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Presentació 
 
Acoes  Catalunya és una associació  sense ànim  de lucre 
que  va néixer l’any 2001 amb el propòsit de recolzar els 
projectes de desenvolupament que du a terme a 
Hondures la seva contrapart local homònima. Acoes 
Catalunya, forma part d’una extensa xarxa d’associacions 
d’arreu de la geografia espanyola que comparteixen com 
a objectiu principal donar suport a l’associació hondurenya. 
Des de 2008, està inscrita als registres de l’AECID i de l’ 
ACCD. Una de les característiques  principals de l’associació 
tant catalana com hondurenya és que està formada 
íntegrament per voluntaris/àries. 
 
Des d’ Acoes Catalunya desenvolupem  també un important 
treball dirigit a la societat catalana. Un dels nostres 
objectius és servir de punt d’aproximació cultural entre la 
societat catalana i hondurenya.  De cara a un futur, a més, 
volem reforçar els llaços amb la societat hondurenya 
immigrada a Catalunya. L’educació per al 
desenvolupament, dirigida a generar  en la societat una 
visió  crítica sobre les causes de la pobresa i les relacions 
nord-sud i procurar la coherència de les nostres actuacions 
col!lectives i individuals,  és també un dels pilars 
fonamentals de la nostra activitat. En aquest àmbit, 
considerem que és essencial el treball en xarxa amb altres 
entitats. 
 
Aquest any 2011 hem continuat treballant en el 
desenvolupament de les diferents activitats en les àrees que 
a continuació us presentem:  
Projectes – Gestió de Beques – Contenidor – Voluntariat – 
Sensibilització – Formació – Gestió econòmica – 
Comunicació.  
 
 
 
 
 

Balanç de col • laboradors  
 

Socis ACOES Catalunya – 2011– 

 Socis econòmics 220 
         Col!laboradors 58 
         Col!laboradors proj. avis 5 

         Becants 157 

 Voluntaris 60 
 
  

Entitats col•laboradores – 2011– 
Ajuntament de Sant Cugat 

La Caixa 
Banca Cívica 

CAMB- Consorci Àrea Metropolitana de Barcelona 
 

 

Projectes  
 
Projectes en curs finançats per Acoes Catalunya:  
 

" Construcció d’habitatges a El Goviado 
" Centre de secundària de El Llano 
" Projecte Santa Mònica 
" Casa Populorum d’Ostuman 
" Kinder (Parvulari) de Carrizalón 
" “Maestro en Casa” (Copan) 
" Centre d’ancians Sant Isidre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Projecte d’habitatges El Goviado 
 
El projecte d’habitatges de la comunitat de Goviado pretén 
recolzar a les 16 famílies de la comunitat per la 
autoconstrucció d’habitatges dignes aprofitant els mitjans 
materials i els coneixements arquitectònics locals. D’aquesta 
manera, s’eviten els costos elevats i innecessaris, es fomenta 
una arquitectura ecològica, sostenible i assequible i 
s’afavoreix l’intercanvi de coneixements i el treball 
intercomunitari. 
 
Fins aleshores, s’ha aconseguit finançament, (anys 2010 i 
2011), per 10 habitatges, dels quals s’han acabat 4 i 
actualment hi ha 6 en construcció. 
El mes de setembre passat vam visitar la comunitat i vàrem 
participar de la reunió amb la comunitat on, de manera 
democràtica, es va escollir a les 6 famílies següents a les 
que s’anava a beneficiar.  
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Centre Educatiu de Secundària El Llano 
 
D’igual manera, aquest passat mes de setembre, hem pogut 
visitar el Centre Educatiu de Secundària El Llano, Cabañas 
Copán, que va ser construït durant els anys 2009 i 2010 
amb el finançament de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
Hem pogut comprovar que funciona a ple rendiment, i que 
s’hi beneficien més de dos centenars de joves. Igualment, 
treballen o col!laboren un total de 15 professors. L’any 
passat es van llicenciar en batxillerat un total de 15 joves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Santa Mònica 
 
El centre Santa 
Mónica és un centre 
de prevenció de 
infants i joves en 
situació de risc i de la 
seva inserció a les 
“Mares” (bandes 
violentes) en els barris 
Villa Cristina, San 
Juan i Villa Franca de 
Tegucigalpa, la 

capital de Hondures.  
 
