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   PAZífico CHOCÓ

El projecte “PAZífico Chocó” 
és el resultat d’un treball conjunt 
entre Colòmbia i Barcelona i es 
realitza a la zona del Chocó, en 
c i n c c o m u n i t a t s 
a f r o c o l o m b i a n e s q u e 
c o n f o r m e n e l 
COCOMAUNGUIA, especialment 
castigades pel conflicte armat que viu el país. 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. 

Davant d’aquesta situació d’injustícia i vulnerabilitat, apostem per 

contribuir en la transformació d’aquesta realitat a través de 
l’educació tant formal com de lleure, la convivència i 

l’empoderament comunitari. 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. 



E M M C I é s u n a 
associació  sense ànim 
de lucre fundada l’any 
1995 per estudiants i 
p r o f e s s o r a t d e l a 

Universitat de Barcelona. En 
el seu recorregut ha passat 

per països com Nicaragua i El 
Salvador, sent en aquests moments 
Colòmbia el país d’acció.  

Actualment l’equip EMMCI és totalment nou, 
impulsat per dues antigues voluntàries de 
l’entitat que van participar en els projectes a 
El Salvador durant els estius 2006 i 2007. 

La nova junta s’ha constituït el Gener del 2018 
i funciona de forma participativa en què 
tothom pot aportar els seus coneixements. La 
creació del projecte està en constant 
construcció per tant és una creació en xarxa i 
comuna (entre les persones de la junta, i les 
persones voluntàries). Cadascú assumeix les 
responsabilitats que vol i creu que podrà 
assumir, i les decisions es prenen per 
unanimitat en assemblea. 

La missió de l’entitat és la 
creació de projectes  de 
Cooperació Internacional 

per al Desenvolupament 
e n f o c a t s a l a i n f à n c i a i 

l’adolescència en situació de vulnerabilitat, 
treballant a partir de l’educació integral i 
comunitària. 

L’EDUCACIÓ COM A EINA 
TRANSFORMADORA 

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

defensem l’educació en comunitat, entenent 
l’infant com a ser social i integral.  

Posem èmfasi en que aquesta transformació 
es produeix a tots els nivells: infants, 
comunitat i persones voluntàries esdevenen 
tant agents educands com educadors en tot 
moment.  

Per tant, considerem l’intercanvi que es 
genera en tota acció educativa com a eina 
d’aprenentatge i transformació.  

També ens uneix la lluita per la igualtat, pels 
drets dels infants i adolescents, per la PAU i 
per l’EDUCACIÓ. 
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EMMCI

VISIÓ

MISSIÓ

VALORS

RESPECTE cap a l’altre, 
cap a la diferència

PLURALITAT 
en els perfils

PARTICIPACIÓ 
(projecte participatiu)

HORITZONTALITAT 
en l’organització

CREACIÓ EN XARXA 
Tothom aporta

COMPROMÍS

TRANSPARÈNCIA

COHERÈNCIA
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EQUIP 
 HUMÀ

L ’ E Q U I P E M M C I e s t à 
constituït per un grup multidisciplinari 
compost per dones de formacions 
diverses però totes relacionades amb el 
camp educatiu: Mestres d’educació 
infantil i educació especial, educadores i 
integradores socials, administratives de 
centres educatius i altres.  

La junta directiva té la següent estructura: 

    PRESIDENTA: Mariona Lobo 
    VICEPRESIDENTA: Paula Casanova 
    SECRETARIA: Belén Haffner 
    TRESORERA: Anna Calvo 

  VOCALS: Sara Serrano i Marta MaletL’EQUIP DE PERSONES 
VO L U N TÀ R I E S q u e v i a t g e n a 

Colòmbia el mes d’agost es forma 
anualment amb les interessades a 
participar en el projecte.  

Intentem que el perfil de persona sigui 
gent amb formació o experiència 
relacionada amb el camp de l’educació, 
amb experiència en treball en equip, 
que hagin viatjat a algun país amb les 
característiques semblants a Colòmbia, 
persones curioses, actives, creatives i 
amb moltes ganes d’aprendre i 
compartir. 

L’equip de voluntàries rep una formació 
per part de l’equip EMMCI enfocada al 
viatge i col·labora en les activitats 
organitzades per la recaptació de fons 

econòmics. 

   PAZífico CHOCÓ



El Neir Cortés és un pescador de la comunitat de Marriaga, 
esportista d’alt rendiment de piragüisme d’aigües 
tranquil·les, i estudiant del SENA de “Recreación y deporte 
comunitarios”. Col·labora amb el projecte PAZífico CHOCÓ 
amb l’organització, la logística i l’acompanyament del 
grup de voluntàries durant el mes d’aplicació. Gestiona el 
transport, l’alimentació i l’allotjament. 

La Yerladys Palacios és docent en primera 
infància a les comunitats rurals del COCOMAUNGUIA a 

través de la fundació FUNJOTRAVIUN (de Bienestar 
Familiar). És llicenciada en pedagogia infantil i està 
acabant la llicenciatura en Etnoeducació amb èmfasi a les 
Ciències Socials. Col·labora amb el projecte PAZífico 
C H O C Ó a m b l ’ o r g a n i t z a c i ó , l a l o g í s t i c a i 
l’acompanyament del grup de voluntàries durant el mes 
d’aplicació. Gestiona l’allotjament, l’alimentació i tota la 
part pedagògica. 

El Rafael Cuestas és el president del COCOMAUNGUIA i 
les seves funcions son fer de pont de comunicació entre 
la ONG EMMCI i els representants legals de cada 
comunitat que exerceixen la funció de cura i seguretat 
de les persones voluntàries que hi ha a la seva 
comunitat.  

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: 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 registrat en el cens intern.  

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

projecte “PAZífico 
Chocó” és contribuir en la construcció 

de PAU en el municipi d’Unguía, Chocó 

(COLÒMBIA), tenint en compte quin és el 
moment de post conflicte que viu el país. 

Aquest objectiu es vol aconseguir per mitjà de 

l’EDUCACIÓ, un servei públic i un dret 

universal que crea les bases del futur de la 
població. També es vol aconseguir a través de 

l’INTERCANVI DE CULTURA I 
CONEIXEMENTS que es genera entre 

els i les voluntàries i la població de les 
comunitats colombianes, sent aquest 
intercanvi generador d’aprenentatge mutu. 

El projecte pretén contribuir en la millora de 
la qualitat educativa de les escoles rurals 
acompanyant en el procés educatiu integral, 
tenint en compte tant els aspectes acadèmics 
com e ls soc ioem ociona ls , corpora ls , 
ambientals, relacionals, artístics, culturals... 

