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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 tan catalana com hondurenya és que està 
formada integrament 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 l’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 2014 hem seguit treballant en el 
desenvolupament de les diferents activitats en les àrees 
que a continuació us presentem: 
Projectes – Gestió de Beques – Voluntariat – Sensibilització 
– Formació – Gestió econòmica – Comunicació. 
Els voluntaris d’Acoes Catalunya ens dividim en grups de 
treball de cada àrea específica, i ens reunim un cop al mes 
per posar en comú la feina que cadascú fem. 
 

Projectes finançats per Acoes 
Catalunya durant el 2014:  
 

‐ Populorum Ostuman (Copán) 
‐ Kinder Carrizalón 
‐ Beques San Miguel / Sta. Teresa / Sta. Clara 
‐ Projecte “Maestro en Casa” zona Copán 
‐ Projecte Santa Mónica 
‐ Projecte “Ancianos” 
‐ Projecte “Millora de l'autosostenibilitat 

alimentària de les escoles “Santa Teresa” y 
“Virgen de Suyapa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Balanç de col•laboradors  
 

Socis ACOES Catalunya – 2014– 
 Socis econòmics 208 

         Becants 151 
         Socis  Col∙laboradors 52 
         Col∙laboradors proj. avis 4 
         Col∙lab. Populorum Sta Teresa 1 

 
 Voluntaris 40 

  
Entitats col•laboradores – 2014– 

Ajuntament de Sant Cugat 
        HP Barcelona 
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Projectes                                                          
 
Project “Millora de l'autosostenibilitat alimentària de les 
escoles Santa Teresa y Virgen de Suyapa”. 
Import subvencionat: 16.024,14 €. 
 
Gràcies al suport de l'Ajuntament de Sant Cugat hem pogut 
acabar la construcció de dos galliners a les escoles Santa 
Teresa y Virgen de Suyapa. 
 
El projecte ha estat gestionat per dos estudiants 
universitaris voluntaris hondurenys de ACOES que havien 
participat prèviament en un curs de Gestió de Projectes i 
Comptabilitat Aplicada també subvencionat per 
l'Ajuntament de Sant Cugat. Els galliners, de 400 gallines 
cadascun, estan sent gestionats pels estudiants de la 
Populorum de Santa Teresa i la seva producció d'ous es 
farà servir per la millora de l'alimentació dels 2500 infants 
matriculats a les escoles. 
 

 
 
 

 
Casa Populorum Ostuman 
 
ACOES Catalunya assumeix el sosteniment de la casa 
Populorum Progressio d’Ostuman (Copa ́ n 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.  
 

 
 
Aquest any 2014 hi ha hagut algunes novetats al centre. 
Primerament, en aquesta casa han passat a residir només 
noies. D'aquesta manera, els nois residents a l'any anterior 
s'han desplaçat a la Casa Populorum de Marcala per seguir 
allí els seus estudis i col∙laboració. Igualment, noies de 
Marcala, s'han traslladat a Copán per seguir aquí els seus 
estudis. En total 13 noies van passar per la casa, a les qui 
se'ls van oferir els recursos necessaris per poder estudiar: 
residencia, manutenció,́ pagament de matrícules, materials 
escolars, atenció ́  sanitària etc. 
 
D'altra banda, hem seguit comptant amb la presència de 
Lydia i Patricia, dues voluntàries catalanes que han acom‐ 

 
panyat el funcionament de la Casa Populorum durant tot 
l'any i desenvolupat nombroses activitats amb les joves. 
 
Projecte Santa Mònica 
 
Acoes Catalunya un any més, continua col∙laborant 
econòmicament amb el Projecte de prevenció Santa 
Mònica, el qual pretén allunyar a infants i adolescents en 
situació de risc per la seva possible inserció a les 
conegudes "Maras", bandes violentes i de risc de carrer. 
Aquest projecte segueix treballen als barris perifèrics i 
marginals Villa Cristina, San Juan i Villa Franca de 
Tegucigalpa, capital d’Hondures.  
 
La seva tasca continua contemplant estratègies i activitats 
per millorar el desenvolupament d'aquests infants i joves 
que es centren en aspectes tan importants com 
alimentació, salut, higiene i fomenten l'educació com a via 
de millora de la seva situació. 
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Maestro en Casa Copán 
 
El projecte “Maestro en Casa” permet que joves de 
comunitats puguin estudiar l'educació secundaria sense 
haver de desplaçar‐se durant llargues hores fins a un 
centre d'ensenyament proper. Ho fan gràcies a uns llibres 
autodidàctics i al suport d'un professor que s'acosta a la 
comunitat un cop per setmana a resoldre els dubtes o 
realitzar els exàmens pertinents. Des de la casa Populorum 
es fa seguiment dels alumnes matriculats de cinc 
comunitats, donant seguiment a les formacions i al 
professorat, també des de la casa els joves porten 
materials educatius a les comunitats enviats des d'Espanya 
en contenidors, com ara enciclopèdies, llibres de text i 
altres. 
 
