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Presentació
ACOES Catalunya és una associació sense ànim de lucre que va
néixer el 2001 amb el propòsit de donar suport als projectes de
desenvolupament que la seva contrapart local homònima porta
a terme a Hondures.
ACOES Catalunya, està inscrita en l'AECID i en l'ACCD i forma
part d'una extensa xarxa d'associacions distribuïdes per tota la
geografia espanyola que comparteixen com a objectiu principal
donar suport a ACOES Hondures. Una de les característiques
principals de les associacions d'aquesta xarxa és que estan
formades íntegrament per voluntaris.
ACOES Catalunya desenvolupa 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. 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.
Durant 2019, hem continuat treballant en el desenvolupament
de les àrees de projectes, gestió de beques, voluntariat,
sensibilització, formació, gestió econòmica i comunicació.
A més, 2019 ha estat un any especial, ja que l'organització
ACOES ha estat guardonada amb el Premi de Drets Humans
Rei d'Espanya, que concedeixen el Defensor de el Poble i la
Universitat d'Alcalá d'Henares. Aquest premi és compartit
amb totes les persones que, amb el seu suport desinteressat,
fan possible la nostra tasca en la lluita contra la desigualtat.

Projectes finançats per Acoes Catalunya en 2019
-

Projecte Beques universitàries i formació professional.
Projecte Nutrició Nova Capital.
Projecte apoderament Populorum.
Projecte enfortiment Kinder Els Patis.
Projecte Aula Escola Santa Maria.
Projecte reforç atenció pediàtrica Clínica Mèdica Santa Teresa.
Populorum Ostumán (Copán).
Populorum Santa Teresa (Tegucigalpa).
Kinder de Carrizalón (Copán).
Mestre a Casa.
Beques Sant Miquel.
Beques Escola Sta. Clara.
Beques d'Ancians.
Beques Centre de dia Santa Mònica.
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Projectes
Projecte "Beques universitàries i formació professional"
Fundació Nous Cims. Import subvencionat: 125.568 €.

Aquest 2019, gràcies a la col·laboració de la Fundació Nous
Cims i en el marc del programa de beques, 175 joves
universitaris han pogut continuar els seus estudis
Universitaris.

Projecte "Reducció de la malnutrició severa i moderada de
la infància atesa per ACOES a les escoles d’ACOES de la
Nueva Capital (Tegucigalpa)" Import subvencionat por la
Fundación Roviralta: 10.000 €

Projecte "Apoderament de joves del projecte
POPULORUM per convertir-se en referents i agents de
desenvolupament per a tot Hondures". Import
subvencionat 8.603 €.

Gràcies a aquest projecte, 278 nens identificats amb
problemes de desnutrició van rebre una ingesta extra de
proteïnes i s’han assegurat dos àpats diaris per a 4.500 nens
per prevenir malnutrició.

Aquest projecte ha contribuït a l’apoderament de 28 joves
responsables de cada una de les cases del projecte
Populorum Progressio amb una formació i acompanyament
en temes de lideratge, emprenedoria i administració que els
serveixi per a que esdevinguin veritables líders i agents de
desenvolupament de les seves comunitats.
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Projecte "Enfortiment de l'espai psicopedagògic de el
centre educatiu de la comunitat de Los Patios (Santa Ana La Paz)" Import subvencionat per Mans Unides Andorra:
6.364 €.
Aquest projecte, finançat per Mans Unides Andorra, ha
estat desenvolupat durant 2019 per enfortir l'espai
psicopedagògic de el centre educatiu de la comunitat de 'els
patis', municipi de Santa Ana, Departament de La Paz,
Hondures.
Aquest espai suposa una eina fonamental per al
desenvolupament integral de 104 nens / es i adolescents
indígenes "lencas" amb dificultats en la comunicació i en
l'aprenentatge.

