

VI Jornades d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei.
Centre Promotor d’Aprenentatge servei. Presentació “Formiguejant
#desfemlesdesigualtats” amb l’Escola Torreforta.
Jornada Barcelona educa per la Justícia Global. Ajuntament
de Barcelona. Presentació “Intercanvi generacional
#desfemlesdesigualtats” amb l’Escola Fluvià.
Grup de discussió ApS i EJG Pla Director JG 2018-2021.
Ajuntament de Barcelona.
Curs “Petit Compass: una brúixola per viure els drets humans”.
AHEAD. Presentació experiència Ni uniformes ni etiquetes.
Curs “Sembrant cures per cultivar canvis”. Iniciativa de Lafede.
cat. Elaboració de la guia d’autodiagnòstic per entitats.
Visibilitzem l’Invisible. Mirades d’una Antropologia Professional.
Seminari de pràctiques d’estudiants d’antropologia de la UAB.

difusió d’Akwaba
despeses
Serveis Exteriors i Altres Despeses
Ajuts Socials
Àrea d’Acollida i Formació
Àrea Educació per una Justícia Global
Punt Òmnia
Total despeses

36.407,50€
3.759,00€
53.170,18€
91.880,94€
27.757,49€
212.974,60€

• www.fundacioakwaba.cat
• www.facebook.com/
FundacioAkwaba
• desfemlesdesigualtats.
wordpress.com
• niuniformesnietiquetes.esy.es
• talleritzat.wordpress.com
• Butlletí Intercom: LaFede.cat
• Butlletí Infoaccions: ECAS

•
•
•
•

Cooperació Taragona
TV L’Hospitalet
BTV
campanyesakwaba.
wordpress.com
• Edualter: competències i epd
• Graó: revista Guix, nº 439.

la força del voluntariat

serveis exteriors i
altres despeses
17%
PUNT ÒMNIA
13%
Ajuts Socials
2%
ÀREA EDUCACIÓ
PER UNA JUSTÍCIA
GLOBAL
43%

ÀREA D’ACOLLIDA
I FORMACIÓ
25%

22

voluntaris
2017
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moltes gràcies a tothom!

formem part

hem col·laborat

LAFEDE.CAT Organitzacions
per a la Justícia Global

CENTRE DE RECURSOS
PER A L’OCUPACIÓ DE L’HOSPITALET

Xarxa groga de l’Hospitalet

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

FEDERACIÓ CATALANA DEL
VOLUNTARIAT SOCIAL

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

ECAS. ENTITATS CATALANAS D’ACCIÓ SOCIAL

Fundació Pere Tarrés

XARXA DE PUNTS OMNIA DE CATALUNYA

La Fundició

CONSELL DE DISTRICTE II

Polígon Cultural

CONSELL SOCIAL DE CIUTAT

ABD. Associació Benestar i Desenvolupament

ESPAI DE CIUTADANIA

DocsBarcelona

ASSOCIACIÓ ANADROMES

ASSOCIACIÓ CEPS PER A LA PREVENCIÓ I
PROMOCIÓ DE LA SALUT

XARXA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ
SOCIOLABORAL A L’HOSPITALET
COMISSIÓ D’ENTITATS COLLBLANC - LA TORRASSA
UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
L’HOSPITALET A DEBAT
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT DE TARRAGONA
Observatori de la Infància de l’Hospitalet de Llobregat
Taula de Salut l’Hospitalet de Llobregat

AMIC-UGT. ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA
D’IMMIGRANTS A CATALUNYA
CITE-CCOO. CENTRE D’INFORMACIÓ PER A
TREBALLADORS I TREBALLADORES ESTRANGERS
XARXA D’INTERCANVIS I
CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET
FUNDACIÓ CUADERNOS RUBIO
INPACTE
Servei de Rehabilitació Comunitària
SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya
GREDI - GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL
LO RELACIONAL. Associació Pràctiques
Col·laboratives
Voluntaris de la Caixa

amb el suport

concepció gràfica i disseny inpacte 2018

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

