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Acompanyant en 
l’any de la distància
 
El 2020 ha estat un any difícil i complicat per a tothom. La 
crisi de la covid-19 ha eixamplat les desigualtats socials que ja 
patien persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat com 
són les persones migrades no regularitzades, les persones exi-
liades, la gent gran i les dones víctimes de violència masclista.

Des de l’entitat vam engegar diferents accions i vam posar 
en marxa noves fórmules per poder continuar acompanyant 
des de la distància totes les persones usuàries.

Un dels principals problemes ha estat la bretxa digital. Veiem 
com la dificultat d’accés a internet que pateixen moltes llars 
té un impacte directe en l’exclusió d’aquells grups més desa-
favorits. A la Fundació Akwaba contribuïm a reduir aquesta 
bretxa digital. Aquest 2020 hem posat al centre de les nos-
tres accions l’alfabetització digital enfocant-les en el desen-
volupament de competències que trenquin aquest cercle .

La pandèmia ens va empènyer a crear espais on poder com-
partir amb el nostre entorn i fer comunitat, cures essencials 
per gestionar aquelles sensacions que el confinament anava 
generant. En destaquem les càpsules formatives, els espais 
virtuals o les tutories de seguiment.

Volem fer una menció especial a la xarxes veïnals que han 
estat el suport de molts veïns i veïnes en moments d’especial 
dificultat i a totes aquelles persones, professionals i volunta-
riat del sector social que s’han adaptat per acompanyar en 
la distància des de la proximitat amb l’objectiu de no deixar 
cap persona enrere.

La memòria que avui presentem recull totes les acciones 
realitzades al llarg del 2020.

De manera molt especial, aquest any més que mai volem 
agrair la feina, el compromís i la dedicació a tothom que 
ho ha fet possible. Moltes gràcies!

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

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

la nostra missió de “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
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Àrea 
d’acollida i 
formació

Actuacions 
SERVEI D’ACOLLIDA I FORMACIÓ 

Servei d’Informació, orientació i acompanyament a 
persones nouvingudes.

Tallers de coneixement de l’entorn i del funcionament de la 
societat catalana.

Cursos d’aprenentatge lingüístic i d’alfabetització. 

Sessions de prevenció de la salut, autoestima.

Preparació als exàmens de nacionalitat. 

SERVEI LABORAL 

Orientació i acompanyament en la recerca de feina.

Itineraris personalitzats.

Cursos laborals: Atenció a persones dependents i Atenció 
al client.

Tallers d’alfabetització digital.

Club de feina.

SERVEI JURÍDIC  

Orientació i assessorament legal en matèria d’estrangeria, 
laboral i violència masclista.

Sessions grupals informatives sobre les diferents vies de re-
gularització, coneixements relacionats amb el món laboral, 
coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic i 
recursos sobre la violència masclista.

SERVEI A LA INFÀNCIA 

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

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Activitats participatives, formatives i de sensibilització per a 
la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista.

ACTIVITATS COMUNITÀRIES I PARTICIPATIVES

Marxa del Dia Internacional de la Dona.

Sortides i visites culturals.

VOLUNTARIAT

Acompanyament i formació de l’equip de voluntariat

Què fem? 

Ajudem a les persones 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 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.



memòria 2020   FUNDACIÓ AKWABA

Khadija  
Diaby 
Usuària del Servei Laboral

He conegut a la Fundació Akwaba 
a través de la meva treballadora 
social. Ella em va donar la adreça 

i va dir-me que aquí em ajudarien a fer tràmits 
i a recercar feina i es veritat: gràcies a vosaltres 
vaig aconseguir la Renda Activa de Inserció i vaig 
trobar feina al Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Si tinc algun dubte, sempre me la solucionen, 
també per a demanar cites i emplenar els papers 
perquè em costa fer ús de l’idioma ja que la meva 
llengua materna no és el castellà sinó el man-
dingá. Hi ha un tracte d’amistat, són molt ama-
bles atenent-me, tenen molta paciència. Per totes 
aquestes raons, sempre recomanaré a la Fundació 
Akwaba.   