La finalitat és aconseguir 
una millora en l’ambient 

de convivència escolar 
(i com a conseqüència, en 
la comunitat) i a la vegada, millorar el nivell acadèmic 
per poder generar més oportunitats d’inserció en el 

món laboral.  

Tots aquests factors afavoreixen a la reducció de 
la violència de la població i a la construcció de PAU. 

El viatge 
d’aplicació es 

realitza en el mes 
d’AGOST almenys 
durant tres anys 

consecutius.
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QUÈ 

FEM?

El Chocó és un dels 
Departaments que presenta 
major índex de pobresa de 

Colòmbia, amb problemes tals 
com la marginalitat i la 

violència, la dificultat d'accés a 
l'educació, a la salut i a 
l'habitatge apropiat. En 

conclusió, el Chocó pateix una 
violació dels drets humans més 

bàsics i la major part de la 
població es troba en situació de 

vulnerabilitat.

Més info 
ANNEX

El projecte es realitza a les sis 
comunitats afro colombianes 

que formen el 
COCOMAUNGUIA del 

Municipi d'Unguía, en el 
Departament del Chocó, a 

Colòmbia: 
Marriaga, El Roto, Tumaradó, 
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SUPORT A 
LES ESCOLES 

RURALS

AUGMENT 
DEL MATERIAL 

EDUCATIU

CONVIVÈNCIA 
AMB LES 

COMUNITATS
DEBATS 

PEDAGÒGICS

TALLERS 
COMUNITARIS

Els i les voluntàries conviuen en 
les comunitats durant el mes 

d’agost. La convivència implica 
l’intercanvi cultural i de 

coneixements i el respecte mutu 
per la diferència. 

Voluntàries i docents es 
reuneixen durant una jornada per 

debatre temes pedagògics 
d’interès comú per a la construcció 

de coneixement compartit. 

A través de tallers de treball i 
reflexió, les comunitats fan una detecció 

de necessitats educatives (infraestructures, 
materials, professionals, etc.) i busquen 
possibles solucions per cobrir aquestes 

necessitats i millorar les condicions 
educatives.  

També es treballarà per tal de preservar i 
potenciar la cultura tradicional a través del 

PEC (Projecte Educatiu Comunitari). 

L’equip de persones 
voluntàries treballen a les escoles rurals, 

acompanyen i donen suport als i les 
docents de les escoles. SUPORT: Des del 
sentit complet de la paraula, respectant 

la manera de fer i treballar de cada 
docent i acompanyant amb el que 

s’acordi. 

S’aporten a les comunitats 
materials educatius, didàctics i 

pedagògics recollits en 
campanya solidària al Colegio 

Unidad Pedagógica de Bogotà.

TALLERS DE 
LLEURE

L'equip de persones voluntàries 
prepara tallers de lleure pels 

infants de les comunitats. A través 
de jocs i dinàmiques es treballen 

aspectes com la resolució pacífica 
de conflictes, l’educació 

emocional, la cura del medi 
ambient, l’equitat de gènere, 

l’expressió personal i d’emocions a 
través de l’art, la música, 

l’expressió corporal…

COM?
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   PAZífico CHOCÓJUSTIFICACIÓ

“Al Municipio le faltan procesos de inclusión y participación social para 
consolidar la educación territorial, para que se vincule en la consolidación 
de la paz a través de la formación, programa, proyectos, practica de la 
justicia, democracia, reconciliación, tolerancia y convivencia; dirigida a 
estudiantes y comunidad educativa en general.“ 

Plan de Desarrollo de Unguía, Colòmbia (2016-2019)

Aquest paràgraf, extret del Pla de Desenvolupament de l’Alcaldia del Municipi 
d’Unguía (Chocó, Colòmbia), descriu per si sol la justificació i la necessitat 
d’implementar projectes com “PAZífico Chocó”.  

Les escoles rurals de les comunitats que formen part del COCOMAUNGUIA 
presenten necessitats relacionades amb els nivells acadèmics, la formació del 
col·lectiu docent, la plantilla docent variant i intermitent, la manca de material 
educatiu i infraestructures, el baix coneixement i accés a les noves tecnologies, la 
manca d’activitats de lleure, esport i oci, les dificultats d’accés a l’educació 
superior... a tot això se li afegeix una població desplaçada que conviu amb la 
violència generada pel conflicte armat.  

Aquest projecte no pretén cobrir aquestes necessitats sinó que el seu objectiu és 
empoderar a les comunitats a través de l’educació. Mentre es cobreixen algunes 
de les necessitats plantejades (aportació de materials, tallers de lleure i suport a 
les aules durant un mes), es genera un intercanvi cultural que implica una creació 
en xarxa de coneixements on tothom en surt beneficiat si es manté una actitud 
de respecte envers l’altre.  

“PAZífico Chocó” és l’únic projecte amb el que actualment treballa EMMCI. 
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MATRIU Intervenció Indicadors
Fonts de 

verificació
Hipòtesis

OBJECTIU 
GENERAL

Augmentar la 
qualitat de vida de la 
població del municipi 
d’Unguía, Chocó, 
col·laborant en un 
procés de pau 
sostenible.

La població del Municipi d’Unguía 
viu amb majors nivells de qualitat 
de vida que fa tres anys anteriors. 
S’evidencia un progrés en el procés 
de construcció de Pau.

F.V.1: Entrevistes a 
infants, famílies de les 
comunitats i persones 
docents.  

Les polítiques socials a nivell  nacional, 
departamental i municipal, estan 
orientades a la reducció de la 
violència i la construcció de Pau.

OBJECTIU 
ESPECÍFIC

Millorar les 
condicions 
educatives (formals i 
no formals) de les 
comunitats que 
formen part del 
COCOMAUNGUIA.

En realitzar la implementació del 
projecte (durant tres anys 
consecutius): 
I.O.V.1: Les institucions educatives 
han millorat la seva qualitat 
educativa a nivell integral. 
I.O.V.2: Han augmentat les opcions 
d’educació no formal (educació en 
el lleure).

F.V.1: Reultats 
acadèmics a les proves 
SABER. 
F.V.2: Anàlisis de las 
entrevistes als infants, 
comunitat i docents. 
F.V.3: Conclusions de 
les actes de reunions i 
avaluacions entre 
EMMCI i 
COCOMAUNGUIA.

La implicació de les persones docents, 
així com dels infants i comunitat, és 
favorable per a la consecució de 
l’objectiu, així com la continuïtat 
(durant els mesos en els que no 
s’implementa el projecte). 
Les Institucions educatives, l’Alcaldia, 
Secretaría d’Educació del Chocó i 
Ministeri d’Educació de Colòmbia 
faciliten i s’impliquen en la consecució 
de l’objectiu.

