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LA VIDA sense
 educació no

 se sosté

El 2020 vam ingressar un total 
de 20.745.418€. D’aquesta  
quantitat, el 37,8% va venir de  
fonts públiques, i un 62,2% de  
fonts privades. Pel que fa a la  
utilització dels fons, el 90,1% va  
ser destinat íntegrament a la  
nostra missió.   
 
Els nostres comptes són auditats 
anualment per BDO Auditors,  
S.L.P. i, a més, disposem del  
segell d’ “ONGD Acreditada” que 
concedeix la Fundació Lleialtat i  
del segell d’ “ONGD avaluada”  
de la Coordinadora espanyola 
d’ONGD. Així mateix, a 
Entrecultures, dins del nostre  
compromís amb la qualitat i la  
transparència, auditem també els 
projectes que executem.  
 
En concret, en els darrers 5 anys 
hem auditat el 66% dels fons 
gestionats per a projectes. 
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Estatal 1.962.993

Autonòmic i local 2.884.348

Unió Europea 2.991.481

7.838.821Total ingressos públics

Particulars 3.527.725

Herències i llegats  137.159

Empreses 5.987.170

Institucions 2.681.673

Interessos i extraordinaris 572.870

Total ingressos privats 12.906.597

Total 20.745.418

2.260.976

2.424.385

2.480.413

7.165.774

3.769.987

182.219

5.995.629

2.445.215

274.476

12.667.526

19.833.301

Origen 2019 (€) (€)2020

Empreses

Particulars

Institucions

Estatal

Herències i llegats

Interessos i 
extraordinaris

Unió Europea

Autonòmic
i local

13,9%

9,5%

2,8%

12,9%

0,7%

28,9%
14,4%

17%

Cooperació 16.527.486

Sensibilització 1.894.610

Total missió 18.422.097

Captació 696.578
 Administració 1.317.131

 Total gestió 2.013.710

20.435.806

15.653.332

2.068.878

17.722.210

838.945
 1.375.653

 2.214.598

19.936.808Total

Destino 2019 (€) (€)2020

Sensibilització

Cooperació

Administració

Captació80,9%

9,3%

6,4%

3,4%
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ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ I LA 
CIUTADANIA GLOBAL

El 2020 va ser l’any en què una pandèmia ens va recordar  
que els problemes globals requereixen solucions globals  
que no deixin ningú enrere. Des d’aquest aprenentatge, les  
diferents àrees de treball i sectors vinculats als jesuïtes a Espanya 
vam decidir unir forces per acompanyar les persones més excloses 
enmig de la crisi social i econòmica produïda pel coronavirus. Va  
ser així com vam donar vida a la campanya #Seguimos, des del  
convenciment que el treball col·laboratiu i la suma d’esforços eren  
la millor estratègia per fer front a la COVID i les seves  
conseqüències.   
 
La 7a Trobada Global de la nostra Xarxa Solidària de Joves va  
consistir en una creativa invitació a reflexionar sobre la importància 
de la participació social de la joventut i la urgència de passar a 
l’acció per contribuir al compliment de l’Agenda 2030. Una línia 
de treball que es va mantenir al llarg del curs, malgrat la pandèmia,  
a través de les propostes didàctiques que vam oferir als prop de  

700 centres educatius amb els quals vam estar en contacte,  
ajustant la nostra oferta per adaptar-la a la situació excepcional que 
estàvem vivint: formació de docents per acompanyar millor  
l’adolescència emocionalment i la nostra campanya per als joves  
“El nostre moment segueix sent ara”.  
 
La nostra 20a Trobada Anual va suposar un repte també en temps  
de coronavirus. Prop de 350 persones de totes les nostres seus ens 
vam donar cita en línia per reflexionar al voltant de quina havia de ser  
la nostra resposta davant l'emergència educativa. En la 9a edició de  

la nostra cursa solidària “Corre per  
una Causa” vam comptar amb el suport 
de Gemma Mengual, medallista  
olímpica. A les més de 12.000 persones 
participants en les 8 localitzacions on  
sí que vam poder córrer de forma  
presencial es van sumar després unes 
altres 1.000 en l’edició virtual.  

