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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
53

Direcció:
Email:
Web:

c/ Riera Blanca 106 L’Hospitalet del Llobregat
alkaria@alkaria.org
www.alkaria.org www.facebook.com/AlkariaONGD

Grups de treball:

Llobregat, Barcelona, Vallès, Osona, Girona, Lleida i
Maresme

Contacte Catalunya:

Xavier Barreda (president)
alkaria@alkaria.org

Contacte coordinadors:
Coordinadors Territorials:
Xavier Barreda Cortiella (Llobregat)
infoalkaria@yahoo.es
Núria Pedrós Barnils (Barcelona i Vallès)
npbarnils@gmail.com
Irene Rovira Riera (Osona)
rovirairene@hotmail.com
Míriam Reina Noguera (Maresme i
Gironès)
mmiriamreinafreta@gmail.com
Xènia Arbizu Arbonés (Lleida)
xeniaarbizu@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:
1. “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”
2. “Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes”
3. “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
4. “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les
edats”
5. “ Reduir la desigualtat en i entre els països”
6. “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i
productiva i el treball digne per a tothom”
7. “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles”
8. “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes
les persones”
9. “Garantir l’accés a una estratègia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes
les persones”
10. “Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament
sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”
Dins de l’estratègia general marcada per l’associació 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 des de 2005 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, i des de 2016 a Equador. Al 2017 es
comença a treballar a assentaments de refugiats sirians al LÍBAN.
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 2014-2019:
Programes

CATALUNYA
2014 - 2019

Projectes / Anys

2014

2015

2016

2017

2018

Educació de Solidaritat

Accions de sensibilització als
municipis amb grups de l’ONGD
Reforçament de les capacitats
productives del palmeral
d’Afanour.

MARROC
2014 - 2019

Activitats de lleure per a nens i
nenes d’Afanour i la Vall del
Todra
Inserció laboral del joves de
Xauen en sectros emergents
Construcció equipaments de
proximitat a Niagha

SENEGAL
2014 - 2019

Reforçament de les capacitats
productives de les associacions
de dones de Bonconto
Reforçar infraestructura escolar i
activitats de lleure i esport al
Departament de Velingara

PERÚ
2014 - 2019

EQUADOR
2016-2019

LÍBAN
2017-2019

Reforçar patrimoni arquitectonic
de Chinchero, Cusco
Reforçament de les capacitats
productives de les associacions
de dones de Cusco
Reforçament de les capacitats
productives de les associacions
de dones d’Azuay
Posada en marxa d’un centre
educatiu al asentament Ibrahim
Taleb, Vall de la Bekaa.
Beca DaveReporter (La Fede.cat)
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2019

PROJECTES DESENVOLUPATS A CATALUNYA EL 2019
Educació de solidaritat al districte de Sant Andreu de Barcelona.
Inici i duració: 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: districte de Sant Andreu de Barcelona.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’entitat realitza des de
l’any 2018 activitats d’educació pel desenvolupament al districtes de Sant Andreu.
En aquest context, durant el curs escolar 2019-2020 s’ha treballat amb el curs de
3er d’ESO de l’Institut Príncep de Viana on s’han realitzat varies sessions debatent
i treballant els diferents drets humans i desigualtats en el nostre entorn i en el
món i on s’ha desenvolupat el servei comunitari. Aquest servei comunitari porta
ha consistit en la creació d’una fira solidària pel Senegal on els diners recaptats
s’han utilitzat per a en cimentar terres de les escoles de Mounting i Kundara Kaba.
En aquest vídeo es pot veure un resum d’aquest servei comunitari.
https://www.edusolidaritatbcn.org/
https://vimeo.com/339079604

