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QUÈ FEM?

DELEGACIÓ CATALUNYA
C / Guillem Tell, 47. 3er. (Edifici EDUCO)
08006 Barcelona
934 883 377
informacio.catalunya@ayudaenaccion.org

ÀMBIT EDUCATIU

EQUIP BARCELONA
Lourdes Mourelo Marón

Què fem?

GEN10S: És un projecte d’Ajuda en Acció en col·laboració amb Google.
org, que promou l’aprenentatge de programació per fomentar una major
igualtat d’oportunitats en l’aprofitament de l’entorn digital, reduint les
barreres socioeconòmiques i de gènere i impulsant l’emprenedoria,
tot generant oportunitats per al futur educatiu i professional de l’alumnat.
Hem desenvolupat el projecte a 4 centres de primària i dos
instituts de Cornellà i a 2 centres de primària a Barcelona.

Persones Col·laboradores:
11.527
Grups de Voluntariat:
Cornellà de Llobregat (Penya Dòmino),
Granollers, Lleida i Terrassa.

MAK3RS: El projecte fomenta l’aprenentatge de robòtica i impressió 3D a
centres educatius amb joves en risc d’exclusió i vulnerabilitat, amb l’objectiu
prioritari de reduir l’esquerda digital, fent accessible la formació tecnològica
i posant especial èmfasi en l’educació en valors i l’enfocament de gènere.
Durant el curs 2017/2018 s’han creat dos clubs mak3rs als instituts de Cornellà.
Setmana Mundial per l’Educació: A Catalunya, la Campanya Mundial
per l’Educació (CME) es porta a terme des de l’any 2006 . A la província
de Barcelona, la CME realitza diverses accions com: difusió a través de
xarxes socials i mitjans de comunicació, sensibilització de la temàtica
a través de diferents recursos educatius, formacions a professorat
i educadors / es i mobilització de la comunitat educativa en el marc
de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME) , que es va dur
a terme entre el 24 i el 29 d’abril de 2017 sota el lema “Demano la
paraula per l’educació”. Les organitzacions que formen part de la CME a
Catalunya són: Ajuda en Acció, Educo, InteRed i Sonrisas de Bombay.
JUNTS/ES Educació i Cohesió Social: El projecte neix de la voluntat
de dur a terme una intervenció socioeducativa integral de qualitat
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amb infants, joves i les seves famílies, adaptada a les necessitats
socials del barri de Sant Ildefons (Cornellà del Llobregat) on, l’actual
situació social i econòmica te un gran impacte en la qualitat de vida.
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ÀMBIT OCUPACIÓ

El projecte el fem de manera consorciada amb el Club Infantil Juvenil
Sanfeliu-Sant Ildefons i rep el suport econòmic de Fundació La Caixa.

Re-INICIA: Un dels objectius del programa Aquí També és treballar
amb les famílies per millorar la seva ocupació i generar oportunitats
sòcio-econòmiques que permetin ampliar les seves oportunitats laborals.
En aquesta línia implementem el programa re-INICIA a Cornellà del Llobregat.
Un programa d’acompanyament a la inserció laboral adreçat a persones en
situació de desocupació a les que donem suport en el procés de cerca de
feina oferint orientació, formació, suport emocional i seguiment personalitzat i
individualitzat, amb l’objectiu d’enfortir les seves possibilitats d’inserció laboral.

ÀMBIT HÀBITS SALUDABLES

És un projecte que hem desenvolupat en col·laboració amb
INGEUS i l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat. En la darrera
edició de l’any 2017 amb una taxa d’inserció del 80,4%.

El projecte incideix en l’acompanyament de les famílies i promou el
suport en l’adquisició d’unes majors habilitats socials i acadèmiques dels
infants i joves , en favor de la seva inclusió social, mitjançant processos
participatius que enforteixen el teixit social i l’apoderament de la comunitat.