 
I és que, en un any de gran incertesa i inseguretat, era més important 
que mai seguir cuidant i cuidant-nos per mantenir fora de perill  
tant als equips com la missió. Gràcies a això, la nostra activitat no es  
va aturar, tampoc a les nostres delegacions, on els nostres voluntaris  
i voluntàries van mantenir les seves reunions i van organitzar  
esdeveniments de manera virtual. Igualment es va mantenir el  
compromís dels nostres VOLPAS a diverses destinacions.

Tota la informació econòmica i els informes d’auditoria es troben disponibles, per a totes les persones interessades, a la Seu 
Central d’Entrecultures i a la nostra pàgina web www.entreculturas.org

QUI SOM I ON TREBALLEM
Som una ONG jesuïta amb més  
de 35 anys de trajectòria.  
 
Treballem a Amèrica Llatina, Àfrica, Europa i  
Àsia defensant el dret a l’educació com a  
estratègia fonamental de transformació  
social. La nostra acció es vertebra al voltant  
de 5 Causes Justes: la garantia d’una  
educació de qualitat per a totes i tots, la  
defensa de la vida digna de les persones  
migrants i refugiades, el foment d’una  
justícia socioambiental, la promoció de  
l’equitat de gènere i l’enfortiment de la  
participació i la ciutadania global. 
 
Al 2020 vam estar presents a 38 països i vam  
impulsar 178 projectes, acompanyant un total  
de 341.487 persones. 

826
86

persones
persones contractades

740 persones voluntàries
i col·laboradores

Equip humà

AMÈRICA LLATINA  
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, 

Colòmbia, Cuba, Equador,  
El Salvador, Guatemala, Haití,  
Hondures, Méxic, Nicaragua,  

Paraguay, Perú,  
República Dominicana,  

Uruguay i Veneçuela 

 
ÀFRICA  

Burundi, Txad,  
Etiòpia, Guinea, Kènia,   

Madagascar, Malawi,  
Marroc, Moçambic,  

República Centreafricana,  
República Democràtica  

del Congo, Sudàfrica,  
Sudan del Sud, Uganda  

i Zimbàbue 

 
europa  

Espanya 

 
ÀSIA  

Cambodja, Filipines, 
Líban i Nepal

341.487 persones acompanyades 
38 paÏsos i 178 projectes 

27 delegacions



GARANTIA DEL DRET A L’EDUCACIÓ

Juntament amb les complicacions sanitàries, ens enfrontem a una 
adversitat social, econòmica i educativa no coneguda fins ara.  
El tancament dels centres escolars va afectar quasi 1.600 
milions d’alumnes en més de 190 països. Això va suposar no 
només una frenada sobtada de la seva formació, sinó que, a més,  
va portar altres conseqüències: molts alumnes van veure  
compromesa la seva alimentació en deixar de comptar amb  
l’esmorzar o el dinar de l’escola; van augmentar els casos de  
violència intrafamiliar o abús –sobretot cap a les nenes–, i podria  
ser que molts d’aquests nens i nenes no tornessin a reprendre  
mai més la seva educació en haver de posar-se a treballar per fer 
front a la falta d’ingressos derivada del coronavirus. 
 
Des d’Entrecultures, conscients de la gravetat d’aquesta “apagada 
educativa”, vam posar en marxa un Programa d’Emergència a  
21 països d’Àfrica i Amèrica Llatina, orientat a oferir un suport  
especial a les poblacions més afectades per la pandèmia a través  
de projectes d’educació en emergència. Així mateix, vam adaptar a  

la conjuntura els nostres grans programes educatius i de formació 
per a l’ocupació finançats per AECID, ECHO, Accenture i Inditex. 
 
També vam activar la nostra resposta a Espanya on, juntament amb 
altres organitzacions socials de la Companyia i gràcies a la  
solidaritat de moltes de les empreses amb les quals col·laborem,  
vam procedir a la donació de tablets, ordinadors portàtils i  
connexió a dades mòbils entre els col·lectius amb major dificultat 
per incorporar-se al model no presencial. A través de 7 projectes 
vam donar resposta a les necessitats de quasi 1.500 estudiants i 
més de 100 educadors i educadores.  
 