RESULTATS

R.1: Han augmentat 
els recursos de 
personal i material a 
les insititucions 
educatives de les 
comunitats. 

I.O.V.1: Durant el període 
d’implementació del projecte les 
persones voluntàries assisteixen en 
horari escolar a les institucions 
educatives.  
I.O.V.2: Cada any s’han involucrat 
mínim deu persones formades en 
el camp educatiu per participar de 
forma voluntària al projecte. 
I.O.V.3 La quantitat i qualitat del 
material educatiu i pedagògic ha 
augmentat al menys un 5% de la 
quantitat obtinguda pel govern i 
està en bon estat. 

F.V.1: Registre 
d’assistència dels  i les 
voluntàries als centres 
educatius. 
F.V.2: Evidències 
fotogràfiques de la 
presència de les 
persones voluntàries 
als centres educatius. 
F.V.3: Compromís dels i 
les voluntàries. 
F.V.4: Inventari de 
material entregat a les 
comunitats. 

Els materials, transportats en avió i 
llanxa, arriben complets i en bon estat.  
Els i les docents utilitzen el material 
entregat. 
Les condicions climàtiques i les 
condicions de transport i comunicació 
son òptimes per a l’assistència als 
tallers de formació, debats i reunions.  
Els infants de les comunitats 
participen activament dels tallers de 
lleure. 

R.2: Han augmentat 
les opcions d’educació 
no formal a les 
comunitats. 

I.O.V.1: Cada any s’han involucrat 
mínim deu persones formades en 
el camp educatiu per participar de 
forma voluntària al projecte. 
I.O.V.2: Durant el període 
d’implementació del projecte les 
persones voluntàries realitzen 
mínim un taller de lleure a la 
setmana amb els infants i joves de 
la comunitat (seguint les bases 
transversals establertes). 

F.V.1: Registre 
d’assistència dels  i les 
voluntàries als tallers 
de lleure. 
F.V.2: Evidències 
fotogràfiques de la 
presència de les 
persones voluntàries 
als tallers de lleure 
F.V.3: Compromís dels i 
les voluntàries. 

   PAZífico CHOCÓOBJECTIUS
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MATRIU Intervenció Indicadors
Fonts de 

verificació
Hipòtesis

RESULTATS

R.3: Oportunitats 
de creixement 
professional 
disponibilitzades.  

En realitzar el projecte durant 
tres anys consecutius: 
I.O.V.1: El personal docent del 
Municipi d’Unguia, ha assistit 
al menys en dos tallers de 
formació/debat. 
I.O.V.2: S’han realitzat al menys 
dos tallers a l’any 
d’empoderament educatiu 
amb personal docent i famílies 
de les comunitats.

F.V.1: Evidències 
fotogràfiques de 
l’assistència de 
personal docent i 
persones voluntàries 
als debats pedagògics 
de formació. 
F.V.2: Registre 
d’assistència als debats 
pedagògics de 
formació. 
F.V.3: Actes dels 
debats.

Els materials, transportats en avió i 
llanxa, arriben complets i en bon estat.  
Els i les docents utilitzen el material 
entregat. 
Les condicions climàtiques i les 
condicions de transport i comunicació 
son òptimes per a l’assistència als 
tallers de formació, debats i reunions.  
Els infants de les comunitats 
participen activament dels tallers de 
lleure. 

R.4: Enfortiment de 
l’organisme de 
participació 
comunitària. 

En realitzar el projecte durant tres 
anys consecutius: 
I.O.V.1: Realització d’una reunió 
comunitària a l’any amb l’educació 
com a ordre del dia. 
I.O.V.2: Realització de dos tallers 
sobre drets humans.  

F.V.1: Evidències 
fotogràfiques dels 
tallers i reunions 
comunitàries. 
F.V.2: Registre 
d’assistència als tallers i 
reunions comunitàries. 
F.V.3: Actes de les 
reunions i tallers 
comunitaris.  

MEMÒRIA 2017 - 2018  
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   PAZífico CHOCÓOBJECTIUS
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P e l q u e f a a l a 
m e t o d o l o g i a , c a l 

destacar dues idees principals: 
en primer terme, l’avaluació i, en segon, la 
dinàmica cíclica pròpia d’un projecte 
socioeducatiu que es relaciona, al mateix 
temps, amb el concepte d’avaluació i 
d’espiral auto-reflexiu, que ens portaria a 
descriure el projecte amb un model en base 
a l’avaluació-reflexió i l’acció-participació. 

Pel que fa a l’avaluació, com a mètode de 
treball, cal destacar que és allò que ens 
acompanya en els processos, permetent-nos 
entendre a posteriori els resultats i 
contribuint a l’anàlisi dels efectes i l’impacte 
de la intervenció que es porta a terme, tant 
d’allò previst com no previst. 

Al llarg del projecte, hi ha diferents moments 
on es porta a terme l’avaluació: 

Un primer moment és amb l’avaluació 
diagnòstica, que es relaciona directament 

amb la fase d’identificació o diagnòstic que 
es descriu més endavant i que permet 
definir allò que es vol assolir en base a 
l’anàlisi d’una realitat social concreta. 

En un segon moment i, al llarg de tot el 
projecte, es duen a terme diferents 
avaluacions amb funció orientadora i de 
control, quelcom que ens permet veure en 
quin punt ens trobem, les dificultats que 
apareixen, les possibles línies de continuació 
i ens assegura el seguiment de les variables 
que contribuiran a l ’assoliment dels 
objectius. Aquesta avaluació és la que es 
recull en aquesta memòria i que respon al 
primer any d’implementació del projecte, tal 
i com es veu en l’apartat que hi fa referència 
al final d’aquest document. 

Per últim, al final del projecte es realitzarà 
una avaluació final, sumativa, on es recollirà 
tot allò avaluat amb anterioritat i permetrà 
mesurar l’impacte del projecte i l’assoliment 
dels objectius marcats.
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REALITAT 
SOCIAL 

CONCRETA

DISSENY

DETECCIÓ DE 
NECESITATS

PLANIFICACIÓ

IMPLEMENTACIÓ 
(1r any)

IMPLEMENTACIÓ 
(2n any)

CORRECCIONS I 
REDEFINICIÓ

IMPLEMENTACIÓ 
(3r any)

AVALUACIÓ 
DIAGNÒSTICA

AVALUACIÓ 
DE PROCÉS

AVALUACIÓ 
FINAL

CORRECCIONS I 
REDEFINICIÓ

AVALUACIÓ 
DE PROCÉS

AVALUACIÓ 
DE PROCÉS
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Actualment ens trobem en el primer moment de 
correccions i redefinició, després de la implantació 
del projecte el primer any. Hem avaluat el procés, tal i 
com es descriurà en l ’apartat d’avaluació i 
actualment ens trobem en un moment de reflexió i 
redefinició de les línies estratègiques que ens porten 
a l’assoliment dels objectius establerts.

