La nostra Xarxa Solidària de Joves celebrava dues dècades
d’existència el 2021, durant les quals prop de 10.000 joves i 300
educadors i educadores han protagonitzat i donat vida a aquest
programa d’educació per a la ciutadania global.

El 10è aniversari de la nostra Cursa Solidària el vam celebrar en
gran i de manera virtual: 18.000 persones, 33 països, 50 províncies
d’Espanya i 10 ambaixadores i ambaixadors de luxe, com Rozalén
i Beatriz Romero, Gemma Mengual, Juan Luis Cano, Javier Fesser,
Perico Delgado o Chano Rodríguez. Una onada de solidaritat
destinada a combatre l’emergència educativa causada per la
pandèmia, un objectiu al qual també van contribuir l’escriptora
Julia Navarro i el violinista Ara Malikian, els quals, des de la seva
repercussió pública, es van sumar a Entrecultures.
El 2021 va ser també el moment de les nostres propostes de
voluntariat. El programa VOLPA celebrava 30 anys de trajectòria al
llarg dels quals hi han participat més de 1.000 persones, i el nostre
programa de voluntariat de curta durada, Experiència Sud,
commemorava els seus 15 anys com a experiència de transformació
integral i pont de connexió entre realitats.

Coincidint amb aquesta fita, vam renovar la imatge de la xarxa amb
un logotip nou i vam remodelar el portal educatiu redec.org amb
una nova proposta: Redes 4.7. Celebràrem aquest aniversari enmig
d’una situació difícil per a l’adolescència i la joventut, molt impactada
per la pandèmia. Per això vam reforçar la formació de docents en
acompanyament socioemocional i vam llançar la iniciativa “El nostre
moment és ara”, per propiciar un espai de motivació i trobada.
Igualment les nostres 27 delegacions van anar recuperant a poc a poc
la seva activitat (reunions, concerts, tallers a escoles, fires solidàries,
caminades per l’hospitalitat...), ja sigui en format virtual o de forma
presencial, segons les condicions sanitàries.
A finals d’any, la XXI Trobada Anual d’Entrecultures va convocar
virtualment més de 200 persones d’Entrecultures i Alboan. A més a
més de les inspiradores paraules dels representants institucionals de
Fe y Alegría, JRS, EDUCSI, UNIJES i el Sector Social de la Companyia
de Jesús, hi va haver diversos espais d’interacció per a grups amb els
quals vam tenir ocasió de repassar la teoria i reformular el nostre
paper entorn les 5 Causes que compartim ambdues organitzacions.

QUI SOM I ON
TREBALLEM
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AMÈRICA LLATINA
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile,
Colòmbia, Cuba, Equador,
El Salvador, Guatemala, Haití,
Hondures, Méxic, Nicaragua,
Panamà, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay i Veneçuela

Entrecultures és una ONG de la
Companyia de Jesús que treballa per
la justícia i la transformació social.
Defensa l’educació com a dret humà,
treballa per la vida digna de les
persones migrants i refugiades
i aposta per la construcció d’una
ciutadania global compromesa, per
l’equitat de gènere i la reconciliació
amb la natura.

ÀFRICA
Burundi, Camerun, Etiòpia, Guinea,
Kènia, Madagascar, Malawi, Marroc,
Moçambic, República Democràtica
del Congo, Sudàfrica, Sudan del Sud,
Txad, Uganda i Zimbàbue

Aquestes són les 5 Causes Justes que
vertebren la nostra missió.

824 PERSONES

ÀSIA

Equip humà

89 PERSONES CONTRACTADES I 735 PERSONES

VOLUNTÀRIES I COL·LABORADORES

345.077

Països

Persones acompanyades

27

Cambodja, Filipines, Índia,
Líban i Nepal

Delegacions

Alacant, Aragó, Astúries, Barcelona, Burgos, Cadis,
Cantàbria, Còrdova, Elx, Extremadura, Granada, Gran
Canària, Huelva, La Corunya, La Palma, La Rioja, Lleó,
Madrid, Màlaga, Múrcia, Santiago de Compostel·la,
Salamanca, Sevilla, Tenerife, València, Valladolid i Vigo

EUROPA
Espanya
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VOLEM SER TRANSPARENTS
El 2021 vam ingressar un total de
19.050.894€. D’aquesta quantitat,
el 40,9% provenia de fonts
públiques i el 59,1% de fonts
privades. Quant al destí dels fons,
el 90,2% fou íntegrament destinat
a la nostra missió.