Germán  
Soriano 
Pràcticum

Haver dut a terme les pràctiques en 
la Fundació Akwaba ha estat una 
gran experiència a nivell profes-

sional però sobretot a nivell personal. Veure el 
desig, l’obstinació i la implicació de les persones 
participants ha estat molt gratificant, i ser part 
tant en el procés d’acolliment com en l’aprenen-
tatge lingüístic ha estat inspirador i reconfortant. 
T’acabes adonant que l’aprenentatge acaba sent 
un enriquiment recíproc.

L’any en dades

799 
Persones 

participants

402  
Participants de les 
activitats Acollida i 

Formació

211  
Participants dels  
Serveis Laborals

127 
Participants dels 
Serveis Jurídics

47 
Participants dels  
Cursos Laborals

12 
Infants participants 

del Servei a la infància

Destaquem 

El repartiment d’aliments, una actuació per la COVID-19 
que ha tingut lloc des de maig fins juliol del 2020, bene-
ficiant a 119 famílies. Ha estat possible gràcies a Coor-
dinadora d’Ampas Endavant de Collblanc-La Torrassa, 
Associació de Comerciants Collblanc-La Torrassa, la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES) de l’Hospitalet de Llobregat, el 
Sindicat de Llogaters de l’Hospitalet de Llobregat i Mujeres 
Pa’lante.
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Àrea 
d’educació  
per a la  
justícia global

Actuacions 
LES CAMPANYES

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

És una campanya adreçada a l’alumnat, professorat i famí-
lies de centres educatius catalans. Té per objectiu formar 
una ciutadania activa i crítica amb les actituds discrimina-
tòries vers les persones i les vulneracions en el medi social 
i econòmic, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi 
propostes de transformació al centre educatiu, en els seus 
projectes de convivència, en l’entorn local i global. 

L’any 2020 en dades:

52 sessions formatives a 3 centres educatius.

106 alumnat, 40 professorat i 5 educadores.

1 jornada economies feministes a l’aula.

1 guia pedagògica i 1 llibret de sistematització.

1 marc conceptual amb Edualter.

5 visites a experiències d’ESS i ruta d’ESS per Can Batlló i 
Horta-Guinardó.

2 espais de reflexió amb el professorat i alumnat.

1 acció d’artivisme al carrer i 1 acció artivisme virtual.

FEM ECO: connectem el gènere i el medi 
ambient a l’escola i al món 

Nova campanya d’EpJG i aprenentatge servei per a la justí-
cia global, adreçada a alumnat, professorat i famílies.

Aquestes són les xifres de l’any passat a l’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona i Tarragona:

62 sessions formatives a 3 centres educatius.

197 alumnat, 20 professorat i 7 educadores.

1 Webinar de Tarragona Educa per la justícia global.

1 marc conceptual amb l’Àrea d’Ecofeminismes 
d’Ecologistes en Acció.

8 IAP i 1 acció d’artivisme a la comunitat educativa amb 
Creart.

Què fem? 

Promoure la coresponsabilitat 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 que fomenten la participació social per a 
una justícia global. Proposem processos d’educació 
emocional, defensa dels drets humans, reflexió crítica i 
canvi en les relacions grupals i l’espai públic. Destaquem 
l’ús de metodologies com el treball cooperatiu, creatiu 
i de cures; l’expressió i moviment; la Investigació Acció 
Participació (IAP) i l’Aprenentatge Servei (ApS) amb la 
coordinació d’agents del territori per tal de generar 
sinergies i pràctiques sostenibles. 

Per a què ho fem?
Per a transformar les actituds individuals i col·lectives 
i generar un ciutadania compromesa per una justícia 
global.
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El Projecte Talleritza’t
És un projecte socioeducatiu per a infants, joves i població 
adulta. Està organitzat en cinc eixos temàtics: drets 
humans; cultura de pau; sostenibilitat econòmica i social; 
gènere i interculturalitat.

Aquestes són les xifres de l’any 2020 a Badalona, Capella-
des, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat, Mollet del Va-
llès, Navarcles, Rubí, Sant Andreu de la Barca, Sant Quintí 
de Mediona, Mataró, Terrassa, Tona i Viladecans.

1.686 
Alumnat 

participant

77  
Sessions

formatives

10  
Talleristes

7  
Tallers virtuals 
a biblioteques 

107  

Professorat 
participant

24 
Centres 

educatius

L’any en dades

Destaquem 

• La col·laboració amb Creart per incloure l’enfocament 
artístic en tot el procés educatiu Fem Eco.