D’altra banda, tal i com hem descrit a 
l’inici, el projecte ve marcat per una 
dinàmica cíclica, que respon, no només a 
l’avaluació del projecte, sinó a l’existència 
del mateix, malgrat ambdós cicles es 
relacionen. 

El projecte Pazífico Chochó segueix una 
dinàmica cíclica que ha aconseguit 
tancar la seva primera volta aquest agost 
de 2018. Com en tot projecte, hem seguit 
les fases habituals per tal de dur a terme 
un projecte adaptat al seu context social, 
polític i cultural, autogestionat i sense 
ànim de lucre. Hem intentat realitzar la 
nostra tasca amb una visió de respecte i 
pluralitat per evitar accions colonialistes, 
per això considerem de vital importància 
la participació de les persones que viuen 
a les comunitats, també d’aquelles que 
conformem l’ONG i de les voluntàries 
que van decidir viatjar a Colòmbia. 
Creiem que la participació activa 
d’aquests agents  genera transparència

i implica un compromís amb la pròpia 
organització i sobretot a nivell social, 
hem procurat que fos un element 
present a totes les fases per les qual ha 
anat passant el projecte al llarg del 2018.  
La nostra manera de fer es regeix 
seguint com a referència les línies i 
bases del projecte que s’han treballat de 
manera transversal tant a Colòmbia, a 
l’hora de dur a terme l’acció del projecte, 
com a Barcelona, abans i després de la 
p a r t i d a d e l g r u p d e p e r s o n e s 
voluntàries.  

A continuació detallem quina ha estat la 
manera, la temporització i la ubicació de 
l’acció del projecte des del seus inicis 
fins a dia d’avui.  
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IDENTIFICACIÓ o 
DIAGNÒSTIC

DISSENY

PLANIFICACIÓ

CERCA DE 
RECURSOS 
FINANCERS

EXECUCIÓ

AVALUACIÓ

És important en el primer any per veure 
la viabilitat del projecte. Un cop iniciat, 
és un procés paral·lel al cicle, és a dir, 

una recerca constant de recursos.



MEMÒRIA 2017 - 2018 
EMMCI ONG

   PAZífico CHOCÓ

15

La fase de planificació és 
molt important, atès que 
permet sistematitzar el 
coneixement obtingut 

prèviament, contemplant els 
mitjans disponibles i la realitat concreta, quelcom 
que permet l’assoliment dels objectius marcats 
mitjançant estratègies concretes i elements 
d’avaluació que permeten la retroalimentació i 
creixement del propi projecte. 
En aquest sentit, cal destacar que la planificació 
ha estat realitzada també amb la participació 
activa dels diferents agents que formen part del 
projecte, fet que contribueix a que el projecte 
s’ajusti a la realitat. 
A partir del gener del 2018, comença la 
planificació prèvia al viatge que ha implicat 
reformulacions d’allò que es pretenia fer, 
intentant analitzar quina era la viabilitat real tant 
a nivell de recursos econòmics, com humans. Pel 
que fa l’equip EMMCI, s’han realitzat diverses 
reunions a diferents espais de Barcelona, 
domicilis privats, casals, espais joves… tots els 
espais han estat cedits i sense necessitat de 
pagar un lloguer. 

En primer lloc, cal dir que 
aquesta primera fase es 
relaciona directament amb 
l’avaluació diagnòstica i la 

d e t e c c i ó d e n e c e s s i t a t s , 
anteriorment descrites. Aquesta 

detecció de necessitats s’inicia el 2016 en un 
viatge de la coordinadora del projecte a les 
comunitats, amb una estada de dos mesos a la 
comunitat de Marriaga. En observar i conèixer les 
condicions educatives en les que es troba 
aquesta comunitat planteja la possibilitat de 
replicar el projecte que EMMCI va estar aplicant 
(des del 1995) en altres països (Nicaragua i El 
Salvador) i en el que tant la presidenta com la 
vicepresidenta de la Junta actual hi van participar 
com a voluntàries. S’inicia el contacte amb la 
Junta anterior i es planteja l’opció d’aplicar el 
projecte a la zona. Des d’aleshores es realitza una 
roda de reunions de socialització del projecte al 
COCOMAUNGUIA i a les comunitats i s’espera 
la resposta, esmenes i modificacions 
d’aquestes. Un cop aprovat el projecte es 
fa una recerca més extensa de les 
necessitats educatives i socials. 

IDENTIFICACIÓ 
o DIAGNÒSTIC

Més info 
ANNEX

El disseny del projecte 
comença el mateix 2016 

a m b l ’ e l a b o r a c i ó d e l 
document del projecte, adaptant el 

que EMMCI havia fet en altres països per al nou 
context social, polític, econòmic i cultural. Això ha 
implicat una feina d’un any i mig, inclòs un segon 
viatge a la zona d’implementació per tal de 
presentar i sol·licitar l’aprovació i compromís del 
p r o j e c te a l e s i n s t i t u c i o n s E d u c a t i v e s 
Colombianes (Ministeri d’Educació de Colòmbia, 
Secretaria d’Educació del Chocó, Directors/es de 
les Institucions Educatives, mestres de les escoles 
rurals, comunitats i alcaldia del municipi).

DISSENY

Posterior a aquest viatge s’inicia el traspàs de 
l’associació i la creació de la nova Junta que es 
crea definitivament el gener del 2018, es tria el 
nom del projecte “PAZífico Chocó” i s’acaben de 
dissenyar els últims aspectes del projecte, 
decidint de manera assembleària quins són els 
eixos sobre els quals es vol treballar. Aquesta fase 
implica un llarg procés burocràtic de treball amb 
assemblees, reunions diverses i coordinacions 
constants amb Colòmbia per fer el seguiment del 
treball que s’està duent a terme allà.

PLANIFICACIÓ

METODOLOGIA
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Pel que fa a la planificació de les assemblees 
s’han pres decisions i s’han repartit tasques 
relacionades amb  diferents aspectes:  

-L’equip de persones voluntàries: xerrades 
informatives, resposta de correus a persones 
interessades, preparació de material de 
presentació del projecte i formació. 
-L’Entitat: gestió burocràtica,  creació de la 
imatge corporativa, actualització dels nous 
estatuts actualitzats, creació del cronograma 
anual d’activitats, creació  i repartiment de 
comissions. 
-Xarxes socials: creació i manteniment del 
Facebook, Instagram i pàgina web. 
-Marxandatge: creació dels dissenys i cerca 
d’empreses d’estampació i serigrafia. 
-Comunicació amb Colòmbia: Contacte amb 
les persones col·laboradores d’EMMCI per 
l’organització i la logística, comunicació amb 
la Secretaría d’Educació del Chocó, sol·licitud 
de cartes de compromís a les diferents 
entitats o institucions col·laboradores, 
contacte i sol·licitud d’espais i transport a 
l’alcalde del municipi d’Unguía. 
-O r g a n i t z a c i ó d ’ e s d e v e n i m e n t s : 
Organització d’unes Jornades Solidàries per la 
recaptació de fons econòmics per l’autogestió 
de l’Entitat. 

