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I PRESENTACIÓ
En aquest document es presenta la memòria anual 
d’EMMCI ONG, per a l’exercici del 2020. A continuació 
podreu trobar tota la informació relacionada amb el 
projecte PAZífico Chocó: qui forma part, de quina manera 
ens organitzem, quins son els nostres valors, com duem a 
terme la gestió econòmica de l’entitat, les activitats 
organitzades, els canvis realitzats enguany, etc.  

En aquest sentit, cal destacar el que ha suposat la 
pandèmia de la COVID-19 per a l’entitat, atès que aquesta 
ha afectat a la planificació inicial del curs i, al mateix temps, 
ha afectat a tres dels quatre trimestres d’aquest any. 

En primer terme, és important ressaltar que la primera 
decisió presa davant la situació de pandèmia que va 
esdevenir al mes de març, va ser la de no realitzar el viatge 
de l’equip de persones voluntària al mes d’agost, tant per la 
incertesa de la situació, com per no poder-ho fer amb les 
garanties que considerem necessàries, tant des del punt de 
vista formatiu com sanitari i per responsabilitat, tal i com es 
va explicar en el comunicat emès a inicis de la pandèmia. 

En segon lloc, destacar que una persona de l’entitat, es 
trobava a la comunitat de Marriaga quan es va iniciar la 
pandèmia i degut a la situació hi va ser durant 7 mesos. 
Aquest fet ha suposat aprendre, compartir i conviure amb 
la comunitat, generant-se un vincle que ha permès poder 
conèixer i acompanyar projectes que es duen a terme a la 
comunitat. 

En aquest sentit, el fet d’estar presents en una comunitat 
durant diversos mesos, juntament amb els aprenentatges 
duts a terme en la implementació del projecte en els 
darrers dos anys, la formació contínua que duem a terme 
com a entitat i que ja estàvem en un procés de debat 
ideològic, metodològic i de paradigma en la mirada sobre 
el projecte, la situació de pandèmia ens ha permès trobar 
l’espai de diàleg en el que hem pogut dur a terme el canvi 
en el projecte que consideràvem necessari, deixant enrere 
pràctiques que actualment no veiem adequades i corregint 
els que consideràvem erròni en el projecte. 

Així doncs, a continuació es presenta una memòria 
d’activitat que recull aquest canvi de mirada, tant des de la 
missió i els valors de l’entitat, com des de les activitats que 
s’han dut a terme enguany. 
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IDEARI

L a m i s s i ó d e l ’e n t i t a t é s 
l’acompanyament en projectes 
locals i comunitaris de països 
del sur global, amb l'objectiu 

d ' a c o n s e g u i r l a m à x i m a 
autogestió i autonomia en el 

lideratge d’aquests per part de la 
població local. Son projectes enfocats en 

l’educació (formal i no formal), el medi ambient, les 
dones, el gènere i la cultura. 

EMMCI és una associació sense 
ànim de lucre fundada l’any 1995 

per estudiants i professorat de la 
Universitat de Barcelona. En el 
seu recorregut ha passat per 
països com Nicaragua i El 
Salvador, essent en aquests 

moments Colòmbia el país 
d’acció.  

Actualment l’equip d’EMMCI és totalment 
nou i impulsat per una antiga voluntària de l’entitat, 
que va participar en el projecte a El Salvador a l'estiu 
del 2007. Constituint-se la nova junta al gener del 2018.  

A partir de llavors, l’estructura de l’entitat és 
horitzontal i es treballa des de la participació, la co-
creació i la construcció conjunta com a base de treball; 
es tracta d’un model d'acció-participació i on la base 
és la complementarietat entre perfils, cada persona 
pot aportar els seus coneixements. També cal tenir en 
compte, que la creació del projecte està en constant 
construcció i revisió. 

D’altra banda, cal esmentar que EMMCI ONG és una 
entitat petita, autogestionada i totes les activitats son 
de caràcter voluntari. Cada persona assumeix les 
responsabilitats que vol i creu que podrà assumir i 
totes les decisions es prenen per unanimitat en 
assemblea.  

Per últim, l’organització treballa a partir de comissions, 
com poden ser: economia, gènere, esdeveniments i 
marxandatge, formació, subvencions, etc. També hi ha 
grups de treball específics per als diferents projectes 
locals que s’acompanyen.