Educació de solidaritat al districte de Sant-Montjuïc de Barcelona.
Inici i duració: 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: L’entitat realitza des de l’any 2016 activitats d’educació pel
desenvolupament al districtes de Sants-Montjuïc. En aquest context, durant el
curs escolar 2019-2020 s’ha treballat amb el curs de 6è de Primària de l’Escola
Magòria, l’activitat consisteix en tres xerrades sobre les ONGD i les desigualtats
que existeixen actualment al món. https://www.edusolidaritatbcn.org/
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Educació de solidaritat a Santa Perpètua de Mogoda
Inici i duració: 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: Santa Perpètua de Mogoda.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: Amb suport de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i dins
l’agenda formal del municipi des d’aquest mateix any, l’entitat realitza diverses
accions i xerrades per les escoles que ho solicitin amb una tematica del
coneixement de les ONGD i les desigualtats que existeixen actualment al món. En
aquest context, durant el curs escolar 2019-2020 s’ha treballat amb el curs de 3er
d’ESO de l’Institut Rovira i Forns i la classe de 3e i 4t de primaria de l’Escola La
Florida.
Educació de solidaritat a Mollet del Vallès
Inici i duració: 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: Mollet del Vallès.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat i la pau.
Descripció: L’entitat realitza des de l’any 2018 activitats d’educació pel
desenvolupament al municipi de Mollet del Vallès. En aquest context, durant el
curs escolar 2019-2020 s’ha treballat amb el curs de 3er d’ESO del IES Gallecs la
situació de l’Àfrica de forma general i en particular la realitat dels instituts de
secundaria a les regions rurals del Senegal. https://vimeo.com/363816658

Accions de sensibilització als municipis amb grups de l’ONGD
Inici i duració: Accions anuals.
Ubicació: Catalunya.
Objectiu: fomentar la cultura de la solidaritat, la igualtat, la pau i la difusió dels
projectes d’AL KARIA.
Descripció: accions, xerrades, fires solidaries i altres. Definides en les xarxes
socials de l’entitat.
www.facebook.com/AlkariaONGD/
www.instagram.com/alkaria.ong
https://twitter.com/Alkaria_ONGD
https://vimeo.com/user9337559
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PROJECTES DESENVOLUPATS AL MARROC EL 2019
Suport a la integració laboral de la joventut de Xauen – Tetuan en sectors
professionals emergents
Inici i duració: del 01/01/2019 al 30/12/2019.
Ubicació: Chefchaouen, província de Chefchaouen, Marroc.
Objectiu: Reforçar la inserció laboral dels joves de Xauen en sector rehabilitació i
construcció.
Pressupost: 14.000,00 €
Beneficiaris: 20 joves de Chefchaouen.
Finançador: Projecte amb finançament propi.
Contrapart local: Agencia de Desenvolupament Municipal de Chefchaouen.

Activitats de Lleure per a nens i nenes d’Afanour. Tinghir, Marroc.
Inici i duració: del 24/08/2019 al 31/08/2019.
Ubicació: Tinghir, província de Tinghir, Marroc.
Objectiu: Activitats de reforç educatiu i participació.
Pressupost: 2.500,00 € Beneficiaris: 80 nens i nenes.
Finançador: ONGD Alkaria i Escola Magòria de Barcelona
Contrapart local: Ass. Développement AFANOUR.
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PROJECTES DESENVOLUPATS AL SENEGAL EL 2019
Reforçar l’apoderament socioeconòmic i educatiu de les dones del departament
de Velingara.
Inici i duració: del 01/01/2019 fins /31/12/2019.
Ubicació: Departament Velingara, regió Kolda, Senegal.
Objectiu: apoderament socioeconòmic i educatiu de les dones.
Pressupost subvencionat: 16.429,25€
Beneficiaris: 50 dones i 150 nenes
Finançador: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Contrapart local: Comnua Rural de Bonconoto.

Construcció d’una xarxa de reg a la cooperativa agrícola femenina de Bonconto.
Inici i duració: del 01/01/2019 fins /31/12/2019.
Ubicació: Comuna rural de Bonconto, regió Kolda, Senegal.
Objectiu: apoderament econòmic de les dones.
Pressupost subvencionat: 3.118,43€
Beneficiaris: 30 dones
Finançador: Ajuntament de Granollers.
Contrapart local: Comnua Rural de Bonconoto.
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Reforçar l’equipament pedagògic del institut de secundaria de Bonconto.
Inici i duració: del 01/07/2019 al 15/07/2019.
Ubicació: Bonconto, regió de Kolda, Senegal.
Objectiu: Activitats de reforç infraestructura escolar.
Pressupost propi: 2.858,13 €
Beneficiaris: 100 adolescents comuna rural de Boncont.
Finançador: Ajuntament de Mollet del Vallès
Contrapart local: Comuna Rural de Bonconto.