Projecte "Construcció d'una nova Aula a l'Escola Santa
María de la colònia Nova Capital de Tegucigalpa" Import
Subvencionat per Hewlett Packard: 17.010 €.
Gràcies a la generositat de Hewlett Packard - Sant Cugat de
Vallès i dels seus empleats, s'ha pogut construir una aula
més a l'Escola Santa Maria, que permetrà que 80 nens més
se sumin al total d'alumnes atesos per aquest centre situat
en una de les colònies més desfavorides de la capital
d'Hondures.

Projecte Clínica Mèdica Santa Teresa: "Reforç de l'atenció
pediàtrica al barri Nueva Capital d'Hondures a través de
l'equipament de les clíniques d’ACOES i formació de nous
agents de salut". Premi de l’Associació Espanyola de
Pediatria”. Import concedit: 12.500 €.
Gràcies a aquest projecte, la clínica ACOES ha estat
equipada amb medicaments i equips mèdics per un any i 5
agents de salut han estat entrenats per sensibilitzar la
població en els hàbits preventius de salut i higiene a la
població que està sent especialment clau per a aquesta nova
situació d'emergència amb el COVID-19.
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Casa Populorum Ostumán (Copán)
Acoes Catalunya assumeix el sosteniment de la casa
Populorum Progressio d’Ostumán (CopánRuinas), que vaser
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 2019, gràcies, en gran part també, a la presència dels
voluntaris, s’han pogut fer diverses millores a la casa, com
la reforma dels banys i la construcció d’un hivernacle, entre
d’altres. Aquestes millores permeten que la casa es conservi
en bon estat tot i el pas dels anys.

Durant el 2019, s'ha continuat amb el programa de cursos
presencials a la Casa Populorum desenvolupats gràcies al
suport de Mans Unides i dels voluntaris de llarga estada.

Al mes d’agost, l’Àlex, la Júlia, l’Alba i la Berta van finalitzar
la seva experiència de voluntariat a la Casa Populorum i a
l’octubre van arribar l’Andrea i l’Oriol per fer-los el relleu.
Són un jove matrimoni de Sant Feliu de Llobregat que,
també a través de VOLPA, s’han compromès a acompanyar
les noies de la casa durant dos anys. Des d'aquestes línies,
el nostre agraïment, que permet continuar la tasca
realitzada per la Marta, la Patricia, la Lydia,la Mariona i el
Miguel i la família Bota-Palma, que durant els últims anys
han realitzat estades de llarga durada a Copán, contribuint
al funcionament de la casa i del projectes que des de la
mateixa es gestionen (Beques San Miguel, Mestre en Casa i
Centres Infantils i Gent Gran).

"Maestro en Casa" Copán
El projecte “Maestro en Casa” permet que joves de
comunitats puguin estudiar l'educació secundària 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 impartir algunes hores de
classe, resoldre els dubtes o realitzar els exàmens
pertinents.

A més a més, aquest any, per tal de donar continuïtat al
projecte, es va donar la possibilitat als alumnes que havien
acabat la secundària d’estudiar el primer curs de Batxillerat
a la casa. Els estudiants venen els caps de setmana alterns
per rebre les classes i conviure amb les noies.
Per facilitar això es va construir una nova aula a la casa,
finançada també per Mans Unides.
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Kinder de Carrizalón

Projecte Avis
Es mantenen dues beques d'avis al "Centro de Ancianos San
Isidro" de Tegucigalpa, on reben atenció i suport. Així
mateix, al menjador de Carrizalón s'atén diàriament a un
grup de 10 ancians.

Aquest centre infantil és finançat mitjançant les aportacions
dels socis col·laboradors i compte amb el suport de les noies
i els voluntaris de la Casa Populorum de Copán que
s’encarreguen de comprar i fer arribar els materials i
aliments per a la manutenció del Kinder, i també de
supervisar i gestionar la redacció dels informes narratius
mensuals.

