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El repte de caminar posant

la vida al centre

El repte de caminar
posant la vida al centre
Efectivament, posar la vida al centre és un repte. Un repte
que ens convida a connectar amb la nostra vulnerabilitat i
ens mostra allò que és fràgil de la nostra vida. Posar la vida
al centre ens obliga a repensar aspectes tan importants com
són la salut mental i el benestar emocional, dos factors que
han esdevingut fonamentals per afrontar els temps d’incerteses que estem vivint. L’escenari postpandèmia que ha deixat
aquest 2021 ens empenta a reflexionar sobre la necessitat de
promoure una societat que posi la vida al centre i la importància que els diferents sistemes polítics, socials i econòmics
abordin i prioritzin el benestar i la millora de les condicions
de vida de les persones.
Des de la Fundació Akwaba hem posat el nostre granet de
sorra impulsant i acompanyant diferents iniciatives, algunes
de les quals les esmentem a continuació: creació i el foment
d’espais de participació comunitaris, el desenvolupament de
projectes per promoure els drets socials i l’accés als recursos
i a la informació, la realització d’accions de suport i capacitació a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió social
i la facilitació d’eines per disminuir la bretxa digital. Volem
destacar dins de les actuacions dutes a termes aquest 2021 la
campanya educativa “Fem Eco: connectem el gènere i el medi
ambient a l’escola i al món”, la qual ha tingut com a objectiu
formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi.
Per últim, no volem finalitzar aquesta memòria sense agrair
a les persones que ho han fet possible: equip tècnic pel seu
compromís i la seva dedicació, voluntaris i voluntàries pel
valor que aporten com a agents de transformació social, administracions públiques i entitats privades pel seu suport i la
seva confiança, socis, sòcies i amistats que ens fan costat i de
manera molt especial a les quasi 4.000 persones beneficiàries de les nostres accions pel seu coratge, el seu esforç, però
sobretot per la seva esperança que ens empenta a continuar
treballant per aconseguir el repte de caminar posant la vida
al centre.

Akwaba

Fundació
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Qui som?
La Fundació Akwaba és una organització no
governamental sense afany de lucre.
Va néixer l’any 1992 a la ciutat de l’Hospitalet
lluitant per un món més just per a tots i totes.
Regida per un patronat implicat (presidenta, secretari
i cinc vocals), 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
corresponsabilitat 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
Diversitat
Corresponsabilitat
Equitat de gènere
Pensament crític

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.
Preparació als exàmens de nacionalitat.

Què fem?

SERVEI LABORAL

Acompanyem a les persones en el seu procés
migratori cap a la inclusió social i laboral a la societat
d’acollida; promovem la seva capacitació i facilitem 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.

Itineraris personalitzats.

Com ho fem?

Orientació i acompanyament en la recerca de feina.
Cursos laborals al sector de les cures.
Tallers d’alfabetització digital.
Tallers de coneixement del món laboral.
SERVEI JURÍDIC
Orientació i assessorament legal en matèria d’estrangeria,
laboral i violència masclista.
Sessions grupals informatives en relació a les diferents vies
de regularització, coneixements de la societat catalana i del
seu marc jurídic i recursos sobre la Violència masclista.
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Mitjançant els nostres programes d’acollida,
coneixement de l’entorn, formació, orientació laboral
i assessorament jurídic promovem processos de
creixement personal tot treballat per l’autonomia
i la corresponsabilitat. Fomentem 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.

Desenvolupament de tallers de sensibilització i prevenció

Per a què ho fem?

Sortides i visites culturals.

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 2021 FUNDACIÓ AKWABA

Activitats participatives i formatives per a la igualtat de
gènere
Assessorament legal i acompanyament administratiu
Sessions informatives sobre els recursos i serveis entorn a
la VM
ACTIVITATS COMUNITÀRIES
Participació a activitats organitzades per la pròpia fundació
i altres entitats socials del territori i municipals.
VOLUNTARIAT
Acompanyament i capacitació de l’equip de voluntariat en
relació a les seves tasques a l’entitat

L’any en dades
861

Persones
participants

61

Participants dels
Serveis Laborals

49

Participants dels
Cursos Laborals

351

Participants de les
activitats Acollida i
Formació

297

Participants dels
Serveis Jurídics

34

Joves participants
al projecte Ponts
per a la Igualtat
d’oportunitats

69

Dones participants
en les activitats de
Prevenció de la
Violència Masclista

Destaquem
La realització de dos cursos laborals en el sector de les
cures amb els mòduls per a l’obtenció del Certificat de
primera acollida.