El nostre propòsit va ser sempre 
impedir que la COVID-19  
aprofundís encara més la bretxa 
educativa ja existent, per això vam 
dissenyar un pla d’incidència  
política amb el qual vam influir  
en l’Estratègia COVID de la 
Cooperació Espanyola, perquè  
el dret a l’educació fos un dels 

seus pilars. Això mateix també reivindiquem des de la Campanya 
Mundial per l’Educació i la seva iniciativa #LaMejorLección, i a  
través de la nostra campanya “La vida sense educació no se 
sosté”, a través de les quals alertem del greu retrocés que la 
pandèmia podria suposar en l’acomplimient de l’ODS 4 i l’Agenda 
2030.  

La pandèmia de 
la COVID-19 ha 
suposat una 
crisi educativa 
global sense 
precedents. 

Al 2020 vam  
celebrar el 5è  
aniversari de 
l’encíclica  
Laudato Si’. 

FOMENT D’UNA JUSTÍCIA SOCIOAMBIENTAL

Amb motiu d’això, ens vam afegir a la crida del Papa  
Francesc de respondre a la crisi ecològica i vam posar a  
disposició dels centres educatius recursos i activitats didàctiques 
amb les quals es podia treballar aquesta temàtica amb l’alumnat. 
Igualment, amb motiu del Dia Internacional de la Terra (22  
d’abril), joves i delegacions van posar en marxa la creativitat i el  
compromís amb la Casa Comú.  
 

Com a part de la Xarxa  
Eclesial Panamazònica 
(REPAM), ens vam sumar a la 
primera Assemblea Mundial  
per l’Amazònia –celebrada  
de manera virtual el mes de 
juliol—, en la qual van concórrer 
més de 300 organitzacions 

 indígenes, activistes i col·lectius en defensa dels pobles amazònics 
en l’àmbit mundial, amb l'objectiu de denunciar l’ecocidi i l’etnocidi 
que tenen lloc a la regió.  

En consonància amb la nostra política de Responsabilitat Social 
Corporativa, el 2020 vam continuar participant en la cooperativa  
Fiare Banca Ètica, donant suport al finançament de l’economia 
social i solidària, amb una rellevància especial dels projectes  
educatius, de medi ambient, d’assistència social, d’inserció laboral  
i de recepció de persones migrants.  
 
I, després de 4 anys al capdavant, va finalitzar el nostre període de 
presidència de la Junta Directiva de l’Observatori de RSC   
(plataforma de la societat civil de referència en la Responsabilitat 
Social Corporativa). Durant aquest mandat s’ha aprovat la Llei 
espanyola d’Informació no Financera i Diversitat, que insta  
les grans empreses a millorar els seus procediments de diligència 
deguda i a revisar els riscos i impactes derivats de la seva activitat. 
 

També des de les nostres  
accions de cooperació vam  
mantenir el compromís d’afavorir 
l’accés al mercat laboral de  
col·lectius exclosos i de promoure 
tècniques de producció  
innovadores i respectuoses amb  
la diversitat cultural i el medi 

ambient. Al 2020 va finalitzar la primera fase del programa Work 4 
Progress (amb el suport de la Fundació “la Caixa”), amb el qual  
hem facilitat l’emprenedoria laboral de 5.862 dones i joves 
indígenes al Perú. 

Si el tancament de fronteres, la clausura dels col·legis i el  
cessament de tota activitat comercial va ser greu per a tots i totes, 
per a aquelles persones sense una llar en la qual confinar-se o per 
qui el fet d’aconseguir aliment diàriament depèn de fer una petita 
venda, va esdevenir insostenible.   
 
Al 2020 es van comptabilitzar 82,4 milions de persones  
desplaçades per força major a tot el món: el doble de fa 10 anys. 
L’acompanyament a la mobilitat forçosa és un dels eixos  
fonamentals en la nostra intervenció i, precisament en un moment  
tan dur, vam voler estar més a prop que mai d’aquestes persones 
doblement vulnerables. 
 