Volem que les persones amb les que treballem aprenguin el valor
d’una adequada nutrició i hi tinguin accés, així com a la cura de la
seva salut. En aquest sentit impulsem tallers d’hàbits saludables que
promouen un estil de vida saludable i una vida activa, contribuint a la
prevenció de malalties. Es promou la millora de la dieta de col·lectius
en risc d’exclusió i és contribueix a que els infants prenguin consciència
i responsabilitat sobre la seva alimentació. En col·laboració amb
la Fundació Alícia i amb el suport de DKV s’han portat a terme tallers
que promouen els hàbits alimentaris i l’activitat física a centres
educatius de Cornellà del Llobregat arribant a més de 470 alumnes.

Connecta Empleo: Projecte que te per objectiu millorar les
capacitats i competències dels i les participants entre 18 i 45
anys per incrementar les seves oportunitats d’ocupació, de
desenvolupament professional i personal en la nova societat digital.
La Fundació Telefónica impulsa conjuntament amb Ajuda en Acció i
els ajuntaments de Cornellà del Llobregat i L’Hospitalet del Llobregat
una formació com a Auxiliar Tècnic/a en Microinformàtica i Xarxes
de Comunicació millorant les oportunitats d’inserció sòcio-laboral
i potenciant el seu desenvolupament personal i professional.
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PROGRAMA AQUÍ TAMBÉ DE SUPORT
A LA INFÀNCIA A ESPANYA – CATALUNYA
Nº de centres educatius que participen en el programa:
A Cornellà (Barcelona), 6 centres d’educació infantil i primària,
1 centre d’educació especial i 2 instituts d’educació secundària.
A Barcelona ciutat 3 instituts d’educació secundària.

Població beneficiària:
2.828 nens, nenes i famílies.

Inversió:
275.643 €

Projecte GEN10S:
A Catalunya es van formar 345 estudiants en el curs 2017/2018.
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CAMPANYES, ESDEVENIMENTS
I ACTIVITATS
EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
MARÇ

Dones activistes i defensores dels
drets humans de les dones d’ Equador
visiten Catalunya (7 - 11 març)
En el marc del projecte “Apoderament polític
i exercici dels drets, enfortint el moviment de
dones a l’Equador” finançat per l’ACCD, la Gilma
María Quiñones i la Lorena Parreño han participat
a diverses activitats vinculades amb el 8 de març,
dia internacional de les dones. Es van reunir amb
la presidenta del ICD, participen a entrevistes
a diversos mitjans de comunicació com:
La Vanguardia, ràdio Terrassa, La Independent,
Radio Nacional d’Espanya, Canal 150 Gramenet
o el diari Elmirall.net. També van realitzar tallers
a centres educatius i centres de joves de Santa
Coloma de Gramenet i de Cornellà del Llobregat.

2017
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2017
MARÇ

ABRIL

Vam participar a
la 7a Jornada de
biblioteca pública
i cohesió social
(20març),reflexionant
mitjançant el nostre
projecte GEN10S
sobre l’impacte
social dels projectes
tecnològics.

La fundació Ajuda en
Acció va rebre el Premi
Especial Ciutat de Cornellà
(24 març) per la seva tasca
en defensa dels drets
humans. Un reconeixement
públic com a entitat que
contribueix amb el seu
treball a la llibertat, la igualtat,
la solidaritat, el progrés
i el civisme a la ciutat de
Cornellà del Llobregat.

El grup de voluntariat
d’Ajuda en Acció a Cornellà
va participar a la diada de
Sant Jordi (23 abril) amb
la venta de roses solidàries
a benefici del projecte
d’intervenció sòcio
educativa Aquí També.

MAIG

Alumnat d’un dels centres
educatius amb els que
treballem a Cornellà van
participar en una jornada
esportiva i solidària amb
els jugadors del primer equip
del Real Club Esportiu
Espanyol (11 maig).

IX Jornada de
Programació i Robòtica
Educatives (20 maig)
Alumnat de dos instituts
en els que Ajuda en
Acció implementa el seu
programa MAK3RS, van
participar de la jornada
mostrant els treballs de
robòtica realitzats a l’aula.