Esther
Cayuela

Voluntària Akwaba
Sóc professora voluntària a la Fundació Akwaba i tornaria a apuntar-me mil cops més si el temps
tirés enrere; he aprés molt, els meus i les meves
alumnes m’ensenyen i m’ajuden a créixer, i cada
classe és una experiència enriquidora i dignificant.
Fent de “profa” he aprés la grandíssima importància dels petits detalls; que tots busquem l’ombra
quan el sol crema; que l’adversitat s’ha de convertir en un desafiament; que ningú no ens pot
jutjar, només nosaltres mateixos; que hi ha tants
punts de vista com persones; que lluitar sempre
val la pena; que amagar el dolor no vol dir que no
faci mal, que l’experiència no sempre és un grau,
que hem d’aprendre a cosir-nos quan ens esquincin i que hem de recordar sempre que d’aigua
passada molí no en mol.
Estimada Fundació Akwaba, gràcies per tant! per
tota la vostra grandíssima tasca, per tots els vostres projectes, per l’esforç, per acollir-nos a tots
sempre amb els braços oberts i per demostrar-nos
amb fets i a diari que la transformació només és
possible des de l’amor.

Wilinton
Agudelo

Alumne/Voluntari
He realitzat un curs laboral a la
Fundació Akwaba, actualment sóc
voluntari. Vull agrair a la Fundació
que m’han permès formar part de les persones
que volem una oportunitat per aprendre i sortir
endavant. Estic molt content perquè tinc l’oportunitat de compartir els meus coneixements amb
les persones que arriben a la fundació i que ho
necessiten ja que sóc una persona que sempre
l’ha agradat el treball social.
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Àrea
d’educació
per a la
justícia global
Què fem?
Impulsar projectes, accions i activitats educatives en
l’àmbit formal i més enllà a favor de la justícia global,
fomentant una mirada crítica, diversa i transformadora
de la realitat.

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 una ciutadania compromesa amb la justícia
global.
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Actuacions
Talleritza’t
L’any 2021 en dades:
180 sessions formatives a 55 centres educatius (escoles i
instituts) i altres entitats educatives (biblioteques, centres
d’acollida, espais joves, fires i festes).
1.441 alumnat atés i 55 professorat de 26 municipis.
Amb un equip de 12 talleristes.
Àrea geogràfica: Avinyó, Cardona, Castellbell i el Vilar,
Castelldefels, Castellnou de Bages, Castellví de la Marca,
Cubelles, Esplugues de Ll., L’Esquirol, Gualba, Les Masies
de Voltregà, Manresa, Montesquiu, Montornès del Vallès,
Navàs, Olivella, Rubí, Sallent, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant
Vicenç de Castellet, Santa Eugènia de Berga, Santpedor,
Terrassa i Viladecans.

Fem Eco: connectem el gènere i el medi
ambient a l’escola i al món
Campanya d’EpJG i ecofeminismes adreçada a infants i
jovent de 10 a 17 anys, professorat i famílies.
https://femecoakwaba.wordpress.com/
L’any 2021 en dades:
221 sessions formatives.
Alumnat atès: 328; 15 grups/classe; 7 centres educatius.
Professorat implicat i format: 76.
Equips formats i implicats: 9 educadores 3 talleristes especialitzades en dansa i 2 en artivisme.
1 sessió virtual de formació a estudiants universitaris de la
URV.
2 visites a entitats defensores de drets i models alternatius
(decreixement, sostenibilitat ambiental i social).
3 accions de sensibilització a través de l’art a les comunitats educatives.
1 acció d’artivisme al carrer.
7 espais de reflexió amb professorat i alumnat.

