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 l’hondurenya. De cara a un futur, a més,
volem reforçar els vincles 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. 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, Gestió de Beques, Voluntariat, Sensibilització,
Formació, Gestió econòmica i Comunicació.
Aquest any, amés, volem compartir amb tots els nostres
socis i amics la nominació d’ACOES com a candidata al
premi Princesa d’Asturias 2017 a la Concòrdia que valora,
entre altres aspectes, la contribució de persones e
institucions a la defensa de los drets humans i al foment
de la solidaritat.

Projectes finançats per Acoes
Catalunya durant el 2016
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Populorum Ostuman (Copán)
Kinder Carrizalón
Beques Universitàries
Beques San Miguel / Sta. Teresa / Sta. Clara
Beques “Ancianos”
Maestro en Casa (Copán)
Santa Mónica
Projecte “Integració Joves de Comunitats Rurals”
Projecte “Ampliació de la educació superior a una
colònia marginal de Tegucigalpa”
Projecte “Dret a viure la infància com a nens i
nenes”

Balanç de col•laboradors
Socis ACOES Catalunya – 2016–
Socis econòmics
Becants
Socis Col∙laboradors
Col∙laboradors proj. avis
Col∙laboradors altres projectes

284
183
60
4
37

Voluntaris
Entitats col·laboradores – 2016–
Ajuntament de Sant Cugat, Fundació Nou Cims,
Àrea Metropolitana de Barcelona, Deloitte
Ajuntament de Castellbisbal, Escola Decroly Barcelona

40

Projectes

Els parcs s’han construït de manera artesanal per
professionals locals i comptant amb la implicació dels
pares i les mares dels nens.

Projecte “Integració socioeconòmica de dones joves
procedents de comunitats rurals d'Hondures”. Import
Subvencionat (Ajuntament de Sant Cugat): 17.802,39 €.

Projecte " Ampliació de la educació superior a una colònia
marginal de Tegucigalpa” Imports Subvencionats:
16.104,80 € ‐Ajuntament de Sant Cugat (a partir del 2017)
6.000 € ‐ Àrea Metropolitana de Barcelona (a partir del 2017)
2.000 € ‐Donació privada
Gràcies al suport del Ajuntament de Sant Cugat, de AMB i
de donacions privades, s’han iniciat les obres per construir
un aula de batxiller a la Escola Santa Teresa situada a la
colònia Nueva Capital de Tegucigalpa.
Projecte "Dret a viure la infància com a nens i nenes”
Import Subvencionat (Ajuntament de Castellbisbal):
2.727,27€

El projecte dut a terme aquest any amb al suport del
Ajuntament de Sant Cugat ha consistit en la integració de
12 noies procedents de comunitats rurals d’Hondures al
projecte de formació integral “Populorum progressio” i
construcció d'una residencia per a dones destinada al seu
allotjament a la Colonia Monterrey de Tegucigalpa. La
residencia ha quedat integrada al centre de capacitació
juvenil “CCJ3”.
A més, cal destacar que aquest projecte ha aconseguit
també la col∙laboració del Govern d’Andorra i de Mans
Unides Andorra.

Aquet any, gràcies al suport del Ajuntament de
Castellbisbal, s’han pogut instal∙lar 4 parcs a diferents
centres infantils gestionat per Acoes.

Aquest projecte se suma a la nova iniciativa d’ACOES de
brindar educació superior de batxillerat als joves
d'escassos recursos econòmics.

Projecte "Beques universitàries” subvencionat per la
Fundació Nou Cims.
Import Total ‐ 62.000 € / Import 2016 ‐30.000 €
Al desembre de 2016, ACOES i la Fundació Nou Cims van
signar un conveni mitjançant en qual aquesta última es
compromet a finançar una bona part de les beques dels
actuals joves universitaris d’ACOES.