ORIGEN

2020 (€)

Estatal

1.962.993

2.323.219

Autonòmic i local

2.884.348

3.444.741

Unió Europea

2.991.481

2.032.465

Total ingressos públics

7.838.821

7.800.425

Parculars

3.527.725

4.449.055

Herències i llegats

Els nostres comptes s’auditen
anualment per Forward Economics,
S.L.P. i, a més, disposem del segell
d’“ONGD Acreditada” que concedeix
la Fundación Lealtad 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 69% dels fons
gestionats per projectes.

2021 (€)

137.159

16.747

Empreses

5.987.170

4.872.333

Instucions

2.681.673

1.877.877

572.870

34.457

Total ingressos privats

12.906.597

11.250.469

Total

20.745.418

19.050.894

Interessos i extraordinaris

6,8%

ADMINISTRACIÓ

81,1%

COOPERACIÓ

3%

CAPTACIÓ

9%

SENSIBILITZACIÓ

9,9%

INSTITUCIONS

0,2%

INTERESSOS I
EXTRAORDINARIS

ESTATAL

18,1%

25,6%

AUTONÒMIC
I LOCAL

EMPRESES

0,1%

HERÈNCIES
I LLEGATS

12,2%

10,7%

UNIÓ EUROPEA

23,4%

PARTICULARS

DESTÍ
Cooperació
Sensibilització
Total missió
Captació
Administració
Total gesó
Total

2020 (€)

2021 (€)

16.527.486

15.516.013

1.894.610

1.726.851

18.422.097

17.242.864

696.578

581.872

1.317.131

1.297.082

2.013.710

1.878.954

20.435.806

19.121.818

Projectes
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
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ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ
I LA CIUTADANIA GLOBAL

2021

INFORME ANUAL

Des d’Entrecultures vam doblar els nostres esforços per exigir una
resposta urgent: vam presentar l’informe “Recuperar l’ajuda a
l’educació. Una trucada d’emergència” per a demanar al Govern
espanyol un gir en la política de cooperació que no ha deixat de
patir retallades des del 2008. Vam participar a les mobilitzacions
de a Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació per reivindicar les
#MilMillonesdeVoces, l’educació de les quals es va veure afectada
per la pandèmia. Igualment, en el marc de la nostra campanya de
tornada a l’escola, “La cadira vermella”, vam iniciar la publicació
d’una sèrie d’informes enfocats als col·lectius amb més desavantatge:
amb el primer, “Sistemes educatius interculturals. Per no deixar
ningú enrere en temps de la covid‐19”, volíem incidir en la
necessitat d’una educació decolonial, respectuosa, lliure d’estereotips
i significativa per a totes les cultures presents en un territori.
A través del Programa d’Educació en Emergència continuem donant
resposta als efectes de la COVID a 21 països de l’Amèrica llatina

i Àfrica, on arribem a 174.972 persones. Amb l’objectiu de propiciar
una recuperació precoç d’aquelles economies més castigades per la
crisi sanitària, apostem decididament per la Formació per a l’ocupació
a través de grans propostes regionals com la d’Inditex i d’altres, més
específiques, com la d’AECID a Bolívia. Una altra línia de treball
destacada va ser la de l’Educació Inclusiva, en el marc de la qual vam
posar en marxa el programa Educar és Incloure a 26 centres
educatius de Fe y Alegría a Bolívia, Perú i Equador.
A Espanya vam contribuir a la
reducció de la bretxa digital
facilitant connexions i dispositius
a 3.245 estudiants dels centres
educatius amb els quals treballem.
A més, amb la col·laboració
d’Accenture, vam treballar amb
EDUCSI, el Sector Social de la
Companyia de Jesús i ràdio ECCA,
per a què joves que cursen formació professional bàsica desenvolupin
les competències necessàries per incorporar‐se al mercat laboral o
per continuar estudiant. Juntament amb la Fundació Amoverse, vam
crear la campanya Soy Cometa, a través de la qual donem visibilitat
i suport a la seva activitat amb nenes i nens en contextos de
vulnerabilitat a Madrid. A més, vam convocar, juntament amb Alboan,
InteRed i Oxfam Intermon les primeres Jornades del Movimiento 4.7,
el qual pretén articular diversos actors per millorar l’educació a
Espanya a través de la consecució de la meta 7 de l’ODS 4.