Projecte Santa Mónica
ACOES Catalunya col·labora, mitjançant el programa de
beques, amb el projecte de prevenció Santa Mònica, el qual
pretén allunyar nens i adolescents en situació de risc de la
seva possible inserció en les conegudes "Maras", bandes
violentes del carrer. Aquest projecte treballa en els barris
perifèrics i marginals Villa Cristina, San Juan i Villa Franca de
Tegucigalpa, capital d'Hondures.
La seva tasca contempla estratègies i activitats per millorar
el desenvolupament d'aquests nens i joves que se centren
en aspectes tan importants com l'alimentació, salut, higiene
i el foment de l'educació com a via de millora de la seva
situació.
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Projecte de Beques
Acoes Catalunya gestiona 5 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 2019
s’han mantingut 33 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 2019 han estat becats 47 nens i nenes.
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 2 beques.

•

Beques d'ancians, que tenen com a finalitat garantir
l'atenció a la gent granen situacions desfavorides.
Durant l’any 2019 han estat becats 2 avis.

•

Beques universitàries i de formació professional:
gràcies al finançament de la Fundació Nou Cims, 175
joves universitaris han pogut continuar els seus estudis
en 2019.

Projectes presentats en
Convocatòries de l'any 2019
“Reforçament acadèmic i apoderament com a líders comunitaris
dels joves universitaris de la colònia marginal la nova capital a
Tegucigalpa per a que surtin definitivament de la pobresa
extrema i contribueixin a reduir-la"
Convocatòria de Subvencions per a projectes de cooperació i
accions d'educació al desenvolupament 2019 del Ajuntament de
Sant Cugat. Import de subvenció aprovat: 16.086,43 €.

Recollida del Premi de l’Associació Española de Pediatria
(25 de juny)
Aquest any, Acoes Catalunya va ser guardonada amb el
premi que concedeix l'Associació Espanyola de Pediatria i
que ens va ser lliurat en un acte celebrat a la ciutat de
Burgos. L'import d'aquest premi ha estat destinat
íntegrament al projecte de reforç de la Clínica Mèdica Santa
Teresa de Tegucigalpa.

"Enfortiment de l'espai psicopedagògic de el centre educatiu de
la Nora de Melgar, com a eina de suport a el desenvolupament
integral dels nens / es i adolescents amb més dificultats
d'aprenentatge durant el curs 2020 a Tegucigalpa, Hondures"
Convocatòria de Subvencions de Mans Unides Andorra
Import concedit: 10.000 €.
Clínica mèdica Santa Teresa: "Reforç de l'atenció pediàtrica al
barri Nueva Capital d'Hondures a través de l'equipament de les
clíniques d’ACOES i formació de nous agents de salut"
PREMIO ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
Import concedit: 12.500 €.
"Reducció de la malnutrició severa i moderada de la infància
atesa per ACOES a les escoles d’ACOES de la Nueva Capital
(Tegucigalpa)". FUNDACIÓN ROVIRALTA
Import concedit : 10.000 €.
"Sanejament bàsic, recollida d'aigües pluvials i formació en
higiene i salut bàsica al Centre Educatiu Integral Santa Maria a la
part alta de la colònia Nueva Capital (Hondures)
Import sol·licitat a la Fundación Ordesa, no concedit: 39.880,15 €

Treball en Xarxa
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. Tan
mateix, Acoes està inscrita a la Xarxa d’Entitats de Reus, des
de 2011.
D’altra banda, des de juny de 2017, Acoes Catalunya forma
part de la FEDERACIÓ ACOES que és la organització que
unifica a totes les associacions d’Espanya vinculades als
projectes que desenvolupa ACOES a Hondures.
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Trobada Nacional d'ACOES a Málaga (26 a 28 de abril)
Un total de 6 voluntaris d’Acoes Catalunya van participar a
la Trobada Nacional els dies 27, 27 i 28 d'abril a Málaga, on
vam poder intercanviar experiències amb l’objectiu de
millorar les nostres línies de treball, entre les diferents
“Acoes” ubicades a diferents punts de la geografia
espanyola.

dos fills, Nicolás i Martina, van visitar Hondures el mes
d'agost per conèixer els projectes que s'hi desenvolupen.
Juanma, de Sant Cugat de Vallès, també va poder viatjar a
Hondures per visitar els projectes amb els quals col·labora
des de fa anys.