El projecte treballa per a la millora de les condicions de 
vida dels infants i joves de famílies de baixos recursos 
d'aquests barris. Mitjançant una sèrie d’estratègies i 
activitats es reverteix en la millora de la alimentació, 
higiene i salut d'un grup de infants i joves, fomentant la 
educació i evitant la deserció escolar, ja que creiem que 
l'educació és una via de millora de la seva situació. 
 

 

Casa Populorum d’Ostuman 
 

 
 
ACOES Catalunya assumeix el manteniment de la casa 
Populorum Progressio d’Ostuman (Copán Ruïnes), que va ser 
construïda el 2005 i des de llavors s'ofereix com una llar 
per a estudiants de comunitats rurals sense mitjans 
econòmics que vulguin estudiar i alhora ajudar a les seves 
comunitats. 
 
Durant l'any 2011 van passar per la casa més de 15 joves, 
als qui se'ls van oferir els recursos necessaris per poder 
estudiar: residència, manutenció, pagament de matrícules, 
materials escolars, atenció sanitària etc. 
 
Durant el 2011, els joves del projecte van donar suport a 
grups d'estudiants de les seves comunitats amb cursos 
d'informàtica o tallers de computació. També van ser els 
encarregats de fer seguiment als projectes que impulsem 
des d’ACOES Catalunya i s'estan portant a terme la zona, 
com són el projecte d'habitatges de l'Goviado, el menjador 
de Carrizalón i tot el projecte de Beques Sant Miquel. 
 
Des ACOES Catalunya seguim establint contactes per a la 
recerca de voluntaris de llarga durada que vulguin 
participar d'aquest projecte i acompanyar a aquests joves. 
 



!
!

Kinder (Parvulari) de Carrizalón  
 

 
 

En el 2011 s'ha mantingut la plantilla actual del centre, 
formada per una mestra, Càndida Pérez, i dues 
cuineres. Les cuineres són Teresa i Càndida Garcia, 
dues Germanes vídues de la comunitat. A part de les 
persones contractades, el centre compta amb l'ajuda 
desinteressada d 'algunes mares de família que 
col!laboren amb les cuineres a elaborar el menú diari i 
netejar el Kinder. 
 
El nombre de nens atesos diàriament és 
aproximadament d'uns 80. 
 
El kinder té un horari de 7:00 a 12:00 de dilluns a 
divendres on els nens reben un esmorzar a l'entrada i 
un esmorzar abans de sortir. La professora és 
l'encarregada de preparar diàriament les activitats 
 
 
 
 

 
 

“Maestro en Casa” (Copan) 
 

 
 
S'ha mantingut el nombre de comunitats que participen 
d'aquest programa de “Maestro en casa”. Des d’ACOES 
Catalunya es col!labora amb el pagament de 4 professors 
així com de les matrícules, llibres i material escolar de més 
d'un centenar d'alumnes. A la comunitat del “Llano, 
Cabañes, Copan” ja s'està utilitzant el nou centre on els 
alumnes de “maestro en casa” de diverses comunitats 
properes reben les seves classes. 
 
Centre d'Ancians Sant Isidre 
Es mantenen les beques de 5 avis que atenen el centre 
d'avis Sant Isidre a Tegucigalpa on reben suport i 
acompanyament 
 
 
 

Projectes presentats a convocatòries de cooperació any 2011 
 
Projecte:  
“Autoconstrucció de  vivendes de la comunitat de El 
Gobiado mitjançant la formació en tècniques de 
construcció tradicional i autòctona, fomentant l’ús de 
recursos naturals locals per a evitar la dependència 
majoritària de recursos externs”. 
 
Convocatòries: 
-Convocatòria per a la Presentació de  Projectes de 
Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Sant 
Cugat 2011:  15.859 Euros 
-Convocatòria Unnim:  Denegada 
-Convocatòria CAMB: 8.809 Euros 
-Convocatòria Fundación Ordesa: Denegada 
-Convocatòria Comissió URV Solidària: Denegada 
-Aportació Acoes Catalunya: 2.698 Euros 
 
Projecte:  
"Formació de Formadors en Gestió de Projectes de 
Cooperació al Desenvolupament i Gestió Contable per al 
enfortiment institucional de la ONG ACOES Honduras".  
 