Àrea geogràfica: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Hostalets de Pierola i Tarragona

Paula
Villanueva

Educadora Akwaba
Institut Montjuïc, Barcelona
Participant de Fem Eco, 1a fase

L’any en dades
1.769

131

Alumnat
participant

Professorat
participant

401

62

Sessions
formatives

Centres
educatius

Destaquem
•

Connexió amb alternatives amb mirada ecofeminista del
territori.

•

Col·laboració amb diferents agents educatius per a
fomentar el pensament crític, la defensa dels drets
humans i el desenvolupament de metodologies
alternatives d’aprenentatge.

Hem observat com els processos
que vivim a nivell global a la terra també els
vivim a nivell intern. Ens trobem en una societat
individualista, i l’acció d’artivisme que hem fet
parteix de la idea que soles no podem canviar les
coses, sinó que ho hem de canviar en conjunt.

Salvador
Grané

Mestre
Escola Cèsar August,
Tarragona
Participant de Fem Eco, 1a fase

Aquest any ens hem centrat en la sobirania i el
dret a l’aigua i a recursos per a tothom. El que
volem és que el que treballem a l’escola no es
quedi només a dins, sinó que surti i s’impregni
tota la comunitat.

Jeannery

Alumna
Institut Eduard Fontserè,
l’Hospitalet de Llobregat
Participant de Fem Eco, 2a fase

La nostra frase és “Volem salvar
la mica de verd que queda a l’Hospitalet”, això
significa que volem cuidar l’última zona agrícola
que queda a l’Hospitalet.
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Punt Òmnia
Fundació
Akwaba
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.

Actuacions
SERVEIS ESPECÍFICS
Aprenentatge
Activitats destinades a les competències digitals i
tecnologies de la informació i comunicació. Tallers per
aprendre llengües, com el castellà o català, i tallers per a
exercitar la ment i memòria en persones adultes i grans.
Adaptant en tot moment la programació i continguts a les
necessitats de les persones participants.
Activitats com l’alfabetització digital, informàtica
bàsica, Internet, Xarxes Socials, edició de vídeo, telèfons
intel·ligents, espais d’autoaprenentatge i tràmits amb
suport de la persona dinamitzadora.
Ocupabilitat
Cursos específics en accions ocupacionals per dotar a
persones en situació d’atur dels coneixements bàsics pel
desenvolupament d’activitats relacionades amb la creació
del Curriculum Vitae, carta de presentació, inscripcions i
recerca en portals de feina, de forma autònoma mitjançant
les TIC. Aquest cursos es fan en col·laboració amb el Servei
d’Ocupació Català (SOC). També hem habilitat espais de
recerca de feina i modificació de CV.
Treball comunitari

Com ho fem?

Col·laboració amb entitats i agents del barri i del territori .

Amb actuacions preventives i socioeducatives en tres
eixos diferenciats:

Apropa Cultura: Sortides culturals a teatres i exposicions.

• 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.
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Centre de Normalització Lingüística: Tallers de tertúlies en
Català.
Insercoop, projecte APS: Xerrades sobre Internet Segura.
Mujeres Pa’lante: Treball amb dones.
BlogL’Hosfera (Punts Òmnia de L’Hospitalet): Activitats conjuntes en campanyes com el Dia Internacional de les Dones
i Sant Jordi.
Badia del Vallès: Col·laboració i participació al programa de
ràdio «Som RàdioBadia».
The Warriors Martial Arts Club: Màster Class de defensa
personal femenina en el marc dels dies 8M i 25N
Fundació TEB: cursos específics per a persones amb discapacitat intel·lectual
Fundació Contorno Urbano. Participació al projecte: estudi
d’espais sense resoldre amb perspectiva de gènere, Collblanc- Torrassa

L’any en dades
1.143

Participants
en activitats

102

Activitats

Destaquem
La tornada a la presencialitat i la implementació de tallers en
línia com a una oportunitat de formació per a determinats
perfils de la comunitat. Hem innovat i ens hem adaptat a les
circumstàncies de cada moment durant aquesta pandèmia.

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

Jamila
Lamoufi
He conegut el Punt Òmnia a través
d’una amiga, vaig venir amb l’objectiu d’aprendre a utilitzar el mòbil
i per a redactar correctament els
missatges en WhatsApp. Enguany com em coincideix l’horari de la classe d’informàtica amb el meu
treball m’he apuntat a la classe de català.
Estic molt contenta d’aprendre el català i informàtica. Agraeixo al personal d’Òmnia i a les professores que tenen molta paciència amb nosaltres
especialment a la Yolanda per tota la seva ajuda.