Voluntariat a Hondures
Activitats realitzades per al voluntariat:

Acoes Hondures ofereix a persones d'Espanya i altres països
la possibilitat de fer estades temporals a Hondures per
conèixer la realitat de país, els projectes i col·laborar en
aquests com a voluntaris / es.

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

Pel que fa al voluntariat de llarga estada, a l'agost de 2019,
la família catalana formada per Julia, Alex i les seves dues
filles Berta i Alba, va finalitzar la seva experiència de
voluntariat, després d'un any d'estada a la Casa Populorum
de Copán.
Poc després, en el mateix marc de col·laboració amb
l'associació VOLPA, una parella de dos voluntaris catalans,
l’Andrea i l’Oriol, es van incorporar al projecte per fer una
nova estada de llarga durada a Copán, donant continuïtat al
programa d'acompanyament iniciat el 2014.

Les diferents organitzacions espanyoles que col·laboren
amb ACOES Hondures contribueixen a la gestió tant prèvia
com posterior a l'estada d'aquest voluntariat.
Durant 2019, de la mà de ACOES Catalunya, han fet
l'experiència de voluntariat 7 persones. Lluís, Anna i els seus

Des d'aquestes línies, el nostre agraïment, a tots aquests
voluntaris de llarga estada que contribueixen en gran
mesura a el funcionament de la casa i dels projectes que des
de la mateixa es gestionen (Beques Sant Miquel, Mestre a
Casa, Centres Infantils i Ancians).

- Reunions periòdiques per familiaritzar els nous voluntaris
amb ACOES i integrar-los en la dinàmica d'Acoes Catalunya,
convidant-los a assumir algunes tasques.
- Acollida dels voluntaris posterior a la seva estada a
Hondures, valorant la seva continuïtat i implicació en Acoes
Catalunya després de la seva experiència a Hondures.
Objectius d’ACOES CATALUNYA vers el voluntariat:
- Col·laborar amb ACOES Hondures en l'organització i
planificació del voluntariat provinent de Catalunya.
- Oferir la informació i formació necessària per assegurar un
model de voluntariat responsable.
- Afavorir una anàlisi reflexiva i crítica de l'experiència a
Hondures i promoure que el compromís social dels
voluntaris s'estengui després de la seva estada a Hondures i
es tradueixi en una sèrie d'actituds en la nostra societat
socialment responsables amb les injustícies Nord-Sud.
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Sensibilització i Formació
Diada solidària de l'empresa HP (25 de maig)
Una any més, ACOES Catalunya va ser convidada a participar
a la jornada solidària de HP - Sant Cugat amb activitats
dirigides a la sensibilització dels més petits: un taller ètnic
sobre la figura de l'Indi Lempira i escriptura de cartes als
nens d'Hondures que posteriorment se'ls van fer arribar a
través de les escoles que gestiona ACOES.

.
Xerrada Missioner Álvaro
Ramos (13 de juny)
El missioner Álvaro Ramos,
en la seva gira per Espanya,
va visitar Barcelona el mes
de juny i ens va oferir una
xerrada on els nostres
socis i amics van poder
conèixer la experiència
vital d'aquest missioner i
els
progressos
dels
projectes
d'ACOES
Hondures.

Activitat Solidària Escola del Mar (Vilassar de Mar) (24 de
Maig)
Aquest any, ACOES Catalunya va ser escollida com a
beneficiària de el projecte d'emprenedoria "Els 22 per una
ONG" presentat per la classe de 5èC de l'Escola de la Mar.
La recaptació de les activitats realitzades pels nens i nenes
va ser dirigida a donar suport als projectes d'ACOES
Hondures

Col·laboració amb entitats
Masterclass Solidària del Gimnàs Viding Sant Jordi de
Tarragona (26 de novembre)
ACOES Catalunya va participar com a convidada a la jornada
solidària organitzada pel Gimnàs Viding Sant Jordi, que va
consistir en una Masterclass la recaptació va ser destinada
als projectes d'ACOES Hondures.