-Convocatòria: "Convocatòria d'ajuts econòmics per a 
projectes d'activitats solidàries 2012. Universitat Pompeu 
Fabra". Denegada 
- Convocatòria: "Concuso ONG 2.0 para Proyectos Sociales 
y de Cooperación de ONG's 2012". Denegada 
 
Projecte: 
Manteniment “Maestro en Casa” (Copan) 
 
Convocatòries: 
-Convocatòria Obra Social Caja Navarra:  962 euros 
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Projecte de  Beques 
 

Acoes Catalunya gestiona 3 tipus de beques. 
" Les beques Santa Clara/Santa Teresa, destinades 
a finançar el funcionament de les 2 principals escoles d’ 
ACOES a Tegucigalpa que porten aquest nom. Amb els 
diners recollits es finança el funcionament de les escoles. A 
finals del 2011 hi havia 29 nens i nenes becats, 12 més 
que l’any anterior. 
" Les beques San Miguel destinades a ajudar a nens 
i nenes que no estudien en les escoles d’ACOES. Amb la 
beca es cobreix una bossa amb tot el material escolar 
que necessitaran durant l’any, l’uniforme, les sabates, la 
roba de gimnàstica i algun complement de menjar o 
necessitats per als nens ( aquest l’ajut complementari ha 
consistit en una bateria per cuinar i pantalons). A finals del 
2011 hi havia 112 nens i nenes becats, 2 menys que l’any 
anterior. 
Us recordem el vídeo on apropem la realitat d’aquest 
projecte a l’enllaç http://www.vimeo.com/12889357 

 
" Becas Santa Mònica, que hem iniciat aquest any 
2011 i, amb el que recolzem el projecte Santa Mònica, i 
hem obtingut 4 noves beques.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contenidor 
 
A mitjans de 2011 Acoes Catalunya va aconseguir reunir 
suficient material per enviar un contenidor en direcció a 
Hondures, per tal d’ajudar a la població més necessitada. 
La recollida de material es du a terme de manera 
continuada durant l’any.  
Aquest cop, la gestió i càrrega del contenidor s’ha efectuat 
des de la població de Tivissa (Tarragona), lloc d’origen 
d’alguns dels voluntaris actuals d’Acoes Catalunya.  Des 
d’aquesta població, s’han carregat tones de materials, i 
sobretot, d’il!lusió i esperança amb la col!laboració de gran 
part dels habitants del poble. 
La càrrega i enviament del contenidor es va fer el 9 de 
juliol de 2011 amb l’esmentada implicació dels habitants 
del poble i dels voluntaris d’Acoes Catalunya.  
Objectius:  
-  Redistribuir i compartir els recursos existents de manera 
més justa. 
-  Promoure un ús més racional i responsable dels béns. 
-  Respondre de la millor manera possible a les necessitats 
d’Acoes Hondures amb  material que allà és de difícil 
accés. 
- Potenciar actituds i iniciatives solidàries que no 
requereixin diners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat 
 
Acoes Hondures ofereix a persones d’Espanya i altres 
països la possibilitat de realitzar estades temporals a 
Hondures per conèixer la realitat del país, els projectes i 
col!laborar en aquests com a voluntaris/àries.  
Les diferents organitzacions espanyoles que col!laboren 
amb Acoes Hondures contribueixen a l’acompanyament tant 
previ com posterior a l’estància d’aquest voluntariat.  
Durant l'any 2011 han fet experiència a Hondures 11 
voluntaris (4 veterans); 3 d'ells han estat temporades entre 
3 i 9 mesos. 
La comissió de voluntariat a Barcelona ha passat a estar 
coordinada per un grup de 3 voluntàries, totes elles amb 
gran recorregut a Hondures i a ACOES-Catalunya. 
 
Objectius: 
" Col!laborar amb Acoes Hondures a l’organització i 
planificació del voluntariat provinent de Catalunya. 
" Oferir la informació i formació necessària per 
assegurar un model de voluntariat responsable i 
respectuós. 
" Afavorir una anàlisi reflexiu i crític de l’experiència a 
Hondures i promoure que el compromís social dels 
voluntaris s’estengui després de l’estada a Hondures i es 
tradueixi en una sèrie de actituds en la nostra societat 
socialment responsables amb les injustícies nord-sud.  