En relació a l’equip de voluntàries, després de 
dues xerrades informatives per donar a conèixer 
el projecte, l’equip es va tancar el març del 2018. 
S’han dut a terme 6 reunions (entre març i juliol) i 
una formació intensiva d’un cap de setmana al 
mes d’abril. Les reunions han estat de dos tipus: 

- Reunions informatives del projecte: 
organització, preparació i funcionament. 
- A s s e m b l e e s p e r l ’ o r g a n i t z a c i ó 
d’esdeveniments i de la pròpia activitat a dur 
a terme a Colòmbia

Durant aquest primer any no ha 
estat possible la presentació del 
projecte a cap concurs per 
sol·licitar una subvenció de 

finançament públic, per aquest 
m ot iu h em buscat d i ferents 

opcions d’autofinançament:  
- Campanyes econòmiques: marxandatge 

del projecte PAZífico Chocó (samarretes, 
bosses tipus “totebag” i gots).  
- Esdeveniments: Jornada solidària a Can 
Batlló, (posant èmfasi en el fet que és un espai 
clau dins el treball comunitari i associatiu a la 
ciutat). En aquestes jornades hi van participar 
grups de dansa folklòrica i música colombiana 
(Sentimiento Cimarrón), l’exposició “Cuerpos 
Gramaticales” cedida per l’ISIP, lectures 
d’autors colombians (amb la col·laboració de 
la responsable de biblioteca de la Casa 
Amèrica), tallers, menjar casolà, jam’s session, 
concerts i pd’s 
- Donacions de particulars.

CERCA DE 
RECURS 

FINANERS

Es vol destacar la importància i valor del cap de 
setmana de formació intensiva ja que ha 
esdevingut un moment de formació sobre el 
context històric i social de Colòmbia (i del Chocó 
e n c o n c r e t ) , d e r e fl e x i ó c o n j u n t a , d e 
replantejaments, d’espais per a compartir dubtes 
i incerteses i també una oportunitat per conèixer-
l’equip i treballar la cohesió de grup. 

Per últim, es bo destacar que és el primer any 
que s’ha realitzat aquest projecte i s’ha 
mantingut una visió de construcció conjunta 
entre l’equip EMMCI i l’equip de persones 
voluntàries: des del primer moment, s’ha 
volgut remarcar la possibilitat de canvis i 
flexibilitat, amb la intenció que totes les 
persones implicades se sentin partícips del 
projecte. 

16
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Per últim, ens trobem amb la 
fase d’avaluació, i és la 
primera del procés tal i com 

s’ha mostrat anteriorment. 
Al llarg de la implementació, s’ avaluarà el 
projecte en base a les valoracions durant 
l’estada a Colòmbia i posteriors (entre 
voluntàries, entre equip EMMCI i amb el 
COCOMAUNGUIA, EMMCI i Colegio Unidad 
Pedagógica, i EMMCI i altres entitats 
co·laboradores), valoracions de l’impacte i 
xifres de participació i valoració dels objectius, 
resultats i activitats.  
Per últim, cal destacar que paral·lelament a 
l’avaluació del projecte, objecte d’aquesta 
memòria, s’anirà avaluant també l’entitat, 
quelcom que s’ha fet enguany al finalitzar el 
primer cicle del projecte mitjançant el mètode 
DAFO (Dificultats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats). Això ha permès avaluar tant el 
funcionament com la participació interna en 
les assemblees, les comissions i la repartició de 
tasques en general. 

AVALUACIÓ

La implementació del projecte 
s’ha realitzat durant el mes 
d’agost 2018. Durant tot el mes, 

l’equip de persones voluntàries ha 
realitzat les diferent activitats conjuntament 
amb la població de les comunitats. Durant els 
dies lectius l’equip ha estat repartit de manera 
que hi havia dues persones a cada comunitat 
que han aplicat les activitats de suport a les 
aules, els tallers de lleure i s’ha entregat el 
material recol·lectat a Bogotà.  
Els caps de setmana tot l’equip de persones 
voluntàries s’ha reunit per tal d’intercanviar 
experiències i vivències i fer reunions 
d’avaluació. En un dels caps de setmana s’han 
realitzat els debats pedagògics.  
Per altra banda, el grup itinerant (format per 
dues persones de l’equip EMMCI, una persona 
voluntària amb la funció d’enregistrament 
audiovisual del projecte i una de les persones 
col·laboradores amb EMMCI de Colòmbia) ha 
estat uns dies a cada comunitat per tal de fer 
l’acompanyament a les voluntàries, vincle amb 
la comunitat i real ització dels tal lers 
comunitaris.  
També cal destacar que s’ha mantingut 
constantment comunicació entre l’equip de 
persones voluntàries i l’equip EMMCI, entre 
EMMCI i el COCOMAUNGUIA, i l’organització i 
la logística s’ha portat conjuntament entre 
EMMCI i les persones que formen part de 
l ’ e q u i p h u m à d e s d e C o l ò m b i a . 
L’acompanyament en tot moment per 
aquestes persones ha afavorit l’adaptació i 
aclimatació de l’equip de voluntàries i ha 
permès conèixer més de prop la cultura 
Chocoana. 

EXECUCIÓ
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RECURSOS 
HUMANS

EQUIP EMMCI: 
- Gestió de l’entitat (economia, 
fiscalitat, etc.) 
- Recerca de l’equip de voluntàries 
- Recerca de recursos econòmics 
- Formació de l’equip de voluntàries 
- Comunicació amb l’organització 
coopart de Colòmbia i altres entitats 
col·laboradores 
- Organització i difusió 
d’esdeveniments (presentacions del 
projecte, campanyes de recollida de 
fons, etc.) 
- Logística i organització del viatge 
- Avaluació crítica del projecte

EQUIP DE PERSONES VOLUNTÀRIES: 
- Participació i difusió dels 
esdeveniments i activitats de 
recollides de fons econòmics 
- Participació en les formacions 
- Col·laboració en les comissions i 
grups de treball de l’entitat 
- Participació en les activitats de la 
fase d’implementació del projecte a 
Colòmbia 
- Difusió de les activitats i 
esdeveniments 
- Col·laboració amb 
l’enregistrament audiovisual del 
viatge i esdeveniments

EMMCI

FUNCIONS

- Experiència i/o formació en el món educatiu. 
- Experiència en voluntariats i/o projectes socials. 
- Experiència en viatges a països amb les característiques 
similars a Colòmbia. 
- Habilitats comunicatives. 
- Treballar en equip i de forma cooperativa. 
- Capacitat de respondre en situacions de risc.

