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1.- FITXA TÈCNICA:

Nom complet:
Identificador:

Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació
Internacional per el Desenvolupament.
AL KARIA.

CIF:
Data de constitució:
Nombre de socis:

G63811939
05/11/2004
35

Població:
Email:
Web:

L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
alkaria@alkaria.org
www.alkaria.org www.facebook.com/AlkariaONGD

Grups de treball:

L’Hospitalet, Abrera, Mollet del Vallès, St. Perpetua
Mogoda, Vic i Girona.

Contacte Catalunya:

Xavier Barreda (Coordinador General)
alkaria@alkaria.org

Contacte coordinadors:
Coordinadors Territorials:
Xavier Barreda Cortiella (Llobregat)
xavier.coordinador@alkaria.org
Helena Martín Peralta (Barcelona)
helena.coordinadora@alkaria.org
Mariona Selga Guibernau (Vallès)
marionaselga@gmail.com
Mariona Rabasa Yrla (Vallès)
marionarabasa@gmail.com
Irene Rovira Riera (Osona)
rovirairene@hotmail.com
Núria Batlle Julià (Gironès)
nuriabju@gmail.com
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2.- ESTRATÈGIES I OBJECTIUS DE L’ONG’D CATALANA
AL KARIA.
L'Associació Catalana AL KARIA, Organització No Governamental de
Desenvolupament, va néixer a finals de l’any 2004, sent inscrita com a associació
sense ànim de lucre el 7 d'abril de 2005 en el registre de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. El 29 de juny de 2007 es
va inscriure en el registre d’ONGDs de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) de la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya.
AL KARIA té l’objectiu de col·laborar i acompanyar a les poblacions rurals no
industrialitzades dels països en vies de desenvolupament. Per aquesta raó,
l’associació engega projectes que desenvolupen noves oportunitats educatives,
culturals i econòmiques, de forma progressiva, sostenible i no agressiva. Les
principals línies d’actuació definides en els estatuts d’ AL KARIA són:
a) Reduir la pobresa extrema i la fam,
b) Aconseguir l’ensenyament primari universal,
c) Equitat entre els gèneres i autonomia de la dona,
d) Reduir la mortalitat infantil,
e) Combatre el VIH/SIDA, la malària i altres malalties epidèmiques,
f) Garantir la sostenibilitat del medi ambient,
g) Desenvolupament de referents econòmics que siguin sostenibles amb
l’entorn humà i el medi ambient,
h) La millora i/o conservació del patrimoni humà, físic i cultural.
Dins de l’estratègia general marcada per l’associació pels seus primers 5 anys, es
decideix donar prioritat a l’execució de dues vies de treball.
Per un costat, a CATALUNYA es desenvolupa un programa de sensibilització sobre
l’educació de solidaritat destinat a nens i nenes d’últim cicle de primària i tot el
cicle de secundària d’ensenyament reglat.
Per un altre costat, es desenvolupa un programa de cooperació internacional al
desenvolupament per a països en vies de desenvolupament. Inicialment es
prioritza la localització i execució de projectes de cooperació al MARROC i
posteriorment, en la junta general del 2008, es decideix incloure també SENEGAL
com a país prioritari. Des del 2012 es realitzen projectes puntuals al PERÚ.
L’objectiu general d’aquest programa és el de beneficiar la població rural i el seu
entorn, per a poder desenvolupar noves expectatives educatives, culturals i
econòmiques.
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3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Cronograma dels principals projectes 2009-2014:
Programes

Projectes / Anys

CATALUNYA
2009 - 2014

2009

2010

2011

2012

Educació de Solidaritat

Accions de sensibilització als
municipis amb grups de l’ONGD
Rehabilitació de la muralla del
Ksar Khorbat
Projecte Morched – Guies de
naturalesa del Rif.
Diagnòstic arquitectònic de la
medina de Xauen.
Construcció i posada en marxa
d’un centre bressol a Tinghir.

