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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
32

Població:
Email:
Web:

L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
alkaria@alkaria.org
www.alkaria.org

Grups de treball:

L’Hospitalet, Abrera i Mollet del Vallès.

Contacte Catalunya:

alkaria@alkaria.org
coordinacio.general@alkaria.org

Contacte coordinadors expatriats:

Coordinadors Projectes:
Elida Marcos Parra
elidamarcos@yahoo.es
Xavier Barreda Cortiella
xavier.coordinador@alkaria.org
Helena Martin Peralta
helena.coordinadora@alkaria.org
Cristina Rabell Velez
crisrabell@hotmail.com
Mariona Selga Guibernau
marionaselga@gmail.com
Mariona Rabasa Yrla
marionarabasa@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.
Dintre 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.

ONGD Catalana AL KARIA . CIF G63811939 alkaria@alkaria.org

3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Cronograma dels principals projectes 2007-2012:
Programes

Projectes / Anys

CATALUNYA
2007 - 2012

2007

2008

2009

2010

Educació de Solidaritat

Accions de sensibilització als
municipis amb les seu de l’ONGD
Alfabetització de dones i nens en
el Ksar Khorbat
Suport informàtic a l’orfenat de
Tinejdad
Creació d’una xarxa de
sanejament i pluvials al Ksar
Khorbat
Rehabilitació de la muralla del
Ksar Khorbat
Projecte Morched – Guíes de
naturaleça del Rif.

MARROC
2007-2012

Diagnòstic arquitectònic de la
medina de Xauen.
Construcció i posada en marxa
d’un centre bressol a Tinghir.
Auditoria tecnica 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 - 2012

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

PERÚ
2012

Reforçament de l’infraestructura
escolar d’Huarcapry, Cusco.
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2011

2012

Projectes desenvolupats a Catalunya el 2012
Educació de solidaritat.
Inici i duració: 01/01/2006, indefinit (acord de prorrogació anual).
Ubicació: Província de Barcelona.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: 2 jornades anuals d’educació a la solidaritat amb els alumnes de 6è de
primària i/o primer cicle d’ESO.
Pressupost: 400 € anualsBeneficiaris: els nens i nenes de l’escola o institut seleccionat.
Finançador: Finançat totalment per AL KARIA.
Contrapart: Direcció i professorat de l’Escola Magòria de Barcelona i el Institut
Llobregat de L’Hspitalet.
•

El 04 d’abril es va realitzar una activitats amb els nens i nenes de 2on
d’ESO del Institut Llobregat de L’Hospitalet dins el programa educació de
solidaritat. L’activitat consistia en una xerrada sobre les ONGD i una
pràctica de projecte.

•

El 26 d’octubre es va realitzar una 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 una xerrada sobre les ONGD i una pràctica de projecte per
enviar material educatiu al Marroc.

Projectes desenvolupats al Marroc el 2012
Reforçament de les capacitats productives del palmeral d’Afanour
(segona fase). Tinghir, Marroc.
Inici i duració: del 01/04/2012 al 27/12/2012.
Ubicació: Afanour, província de Tinghir, Marroc.
Objectiu: Reforçar capacitats productives agrícoles cooperativistes.
Pressupost: 7.500,00 € Beneficiaris: 59 famílies amb rendes baixes del barri d’Afanour.
Finançador: Ajuntament de L’Hospitalet.
Contrapart local: Ass. Développement AFANOUR de Tinghir.
Activitats de Lleure per a nens i nenes d’Afanour. Tinghir, Marroc.
Inici i duració: del 01/09/2012 al 20/12/2012.
Ubicació: Afanour, província de Tinghir, Marroc.
Objectiu: Activitats de reforç educatiu i participació.
Pressupost: 1.500,00 € Beneficiaris: 50 nens i nenes del barri d’Afanour.
Finançador: Escola Magòria de Barcelona.
Contrapart local: Ass. Développement AFANOUR de Tinghir.
Difusió: https://vimeo.com/54360832
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Projectes desenvolupats al Senegal el 2012
Reforçament de les capacitats productives de les associacions de dones.
Posta en marcha d’un molí agricola a la CR. Bonconto – Senegal.
Inici i duració: del 01/04/2012 fins l’actualitat.
Ubicació: Comuna Rural de Bonconto, Senegal.
Objectiu: posada en marxa d’un molí agrícola per una associacions de dones.
Pressupost: 2.382,02 € Beneficiaris: 22 dones d’una associació de dones de la CR Bonconto.
Finançador: Diputació de Girona.
Contrapart local: Municipalitat de Bonconto.
Construcció d’un bloc escolar a l’escola de Koundara Kaba de Bonconto Senegal.
Inici i duració: del 01/09/2010 al 01/04/2012 .
Ubicació: Comuna Rural de Bonconto, Senegal.
Objectiu: Reforçament de la infraestructura escolar de la Comuna Rural de
Bonconto.
Pressupost: 4.150 € Beneficiaris: L’escola de Koundara Kaba de la CR Bonconto.
Finançador: Ajuntament d’Arbúcies (Girona).
Contrapart local: Municipalitat de Bonconto.

Projectes desenvolupats al Perú el 2012
Reforçament de l’escola d’Huarcapry de Cusco, Perú.
Inici i duració: del 01/09/2012 fins l’actualitat .
Ubicació: Huarcapry de Cusco, Perú
Objectiu: Rehabilitació del modul cuina menjador de l’escola.
Pressupost: 5.832,42 €
Beneficiaris: L’escola de Koundara Kaba de la CR Bonconto.
Finançador: CAATEEB de Barcelona i l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Contrapart local: Associació Pukllasunchis de Cusco.
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