Col·laboració amb IFTL Consulting (juliol- desembre )
D'altra banda, dos consultors voluntaris de l’empres IFTL,
van viatjar dos setmanes a Hondures per conèixer a fons
ACOES, fer un anàlisis organitzacional i poder donar suport
estratègic en la millora del processos i funcionament
d’ACOES. Des de que van marxar fins a final d’any van fer un
seguiment on-line de tots el projectes engegats i en principi
el seu compromís és continuar donant suport durant aquest
2020 y 2021..
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Envío de mobiliario escolar para Honduras , Jesuites Casp

Campanya "Giving Tuesday" (3 de desembre)

•

L’escola Jesuites de Casp Sagrat Cor ens van fer una donació
de mobiliari escolar per enviar-ho a Hondures. Un bon grup
de voluntaris d’entre ells alguns de l’escola vam aconseguir
carregar un camió sencer destí Navarra d’on més endavant
es va enviar un contenidor a Hondures.

Per quarta vegada, Acoes Catalunya va participar 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. En
aquesta ocasió la recaptació de la campanya va ser
destinada a aconseguir beques d'estudi per a les estudiants
de la casa Populorum de Copán.

•
•
•
•

Web d'Acoes Catalunya:
http://www.acoes-catalunya.org/
Facebook: www.facebook.com/ACOESCATALUNYA
Twitter: @acoescatalunya
Instagram: @acoes_cat
Web d’Acoes Honduras: www.acoes.org

Continuem treballant al web d'Acoes Catalunya amb l'idea
de millorar els nostres continguts, informar dels projectes
que desenvolupem i facilitar la possibilitat de fer-se soci online.

Comunicació i campanyes
Sopar Solidari "Canvia l'hora per Hondures" (26 d'octubre)
Aquest any, en la celebració del sopar solidari anual que
s'organitza de manera simultània amb altres ACOES, vam
tenir l'oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis
dels voluntaris Julia i Alex, acabats d'arribar després d'un
any d'estada amb les seves filles a Copán , i d'Andrea i Oriol,
que ja es trobaven a Hondures començant la seva
voluntariat de llarga estada.

D'altra banda, aquest any els nous voluntaris que
col·laboren des de Catalunya ens ha ajudat a impulsar la
presència de Acoes Catalunya a les xarxes socials.

Si vols fer una donació pots:
- transferir-la al següent compte
bancari: ES76 3025 0004 3014 3320
1325 o
- fer-la amb el teu mòbil a través del
BIZUM amb el codi: 00351 .
Per qualsevol altre informació pots
escriure’ns a: catalunya@acoes.org.
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Dades Econòmiques

Despeses d'explotació

Despeses bancàries
Despeses diverses
transferències HONDURES
Salari formulació projectes
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

€350.000
€300.000

FONS PRIVATS
FONS PÚBLICS

€250.000
€200.000
€150.000
€100.000
€50.000

Entitats Col·laboradores 2019.......

Socis Col·laboradors 2019

Voluntaris

119
88
31
44

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

.................................................

El resultat és extraordinàriament alt per un ingrés rebut durant els últims dies
de l’any que no es va transferir a Hondures fins a l’any següent.

Socis
• Becants /Padrins
• Socis col·laboradors

2006

€2005

socis y padrins (recurrents)
donants puntuals (no recurrents)
empreses y les seves fundacions
persones jurídiques
fundacions particulars
Donacions públiques
Ajuntaments
Diputacions
organismes públics
Comunitats Autònomes
Altres organismes públics
Altres ingressos extraordinaris
individuals

EVOLUCIÓ INGRESSOS ACOES CATALUNYA
€400.000

2004

DONACIONS
Donacions privades

ORIGEN FONS DE RECAPTACIÓ

2003

337.627,45 €
337.148,45 €
328.545,90 €
35.665,00 €
3.456,53 €
260.560,37 €
28.864,00 €
8.602,55 €
8.602,55 €
- €
- €
- €
479,00 €
214.791,26 €
87,22 €
48,04 €
213.713,00 €
943,00 €
122.836,19 €
122.836,19 €
- €
122.836,19 €

2002

PÈRDUES I GUANYS ACOES CATALUNYA 2019
Import net Xifra de negocis

Parròquia Sant Llorenç