MARROC
2009 - 2014

Auditoria tècnica del Ksar
Khorbat.
Reforçament de les capacitats
productives del palmeral
d’Afanour.
Activitats de lleure per a nens i
nenes d’Afanour.

Reforçament del teixit associatiu
de la CR.Bonconto – Senegal.
Construcció d’un pou a la
CR.Bonconto - Senegal

SENEGAL
2009 - 2014

Reforçament de les capacitats
productives de les associacions
de dones.
Construcció d’un bloc escolar a la
CR.Bonconto - Senegal

PERÚ
2012 - 2013

Reforçament de la infraestructura
escolar d’Huarcapry, Cusco
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2013

PROJECTES DESENVOLUPATS A CATALUNYA EL 2014
Educació de solidaritat.
Inici i duració: 01/01/2006, duració indefinida (acord de prorrogació anual).
Ubicació: Província de Barcelona.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: 3 jornades anuals d’educació a la solidaritat amb alumnes de 6è de
primària i/o primer cicle d’ESO de la província de Barcelona.


Es van realitzar tres activitats amb els nens i nenes de 6è de Primària de
l’Escola Magòria de Barcelona dins el programa educació de solidaritat que
la nostra ONGD realitza amb aquesta escola. L’activitat consistia en dues
xerrades sobre les ONGD i una acció real per a recaptar diners pel casal
2014 d’Afanour (Marroc).

Accions de sensibilització als municipis amb grups de l’ONGD
Inici i duració: Accions anuals.
Ubicació: Província de Barcelona.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat, la pau i la difusió dels
projectes d’AL KARIA.
Descripció: 8 accions en el transcurs del 2014:









El 10/05 participació a la MOSTRA D’ENTITATS 2014 a Vic
El 15/06 participació a la FESTA DE LA DIVERSITAT 2014 a L’Hospitalet.
El 20/09 participació a la FESTA DE LA SOLIDARITAT 2014 a Mollet del Vallès.
El 26/10 participació a la MOSTRA D’ENTITATS 2014 a Santa Perpetua Mogoda.
El 19/10 recollida d’aliments per la setmana solidaria de la Creu Roja a L’Hospitalet
El 11/12 organització xerrada de presentació PROJECTE A SENEGAL a L’Hospitalet
Del 12/12 al 22/12 exposició fotogràfica COOPERACIÓ A SENEGAL a L’Hospitalet.
El 13/12 participació a la FIRA DE NADAL 2014 a Santa Perpetua Mogoda.
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PROJECTES DESENVOLUPATS AL MARROC EL 2014
Activitats de Lleure per a nens i nenes d’Afanour i Todra. Tinghir, Marroc.
Inici i duració: del 06/08/2013 al 19/08/2013.
Ubicació: Afanour, província de Tinghir, Marroc.
Objectiu: Activitats de reforç educatiu i participació.
Pressupost: 2.500,00 € Beneficiaris: 80 nens i nenes de la província de Tinghir.
Finançador: Escola Magòria de Barcelona. JMEG de Sant Boi i Sant Sadurní.
Contrapart local: Ass. Développement AFANOUR de Tinghir.
Difusió: https://vimeo.com/54360832

PROJECTES DESENVOLUPATS AL SENEGAL EL 2014
Reforçament de les capacitats productives de les associacions de dones.
Posada en marcha d’una cooperativa agricola a la CR. Bonconto – Senegal
(segona fase).
Inici i duració: del 01/01/2014 fins 12/12/2014.
Ubicació: Comuna Rural de Bonconto, Senegal.
Objectiu: posada en marxa d’equipament agrícola per una associació de dones.
Pressupost: 17.526 € Beneficiaris: 27 dones d’una associació de dones de la CR Bonconto.
Finançador: Ajuntament de L’Hospitalet, Ajuntament d’Abrera, CAATEEB
Treballadors Públics Solidaris de L’H.
Contrapart local: Municipalitat de Bonconto.
Difusió: https://vimeo.com/112804370
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