   
Activitats:  
" Reunions periòdiques per familiaritzar els nous voluntaris 
amb Acoes i integrar-los en la dinàmica de treball d’Acoes 
Catalunya convidant-los a assumir algunes tasques.  
- Curs de formació de voluntaris de totes les localitats 
d’Espanya. Aquest any es va celebrar a Sarasa (Pamplona) 
els dies 6, 7 i 8 de maig. 
- Acollida i seguiment dels voluntaris posteriorment a la 
seva estada a Hondures; valorem molt positivament la seva 
continuïtat i implicació a Acoes Catalunya, després de la 
seva experiència a Hondures. 
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Perspectives:  
 
- S’està assolint un dels objectius que en vàrem proposar fa 
un any; aconseguir voluntaris de llarga estada per a la 
Populorum de Copan, a partir del contacte fet amb 
l’associació  Volpa que s’encarrega de la formació d’aquest 
tipus de voluntaris. 
- Ja hem tingut la proposta d'una primera voluntària de 
llarga estada per a Copan. Cal valorar la proposta, però 
ens il•lusiona per la millora en el seguiment personal d'un 
dels projectes que recolzem des d'aquí. D’altra banda, 
aquest curs escolar l’hem iniciat amb la gran notícia de la 
presència a la casa Populorum d’un voluntari provinent 
d’ACOES VALENCIA que està acompanyant els joves de la 
casa en el seu dia a dia , i que ajuda al bon funcionament 
de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sensibi l ització i Formació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest any hem intentat desenvolupar un dels nostres 
objectius principals com associació: La millora en la 
formació i la recerca d’espais de reflexió i discussió interna 
entre els membres de l’associació; i el seguiment d’activitats 
de sensibilització a  les diferents entitats i poblacions on 
habitem els voluntaris d’Acoes Catalunya (Sant Cugat, Reus, 
Tivissa, Barcelona) 
 
Cap de setmana de trobada i formació interna a Bellaterra.  
 
Vàrem gaudir i compartir tallers diversos, fer una 
assemblea general d´equip amb plantejaments de millora i 
noves propostes, realitzar un cine-forum, trobar-nos i 
compartir amb altres i veterans col•laboradors/es... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació interna: 
 
Com a membres de l’associació hem participat a les 
següents formacions: 
 
- Taller de formació interna: “Cap a una educació crítica i 
transformadora”. El taller va consistir en una aproximació 
crítica a les relacions d’injustícia que ens envolten i les seves 
causes, en un plantejament dels models de cooperació i 
solidaritat més coherents, i en una reflexió sobre el nostre 
paper com entitat vers les transformacions socials i l´ EPD 
com a procés de canvi. 
 
- Taller de formació  – “Què vol dir això que anomenem 
globalització? Cap a quin món ens dirigim? Què hi podem 
fer nosaltres? On situar-nos?” 
 
- Amb l’objectiu de millorar la formació interna dels 
membres de la organització, aquests han participat en 
cursos de formació, que posteriorment, es comparteixen en 
el marc de les reunions mensuals. Aquests són alguns dels 
cursos  
 
- Curs d’Anàlisi de la Realitat Social (Crist. i Justícia) 
- Vents de canvi 
- Formació de voluntariat. Associació VOLPA 
- Curs d’estiu Universitat de la Pau Sant Cugat. 
 
Activitats: 
 
- Cine Fòrum, vam organitzar una primera sessió de cine 
fòrum, on vam veure el documental  “Inside Jobs”, sobre la 
crisi financera i el sistema financer internacional, dirigida 
per Charles Ferguson (2010). (Guanyadora de l´Oscar al 
millor documental el 2011). Va ser el 17 de desembre. 
 
- Xerrada IES, el passat mes de desembre, alguns dels 
voluntaris més joves d’Acoes Catalunya van visitar l’Institut 
d’Educació Secundària  de Torrelles de Llobregat, on van 
explicar la seva experiència de voluntariat durant el passat 
estiu a Hondures.  
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Va ser una xerrada en la qual a partir de la descripció de 
la vivència i d’una altra realitat, s’intenta sensibilitzar als 
alumnes amb l’objectiu de que prenguin consciència i valorin 
les oportunitats de què gaudeixen. 
 
- Concert Testimoni Virgilio Suárez, ofert pel cantautor 
hondureny Virgilio Suárez, (estudiant d'Educació Musical i 
beneficiari del projecte Populorum Progressio de ACOES 
HONDURAS), al Centre San Francisco de Barcelona el 14 
de juny de 2011. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Treball en Xarxa: 
 
" Acoes Catalunya forma part de la Xarxa Solidària de 

Sant Cugat des del 2006, que és el punt de trobada de 
les diferents ONG’s de Sant Cugat que treballen en 
cooperació pel desenvolupament. A través de la Xarxa 
s’organitzen activitats de sensibilització conjuntes, es 
comparteixen idees i experiències i s’intenta influir en la 
política de cooperació de l’ajuntament. 