• Les càpsules de reflexió durant el confinament i poste-
rior virtualització de tallers Talleriza’t.

Sara  
Alumna de 5è de l’escola  
Ernest Lluch

Participant de Fem Eco, 1a fase
L’experiència se sent molt xula 
perquè dius allò que vols canviar i jo 
he expressat tot el que tenia a dir.

Carol  
Pujadas    
Directora de Creart  

Col·laboradora de Fem Eco,  
1a fase
Ens ha agradat molt la reacció 

de molts alumnes que quan han vist que el seu 
treball formava part d’una exposició col·lectiva 
s’han sentit molt reforçats.

Marie  
Faye    
Presidenta Diomcoop  

Col·laboradora de Com vivim? 
Convivint, 2a fase
Aquestes visites ens semblen molt 

interessants i molt enriquidores perquè creiem 
que en la societat s’han d’incloure a totes les 
parts i no deixar, com moltes vegades es deixa, a 
alguns de costat. Si no coneixes l’altre i allò que 
viu i allò que coneix doncs no canvia res.
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Punt Òmnia 
Fundació 
Akwaba

Actuacions 
SERVEIS ESPECÍFICS  
Aprenentatge 

Exercita la teva ment: Activitat per potenciar l’exercici 
mental i la memòria en persones adultes i grans a partir de 
la internet i la creació d’un bloc.

Edició d’imatge i vídeo: Programa Openshot i Inshot.

Taller de mòbil: Que necessites saber per fer servir el mòbil.

Llengües TIC: Aprèn una llengua amb recursos d’internet.

Informàtica bàsica: Comencem des de zero.

Internet per a adults: Com navegar amb seguretat.

Xarxes Socials: Conèixer com funciona Facebook, Twitter, 
Instagram.

Ocupabilitat 

Club de feina (Presencial i En línia): Espai obert per 
recercar feina i fer tràmits administratius.

Accions ocupacionals amb el Servei de Ocupació de 
Catalunya (SOC)

Treball comunitari 

Col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüísti-
ca: Tallers de tertúlies en Català.  

Apropa Cultura: Sortides culturals a teatres i exposicions.

Campanyes i Dies Internacionals: Dia de la Internet 
Segura, Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, Carnestoltes, 
Dia Mundial de la Justícia Global, Dia de la Dona Treballa-
dora, Sant Jordi, Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones.

Treball en Xarxa amb diversos Punts Òmnia:    
- BlogL’Hosfera (Punts Òmnia de L’Hospitalet). 
- Badia del Vallès: Col·laboració i participació al seu progra-
ma de ràdio «Som RàdioBadia».  
- Punt Òmnia Sant Roc: Col·laborant al seu programa de 
Ràdio Comunitària OSR. 
- Punt Òmnia Sanfeliu Sant Ildefons: Amb projectes que 
realitzem conjuntament com Historias y costumbres de 
otros tiempos, Des de la teva finestra, entre altres.

Xerrades comunitàries: Hem participat en xerrades com la 
de Gestió de les Emocions de Mémora i Internet Segura de 
Insercoop.

Realització padlet comunitari i vídeos: #joemquedoaca-
sa i Consells per al dia dia del confinament.  

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 es treballa, conjuntament, amb la resta de 
dispositius del territori, en la consecució dels objectius 
de cohesió social de la població del seu entorn, 
desenvolupat des d’una perspectiva comunitària, 
intercultural i en equitat de gènere.

Com ho fem? 
Amb actuacions preventives i socioeducatives en tres 
eixos diferenciats: 

• Aprenentatge: desenvolupar les capacitats i les 
habilitats personals a través de les TIC. 

• Inserció social i laboral: potenciar la integració de 
les persones en risc d’exclusió social facilitant hàbits i 
competències pel món laboral.

• Treball comunitari: promoure un treball en xarxa i 
coordinat. 