Sota el paraigua de la Xarxa Xavier (la xarxa internacional d’ONGs 
jesuïtes al desenvolupament), i de la mà de Fe y Alegría, el Servei 
Jesuïta als Refugiats (JRS) i la Xarxa Jesuïta amb Migrants,  
oferim ajuda humanitària en aquells països que es troben en una 

DEFENSA DE LES PERSONES REFUGIADES  
I MIGRANTS

situació més crítica, com Veneçuela, Haití, Txad, Burundi o República 
Democràtica del Congo, mitjançant la distribució d’aliments, kits de 
primera necessitat i la instal·lació de punts d’aigua potable. La resta  
de serveis habituals vam haver de traslladar-los al format virtual:  
assessoria jurídica, atenció psicosocial, classes a distància o ajuda 
econòmica directa mitjançant transferències per a l’adquisició  
d’aliments, medicines o mitjans de vida. 
 
A Espanya, gràcies als fons recaptats amb la cançó “Aves 
Enjauladas”, dedicada per Rozalén a Entrecultures, donem suport  
a la xarxa de pisos d’acollida del Servei Jesuïta a Migrants a València,  
en els quals s’atenen famílies en situació de vulnerabilitat. El tema va 
aconseguir en un any més de 5 milions de reproduccions a 
YouTube.  
 
També, juntament amb la resta d’organitzacions que componen el 
Sector Social dels jesuïtes, vam impulsar la 3a edició de “Camins 
d’Hospitalitat” que, en aquesta ocasió, convidava a posar-se a les 
sabates de totes aquelles persones a qui la pandèmia havia sorprès 
en situació de desplaçament forçós. Per a això, de manera virtual  
(atès que la COVID-19 no feia possible el format habitual de  
caminada en grup), vam demanar a la ciutadania sumar els seus  
missatges de suport a les nostres demandes a favor d’unes polítiques 
justes per a les poblacions migrants i refugiades. Les xarxes socials 
s’ompliren de paraules d’acollida i solidaritat a través del hashtag  
#SeguimosCaminando.
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PROMOCIÓ DE L’EQUITAT DE GÈNERE

“Per què nosaltres no podem escalar?”, explicava Lidia Huayllas 
durant la presentació del documental ‘CHOLITAS’. Ella i l’Elena 
Quispe, dues de les protagonistes, ens van acompanyar a Madrid 
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, en la 
presentació de la pel·lícula dirigida pel nostre col·laborador Jaime 
Murciego. Ens van compartir la seva història d’alliberament i  
empoderament en un país com Bolívia, on la bretxa d’igualtat de 
gènere és molt gran. 
 
Parlar de gènere a Entrecultures és també parlar de La Llum de  
les NENES el nostre programa de cooperació –i, al mateix temps, 
campanya de sensibilització– amb el qual vam poder atendre  
8.883 nenes i joves d’11 països d’Amèrica Llatina i Àfrica 
durant l’any passat.  
 
A través del suport psicosocial, tallers artístics i cursos de  
capacitació en salut i higiene menstrual, busquem recuperar la seva 
autoestima i defensar les seves oportunitats per accedir a l’educació 

i a una vida digna. Quan va esclatar la crisi sanitària, els tallers i  
els cursos es van adaptar al format virtual o radiofònic, i es 
van reforçar les visites individualitzades a la llar per mantenir  
l’acompanyament a les nenes en situacions de més vulnerabilitat. 
Malgrat això, el tancament dels col·legis i el cessament de tota  
activitat no essencial va fer que es disparessin totes les alertes 
davant les greus conseqüències que el confinament podria  
comportar: augment del maltractament, la violència o l’abús contra  
les nenes, joves i dones que es veien obligades a romandre a casa.  
 

Amb motiu de l’11 d’octubre 
(Dia Internacional de la Nena), 
des de la Coalició “No Quiero” 
–integrada per les organitzacions 
Amnistia Internacional, 
Entrecultures, Món Cooperant i 
Save the Children–, vam alertar 
dels 13 milions de matrimonis 

infantils i dels dos milions de casos de mutilació genital 
femenina que podrien produir-se durant la propera dècada degut  
a la interrupció dels programes de prevenció. 
 
En l’àmbit educatiu també vam enfortit la nostra intervenció en  
aquesta causa: a Galícia, Castella i Lleó i Andalusia duem a 
terme trobades de bones pràctiques, festivals d’art, exposicions i  
projectes d’aprenentatge-servei al voltant de la igualtat de drets  
de les dones i nenes.

“A nosaltres 
se’ns discrimina 
per ser dones  
i indígenes,  
i jo deia: per 
què?” 
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