Construcció d’una escola a Sinthiou Diae.
Inici i duració: del 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: Sinthiou Diae, regió de Sedhiou, Senegal.
Objectiu: Activitats de reforç infraestrctura escolar
Pressupost propi: 8.000,00 € Beneficiaris: 50 nens i nenes de la comuna rural de Niagha.
Finançador: Ajuntament de Vic
Contrapart local: GIE WELTARE de SINTHIOU DIAE.
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Activitats de lleure i esportives per a nens i nenes del Departament de Velingara.
Inici i duració: del 01/07/2019 al 30/07/2019.
Ubicació: Departament de Velingara, regió de Kolda, Senegal.
Objectiu: Activitats de reforç educatiu i participació.
Pressupost propi: 2.000,00 € Beneficiaris: 300 nens i nenes.
Finançador: projecte propi
Contrapart local: Comuna Rural de Bonconto.

PROJECTES DESENVOLUPATS A PERÚ EL 2019
Estimular l’apoderament econòmic de les associacions de dones al Valle Sagrado,
Cusco, Perú.
Inici i duració: del 01/01/2019 al 15/12/2019.
Ubicació: Valle Sagrado, Regió de Cusco, Perú.
Objectiu: Reforçar les associacions productives de dones.
Pressupost subvencionat: 2.899,03 €
Beneficiaris: 40 dones de 6 associacions.
Finançador: Ajuntament d’Abrera
Contrapart local: Ass. ADEPRHI de Cusco.
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PROJECTES DESENVOLUPATS A LÍBAN EL 2019
Tercera fase de l’espai educatiu solidaritat i cooperació a l’assentament informal
de refugiats sirians Ibrahim Taleb a la Vall de la Bekaa, líban.
Inici i duració: del 01/01/2019 al 31/12/2019.
Ubicació: Terbol, Vall de la Bekaa
Objectiu: Desenvolupament de l’any escolar a l’espai educatiu de l’assentament
Pressupost subvencionat: 22.312,87€
Beneficiaris: 80 nens i nenes de l’assentament.
Finançador: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Contrapart local: Municipalitat de Terbol.
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Aamelat souriyat: jornaleres sirianes, dones i nenes refugiades a la Vall de la
Bekaa.
Inici i duració: del 01/01/2019 al 31/12/2019.
Ubicació: Terbol, Vall de la Bekaa
Objectiu: Investigació fotoperiodística de la situació de les jornaleres sirianes a la Vall de
la Bekaa
Pressupost subvencionat: 10.000,00€
Finançador: 4a beca Devreporter de la Unió Europea (a través de la Fede.cat)
Publicacions realitzades:







Sirianes al líban: agrair un jornal de misèria Ara Suplement dominical 17/11/2019
Mirades Ara
Jornaleras sirias refugiadas en Líbano Gara 15/12/2019
Jornaleres sirianes al Líban, supervivència forçada sense drets Directa
Refugiadas en el Líbano Marie Claire México Octubre 2019
Jornaleras sirias al borde de la esclavitud Yo Dona 26/01/2020

Exposicions realitzades:





Aamelat souriyat Centre Cívic Riu | Santa Coloma de Gramenet | Del 18 de novembre 2019
al 7 de Gener 2020
Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món Exposició colectiva a
l’Institut Català de la Dona | Des del 11 de desembre 2019 | Presentació: 30 de Gener 2020
a les 11h. Taula rodona amb la participació d’Eva Parey
Aamelat souriyat Igualada Fineart | Sala l’Adoberia | Del 21 de febrer al 15 de Març 2020 |
Visita guiada amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març 2020 a les 11h
Aamelat souriyat Exposició a Sant Just Desvern | A partir del 2 de maig 2020

Xerrades:



Una vida a Beirut i la darrera crisi dels refugiats sirians amb Tomàs Alcoverro i la participació
d’Eva Parey | Acte de La Mercè 2019 | Col·legi de Periodistes de Catalunya | 23/09/2019
Supervivència i resilència als camps de refugiats del Líban conferència especialment
adreçada a estudiants d’institut | Biblioteca Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet |
4/12/2019
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