EMMCI

MISSIÓ

L ’ e d u c a c i ó c o m a e i n a 
transformadora de la societat. 

La formació permanent: 
d e c o n s t r u c c i ó d e l a 
blanquitud,  autocrítica i 
revisió constant del síndrome 

de sa lva dores b lan ques , 
feminisme       interseccional, 

imatge a les xarxes socials , 
subvencions, models de cooperació, etc. 

La sostenibilitat, el respecte i la cura del medi 
ambient de forma transversal en tot allò que duem a 
t e r m e a l ’e n t i t a t , a i x í c o m l a p r o m o c i ó i 
acompanyament de projectes comunitaris que vetllin 
per aquest fi. 

La cultura com a tret d’identitat i de cohesió social 
dels territoris, així com l’intercanvi cultural i la 
promoció de les cultures afrocolombianes i catalanes 
als territoris. 

El gènere: l’empoderament i la visibilització de les 
dones en els diferents projectes i accions que du a 
terme i/o acompanya l’entitat.

VISIÓ

Horitzontalitat 
en l’organització

Feminisme

Antiracisme

Treball 
interdisciplinar:  

pluralitat de perfils

Coresponsabilitat i 
compromís

Transparència

Coherència

Sostenibilitat

Creació en xarxa i   
 treball comunitari

Participació

VALORS



EQUIP PAZífico Chocó

Aquest equip treballa en el projece 
“PAZífico Chocó” i en les diferents activitats 
que organitza l’entitat. 

Funciona en comissions de treball, presa 
de decisions en assemblea i s’organitza de 
la següent manera: 

BARCELONA 
• Equip EMMCI (junta directiva) 

• Equip de persones voluntàries 

• Persones col·laboradores 

COLÒMBIA 

• COCOMAUNGUIA (Organització Copart) 

• Equip EMMCI a Colòmbia 

• Equip de sensibilització a Bogotà 

• Persones col·laboradores

JUNTA DIRECTIVA

Està constituïda per un grup de dones de 
diferents disciplines i formacions relacionades 
amb l’àmbit educatiu: mestres d’educació 
infantil i educació especial, educadores i 
integradores socials, administratives de 
centres educatius i altres. 

El funcionament de la junta es caracteritza 
per l’organització en comissions de treball i la 
presa de decisions en assemblea.  

L’actual junta directiva  es va formar al gener 
del 2018 amb les membres següents: 

PRESIDENTA: Mariona Lobo 

VICEPRESIDENTA: Paula Casanova 

SECRETARIA: Belén Haffner 

TRESORERA: Anna Calvo 

VOCALS: Sara Serrano i Marta Malet 

* 100% dones

ORGANITZACIÓ

DADES DE 
L’ENTITAT

• NIF: G60800356 

• Raó Social: EMMCI ONG (Associació d’Educadors/es i Mestes 
Multidisciplinaris per a la Cooperació Internacional 

• Nº de Registre al Registre d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia: 318 

• Nº de registre a l’ACCD: 740 

• Any de creació: 1995

3

MEMÒRIA 2020  
EMMCI ONG

EMMCI



4

MEMÒRIA 2020 
EMMCI ONGEQUIP 

HUMÀ CATALUNYA

MARIONA LOBO 

P r e s i d e n t a i v o l u n t a r i a 
d’EMMCI ONG i responsable 
del lideratge del projecte a 
Barcelona i responsable de la 
comunicació amb Colòmbia i 
amb els diferents projectes que 
s’hi duen a terme. Actualment 
gestiona també les xarxes socials i 
forma part de diferents comissions de 
treball, com per exemple: economia i subvencions.

SARA SERRANO 

Vocal i voluntària d’EMMCI ONG. Forma part del grup de treball de gènere.

ANNA MERCHÁN 

Voluntària d’EMMCI ONG. Durant el 2020, ha col.laborat en la gestió de les xarxes socials i 
liderat la comissió de treball d’esdeveniments. Forma part també dels grups de treball 
de subvencions i del projecte “Casa de Colores”.

MERITXELL LAFUENTE 

Voluntària d’EMMCI ONG. Durant el 2020 ha format part de les comissions de 
treball de gènere i esdeveniments.

