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Qui som?

QUI SOM?

DELEGACIÓ CATALUNYA
C / Guillem Tell, 47. 3er. (Edifici EDUCO)
08006 Barcelona
934 883 377
informacio.catalunya@ayudaenaccion.org
EQUIP CATALUNYA
Rebeca Garcia Palacios i Lourdes Mourelo Marón

Persones Col·laboradores:
11.343

Grups de Voluntariat:
Cornellà de Llobregat (Penya Dòmino),
Granollers, Lleida i Terrassa.
Otros Colaboradores:
• Institucions públiques: Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya), Institut
Català de les Dones (Generalitat de Catalunya), Ajuntament
de Cornellà de Llobregat i Ajuntament de l’Hospitalet.
• Institucions privades i empreses: Fundació Telefònica,
Fundació Probitas, Deutsche Bank, GAES, Lidl, DKV,
WorldCo, Obra Social La Caixa, Serunion, Profes
en apuros, UEFA Foundation i El Tenedor.
• Entitats: Club infantil juvenil Sanfeliu Sant Ildefons, INGEUS,
Associació de veïns de Breda, Penya recreativa del dominó
de Sant Ildefons, Fundació Alícia, TresDosU i SICOM.
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Què fem?

QUÈ FEM?

ÀMBIT EDUCATIU
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 Cornellà del Llobregat a: 4 centres de
primària, 2 instituts de secundària i 1 centre d’educació especial.
Campanya 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 els dies 1 i 7 d’abril sota el lema “Defensem l’educació,
sostenim el món”. Les organitzacions que formen part de la CME a
Catalunya són: Ajuda en Acció, Educo, InteRed i Sonrisas de Bombay.
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Què fem?

ÀMBIT HÀBITS SALUDABLES
Volem que les persones amb 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 consciencia i responsabilitat
sobre la seva alimentació. En col·laboració amb la Fundació Alicia 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
(200 alumnes i 70 famílies) i Santa Coloma de Gramenet (170 alumnes).

ÀMBIT OCUPACIÓ
Connecta Empleo: Projecte que te per objectiu millorar les
capacitats i competències dels 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 del Llobregat (Barcelona) 6 centres
d’educació infantil i primària, 1 centre d’educació
especial i 2 instituts d’educació secundària.
Població beneficiària:
2.840 nens, nenes i famílies.

Inversió:
191.000 €

Projecte hàbits de vida saludable (primària i secundària):
A Catalunya es van formar 370 alumnes y 70 famílies.

Projecte GEN10S:
A Catalunya es van formar 345 estudiants en el curs 2017/2018.
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Campanyes, esdeveniments i activitats

CAMPANYES, ESDEVENIMENTS
I ACTIVITATS

GENER

Participació continuada en laFede.cat.
Participació a les assemblees ordinàries
generals participació activa i continuada
en l’eix de feminismes i en grups de
treball: Incidència i Pla Director.
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2018

Visita institucional del
director general de AeA
Sr. Fernando Mudarra a
Catalunya (22 de gener).
Reunions per apropar el
treball d’Ajuda en Acció
i els reptes a futur amb
diferents institucions
com: l’ajuntament de BCN,
Ajuntament de Cornellà
del Llobregat, la Diputació
de Barcelona i entitats
com Club infantil i Juvenil
Sanfeliu-Sant Ildefons i l’
associació recreativa penya
del dòmino. Entrevista a
ràdio Cornellà i reunió amb
les direccions de 9 centres
educatius de Cornellà del
Llobregat on es desenvolupa
en programa Aquí També.

Projecte Connecta
Ocupació. Formació en
competències digitals
que té com a objectiu de
millorar les capacitats i
competències d’un grup de
15 joves perquè incrementin
les seves oportunitats de
desenvolupament personal
i professional i d’ocupació.
Presentació al Citilab de
Cornellà del Llobregat
el 12 de desembre de
2017 i desenvolupament
del programa fins a
març de 2018.
https://www.citilab.eu/
actualitat/2017/12/12/
marxa-cursmicroinformatica-xarxestelecomunicacions-citilab/
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FEBRER

Jornades
cooperació i igualtat.
(2 de febrer)
AeA participa en una
taula rodona sobre la
feminització de la
pobresa apropant el
treball de l’organització
al voltant dels drets
humans de les dones
en les jornades
organitzades a
l’ajuntament d’Alella.

Dia Internacional de
Tolerància zero amb
la Mutilació Genital
Femenina. (6 de febrer).
AeA participa en les
jornades organitzades
per la Subdelegació del
govern a Tarragona amb la
ponència “canviar la vida
de les dones per canviar el
món i canviar el món per
canviar la vida de les dones”.

MARÇ

Connecta Ocupació a l’Hospitalet
del Llobregat. (21 de març)
Presentació del projecte en el centre
Ana Díaz Rico amb la presència de
l’alcaldessa Sra. Núria Marín i de 20
alumnes que participen del projecte
fins al mes de juliol.