PERFIL PERSONAL GENERAL

EQUIP EMMCI 

El curs 2017 -2018 ha estat 

format per 6 persones. 

EQUIP DE VIATGE A 
COLÒMBIA 

MÍNIM: 11 persones

COMUNITATS 
2 persones/comunitat 

5comunitats 
10 PERSONES (mínim)

GRUP ITINERANT 
1 PERSONA (mínim) de 

l’equip EMMCI

+
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COCOMAUNGUIA

3 Col·laboradors/es d’EMMCI
- Organització i logística de l’acollida (transport i alimentació) de l’equip de 
voluntàries 
- Comunicació amb EMMCI i els representants legals de cada comunitat 
- Organització dels actes de benvinguda i comiat 
- Difusió de les activitats que es duen a terme (debats pedagògics, reunions i 
tallers comunitaris, etc.) 
- Tria de les persones responsables de transport i alimentació

5 Representants legals (1 per comunitat)
- Acollida de la parella comunitària a la seva comunitat 
- Comunicació entre la comunitat i les voluntàries 
- Seguretat i cura de les voluntàries

5 Responsables de transport (1 per comunitat)
- Transport (amb llanxa) de les parelles comunitàries de voluntàries des de la comunitat 
al poble d’Unguía (punt de trobada de l’equip de voluntàries els caps de setmana) 
- Transport de les voluntàries en cas d’emergència

5 Responsables d’alimentació (1 per comunitat)
- Preparació de l’alimentació, de la parella comunitària de voluntàries, 
del migdia (i/o matí i nit, a concretar amb les persones voluntàries)

 5 Docents (1 per comunitat)
- Fer la llista de materials que es necessiten 
- Fer la pluja d’idees de temes de debat 
- Comunicació amb les voluntàries de la comunitat per trobar punts 
de suport a l’aula 
- Assistir als debats pedagògics i reunions/tallers comunitaris

Mínim 
23 persones

RECURSOS 
HUMANS

19
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RECURSOS 
HUMANS

COLEGIO UNIDAD PEDAGÓGICA 
(C.U.P.)

1 Representant Associació de Famílies
- Comunicació entre EMMCI i C.U.P. 
- Difusió del projecte a les famílies i escoles 
- Organització i logística de la recol·lecta de materials 
- Organització i logística de l’enviament del material a la zona d’aplicació

2 Representants equip docent
- Suport a la persona representant de l’associació de famílies 
- Suport en l’organització i logística de la recol·lecta de materials 
- Comunicació a la resta de l’equip docent de l’escola 
- Comunicació al Consell estudiantil i a la resta de l’alumnat

2 Representants Consell Estudiantil (opcional)
-Suport als representants de l’equip docent 
-Difusió del projecte a la resta de l’alumnat  
-Suport en l’organització i logística de la recol·lecta de materials

Mínim 
5 persones
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ALTRES 
RECURSOS

RECURSOS MATERIALS CAT COL CEDIT O 
PRÒPI

LLOGUER COMPRA

Cartells informatius (virtuals) X X X

Ordinadors (connexió internet) X X X

Projector i pantalla X X

Equip de so X X X

Material fungible X X X X

Caixes per empaquetar el material (*) X X

Ús del material (educatiu i fungible) recol·lectat X X

Material pels tallers de lleure X X X

Llanxes pel transport entre comunitats X X

Gasolina (per les llenxes) X X

INFRAESTRUCTRUES CAT COL CEDIT O 
PRÒPI LLOGUER COMPRA

Sala per les xerrades informatives X X

Sala de reunions i formacions X X X

Transport del material Recol·lectat (*) X X

Espai per emmagatemar el material recol·lectat X X

Escoles rurals del COCOMAUNGUIA X X

Espais per realitzar els tallers de lleure X X

Sala d’actes X X X

RECURSOS TÈCNICS (opcionals)

Cursos de formació de: gestió econòmica i fiscal de les associacions sense ànim de lucre, 
recerca de recursos financers, voluntariat,…

Contactar amb persones colombianes expertes en drets humans i conflicte armat que estiguin 
a Catalunya.

Formació relacionada amb els temes dels debats pedagògics

Contractar personal especialitzat per tal que faci una ponència d’innaguració dels debats 
pedagògics
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CRONOGRAMA 
D’ACTIVITATS 

ON? COL CAT

QUAN? ACTIVITATS

2017

SET Avaluació del projecte de l’any anterior X X X X X

OCT
Recerca de noves persones voluntàries X
Organització d’activitats i esdeveniments X X

NOV
Recerca de noves persones voluntàries X
Organització d’activitats i esdeveniments X X

DES
Recerca de noves persones voluntàries X
Organització d’activitats i esdeveniments X X

2018

GEN

Tancament del grup de persones voluntàries X X
Primera reunió del grup de voluntàries 

-Cohesió de grup 
-Explicació del funcionalment d’EMMCI 
-Informació del país i zona on s’aplica el projecte 
-Informació de les funcions de cadascú 
-Inclusió de les persones voluntàries a les comissions i 
grups de treball EMMCI 

-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics 

-Tancament de dates de viatge

X X

FEB

Segona reunió del grup de voluntàries 
-Cohesió de grup 
-Informació del país i zona on s’aplica el projecte 
-Informació de les funcions de cadascú 
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics 

-Inici de compra de vols

X X

Elaboració de la llista de material X X X
Pluja d’idees dels temes dels debats X

MAR

Tercera reunió del grup de voluntàries 
-Informació del país i zona on s’aplica el projecte 
-Formació sobre el voluntariat i cooperació  
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics

X X
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CRONOGRAMA 
D’ACTIVITATS 

ON? COL CAT

QUAN? ACTIVITATS

2018

ABR

Quarta reunió del grup de voluntàries 
-Creació de parelles/grups comunitaris 
-Formació sobre el voluntariat i cooperació 
-Iniciar la preparació dels tallers de lleure 
-Iniciar la preparació dels debats pedagògics 
-Iniciar la preparació dels tallers comunitaris 
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics

X X

MAY

Cinquena reunió del grup de voluntàries 
-Formació sobre el voluntariat i cooperació 
-Preparació dels tallers de lleure 
-Preparació dels debats pedagògics 
-Preparació dels tallers comunitaris 
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics

X X

JUN

Sisena reunió del grup de voluntàries 
-Preparació dels tallers de lleure 
-Preparació dels debats pedagògics 
-Preparació dels tallers comunitaris 
-Inici d’organització i logística dels viatges 
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics

X X

Encuentro de comunidades (Reunión de la logística) X X X

JUL

Setena reunió del grup de voluntàries 
-Repàs de les funcions de cadascú 
-Recordatori i apunts finals d’informació del país on s’aplica 
el projecte. 