* L’equip EMMCI ONG a Barcelona està format per un 100% de dones.

PERSONES COL·LABORADORES A CATALUNYA: 

Actualment hi ha activa una comissió de treball entorn a l’elaboració d’una 
exposició sobre el projecte PAZífico Chocó (40% dones i 60% homes) i 

formada per la Mariona Lobo, la Marta Cortina, el Victor Malràs, el Bernat 
Casso i el Ricard Lobo.

Tal i com s’ha dit 
anteriorment, EMMCI ONG és una 

entitat petita i autogestionada i el 100% de les 
persones que en formen part son voluntàries. 

En aquest sentit, cal dir que l’aportació de cada 
persona a l'entitat, és en base a la seva 
formació i trajectòria a nivell personal i 

professional.
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NEIR CORTÉS 

Voluntari i responsable de l’organització, la seguretat i la logística del projecte 
a les comunitats i líder del projecte “Canotaje un futuro mejor”.

YERLADYS PALACIOS 

Voluntària i responsable pedagògica i de gènere del projecte. Líder del 
projecte “Casa de Colores”. 

RAFAEL CUESTA 

President de l’entitat Copart: Cocomaunguia (Consejo Comunitario Mayor del Bajo 
Atrato).

COLÒMBIA

FERNEY LOBÓN 

President del Consejo Comunitario Menor de Marriaga, líder del projecte “Casa 
de Colores”, professor de dança del projecte “Caderas sin control” i 
vicepresident de l’associació AGUPLAMUME (Guardianes del Planeta para un 
mundo mejor).

LUZ MARINA CUESTA 

Líder del projecte: “Guardianes del Planeta para un Mundo mejor. El planeta 
pide auxilio” i presidenta de l’associació AGUPLAMUME.

MARIELA CUESTA 

Líder del projecte: “Casa de colores”.

FRANCIS HELLEN BLANDÓN 

Líder del projecte “Caderas sin control”.

COCOMAUNGUIA (Consejo Comunitario Mayor del bajo Atrato, Unguía, Chocó) és l’organització copart del projecte. 
És el consell que administra i dirigeix les comunitats rurals afrocolombianes de la zona del Bajo Atrato. Els Consejos 

Comunitarios estan reconeguts oficialment sota la Llei 70 de 1993 i tenen poder jurídic per tal d’administrar el 
territori que l’Estat ha reconegut com a propietat col·lectiva de les comunitats ètniques.  

Les seves funcions són diverses, com ara administrar les terres de propietat col·lectiva adjudicades, delimitar i 
assignar àrees, vetllar per la conservació i protecció del territori, la preservació de la identitat cultural i ètnica, 

l’aprofitament i conservació dels recursos naturals i la mediació i conciliació dels conflictes interns que puguin 
sorgir.  

L’assemblea General és la màxima autoritat i està formada per un representant legal i els vocals de cada comunitat, 
votats i registrats en el cens intern.  

Sense l’aprovació del COCOMAUNGUIA no es pot aplicar cap projecte a la zona.

EQUIP 
HUMÀ
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13 persones, de les quals 
més de la meitat son dones 
(53%).

TREBALL  
EN XARXA

BASE 
SOCIAL

XARXA

CJB (Consell de Joventut de Barcelona): S’han realitzat formacions.  

TAULA CATALANA PELS DRETS HUMANS I LA PAU A COLÒMBIA: EMMCI ONG està vinculada 
Taula Catalana com a entitat observadora, aquest any 2020 hem participat de la reunió plenària del 
mes de gener. Posteriorment, amb la situació provocada per la COVID-19 només s’ha fet una plenària 
més durant el mes de novembre en la que no vam poder assistir.  

ATENEU POPULAR “LA BUGADERA”: Projecte assembleari i autogestionat d’Horta que té 
l’objectiu d’oferir un espai on realitzar activitats, formacions, sensibilització, reivindicació i esdevenir un 
punt de trobada pel barri, obert a totes entitats i veïnes d’Horta i les seves rodalies. En aquest sentit, 
s’ha mantingut la relació entre les dues entitats per tal d’organitzar conjuntament els vermuts 
musicals. La Bugadera d’Horta ha facilitat els espais, la barra i el personal de barra, EMMCI ONG s’ha 
encarregat del menjar que s’ofereix i els artistes que participen de les trobades. 