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

https://bloglhosfera.wordpress.com/
https://www.facebook.com/som.radiobadia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmPtUSrWoo0HjEM9rvFVK1LpSrgEzEWO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmPtUSrWoo0HjEM9rvFVK1LpSrgEzEWO
https://www.youtube.com/watch?v=31V27RGgAkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nkBUxvhhSe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nkBUxvhhSe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fwR8xhUBHxo
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Marisa Martínez
Vaig arribar al Punt Òmnia per 
aprendre, informàtica, i tot el que 
pogués, i ho estic aconseguint, 
però també, hi he conegut moltes 
persones, de tot el món, i això m’ha 
enriquit, estic gaudint moltíssim 

i no he deixat d’aprendre. La Yolanda, la nostra 
profe, que no ha parat de treballar, i que té una 
paciència infinita. Estic molt contenta i m’ho pas-
so genial. Gràcies.

María Sebastián
Vull agrair al Punt Òmnia tot el que 
he après. Fa més de 10 anys que 
vaig començar a anar al Centre on 
van ser molt afectuoses amb mi i 
això no té preu. Tots els que aquí 
treballen són uns professionals es-

tupends i especialment la Yolanda que per a mi és 
una persona excepcional i que amb molta pacièn-
cia em va ensenyar a manejar l’ordinador.
Per això i per moltes més coses que he après, li 
dono les gràcies al Punt Òmnia des del fons del 
meu cor.
  

L’any en dades

Destaquem 

El gran esforç que ha suposat mantenir el projecte de la 
Xarxa Òmnia aquest any de confinament i pandèmia. Ens 
hem reinventat i ho hem pogut fer gràcies al teletreball. La 
presencia a les xarxes socials i canals de comunicació s’ha 
incrementat notablement i encara que no es pot donar una 
xifra concreta doncs creix cada dia a final d’any teníem més 
de 970 visualitzacions en un sol vídeo del nostre canal de 
YouTube. Destacar també els «Tallers Zombies», una iniciativa 
que va sorgir de les persones dinamitzadores i on vam parti-
cipar com a BlogL’Hosfera https://youtu.be/n9bkcs1tWLw

Activitats de suport emocional durant la pandèmia.

Xarxa de suport veïnal - Banc d’aliments.

Col·laboracions amb The Warriors Martial Arts Club, gimnàs 
del barri, que ha fet classes de defensa personal femenina 
en el marc dels dies 8/03 i 25/11.

Col·laboració amb l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet pro-
jecte “Arxivem el moment”.

ESPAI PER A LES ENTITATS 

El Punt Òmnia és un espai obert al barri i per tant, també 
fa xarxa amb les diferents entitats i recursos que necessitin 
de la cessió d’aquest espai i/o col·laboració de la dinamit-
zadora.

Difusió Punt Òmnia  
Fundació Akwaba
Bloc: http://bloc.xarxa-omnia.org/omniaakwaba

Facebook: puntomnia.akwaba

YouTube: Yolanda Punt Òmnia Fundació Akwaba

Instagram: p.o.fundacioakwaba

Twitter: @omniaakwaba

1451 
Participants  
en activitats

112 
Activitats

https://portalimatges.l-h.cat/fotoweb/archives/5010-Exposicions/?655=Arxivem+el+Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=n9bkcs1tWLw&feature=youtu.be
http://bloc.xarxa-omnia.org/omniaakwaba
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Ingressos 