L'any 2021 es va assolir la xifra de 89,3 milions de persones
desplaçades per la força a causa de conflictes, fam o violacions
dels drets humans. D’aquestes, el 68% procedia de 5 països: Síria,
Veneçuela, Afganistan, Sudan del Sud i Myanmar.
Amb motiu del 10è aniversari de la guerra de Síria, ens vam
mobilitzar per demanar a la comunitat internacional suport renovat
per a un país immers en una crisi extrema, així com per a països
veïns que es troben gairebé al límit de la seva capacitat d’acollida.
Es va elaborar també l’informe “Escuelas que protegen”, sobre la
resposta del Servei Jesuïta als Refugiats (JRS) en el marc del conveni
que tenim amb l’AECID per a l’atenció educativa a nens i nenes siris
refugiats al Líban.
A l’Àfrica vam seguir amb la nostra tasca amb les grans crisis
oblidades (Sudan del Sud, R.D. del Congo, Etiòpia, Burundi...)

i vam reforçar la nostra resposta a la costa Nord del Marroc.
A Veneçuela, 5,6 milions de persones s’havien vist forçades a fugir
atesa una crisi socioeconòmica profunda i l’extrema vulnerabilitat
experimentada al país. De la mà de JRS i amb el suport d’Inditex, es
va iniciar el programa “En las Fronteras de América del Sur”, centrat
en l’acompanyament jurídic, psicosocial i humanitari de les persones
migrants i refugiades de Veneçuela, Colòmbia, Equador i Brasil.
Juntament amb Alboan i el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) vam fer
visible la realitat de la infància i l’adolescència que migra sola a través
de la frontera vertical mexicana i de la frontera sud espanyola amb
la publicació de l’informe “La desprotecció de la infància no
acompanyada a la frontera”. A més, vam seguir amb atenció les
negociacions sobre el nou Pacte Europeu de Migració i Asil,
plantejant alternatives més respectuoses amb els drets humans.
Conscients de la duresa de totes aquestes realitats, des de la
campanya Hospitalitat vam voler convidar la societat a solidaritzar‐se
un any més amb les persones migrants i refugiades a través de la
iniciativa #SumomiCamino i l’adhesió al Pacte per a la Hospitalitat
i la Inclusió. En l’àmbit educatiu i en el nostre treball per la Ciutadania
Global, gràcies a projectes ja consolidats com Mirades que Migren
–i d’altres més recents com la iniciativa CHANGE, juntament amb
Alboan i els nostres socis europeus–, vam dur a terme accions per
formar, sensibilitzar i promoure la convivència intercultural entre
milers de joves i docents.

PROMOCIÓ DE L’EQUITAT DE GÈNERE

FOMENT D’UNA JUSTÍCIA SOCIOAMBIENTAL
LA PANAMAZÒNIA ÉS
UN ECOSISTEMA CLAU
QUE CAL TENIR EN
COMPTE EN LA LLUITA
CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC.
I és allà on concentrem bona part dels nostres esforços i recursos
els darrers anys. En consonància amb la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM) i juntament amb el Servei Jesuïta Panamazònic (SJPAM),
Fe y Alegría, l’Equip Itinerant del Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) i el Servei Agropecuari per a la Investigació i Promoció
Econòmica (SAIPE), la nostra tasca es centra a defensar els drets de
les poblacions indígenes, facilitar propostes educatives interculturals
i bilingües, impulsar projectes productius sostenibles i oferir ajuda
humanitària a les famílies migrants indígenes, durament afectades
per la crisi econòmica i, més recentment, per la pandèmia del
coronavirus.
Sobre això, el 2021 vam iniciar una campanya de recollida de firmes
per demanar al Govern espanyol que fes pressió per alliberar les
patents farmacèutiques i que la vacuna contra la COVID‐19 fos
accessible també pels països més empobrits.