 
" Aquest any hem participat en la festa de la Solidaritat, 

el 30 de maig, que ha treballat el tema de la pau sota 
el lema “Sant Cugat en peu de pau” 

 
 
 

" Acoes també ha participat activament en la Festa de la 
Tardor de Sant Cugat. Aquest any el lema ha sigut: “En 
temps de crisi: acció, associació i solidaritat”. Des de 
l’estand de la Xarxa Solidària de Sant Cugat i, 
conjuntament amb altres organitzacions no lucratives, 
membres d’Acoes Catalunya van col!laborar per 
sensibilitzar a la ciutadania sobre les desigualtats nord-
sud i per donar a conèixer les diferents entitats de Sant 
Cugat que treballen en cooperació per al 
desenvolupament. 

 
" Acoes Catalunya s’ha inscrit a la Xarxa d’Entitats de 

Reus. Els voluntaris reusencs i tarraconins d’Acoes 
Catalunya, han desenvolupat les següents activitats en 
aquesta població: Campanya de recollida de joguines, 
roba i aliments durant el Nadal i Donació de llibres 
infantils i joguines, a través de l’entitat Tarraconins de 
Tarragona.  
 

Altres iniciatives i esdeveniments 
 
- Venda de roses a la fira de Sant Jordi a Reus. Gràcies a 
l’esforç dels companys que viuen a Reus, i compartint espai 
amb la parada de llibres d´Intermon Oxfam, vam 
organitzar una parada de venta de roses que va ser tot un 
èxit. 
 

 
 

- Participació a la jornada d’entitats col!laboradores de 
l’Obra Social de Banca Cívica al Parc de la Ciutadella de 
Barcelona, celebrada el 26 de març de 2011.  
 
- Trobada amb el Padre Patricio  (28 juny, 2011).  
Aprofitant la seva visita vam organitzar un acte adreçat als 
nostres socis amb l’objectiu de donar-los a conèixer la 
persona que va iniciar els projectes als quals donem suport.  
 
En aquesta emotiva jornada vam rebre informació de 
primera mà, de part tant  del propi Pare Patricio, com 
d’alguns dels voluntaris d’Acoes Catalunya que havien 
tornat recentment d’Hondures després d’estàncies de llarga 
duració.  
 
-Trobada Nacional d’Acoes a Fuengirola: Amb la finalitat 
d’harmonitzar les línies de treball, intercanviar experiències 
i reunir a totes les persones que, des de diferents punts de 
la geografia espanyola, treballen en el mateix projecte.  
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Dades Econòmiques 
 
Transferències realitzades a Hondures durant el  2011: 
    
PROJECTE " 
Becas San Miguel 27.200 
El Goviado 29.885 
Maestro en casa 2.844 
Becas Santa Clara 2.665 
Misioneras Caridad 1.500 
Becas Santa Teresa 1.020 
La Isla 993 
Proyecto Ancianos San Isidro 759 
Populorum Santa Teresa 550 
Becas Santa Monica 238 
TOTAL 64.956 

  DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
 Contenidor 3.102 

 
Cal fer esment que al mes de gener de 2.012 s’ha fet una 
darrera transferència de 36.017".  Aquesta xifra recull 
part dels ingressos recollits durant 2.011 que s’han ingressat 
a primers de l’any 2.012 amb l’objectiu de coordinar la 
comptabilitat amb Acoes Honduras.  
 (*) Xifres en euros 

 
Evolució anual d’ingressos 

Ingressos 2011 

Fons privats 58.455 

Domiciliacions Socis 43442 
Transferència Socis 5149 
Donacions Puntuals 9831 

Interessos 33 

Fons públics 28.469 

CAN 2010 1900 
CAN 2011 900 

La Caixa 2010 1000 
CAMB 2011 8809 

Ajuntament Sant Cugat 15860 
TOTAL 86.923 

 

Fons de recaptació 

 

 

 
 

 

 
 

 
Comunicació 
 
Aquest any hem donat una empenta a les eines de 
comunicació d’Acoes Catalunya, a partir tant de la posada 
en funcionament de la nostra pàgina web, com de 
l’obertura d’una pàgina de facebook, en la que informem 
del dia a dia de les nostres activitats i de les notícies que 
rebem des d’Hondures.  

www.acoescatalunya.org

 
 

-Facebook: acoescatalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Lloc web d’ACOES Hondures: www.acoes.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Blog de la Casa Populorum d’ Ostuman: 
http://www.ostuman.blogspot.com/
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