Kinder Carrizalón 
 

 
 
El centre infantil “Sagrado Corazón de Jesús” és finançat 
mitjançant les aportacions dels socis col∙laboradors. 
Aquest centre atén 62 nens/es menors de 6 anys de la 
comunitat de Carrizalón.  
 

Els joves de la casa Populorum s'encarreguen de fer‐lis 
arribar les provisions d'alimentació cada mes, i són les 
mares qui, per torns, s'encarreguen diàriament de 
preparar els àpats. Aquest any el centre infantil també és 
obert a les tardes per desenvolupar les activitats dutes a 
terme pel projecte d'ancians.  
 
Llar d’ancians Sant Isidre 
 
Es mantenen les beques de 4 avis al Centre d’ancians Sant 
Isidre, de Tegucigalpa, on reben atenció i suport. 
 

 
Projectes presentats a convocatòries any 2014 

“Construcció i equipament d'una aula al centre infantil 
San Juan Bautista, per millorar la qualitat de l'educació  
preescolar a la colònia Nora de Melgar, a Tegucigalpa, 
departament de Francisco Morazán, Hondures” 
 
Convocatòria de subvencions HP: Pressupost total: 
9.953,27 €.  Import Subvencionat:. 9.176,50 €. 
 
“Construcció d’una aula escolar i un nucli de lavabos per a 
una escola que atén infants en una zona d’alt risc, 
Hondures” 
Convocatòria de subvencions per a projectes de 
cooperació i educació pel desenvolupament 2013 
(Ajuntament de Sant Cugat): Pressupost total: 33.724,11 €. 
Import sol∙licitat 25.697,75 €.  
Import Subvencionat: 11.518,88 €. 
 
 
"Sinergies, projecte d'educació inclusiva per a nens i 
nenes amb discapacitat i d'escassos recursos, escola 
Santa Teresa de Jesús, Colònia Nueva Capital, a 
Tegucigalpa, Hondures"  
Pressupost total: 41.025,73 €. Import sol∙licitat: 15.027,78 
€.  Import Subvencionat: 15.027,78 € 

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 i la manutenció del nens. Durant l’any 2014 
s’han mantingut 43 nens i nenes becats, amb 2 altes i 
5 baixes respecte l’any anterior. 
 

• Les beques San Miguel destinades a ajudar a nens i 
nenes que no estudien a 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, despeses escolars, i algun 
complement de menjar o necessitats per als nens. 
Durant l’any 2014 han estat becats 117 nens i nenes 
becats. 
 
Us recordem el vídeo on apropem la realitat d’aquest 
projecte a l’enllaç: http://www.vimeo.com/12889357  

 
• Beques Santa Mònica, que vam iniciar l’ any 2011 i, 

amb el que recolzem el projecte Santa Mònica, i de les 
que mantenim 3 beques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vimeo.com/12889357�
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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 voluntaris/àries. 
 
Les diferents organitzacions espanyoles que col∙laboren 
amb Acoes Hondures contribueixen a  la gestió tant prèvia 
com posterior a l’estància d’aquest voluntariat. 
 
Durant l'any 2014 han fet experiència a Hondures 7 
voluntàries (2 de les quals ja van viatjar l’any passat). Cal 
destacar la tornada a Barcelona a finals d’any d’una 
companya que ha estat dos anys com a voluntària de llarga 
durada a Copan.  
 
Des d’Acoes Catalunya hem continuat intentant assolir els 
objectius respecte al voluntariat.  
 

 
Objectius: 

‐ Col∙laborar amb Acoes Hondures amb 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 d’actituds en la nostra societat 
socialment responsables amb les injustícies nord‐sud. 
 
‐ Donar la possibilitat de seguir col∙laborant amb Hondures 
des d’Acoes Catalunya. 
 
  

 

 
Activitats: 

‐ Reunions periòdiques per familiaritzar els nous voluntaris 
amb Acoes i integrar‐los en la seva 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 (Navarra) els 
dies 30‐31 de maig i 1 de juny. 
 
‐ 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. 
 

 
Perspectives: 

‐ Durant aquest 2014 dues voluntàries d’Acoes Catalunya, 
han fet estada a la Casa Populorum de Copan.  En el marc 
de la col∙laboració amb l’associació VOLPA (Voluntariado 
Padre Arrupe), Lydia i Patrícia, voluntàries  d’Acoes 
Catalunya, han viscut i col∙laborat a la Casa Populorum de 
Copan des del mes de gener de 2013. La Lydia va tornar el 
19 de desembre a Barcelona després d’estar dos anys 
col∙laborant, però la Patrícia seguirà a Copan un any més. 
La seva tasca és molt beneficiosa per al bon funcionament 
del projecte, en l’acompanyament als joves, tant en la 
convivència, com en el suport als estudis per una banda i 
també pel reforç als joves pel que fa al seguiment dels 
diferents projectes que es porten a terme a la zona. Es 
preveu la tornada de la Patrícia a Barcelona a finals del 
2015, deixant en mans d’una nova voluntària de llarga 
durada la bona tasca començada. 
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Sensibilització i Formació 
 
Activitats que hem portat a terme durant l’any 2014:  
 

 
 
 
 
 
 

 

Trobada amb el Padre Patricio  (18-21 de juny) 
 
Els socis i amics d’ACOES Catalunya van poder assistir a la 
trobada organitzada per Catratxhos amb el Padre Patricio 
al centre Tecla Sala de L'Hospitalet on va oferir una xerrada 
per a explicar les últimes notícies d'Hondures i l'evolució 
dels projectes que s'hi desenvolupen. 
 