Subvencions Públiques (i contractes amb AAPP) 180.140,23€

Aportacions Privades 2.647,40€

Activitats Pròpies 33.090,00€

Donatius Entitats Privades  29.343,06€

Total ingressos 245.220,69€

Despeses 

Serveis Exteriors i Altres Despeses 44.245,75€

Projectes Locals 189.796,84€

    Àrea d’Acollida i Formació 117.790,25€

    Àrea d’Educació per a la Justícia Global 44.383,86€

    Punt Òmnia 27.622,74€

Total despeses 234.042,59€

Comptes clars

SUBVENCIONS 
PÚBLIQUES

73%

DONATIUS 
ENTITATS 
PRIVADES
12%

ACTIVITATS 
PRÒPIES
14%

APORTACIONS 
PRIVADES 

1%

ÀREA 
D’ACOLLIDA 
I FORMACIÓ

50%

SERVEIS EXTERIORS I  
ALTRES DESPESES

19%

PUNT 
ÒMNIA
12%

ÀREA EDUCACIÓ PER 
UNA JUSTÍCIA GLOBAL
19%
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Seminari Gobernanza Efectiva. “Claves para liderar 
estratégicamente tu organización”.  
“Economia ecològica i feminista. Ecologistes en Acció.
Webinar 15 desembre Educació Justícia Global Tarragona.   
Ajuntament de Tarragona.
Sessions elaboració Pla Director Cooperació, Justícia social i ODS 
2020-2023. Ajuntament de l’Hospitalet.
Xarxa de Suport Veïnal de l’Hospitalet. Resposta a emergència 
social provocada pel confinament per la COVID-19.
Formació “Interculturalitat, descolonialitat, antirracisme i 
educació”. Lafede.cat. 
Formació “Passa’t al FLOSS”, utilització programari lliure a les 
entitats. Colectic.
Taula Territorial La Col·lectiva. Biblioteca de Bellvitge i al Casal Cívic.
Presentació de la publicació “Educació per a la justícia global i 
canvi social: nous relats per a la planificació i l’avaluació: res tan 
pràctic com una bona teoria. Ajuntament de Barcelona.
“Economies feministes a l’aula”, transformar l’escola per posar la 
vida al centre. EduAlter.

hem participat

hem col·laborat

formem part

difusió d’Akwaba
WEB  
www.fundacioakwaba.cat

FACEBOOK
FundacioAkwaba

TWITTER
@Fundacio_Akwaba

INSTAGRAM
fundacio.akwaba

CAMPANYES
• femecoakwaba.wordpress.com
• comvivim.wordpress.com
• niuniformesnietiquetes.esy.es
• talleritzat.wordpress.com

Butlletí Intercom: LaFede.cat
Butlletí Infoaccions: ECAS
L’H Digital - Televisió LH

la força del voluntariat

persones 
voluntàries 

29

• LAFEDE.CAT, ORGANITZACIONS  
PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

• FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL
• ECAS, ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL
• XARXA PUNTS ÒMNIA DE CATALUNYA
• XARXA PUNT TIC
• CONSELL DE DISTRICTE II
• CONSELL SOCIAL DE CIUTAT  
• ESPAI DE CIUTADANIA
• ASSOCIACIÓ ANADROMES
• ANADROMES: XARXA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ  

SOCIOLABORAL DE L’H
• 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
• XES L’H, XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE L’HOSPITALET

CENTRE DE RECURSOS PER A 
L’OCUPACIÓ DE L’H.

CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA

XARXA D’INTERCANVIS I 
CONEIXEMENTS DE L’H. 

SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA

SOC. SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA

GREDI-GREM: GRUPS DE RECERCA 
DE LA UB

ECOLOGISTES EN ACCIÓ

GRUP BCNUEJ DE L’ICTA DE LA UAB

GRUP INNOVACIÓ I DIDÀCTICA 
CURRICULAR DE LA URV

ATENEU COOPERATIU LA 
COL·LECTIVA

XARXA DE SUPORT VEÏNAL

CONTORNO URBANO 

DIOMCOOP

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE

 

MÉMORA. ESPAI DE SUPORT 
L’HOSPITALET 

JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

TEB

OFICINA JOVES D’EMANCIPACIÓ 

APROPA CULTURA, 

ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET 

COORDINADORA D’AMPAS 
ENDAVANT 

FUNDACIÓ LA VINYA 

MUJERES PA’LANTE 

OMNIUM CULTURAL

ATT

CAP LA TORRASSA 

CENTRE CULTURAL COLLBLANC-LA 
TORRASSA.

ACCIÓN PLANETARIA 

ATENEU COOPERATIU COÒPOLIS

CREACIÓN POSITIVA

LA BORDA, L’ECONOMAT SOCIAL I 
LA FUSTERIA DE CAN BATLLÓ

THE WARRIORS MARTIAL ARTS CLUB

CREART     

www.fundacioakwaba.cat
https://femecoakwaba.wordpress.com/
https://comvivim.wordpress.com/
http://niuniformesnietiquetes.esy.es/
https://talleritzat.wordpress.com/
https://www.lafede.cat/ca/
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Carrer Llobregat 145 baixos · 08904 L’Hospitalet de Llobregat · Telèfon 934 407 696 
akwaba@fundacioakwaba.cat · www.fundacioakwaba.cat

moltes gràcies a tothom!

amb el suport