Dinar solidari
(20 maig) a benefici
d’Ajuda en Acció
organitzat per
l’Associació
Recreativa Penya
del Dominó del barri
de Sant Ildefons.
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2017
JUNY

Tancament del curs escolar al
barri de Sant Ildefons (12 juny)
Diverses escoles van participar
de tallers d’educació pel
desenvolupament que
reflexionen sobre l’accés a
l’educació i els drets humans
de les dones i les nenes.

Presentació del llibre
“relats de vida” (22 juny)
Una publicació amb històries
de vida escrites per dones
que participen als tallers
d’alfabetització del projecte
JUNTS/ES implementat pel
Club Infantil i Juvenil SanfeliuSant Ildefons i Ajuda en Acció al
barri de Sant Ildefons (Cornellà).

JULIOL

Sessió de formació
per les persones
voluntàries que
van viatjar a Bolívia
i Colòmbia en el
marc del programa
de voluntariat
internacional
The Water Van
Project (1 juliol).

El grup de
voluntàries
d’Ajuda en
Acció a Cornellà
van participar a
la XVIII fira de
la Solidaritat
per a la
Cooperació
(8 juliol).

OCTUBRE

Ajuda en Acció va fer el
pregó a les Festes del Pilar
(5 octubre) del barri Sant
Ildefons de Cornellà.
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TREBALL EN XARXA
2017
OCTUBRE

• Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida.
• Consell de cooperació de Granollers.
• Lafede.cat.
Cursa solidaria de
Breda (12 octubre)
El grup de voluntariat de Granollers
i l’associació de veïns/es de Breda
van organitzar la cursa solidària a
benefici del projecte Aquí També.

NOVEMBRE

Presentació del programa “Connecta
Empleo” (22 novembre) a Cornellà del
Llobregat. La presentació es va portar a
terme al Citilab, participant de la benvinguda
la Sra. Montserrat Pérez tinenta d’alcalde
de Cornellà i el Sr. Joan Cruz Director de
la Fundació Telefónica a Catalunya.

L’exposició “Igual què?” (20 - 27 novembre)
que parla sobre violència masclista,
Mutilació Genital Femenina i l’accés a
l’educació de les nenes va estar a l’institut
municipal de l’ajuntament d’Alella.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

EMPRESES I INSTITUCIONS
PÚBLIQUES COL·LABORADORES

Entitat

Projecte

Línies de treball

País

Import

Agencia Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD)
(pública)

Diàleg i concertació política
pels drets humans de les
dones a l’Equador.

Drets Humans de les Dones

Equador

99.996 €

Fundació Telefònica
(privada)

“Connecta Empleo”

Desenvolupament
econòmic local

Cornellà
del Llobregat
i Hospitalet
del Llobregat

117.728 €

DKV
(privada)

Hàbits alimentaris i de
vida saludable per infants i
famílies en risc d’exclusió.

Condicions de vida saludable

Cornellà
del Llobregat

16.000 €

Obra Social “la Caixa”
(privada)

JUNTS educació i cohesió social
amb consorci Club Infantil i
Juvenil Sanfeliu- Sant Ildefons

Educació

Barri de
Sant Ildefons
(Cornellà)

53.920 €

AGRAÏMENTS
Entitats públiques:
Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (Generalitat
de Catalunya); Institut Català
de les Dones (Generalitat
de Catalunya); Ajuntament
de Barcelona; Ajuntament
de Cornellà de Llobregat;
Ajuntament de Granollers;
Ajuntament de Lleida; Ajuntament
de Terrassa; Diputació de Lleida
i Ajuntament de l’Hospitalet.

Entitats privades:
Fundació Telefónica; Fundació
Probitas; Deutsche Bank; GAES;
Lidl; DKV; Reial Club Esportiu
Espanyol; Laboratoris Esteve;
WorldCo; Obra Social La Caixa;
Ricoh; Unilever; Serunion;
Profes en apuros i El Tenedor.