-Explicació dels detalls del viatge i de l’estada. 
-Valoració del treball fet fins el moment. 
-Preparació d’activitats i esdeveniments per aconseguir 
subvencions i fons econòmics

X X

Encuentro de comunidades (Reunión de la logística) X X X
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QUAN? ACTIVITATS
DL 30 
JUL

Arribada de l’equip de voluntàries i EMMCI a Unguía 
Acte de benvinguda X X X

DM 31 
JUL

Viatge de les voluntàries a les comunitats 
Acte de benvinguda a les escoles i comunitats 
Entrega de materials educatius 
Reunió d’inici (docents-voluntàries)

X 
X

X 
X

X 
X 
X 
X

X 
X

X 
X 
X

X 
X 
X 
X

DX 1
Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DJ 2 Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DV
Suport a les escoles rurals 
Viatge de les voluntàries de les comunitats a Unguia 
Reunió de valoració 1a setmana

X 
X X X 

X 
X

X 
X 
X

DS Viatge Voluntàries / Descans (Proposta d’excurció) X X
DG Viatge Voluntàries / Descans (Proposta d’anada al riu) X X

DLL 6 Suport a les escoles rurals X X X

DM 7 Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DX 8 Suport a les escoles rurals X X X

DJ 9
Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DV 10 Viatge Voluntaries / Descans (Proposta platja) 
Reunió valoració 2a setmana

X 
X

X 
X

DS 11 Viatge Voluntàries / Descans (Proposta platja) X X
DG 12 Descans i retorn a les comunitats X X X

DLL 13 Suport a les escoles rurals X X X

DM 14
Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure X X 

X
X 
X

DX 15 Suport a les escoles rurals X X X

DJ 16
Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DV 17
Suport a les escoles rurals 
Viatge de les voluntàries de les comunitats a Unguía 
Reunió de valoració 3a setmana

X X X 
X 
X

X 
X 
X

DS 18 Debats pedagògics (Unguía) X X X X

DG 19 Descans i retorn a les comunitats X X X
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ON? COL CAT

QUAN? ACTIVITATS
DLL 20 Suport a les escoles rurals X X X

DM 21 Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DX 22 Suport a les escoles rurals X X X

DJ 23
Suport a les escoles rurals 
Tallers de lleure

X X 
X

X 
X

DV 24

Acte de comiat a les escoles i comunitats 
Viatge de les voluntàries de les comunitats a Unguía 
Reunió de valoració final 
Acte de comiat amb el COCOMAUNGUIA X

X X X X
X
X 
X

X 
X
X 
X

DS 25 Viatge de les voluntàries cap a Bogotà X X X X
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CRONOGRAMA 
D’ACTIVITATS 

GRUP ITINERANT (implementació AGOST 2018)
LU 30 
JUL

Arribda equip de vountàries  a Unguía 
Acte de benvinguda 17.00 – 19.00 LU 13 UNGUÍA – TUMARADÓ (matí)

MA 31 
JUL UNGUÍA – EL ROTO (matí) MA 14 TUMARADÓ 

TALLERS COMUNITÀRIS
MI 1 EL ROTO MI 15 TUMARADÓ

JU 2 EL ROTO 
TALLERS COMUNITÀRIS JU 16 TUMARADÓ – EL PUERTO (mañana) 

EL PUERTO TALLERS COMUNITÀRIS
VI 3 EL ROTO – EL PUERTO VI 17 EL PUERTO
SA 4 Viatge / Descans SA 18 DEBATS PEDAGÒGICS
DO 5 Viatge / Descans DO 19 Descans
LU 6 UNGUÍA – MARRIAGA (matí) LU 20 UNGUÍA – TARENA (o al matí o diumenge 19)
MA 7 MARRIAGA MA 21 TARENA

MI 8
MARRIAGA 
TALLERS COMUNITÀRIS MI 22

TARENA 
TALLERS COMUNITÀRIS

JU 9 MARRIAGA – EL PUERTO (matí) JU 23 TARENA – EL PUERTO (matí)

VI 10
A TRUBO A COMPRAR GASOLINA  
(anar a buscar la voluntària que arriba  Turbo) VI 24

EL PUERTO 
Acte de comiat a les comunitats i escoles 
Acte de comiat  amb el COCOMAUNGUIA

SA 11 Viatge / Descans SA 25 Viatge de les voluntàries cap a Bogotà
DO 12 Viatge / Descans
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ON? COL CAT

QUAN? ACTIVITATS

2018

AGO AVALUACIÓ PRÈVIA A LA IMPLEMENTACIÓ X X X X X X
AGO AVALUACIÓ CONTINUADA DE LA IMPLEMENTACIÓ X X X X X X
SET AVALUACIÓ FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓ X X X X X X

AVALUACIÓ
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DE LES 

ACTIVITATS
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FASE  

PRÈVIA

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS

FASE 
PRÈVIA CREACIÓ DE L’EQUIP DE PERSONES VOLUNTÀRIES

DESCRIPCIÓ

Per tal de crear l’equip de persones voluntàries es presentarà el projecte en unes xerrades 
informatives i a través de les xarxes socials (cartells virtuals i vídeos per compartir per whatsapp, 
facebook i instagram) i a través de la pàgina web i correus electrònics a les persones que formen 
part de la base de dades d’interessades i a la xarxa d’escoles rurals de Catalunya (les escoles 
rurals són les que tenen més similitud amb les escoles de Colòmbia amb les que es treballa en 
aquest projecte).

TEMPS Octubre  – Gener

LLOC
Catalunya  
(en un futur poder cercar persones voluntàries també de Colòmbia)

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip EMMCI (personal voluntari) 
- Persones interessades en formar part de l’equip Voluntàries (en total cal que hi hagi un mínim 
de 10 persones voluntàries que durant el viatge estiguin treballant a les comunitats i un màxim 
de 20 en els primers dos anys). 
R. Materials:  
- Cartells (virtuals) 
- Ordinador amb connexió a internet 
- Projector 
- Equip de so 
R. Tècnics:  
No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sala de reunions per a les xerrades informatives

FASE 
PRÈVIA REUNIONS I FORMACIÓ DE L’EQUIP DE VOLUNTÀRIES

DESCRIPCIÓ

A les reunions i formacions amb l’equip de persones voluntàries es treballaran diferents 
aspectes: 

-Coneixement i cohesió de grup 
-Informació de la zona d’aplicació del projecte (localització, clima, situació socioeconòmica, 
conflicte armat, cultura, història, etc.) 

