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SENSIBILITZACIÓ PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Des de la seva presentació en 2014, i després
del seu pas per més d’una vintena de ciutats
espanyoles, l’exposició fotogràfica Som
Migrants va arribar aquest any a
Caixafòrum Madrid. En una conjuntura de
rebot a l’entrada de refugiats a Europa, vam
organitzar un seminari entorn dels 
desafiaments i les oportunitats de les 
migracions a les fronteres.

Una altra manera
de contribuir a la
construcció d’una
ciutadania sensible,
capaç de 
preocupar-se pels

problemes d’altres parts del món, han estat els
nostres viatges sobre el terreny amb el 
fotògraf Sergi Cámara i el periodista Chema
Villanueva. Amb el primer vam visitar Etiòpia i
Madagascar, dos països assotats per la
sequera i on el Servei Jesuïta a Refugiats i Fe 
i Alegria, respectivament, treballen en 
condicions extremes acompanyant i defensant

la població local i refugiada. D’altra banda,
Europa Press va visitar els projectes del JRS
que donem suport al Líban, on fomentem la
inserció en el sistema educatiu local dels nens
i nenes refugiats procedents de Síria.

De la mateixa manera que la col•laboració amb
mitjans de comunicació ens ajuda a donar 
visibilitat a causes silenciades, el treball 
responsabilitat social corporativa amb més
de 200 grans i petites empreses ens permet
arribar cada vegada més lluny. En aquesta línia,
vam continuar impulsant el Programa de
“Formació per a l’Ocupació” amb Accenture;
vam renovar el conveni “Educar Persones,
Generar Oportunitats”, després de 15 anys de
treball amb Inditex, durant els quals hem atès a
un milió de persones en 25 països; i vam 
concloure el “Programa de Millora de la
Qualitat Educativa a Amèrica Llatina”, després
de 5 anys d’activitat al costat de la Fundació
Telefònica. Així mateix, durant el 2016 passem
a ocupar la presidència de Fiare Zona Centro i
de l’Observatori de RSC.

COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
I ACCIÓ HUMANITÀRIA
Durant 2016 vam impulsar un total de 168 
projectes de cooperació i acció humanitari a
41 països d’Africa, Amèrica Llatina, Àsia i
Europa. La major part d’aquestes intervencions
es van realitzar conjuntament amb els nostres
socis estratègics Fe i Alegria i el Servei Jesuïta
als Refugiats (JRS), amb qui compartim la 
prioritat de defensar del dret de l’educació de
qualitat en entorns especialment desfavorits.
El 16 d’abril la terra va tremolar en el nord-oest
d’Equador. El sisme es va cobrar la vida de
més de 650 persones i va deixar sense llar a
gairebé 30.000 equatorians. La Companyia de
Jesús es va mobilitzar des del primer minut y
Entreculturas, que porta dècades donant suport
a la tasca dels jesuïtes a Equador, va enviar
fons per col•laborar amb el pla de resposta.

A l’octubre, quan tot semblava tornar a la 
normalitat a Haití després del devastador 
terratrèmol de 2010, l’huracà Matthew va
afectar 2,1 milions de persones. En 
coordinació amb Fe i Alegria, la xarxa d’escoles
es va veure seriosament afectada i vam donar

suport fent una primera fase de distribució de
“kits” d’emergència; a continuació, es va activar
una segona fase de rehabilitació i recuperació 
primerenca de mitjans de vida i infraestructures
educatives.

La celebració de l’ I Congrés Internacional
de Fe i Alegria Àfrica, celebrat al Txad, va
suposar un moment històric per a la Federació
Internacional Fe i Alegria i per al nostre treball
de suport a un moviment educatiu cada vegada
més present en els contextos vulnerables del
continent africà. 

I no podem deixar
d’esmentar la 
guerra de Síria 
i l’enorme 
compromís amb el
seu poble dels
nostres companys

del Servei Jesuïta a Refugiats que, durant 2016,
van romandre ferms en la seva obstinació 
d’acompanyar i defensar la població civil. 

APOSTEM PER LA TRANSPARÈNCIA

Entreculturas va ingressar al 2016 un
total de 15.105.812 euros, dels quals
un 22,2% procedia de fons públiques 
i un 77,8% de la nostra base social de
col•laboradors i fonts privades.

Estatal 1.682.044 1.743.580

Autonòmica i local 2.403.651 1.589.150

Unió Europea 107.117 25.153

Total ingressos públics 4.192.812 3.357.883

Particulars 3.447.227 3.275.419

Empreses 5.467.748 6.059.083

Institucions 2.088.270 2.339.075

Interessos i extraordinaris 105.527 74.352

Total ingressos privats 11.108.772 11.747.929

Total 15.301.584 15.105.812

Origen 2015 (euros) 2016 (euros)

Cooperació 11.897.138 11.555.491

Sensibilització 1.880.268 1.865.238

Total missió 13.777.406 13.420.729

Captació 474.455 511.367

Administració 1.150.447 1.365.320

Total gestió 1.624.902 1.876.687

Total 15.402.308 15.297.416

ORIGEN DELS FONS

El total de fons destinats a 
cooperació en 2016 ha estat 
d’11.555.491 euros, la qual cosa
suposa el 75,5% del total. El 12,2%
s’ha destinat a activitats de 
sensibilització i incidència pública,
reservant un 12,3% per sufragar les
despeses de gestió.

DESTINACIÓ DELS FONS
Destinació 2015 (euros) 2016 (euros)
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A Entreculturas sotmetem la nostra gestió a controls externs com les avaluacions de la Fundación Lealtad i de la Comissió de Seguiment
del Codi de Conducta de la Coordinadora espanyola de ONGD. A més, els nostres comptes són auditats per BDO Auditores, SLP. Tota
aquesta informació pot consultar-se en la nostra web www.entreculturas.org 

www.entrecultures.cat
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