AGUPLAMUME (Asociación de Guardianes del Planeta para un Mundo Mejor): És una 
associació creada al 2020 per un grup de persones de la Comunitat de Marriaga (Unguía, Chocó). Té 
com a objectiu i finalitat la cura del medi ambient, dels rius, llacs i mars del territori. S’han establert 
reunions conjuntes per tal de generar xarxa i donar a conèixer el projecte, i s’ha acompanyat en el 
procés de disseny i redacció del projecte de l’entitat. 

FUNDACIÓN COLOR Y ESPERANZA: És una organització Chocoana, dirigida per una dona 
d’Unguia. L’organització sense ànim de lucre, cerca en cadascuna de les seves accions, la 
transformació inclusiva de la societat chocoana, prenent com a base l’ésser i la seva incidència en 
cadascun dels seus àmbits des de la infantesa. És un projecte social que vol ser autosostenible, 
inclusiu, coherent i que perduri en el temps. S’ha establert el vincle amb aquesta Fundació a través 
d’un treball col·laboratiu en el projecte de la “Casa de colores”.

CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona):  
Com a associació juvenil inscrita en el cens del CRAJ hem fet ús d’alguns dels 
recursos que ofereix, com ara els cicles de formació i els espais cedits per a 
activitats obertes, com les xerrades informatives. Es valoren positivament els 
recursos aprofitats i es segueixen tenint en compte les formacions i càpsules que 
s’ofereixen.



 GÈNERE

1. Formació en lideratge comunitari i 
feminisme (impartit per la Unidad de Víctimas 
de Colòmbia i la Universitat d’Antioquia) de 4 

dones que lideren els projectes. 

2. Una de les dones que lidera el projecte, ha 
format part durant el 2020 del Consell 

comunitari menor de la comunitat de Marriaga. 

3. Els 3 homes que formen part i lideren 
projectes, han participat en formacions en 

relació al gènere i femenisme (des de la 
Unidad de Víctimas de Colombia).

Com a entitat considerem que cal 
tenir estratègies i mecanismes 
per ta l de considerar les 
diferents condicions, situacions 
i necessitats de les dones i 
h o m e s d e l ’e n t i t a t i l e s 
persones vinculades amb els 

projectes amb els que treballem. 
En aquest sentit, estem treballant per 

tal de ser transversals i integrant la perspectiva de 
gènere en tot allò que fem. 
A nivell estratègic, actualment estem redefinint el 
projecte i les bases de l’entitat, incloent la 
perspectiva de gènere en el nostre ideari. Així 
mateix, estem treballant en la revisió dels nostres 
materials com de la pàgina web i les xarxes socials. 
En relació a l’estructura interna, les persones de 
l’entitat estem formades i sensibilitzades en igualtat 
de gènere.  
Pel que fa a l’impacte extern, treballem per tal que la 
nostra comunicació sigui inclusiva en els materials 
de difusió, així com a tots els nivells dels projectes.  
També procurem que els projectes amb els que 
col·laborem i que son liderats per a les persones 
locals de les comunitats, incloguin, la perspectiva de 
gènere.  

1.E s t a b l i r u n p r o t o c o l d e 
comunicació inclusiva. Tot i que 

fem ús del llenguatge inclusiu, 
creiem necessàri establir un 
protocol.  

2. E s t a b l i r i d i s s e n y a r 
estratègies i accions concretes al 

territori, amb la iniciativa i el 
lideratge de la comunitat.  

3. Millorar i ampliar la perspectiva de gènere en el 
disseny i avaluació dels projectes.  
4. Ampliar la recollida de dades, fins ara segregada 
per sexes. 
5. Continuar amb la formació permanent de les 
persones de l’entitat.

COM HO 
VEIEM

GÈNERE 
AL 2020

A COLÒMBIA

1. Formació: Participació en la càpsula formativa: 
Caminen cap al feminisme del CRAJ. 

2. Participació en el XVI Fòrum contra les 
violències de gènere, organitzat per la Plataforma 

Unitària contra les Violències de Gènere.