Una altra de les nostres accions
principals en matèria de justícia
socioambiental és el Programa
Work 4 Progress‐Perú, que duem
a terme amb el suport de la
Fundació ”La Caixa” i en
col·laboració amb CCAIJO, SAIPE,
Fe y Alegría Perú i Fundació AVSI.
Aquesta proposta s’enfoca a
fomentar l’ocupació i la generació
d’ingressos entre dones i joves
indígenes a través d’estratègies
innovadores i sostenibles. El 2021
va finalitzar la fase 2 del Programa,
en la qual van participar un total
de 2.107 persones.
De fet, les empreses tenen una gran responsabilitat en la protecció
del medi ambient. Amb la finalitat de procurar que les entitats evitin
les conseqüències negatives de la seva activitat i n’assumeixin
l’impacte sobre les persones i el planeta, el juny de 2021 va veure la
llum la Plataforma per Empreses Responsables, integrada per més de
570 organitzacions de la societat civil entre les quals hi ha Entrecultures.
A més, vam renovar les nostres línies directrius de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC) i vam llançar “Recicoles”, un programa de
reciclatge de material d’oficina a través del qual es recapten fons per
a la nostra acció a l’Amazònia.
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EL 2021 NO VAM
PODER PASSAR PÀGINA.
LA COVID-19 SEGUIA
CAUSANT ESTRALLS,
ENTRE ALTRES, EN
L’EDUCACIÓ.

DEFENSA DE LES PERSONES REFUGIADES
I MIGRANTS
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GARANTIA DEL DRET A L’ EDUCACIÓ

LA CONTINUÏTAT DE
LA PANDÈMIA DURANT
EL 2021 VA SEGUIR
EMPITJORANT LES
REALITATS D’INJUSTÍCIA
QUE PATEIXEN DONES
DE TOT EL MÓN.
Només durant aquest any, 243 milions de dones van patir violència
física o sexual. La bretxa salarial respecte dels homes va créixer fins
al 16% de diferència per la mateixa feina o, fins i tot, per feines de
més responsabilitat. A més, s’estima que 11 milions de nenes
podrien no tornar a l’escola, un retrocés de 20 anys respecte de les
fites aconseguides en pro de l’educació que agreujarien encara més
la crisi educativa ocasionada per la pandèmia.
Des d’Entrecultures hem seguit impulsant els nostres programes
d’educació i transformació social, especialment en els contextos
de més vulnerabilitat, per continuar creant la societat amb igualtat
d’oportunitats en què somniem. El 2021, en el marc del nostre
programa La LLUM de les NENES, vam acompanyar un total de
18.070 nenes de 12 països d’Amèrica Llatina i Àfrica a través de
projectes d’atenció psicosocial, tallers d’autoestima, cursos de
capacitació en salut i higiene menstrual, accions de sensibilització

comunitària i formació virtual a docents per a la prevenció
i identificació de la violència. A més, amb motiu del Dia Internacional
de la Nena, vam posar en marxa la iniciativa global Sanes i Salves,
amb l’objectiu de reivindicar i defensar el dret de les nenes de viure
segures i lliures de violència. La ciberacció es va replicar des de
diversos punts del planeta i va generar una gran onada de sororitat.
El Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital
Femenina vam denunciar que la COVID estava frenant els progressos
relatius a la protecció de les nenes i l’eliminació d’aquest tipus de
pràctiques danyoses, així com el matrimoni infantil, precoç i forçat.
Un missatge que es va recordar també en el marc de la 65a reunió
de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW65)
de Nacions Unides, on joves de la Xarxa Generació 21+ van tenir
l’ocasió de participar.
Salma Khalil, des del Txad;
Yenny i Robersi, des de República
Dominicana; Vicky, des de
Colòmbia, i Cristina, des de
Madrid, ens van recordar amb
motiu del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, que,
malgrat totes les adversitats a
què s’enfronta aquest col·lectiu, les dones són capaces d’esquivar
els obstacles i construir‐se un futur amb determinació i valentia.