ABRIL
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2018

Re-Inicia.
AeA organitza l’acte de tancament del programa
d’inserció sociolaboral que es va desenvolupar
durant l’any 2017. L’activitat es realitza a la sala
d’actes de l’associació recreativa penya del
dòmino comptant amb la participació d’usuaris/
es del programa, les seves famílies, entitats del
barri i representació del govern municipal.
Aliança Cívica (27 de febrer) contra la
pobresa a Cornellà del Llobregat. AeA
participa de les experiències d’èxit
explicant el seu model d’intervenció
socioeducatiu al barri de Sant Ildefons.

Presentació Restaurant Week.
Més de 100 restaurants de
Barcelona s’uneixen a El Tenedor
i a la restaurant week 2018 a
benefici d’AeA entre el 12 d’abril
i el 6 de maig. A la presentació
(12 d’abril) que es porta a
terme al restaurant Moments
participen diversos periodistes
especialitzats en gastronomia.

Diada de Sant
Jordi. Com cada
23 d’abril el grup
de voluntariat de
AeA a Cornellà ven
roses solidàries a
benefici de AeA.
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?

Tallers sobre cooperació internacional i el
treball d’AeA a l’escola Sant Ramon Nonat de
Barcelona. Centre educatiu que col·labora amb
AeA des de fa més de 10 anys amb l’apadrinament
de dues nenes de Centre Amèrica.

Fira de la Solidaritat a Cornellà.
AeA participa a la 19 edició de la fira centrada
en la Igualtat. La fira es va desenvolupar el a
la plaça Catalunya de Cornellà.

JULIOL

Sessió informativa sobre voluntariat
internacional. AeA organitza sessió
de formació (1 de juliol) per als i les
voluntàries que participen del projecte
The Water Van i que durant els mesos
d’estiu han de viatjar a Bolívia i Equador.
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2018
JUNY

Tallers sobre prevenció de riscos i Acció
Humanitària. (5 de juny). AeA és convidada
a l’escola Montagut de Vilafranca del Penedès
per realitzar dos tallers sobre el treball de
l’organització en la temàtica esmentada.

Voluntariat corporatiu.
(de l’1 al 12 de juny). L’empresa El Tenedor i
AeA organitzen 4 tallers sobre cuina i hàbits de
vida saludable en els que participen alumnat
de tres centres educatius de Cornellà.

Festes del barri de Sant Ildefons. El grup
de voluntariat d’AeA a Cornellà participa de
les festes amb una parada informativa, on
es realitzen tallers infantils d’educació per
la ciutadania global i venda de material de
comerç just. 13 d’octubre

OCTUBRE

Cursa solidària de Breda. El grup
de voluntariat de AeA a Granollers
i l’associació de veïns de Breda
organitzen aquesta cursa solidària
a benefici de AeA. 14 d’octubre.
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2018

Hàbits de vida saludable. Del 22 d’octubre al
14 de novembre juntament amb la Fundació
Alícia es duen a terme 19 tallers sobre cuina
intercultural i hàbits de vida saludable a centres
educatius de Cornellà i de Santa Coloma de
Gramenet. Així mateix es van realitzar dos tallers
comunitaris dirigits a famílies i professorat.

NOVEMBRE

VI Congrés del Tercer Sector Social.
AeA participa els dies 20, 21 i 22 de
novembre al congrés mitjançant
el seu programa d’intervenció soci
educatiu Aquí També

DESEMBRE

Tallers de Nadal. (17 desembre).
Diversos centres educatius de
Cornellà participen de tallers
sobre la solidaritat, el dret a la
pau i una vida lliure de violències.
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TREBALL EN XARXA
• Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida.
• Federació Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).
• Lafede.cat.
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Informació econòmica

INFORMACIÓ ECONÒMICA

EMPRESES E INSTITUCIONS COL·LABORADORES
(PÚBLIQUES I PRIVADES)

Entitat

Projecte

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

Contribuint a l’apoderament
personal i econòmic de les dones
de San Salvador, transferint
eines per prevenir i reduir
les violències de gènere.

Fundació Telefònica
(privada)

“Connecta Empleo”

DKV
(privada)

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

UEFA Foundation

Igualtat d’oportunitats.
Educació en el lleure.
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Línies de treball

País

Import

Drets Humans de les Dones

El Salvador

Desenvolupament
econòmic local

Cornellà
del Llobregat
i Hospitalet
del Llobregat

117.728 €

Condicions de vida saludable

Cornellà del
Llobregat i
Santa Coloma
de Gramenet

16.000€

Inclusió educativa de grups
vulnerables

Cornellà del
Llobregat

38.488€

100.000 €

AGRAÏMENTS
Entitats públiques:
Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (Generalitat
de Catalunya), Institut Català
de les Dones (Generalitat
de Catalunya), Ajuntament
de Cornellà de Llobregat,
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,
UEFA Foundation i El Tenedor.