L’any 2016, Marta, una voluntària de Burgos, ha iniciat una
nova etapa d’acompanyament a la casa Populorum de
Ostumán (Copán). Marta donarà suport a les 22 noies no
només en els seus estudis i en la convivència, sinó també
en el seguiment dels projectes que és porten a terme a la
zona (Beques San Miguel, Mestre en Casa, Centres Infantils
i Ancians).

Nous Cims té entre els seus objectius lluitar contra la
pobresa a través de les beques d'estudi. La seva aportació
és una ajuda clau perquè redueix les mancances actuals
del programa de beques i assegura l'evolució de tots els
beneficiaris d’ACOES en el seu procés de formació i
completa l'itinerari de l'educació d'un jove que, d'acord
amb l'experiència de ACOES, és l'eina més efectiva per
reduir la pobresa.

Maestro en Casa Copán

Acoes Catalunya assumeix el sosteniment de la casa
Populorum Progressio d’Ostuman (Copán Ruinas), 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.

El centre infantil “Sagrado Corazón de Jesús” és finançat
mitjançant les aportacions dels socis col∙laboradors.
Aquest any, a més, hem aconseguit un ajut extra gràcies a
importants donacions procedents de l'escola Decroly de
Barcelona (1.651 €), de Deloitte (4.650€), i de la campanya
de captació de fons "Giving Tuesday" (3.085 €), aquestes
dues últimes pel 2017.
El centro até uns 60 nens/es menors de 6 anys de la
comunitat de Carrizalón i compta amb el suport de les
noies de la Casa Populorum que s’encarreguen de comprar
i fer arribar els aliments per a la manutenció del Kinder.

Semana de presentación de nuevos jóvenes popolorum 2016

Casa Populorum Ostuman

Kinder de Carrizalón

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.

Projecte d’ancians
El vídeo on apropem la realitat d’aquest projecte a
l’enllaç: http://www.vimeo.com/12889357

Amb el suport del socis d’Acoes Catalunya, es mantenen
les beques de 4 avis al Centre d’ancians Sant Isidre, de
Tegucigalpa, on reben atenció i suport.

Projecte de Beques
Projecte Santa Mònica

Acoes Catalunya gestiona 5 tipus de beques.

Acoes Catalunya un any més, continua col∙laborant amb
beques del 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.



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 2016
s’han mantingut 47 nens i nenes becats.



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 2016 han estat becats 136 nens i nenes.

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 el foment de l'educació com a
via de millora de la seva situació.



Beques Santa Mònica, que vam iniciar l’ any 2011 i,
amb el que recolzem el projecte Santa Mònica, i de les
que mantenim 2 beques.



Beques d'ancians, que tenen com a finalitat garantir
l'atenció a la gent granen situacions desfavorides.
Durant l’any 2016 han estat becats 4 avis.



Beques universitàries amb el finançament de Fundació
Nou Cims.

Projectes presentats a entitats
convocatòries any 2016

Durant el 2016 han fet l'experiència a Hondures dues
voluntàries de Catalunya. A més, Marta, una voluntària de
Burgos, ha iniciat una nova etapa d’acompanyament de
llarga durada a la casa Populorum de Ostumán (Copán).

“Ampliació de la educació superior a una colònia marginal
de Tegucigalpa”

Objectius:

‐ 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.

‐ Col∙laborar amb Acoes Hondures en l'organització i
planificació del voluntariat provinent de Catalunya.

‐ Formació de voluntaris a Catalunya abans de marxar cap
a Hondures.

‐ Oferir la informació i formació necessària per assegurar
un model de voluntariat responsable i respectuós.

‐ 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.

Convocatòria 2016 de subvencions a les ONGD del Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB):
Import Subvencionat: 6.000,00 €. (2016‐2017)
Convocatòria de subvencions per a projectes de
cooperació i educació pel desenvolupament 2016 de
l’Ajuntament de Sant Cugat:
Import Subvencionat: 16.104,80 €. (2017)

‐ 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.