A CATALUNYA

1. Hem inclòs la recollida de dades segregades 
per sexe. 

2. La redacció s’ha fet amb llenguatge inclusiu. 

3. Acció al territori: no s’ha pogut treballar 
profundament amb les dones lideresses dels 
projectes en relació al gènere, tot i que s’han 

tingut debats i converses durant el 2020 amb la 
Yerladys Palacio i la Mariela Cuesta sobre 
algunes propostes de projectes, com per 

exemple: “mujeres ahorradoras”, un projecte 
d’autonomia econòmica per les dones 

(pendent de disseny).

EN RELACIÓ AL 
PROJECTE

QUÈ 
QUEDA 
PER FER

MEMÒRIA 2020 
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GÈNERE A COLÒMBIA
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Chocó

El projecte “PAZífico Chocó” 

és el resultat d’un treball 
c o n j u n t e n t r e e l 

COCOMAUNGUIA i EMMCI i es 
realitza a la zona del Chocó, en 

cinc comunitats afrocolombianes que conformen 
el COCOMAUNGUIA, especialment castigades pel 
conflicte armat que v iu e l país i de les 
organitzacions al marge de la llei que dominen el 
territori.  

A més, un altre dels trets diferencials d’aquestes 
comunitats és que són de difícil accés, a la majoria 
només s’hi pot arribar per aigua, riu o mar. 
Aquestes dues característiques que descriuen la 
realitat del territori fan que hi hagi una dificultat 
molt específica d’arribada de recursos a la zona, fet 
que repercuteix directament en els Drets 
Universals de la població. 

D ava n t d ’a q u e s t a s i t u a c i ó d ’ i n j u s t í c i a i 
vulnerabilitat, apostem per contribuir en la 
transformació d’aquesta realitat a través de la 
l’empoderament comunitari i l’acompanyament a 
projectes i iniciatives locals. 

L ’ o b j e c t i u p r i n c i p a l d e l 
projecte “PAZífico Chocó” és 
contribuir a la construcció de 
PAU al municipi d’Unguía, 

Chocó (COLÒMBIA), tenint en 
compte quin és el moment de 

post conflicte que viu el país i la 
situació de la pandèmia de la COVID-19 que ha 
augmentat les desigualtats socials en les zones 
rurals de Colòmbia. 

PRESEN 
TACIÓ

Durant aquest 2020 s’han 
realitzat canvis significatius 
en el projecte que han estat 
fruit del treball, la formació i 
d e c o n s t r u c c i ó d e l e s 
persones membres de l’equip 

i l’avaluació duta a terme durant 
els darrers dos anys.  

Els canvis principals son en base a tres 
conceptes: 

- Assistencialisme. Amb l’avaluació dels últims 
dos anys, s’ha pogut constatar que el projecte no 
té continuïtat en el moment en que l’entitat 
desapareix del territori, atès que es tracta d’una 
proposta externa a les comunitats i que prèn 
una perspectiva asistencialista.  

- Paternalisme. A banda de ser un projecte 
assistencialista, era paternalista, les persones de 
les comunitats no éren el centre. Des de l’entitat 
se les sitúava al centre però no eren les líders del 
projecte. 

- Perpetuació de la supremacía blanca i 
síndrome de salvació blanca. Les accions 
dutes a terme eren perpetuadores de la 
supremacía i salvació blanca, en tant que les 
persones blanques estaven al centre de l’acció 
(tallers duts a terme per les voluntàries 
catalanes, per exemple). 

 

Creiem en l’educació com a 
eina transformadora de la societat i 

la defensem com l’arma més 
poderosa que podem utilitzar per 

canviar el món, tal i com va dir  
Nelson Mandela.

CANVIS

OBJECTIU
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Millorar les condicions educatives 
(formals i no formals) de les 

comunitats que formen part del 
COCOMAUNGUIA.

Augmentar l’empoderament local i 
comunitari a través de 

l’acompanyament en la 
implementació de projectes locals 
liderats per persones autòctones.

OBJECTIU 
ESPECÍFIC

LIDEATGE 
DEL PROJECTE

Creat i liderat principalment per 
l’equip de Catalunya, acordat 
posteriorment amb l’equip de 

Colòmbia. 
Activitats liderades per l’equip de 

voluntàries que viatja. 