Maria Rosa
Gascón
El Punt Òmnia ha significat per mi
una finestra oberta en un moment
que no podíem sortir de casa, i avui
dia continua sent aquesta sortida a
l’exterior, gràcies a les classes online.
En el meu cas, recordo que els primers dies de
confinament, Yolanda ens va demanar que ens
féssim unes fotos al costat d’una finestra. Jo li
vaig dir que em disculpés perquè no tenia ganes
de fer res. Tinc una neboda infermera a Bellvitge i té una nena que la meva germana havia de
cuidar. En aquells moments pensava que estava
realment en perill. La por em va paralitzar, per
aquest motiu sempre estaré agraïda a Yolanda,
perquè no va deixar d’insistir i animar-me.
Així, amb la seva ajuda i la de Punt Òmnia vaig
poder sortir d’una situació complicada. Al Punt
Òmnia no només es comparteix coneixement, sinó
rialles i abraçades virtuals.
Que mai deixi d’existir Punt Òmnia i l’esperit
d’ajuda i germanor a tots els que ho necessitem.
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Comptes clars
Ingressos

Despeses

Subvencions Públiques (i contractes amb AAPP) 172.879,12€

Serveis Exteriors i Altres Despeses

Aportacions Privades

Projectes Locals

Activitats Pròpies
Donatius Entitats Privades
Total ingressos

2.815,22€
28.846,00€
59.501,17€
264.041,51€

Àrea d’Acollida i Formació

81.955,48€
96.077,10€

Punt Òmnia

27.348,85€

ÀREA EDUCACIÓ PER A
LA JUSTÍCIA GLOBAL
APORTACIONS
PRIVADES

205.381,43€

Àrea d’Educació per a la Justícia Global

Total despeses

DONATIUS
ENTITATS
PRIVADES

48.943,29€

38%

254.324,72€

SERVEIS EXTERIORS I
ALTRES DESPESES

19%

1%

23%

ACTIVITATS
PRÒPIES

11%
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SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

65%

PUNT
ÒMNIA

11%

ÀREA
D’ACOLLIDA
I FORMACIÓ

32%

formem part

hem participat

• 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

Jornada ”Del síndrome d’Ulisses a la ciutat com a oportunitat,
acollida i cura”. Diputació de Barcelona.

hem col·laborat

difusió d’Akwaba

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

WEB

Jornada «Canviar l’educació per canviar el món». Lafede.cat
Xarxes d’escoles sostenibles de l’Hospitalet.
Jornades de preparació del protocol contra les violències
masclistes a les entitats. Lafede.cat
Mobile learning i metodologies digitals innovadores. Punt TIC
Eines lliures per a la dinamització comunitària. Punt TIC
Formació d’Acció Comunitària i Inclusió Social: Xarxa Òmnia
Formació Eines de Seguretat Digital, amb perspectiva de gènere:
Xarxa Òmnia, fet per DonesTech
Ciberseguretat. Lafede.cat
II Congrés de Competències Digitals. Eurecat
Jornada Òmnia: Xarxa Òmnia
Jornada de la Dinamització de la Internet Social, (JdIS): Punt TIC

UNIVERSITAT DE BARCELONA

www.fundacioakwaba.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

FACEBOOK

XARXA D’INTERCANVIS I CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET
GREDI-GREM: GRUPS DE RECERCA. UNIVERSITAT DE BARCELONA
GRUP INNOVACIÓ I DIDÀCTICA CURRICULAR. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ECOLOGISTES EN ACCIÓ
ATENEU COOPERATIU LA COL·LECTIVA
OFICINA JOVES D’EMANCIPACIÓ L’HOSPITALET DE LL.
COORDINADORA D’AMPAS ENDAVANT
CENTRE CULTURAL COLLBLANC-LA TORRASSA

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

CREART
ALQUIMIA SOCIAL
OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ

29

persones
voluntàries
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Moltes gràcies!

amb el suport

concepció gràfica i disseny iolanda guardia ruiz 2022

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