“Manteniment Centre Infantil Carrizalón”

‐ Donar la possibilitat de seguir col∙laborant amb Hondures
des d’Acoes Catalunya.

Convocatòria 2016 “Conoce mi proyecto solidario” de la
empresa Deloitte.
Import Subvencionat: 4.560 €. (2017)

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.

Activitats:

‐ Participació del voluntaris en accions de sensibilització
que es duen a terme a Catalunya.
Perspectives:
Pel 2017 estem treballant en un conveni de col∙laboració
per a fomentar el voluntariat de estudiants de les
Residencies RESA i en la organització de pràctiques per a
professors de la mà de la Fundació “Empieza por Educar”.
Esperem que ambdós projectes donin fruit i siguin el
començament d'un ampli programa de voluntariat que
parteixi de la societat catalana.

Sensibilització i Formació

Participació al “Giving Tuesday” (29 de novembre)
L’any 2016 ACOES s'ha sumat per primera vegada al Giving
Tuesday, iniciativa mundial de sensibilització i captació de
fons per a projectes solidaris que busca dedicar almenys
un dia de l'any a la solidaritat amb els més necessitats.
Hem d'agrair a totes les persones que desinteressadament
han col∙laborat amb nosaltres en aquesta campanya fins a
aconseguir un total de 3.085 € que aniran destinats al
Kinder de Carrizalón.

Participació Diada Solidaria a l'Escola Decroly (22 d’abril)
Aquest any Acoes Catalunya va ser l'organització
convidada a la diada solidària de l'escola Decroly de
Barcelona. Gràcies a la solidaritat del seus professors,
famílies i alumnes vam rebre un donatiu de 1.651 € que ha
estat destinat al manteniment del centre infantil de
Carrizalón.

Sopars Solidaris “Cambia la hora por Honduras” (5 de
novembre)
Diversos voluntaris catalans es van sumar a aquesta
iniciativa que va consistir en la celebració simultània de
més de 60 sopars solidaris arreu del món.

Treball en Xarxa

Trobada Nacional d’Acoes a Granada (26‐28 de juny)
Set voluntaris d’Acoes Catalunya vam participar a la
Trobada Nacional els dies 26, 27 i 28 de juny a Granada on
vam intercanviar experiències amb l’objectiu de millorar
les línies de treball de cada Acoes arreu d’Espanya.

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

Comunicació
Aquest any hem començat a treballar en el nou web
d’Acoes Catalunya amb la idea de millorar els nostres
continguts, informar dels projectes que desenvolupem i
facilitar la possibilitat de fer‐se soci on‐line.

Dades Econòmiques

DESPESES 2016
Transferències Hondures 2016
Comissions i despeses bancàries

INGRESSOS PER PROJECTE 2016
PROJECTE

Import

Beques Universitàries
Beques San Miguel
Beques Santa Monica
Pop. Copán + Kinder Carrizalon
Escola Santa Clara
Escola Santa Teresa
Populorum Santa Teresa
Projecte Ancians
A disposició d'Acoes Honduras

30.000 €
25.810 €
360 €
15.957 €
7.770 €
180 €
180 €
650 €
950 €

Aula Batxiller

2.000 €

Parcs infantils

2.727 €

Altres

540 €

TOTAL






Lloc web d’ Acoes Catalunya:
http://www.acoes‐catalunya.org/
Facebook: acoescatalunya
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

Import
101.180 €
439 €

87.124 €

INGRESSOS PER TIPOLOGIA 2016
Import

FONS PRIVATS

46.655 €
30.000 €
7.742 €

Quotes socis i beques individuals
Beques universitàries
Donacions Particulars
Subtotal

Import

FONS PUBLICS

2.727 €

Àrea Metropolitana Barcelona
Nota: La diferencia entre despeses I ingressos, 14.495 €,
s'assumeix gràcies al saldo positiu de l'any anterior.

Subtotal

TOTAL

84.397 €

2.727 €
87.124 €

TOTAL

101.619 €