L’equip de Catalunya deixem de 
posar-nos al centre i passem a tenir 

una posició de suport. 
Les persones de les comunitats 
lideren els seus projectes, son el 

motor actiu principal.

EL VIATGE
És l’acció principal. Sense el viatge 

no hi ha projecte. Les accions es 
realitzen durant el viatge.

Se seguirà viatjant si la situació de la 
COVID-19 ho permet, tanmateix, el 

viatge no serà necessari per a la 
implementació dels projectes, ni per 

poder donar suport des de Catalunya.

S'estableix la comunicació amb 
l’equip de Colòmbia en els moments 

previs al viatge de les persones 
voluntàries de Catalunya per 

organitzar la logística, transport, 
allotjament, etc.  

Durant el mes d’implementació la 
comunicació és fluida entre EMCCI i 

el COCOMAUNGUIA.

El treball on-line i les millores de 
connexió en algunes comunitats 
permeten fer reunions de treball 

conjuntes entre COLÒMBIA i 
CATALUNYA, això genera espais 

compartits que fins ara eren 
complexos si no es donaven de 

forma presencial.

LA 
COMUNICACIÓ

DESTINACIÓ 
DELS FONS 

ECONÒMICS

La recerca de fons econòmics es 
centra principalment en la 

reducció de costos per al viatge 
de les persones voluntàries, a més 
a més de les despeses anuals que 

suposa el manteniment de 
l’entitat.

La recerca de subvencions i fons 
econòmics serà principalment per a 

col·laborar amb els projectes locals. Si 
finalment es viatja, es buscarà 

finançament a part, per tal de reduir 
costos de viatge. Es mantenen les 

despeses de manteniment de 
l’entitat. 

PAZífico 
Chocó

CANVIS ANTIC PROJECTE NOU PROJECTE
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ANTIC PROJECTE NOU PROJECTE

L’educació és el principal eix de 
treball.

S’amplien els eixos de treball i 
s’acompanyen projectes que 

tractin els següents eixos: 
Educació, infància i adolescència 

Gènere i dones 
Medi ambient 

Cultura

EIXOS DE 
TREBALL

Seguim treballant per deconstruir constructes socials, culturals i històrics 
com: el síndrome de salvadores blanques, l'assistencialisme, el 

colonialisme, el racisme, feminisme, igualtat de gènere, etc. 
Formar part de l'equip de persones voluntàries implica una formació i una 

revisió profunda.

ASPECTES QUE ES MANTENEN

FORMACIÓ, 
REFLEXIÓ I 

DECONSTRUCCIÓ 
PERMANENT

Durant els viatges, organitzem una trobada de mestres i agents 
educatius de tot el municipi. L'objectiu és que puguin compartir 

experiències, bones pràctiques, inquietuds i problemàtiques. 
Mantindrem aquesta acció durant els nostres viatges, amb l'objectiu final 

que si segueix existint l'interès, d'alguna entitat local els lideri.

DEBATS 
PEDAGÒGICS

Durant els viatges, es fa ús de les eines de participació comunitària per tal 
de recollir les opinions, reflexions i necessitats detectades per la població 

de les comunitats.

ÚS DE LES 
EINES DE 

PARTICIPACIÓ 
COMUNITÀRI

PAZífico 
Chocó

CANVIS



VERMUT MUSICAL 
2 de febrer de 2020

A la bugadera d’Horta i amb la col·laboració de l’actor, ballarí i cantant: Arnau 
Lobo (participació aproximada: 30 persones).

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
5 de febrer de 2020
Xerrada a l’escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues del Llobregat. Es 
realitza una xerrada de sensibilització al grup de 4rt d’ESO sobre 
el volunturisme i el voluntariat internacional.

XERRADES INFORMATIVES PAZÍFICO CHOCÓ 
23 de gener i 15 de febrer de 2020

Xerrades informatives del projecte PAZífico Chocó per tal de donar a conèixer el projecte i començar a crear 
el grup de persones voluntàries:  
 23 de gener de 2020: Espai Jove La Fontana. Assistència: 6 persones (83% dones / 17% homes) 
 15 de febrer de 2020: Espai Jove La Fontana. Assistència: 4 persones (50% dones /50% homes) 
Persones interessades que finalment no poden assistir: 5 persones ( 40% dones / 60% homes) 

CAMPANYA DE NADAL 
Novembre i desembre de 2020
Realització d’un sorteig de la panera de Nadal i venda de calendaris de l’any 2021.