També vam aprofitar la visita del Padre per organitzar 
actes amb algunes de les entitats que col∙laboren amb els 
Projectes d'ACOES Catalunya. Vam visitar Onda cero i 
Ràdio Estel (entrevista emesa diumenge 22 de juny al 
programa “Diàlegs de mitjanit”) així com l’Ajuntament de 
Sant Cugat i la Universitat Pompeu Fabra. 

‐ Acoes Catalunya forma part de la Xarxa Solidària de 
Sant Cugat, des de 2006. Voluntaris d’Acoes Catalunya 
participen de forma activa en les reunions mensuals 
que es celebren, i en l’elaboració del Pla Director de 
Cooperació de l’Ajuntament de Sant Cugat, amb 
vigència per 5 anys.   

Treball en Xarxa 
 

‐ Igualment, Acoes està inscrita a la Xarxa d’Entitats de 
Reus, des de 2011.  

 

Celebrat  al Club Terramar de Sitges amb la participació  
d’un centenar de persones. La recaptació del torneig va ser 
de 10.535 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII Trofeo Benéfico de Golf  (9 de Juliol) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Trobada Nacional d’Acoes a Madrid 
 

Un total de 5 voluntaris d’Acoes Catalunya vam participar a 
la Trobada Nacional els dies 27, 28 i 29 de juny a Madrid. 
Amb el lema “somos parte” (títol d’una cançó composta 
pel voluntari hondureny Virgilio Suárez) i en un gran 
ambient de col∙laboració, vam intercanviar experiències 
amb l’objectiu de millorar les línies de treball de cada 
Acoes arreu d’Espanya. 

Gran jornada on ACOES Catalunya va organitzar un taller 
de fer joguines de materials reciclats i d’escriure cartes a 
Hondures que es van fer arribar i que els infants 
hondurenys van respondre. El nostre projecte va ser 
finalista junt amb altres 3  i hem rebut 14.000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diada solidària de l’empresa HP (Charity day) el 25 
d’octubre 

Participació en el Mercat Solidari de Sant Cugat durant 
l’inici d’any (reis 
2014) i el posterior 
Nadal  2014, amb 
el muntatge d’una 
parada de venda 
de  roba i altres 
articles de segona 
mà a Sant Cugat 
del Vallès amb 
l’objectiu de recaptar fons per als diferents projectes en 
què col∙labora Acoes Catalunya.  

“Mercadillo" Solidari de Sant Cugat del Vallès (3-4 de 
gener i del 20-23 de desembre) 
 

 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-5fRG24ZkW_Y/U6RKqQM4GTI/AAAAAAAAGXQ/13WWc4Hroh0/s1600/20140619_111327.jpg�
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Comunicació 
 
Seguim treballant amb les eines de comunicació d’Acoes 
Catalunya, la millora dels continguts de la nostra pàgina 
web i  el manteniment de la nostra pàgina de facebook, en 
la que informem del dia a dia de les nostres activitats i de 
les notícies que rebem des d’Hondures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lloc web d’ Acoes Catalunya: 

• Facebook: acoescatalunya  
www.acoescatalunya.org 

• Lloc web d’Acoes Hondures:  www.acoes.org   
• Blog de la Casa Populorum d’Ostuman: 

ostuman.blogspot.com.es/2009/12/proyectos-desde-
la-casa.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dades Econòmiques 
 

 
Despeses durant el  2014: 

DESPESES Import 
Transferències Hondures 2014        58.250 €  
Comissions i despeses bancàries  
 

            218 €  
 

TOTAL        58.468 €  
 
 
TRANSFERENCIES HONDURES 2014 
PROJECTE Import 
Populorum Ostuman (Copán)          8.800 €  
Kinder Carrizalón          5.850 €  
Cerco de seguridad populorum Copán             350 €  
Becas San Miguel        25.000 €  
Becas Santa Clara          5.000 € 
Becas Santa Teresa              450 €  
Populorum Santa Teresa             150 €  
Becas Santa Mónica             500 €  
Proyecto Ancianos             200 €  
  Aula Virgen de Suyapa        11.500 € 
A disposición del P. Patricio             450 € 

  TOTAL        58.250 €  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ingressos durant el 2014 

INGRESSOS 2014   
FONS PRIVATS Import 
Domiciliacions        31.711 €  
Transferencies Socis          6.760 €  
Donacions Particulars             450 €  
  Torneig de golf        10.535 €  
FONS PUBLICS Import 
Ajuntament Sant Cugat        11.519 €  
Hewlett Packard        14.717 €  
TOTAL        75.892 €  

 

 

     EVOLUCIÓ INGRESSOS ACOES CATALUNYA (€) 

 

ORIGEN FONS RECAPTACIÓ
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