REUNIONS D’EQUIP 
De gener a desembre de 2020

S’han realitzat un total de 9 reunions de l’equip d’EMMCI a Catalunya, la 
participació mitjana ha estat d’un 82%.

FORMACIONS
17 de juny de 2020: Participació en el cicle formatiu Mirades Crítiques "De(construcció) d'imaginaris 
racistes a través de la imatge" organitzat pel grup de formació de la Xarxa BCN Antirumors, amb New 
Voices New Futures (col·lectiu de producció, suport i distribució de films i realitzadors/es afrodiaspòrics). 

21 de juny de 2020: Participació a la primera sessió del cicle Revoltades! del amb el Títol: Fem front al 
volunturisme, repensem el model de cooperació, organitzat pel CJB. 

26 d’agost de 2020: Taller monogràfic de Salvación Blanca de Desirée Bela-Lobedde. 

Novembre de 2020: XVI Fòrum contra les violències de gènere. 

30 de novembre de 2020: Càpsula formativa: Caminem cap al feminisme! organitzada pel CRAJ 

2 i 9 de desembre de 2020: Cicle formatiu: All lives matter? Curs per combatre el racisme a les 
entitats juvenils organitzat pel CRAJ. 

2020: Formació permanent d’una de les persones de la junta a la comunitat 
d’aprenentatge i deconstrucció QUERIDA GENTE BLANCA de la Desiréé Bela-LoBede.
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COLÒMBIA

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
De març de 2020 a octubre de 2020: Assistència a les eines de participació 
comunitària (reunions comunitàries organitzades pel Consejo Comunitario 
menor de la comunidad de Marriaga).

GUARDIANES DEL PLANETA
De març de 2020 a octubre de 2020: Treball conjunt de redacció i disseny 

del projecte GUARDIANES DEL PLANETA PARA UN MUNDO MEJOR. EL 
PLANETA PIDE AUXILIO. Acompanyament en l’obertura de les xarxes socials 
de l’entitat. Amb la presidenta Luz Marina CUesta i el Vicepresident Ferney 
Lobón. 

ECOTURISMO
De març de 2020 a octubre de 2020: Redacció i disseny del projecte MARRIAGA BIODIVERSO i 
presentació del projecte a la convocatòria nacional de premios de COLOMBIA, RIQUEZA NATURAL, 
centrada en Iniciatives per a la  reactivació del turismo de naturalesa. Amb la líder del projecte:  
Francis Hellen Blandón.

CASA DE COLORES
De març de 2020 a octubre de 2020: Treball conjunt de disseny i redacció del projecte amb la Mariela 
CUesta i el Ferney Lobón, dues de les persones que lideren el projecte.  Reunió conjunta amb la 
directora i Fundadora de la Fundació Color y Esperanza, les persones líderes del projecte (Mariela 
Cuesta, Ferney Lobón y Yerladys Palacio).

CANOTAJE: UN FUTURO MEJOR
De març de 2020 a octubre de 2020: Suport en l’inici de la implementació 
dels entrenaments i inscripció dels infants i joves de la comunitat de Marriaga 
en la pràctica de l’esport del piragüisme. 

CADERAS SIN CONTROL
De març de 2020 a octubre de 2020: Suport en l’edició de vídeos i material audiovisual per a 
presentar a la Universitat d’Antioquia, qui dóna suport principal al projecte. 

REGISTRE AUDIOVISUAL
De març de 2020 a octubre de 2020: Suport en l’edició de vídeos i material audiovisual per a 
presentar a la Universitat d’Antioquia, qui dóna suport principal al projecte. 
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El que no hem pogut fer:
Degut a la situació provocada per la COVID-19 no s’han pogut 
realitzar les següents activitats previstes en el pla de treball 2020:

ESDEVENIMENTS
*

VIATGE
FORMACIONS 
PRESENCIALS

REUNIONS 
PRESENCIALS

* Només es pot realitzar un 
esdeveniment i no tots els 
previstos al pla de treball.

ACTIVITATS INFANTILS A MARRIAGA I AL ROTO
De març de 2020 a octubre de 2020: Una persona de l’entitat va participar (com a persona de 
suport) en les activitats organitzades pel Fereny Lobón i la Yerladys Palacios a les comunitats 
de Marriaga i de El Roto, amb la projecció de la pel·lícula infantil “Epic, el mundo secreto” i 
altres activitats infantils de reconeixement del territori, història de la comunitat i propostes de 
millora. 

REFORÇ ESCOLAR
De març de 2020 a octubre de 2020: Durant 3 mesos una persona de l’entitat realitza reforç 
escolar a infants i joves de la comunitat de Marriaga, acompanyant en l’elaboració dels tallers 
que el professorat enviava a l’alumnat durant el temps de no escolarització degut a la situació 
provocada per la COVID-19.  

• 1 mes: Sessions de reforç en lectoescriptura 3h. de dilluns a divendres a una jove amb 
dislèxia (14 anys).  

• 2 mesos: Sessions de 2h., 3 dies a la setmana a 3 infants de 10, 11 i 13 anys (5è de primària).
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ECONÒMIC 
2020

La situació econòmica del 2020 s’ha vist afectada per la situació provocada per la COVID-19 ja que no 
s’han pogut realitzar les activitats previstes de recaptació de fons econòmic (com els esdeveniments). 
Per altra banda tampoc s’ha pogut realitzar el viatge que és la principal font de despeses. Aquests 
factors han permès que l’entitat tanqués l’any amb sense tenir pèrdues i havent retornat el 50% dels 
deutes amb persones de l’entitat que van fer un avançament d’ingressos durant l’any 2019.  
A continuació es presenten les procedències dels ingressos i despeses del 2020 de l’entitat:

Es fa evident la necessitat actual d'augmentar el gruix de persones sòcies per tal de mantenir 
l’associació i poder aportar ingressos als diferents projectes amb els que es vol treballar, ja que la 
situació provocada per la COVID-19 dificulta la realització d’esdeveniments i campanyes de 
socialització presencials del projecte. 



CONTACTE

691911672 (Mariona Lobo)

emmci.ong@gmail.com

www.emmciong.com

@EMMCIONG

EMMCI_ONG

Pg. Fabra i Puig 327 - 329 esc. 1r 4a 
08031 Barcelona

EMMCI ONG
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L’equip EMMCI volem agrair a totes les 
persones que han format part del projecte 
PAZífico Chocó aquest any 2020 i a totes 
aquelles que ens han donat suport, ànims i 
confiança per seguir endavant amb el projecte 
i amb l’entitat. 

Volem fer un agraïment especial a les 
persones que durant l’any 2020 s’han inscrit 
com a persones sòcies a l’entitat, aportant la 
seva quota per a col·laborar amb la construcció 
i manteniment del projecte PAZífico Chocó. 
Així com a totes les persones que han fet una 
donació econòmica puntual per a l’associació.  

Per altra banda, volem també agrair a totes les 
persones i entitats que han col·laborat de 
forma voluntària en algun esdeveniment 
organitzat per EMMCI ONG. Agraïm doncs 
l’ajuda de l’actor, ballarí i cantant Arnau Lobo i 
a l’equip de la Bugadera.  

Ens plau també donar les gràcies a l’escola 
Garbí Pere Vergés d’Esplugues del Llobregat 
per convidar-nos a reflexionar sobre el 
voluntariat amb el seu alumnat de 4rt d’ESO.  

No podem oblidar donar les gràcies a l’equip 
d e p e r s o n e s v o l u n t à r i e s i p e r s o n e s 
col·laboradores que han participat i treballat 
activament amb el projecte PAZífico Chocó i 
que ho han fet en tot moment amb moltes 
ganes, il·lusió i criteri.  

També agraïm molt especialment a les 
persones que lideren els projectes a Colòmbia, 
ja que sense la seva força, confiança i 
emprenedoria no s’haurien pogut realitzar els 
canvis en el projecte.  

I per últim, i per això el màxim agraïment, és 
per a les persones de les comunitats del 
COCOMAUNGUIA.
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