-Informació de les funcions de cadascú en la fase d’implementació (drets i deures) 
-Creació de les parelles o grups comunitaris (durant el mes d’implementació els i les 
voluntàries es reparteixen en les diferents comunitats rurals)  

-Preparació de les activitats a dur a terme durant la fase d’implementació: 
-Tallers de lleure 
-Debats pedagògics 
-Tallers comunitaris 

-Col·laboració amb les activitats relacionades en la recerca de subvencions i activitats de 
recerca de recursos econòmics (venta de marxandatge, esdeveniments, etc.)
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FASE  

PRÈVIA

TEMPS
Gener – juliol (Una reunió/formació mensual mínima) 
Durant el mes d’abril o maig es realitza un cap de setmana intensiu de convivència i formació.

LLOC Catalunya

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip EMMCI 
- Voluntàries 
R. Materials:  
- Ordinador amb connexió a internet 
- Projector (per les formacions) 
- Material fungible 
R. Tècnics:  
 - Possibilitat de realitzar cursos de formació sobre gestió econòmica de les entitats, recerca de 
recursos, voluntariat, contactar amb persones colombianes instal·lades a Catalunya, etc. 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sala de reunions i formació

FASE 
PRÈVIA REUNIONS DE COMUNITATS i COCOMAUNGUIA

DESCRIPCIÓ

La població de les comunitats rurals del COCOAMUNGUIA on es realitza el projecte cal que es 
reuneixi amb les següents finalitats: 

-Elaboració del llistat de material educatiu i pedagògic que necessiten per poder fer la 
recollida de materials.  

-Elaboració del llistat de temes d’interès dels debats pedagògics. 
-Organització de la logística i acolliment de l’equip de persones voluntàries.

TEMPS Gener - juliol

LLOC Municipi d’Unguía

RECURSOS

R. Humans:  
- Població de les comunitats rurals del COCOMAUNGUIA (cal establir un mínim de: 1 
responsable/comunitat de transport, 1 responsable/comunitat d’alimentació, 1 responsable/
comunitat docent.) 
- Col·laboradors/es d’EMMCI a Colòmbia (mínim 3) 
R. Materials:  
- Ordinador amb connexió a internet (per tal de mantenir la comunicació amb l’equip EMMCI) 
- Material fungible 
R. Tècnics:  
No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sala de reunions

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS
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FASE  

PRÈVIA

FASE 
PRÈVIA

RECOL·LECTA DE MATERIAL

DESCRIPCIÓ

La recol·lecta de materials educatius es realitza al Colegio Unidad Pedagógica de Bogotà 
(institució educativa col·laboradora amb el projecte PAZífico Chocó). 
L’equip EMMCI fa arribar la llista de materials sol·licitats per les comunitats a l’Associació de 
famílies del Colegio Unidad Pedagógica i aquesta gestiona i organitza la logística, recollida i 
transport del material fins a la ciutat de Turbo.  
L’equip EMMCI recull el material a Turbo i el transporta i reparteix a les comunitats.

TEMPS Març - agost

LLOC
Bogotà (Colòmbia) 
Unguía

RECURSOS

R. Humans:  
- 1 Representant de l’Associació de famílies del Colegio Unidad Pedagógica 
- 2 Representants de l’equip docent del Colegio Unidad Pedagógica 
- 2 Representants del Consell Estudiantil 
- Equip EMMCI 
R. Materials:  
- Ordinador/mòbil amb connexió a internet (per tal de mantenir la comunicació amb l’equip 
EMMCI) 
- Material fungible 
- Caixes d’empaquetament del material 
- Transport del material 
R. Tècnics:  
No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sala de reunions 
- Espai d’emmagatzematge del material recol·lectat

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS



MEMÒRIA 2017 - 2018 
EMMCI ONG

   PAZífico CHOCÓ
FASE  

D’IMPLEMENTACIÓ

FASE 
EXECUCIÓ

TALLERS DE LLEURE 

DESCRIPCIÓ

Fora de l’horari lectiu es realitzen tallers de lleure destinats als infants i joves de les 
comunitats amb la finalitat de treballar aspectes educatius no formals seguint les bases 
establertes desglossades a l’annex. 
La preparació dels tallers la fan les parelles o grups comunitaris, i es plantegen de forma 
oberta ja que es no es pot fer una preparació concreta sense conèixer el context ni el grup 
d’infants. Per tant, es considera que es prepararà una “bateria d’activitats”.

TEMPS
- Preparació: Març - juliol 
- Implementació: Agost (Dues tardes a la setmana, l’horari es concreta a cada comunitat)

LLOC Comunitats rurals del COCOMAUNGUIA (l’espai es concreta a cada comunitat)

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Material específic que puguin sol·licitar les voluntàries (com un paracaigudes, pilotes i altres) 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sales de reunions per la preparació 
- Espais concrets a les comunitats per la realització (parcs, escoles, descampats...)

FASE 
EXECUCIÓ

SUPORT A LES INSTITUCIONS EDUCATIVES DE LES 
COMUNITATS DEL COCOMAUNGUIA

DESCRIPCIÓ

L’equip de persones voluntàries, assisteixen a les institucions educatives (d’infantil i primària) 
durant l’horari lectiu. 
La funció és de suport al personal docent, acompanyant en tot allò que sigui necessari. 
En arribar a les comunitats les persones voluntàries es reuneixen amb el personal docent per 
tal de concretar aquestes funcions. 
És important que la comunicació entre les persones voluntàries i el personal docent sigui 
constant.

TEMPS
Agost  
De dilluns a divendres (horari escolar)

LLOC Institucions educatives de les comunitats del COCOMAUNGUIA

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Docents 
R. Materials:  
- Els disponibles a l’escola 
- Possibilitat d’utilitzar el material recol·lectat 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Escoles

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS

Més info 
ANNEX
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FASE 
EXECUCIÓ

DEBATS PEDAGÒGICS

DESCRIPCIÓ

En base a la llista de temes d’interès educatiu i pedagògic que elaboren les persones docents 
de Colòmbia, es realitzen uns debats conjunts amb la finalitat de compartir coneixements, 
experiències, eines i estratègies per a fer-hi front.  
Cal tenir en compte la diferència de context i cultura a l’hora d’intervenir per tal de ser el més 
respectuosos/es possible.  

Es proposa: 
- Que siguin de caràcter pràctic i participatiu, amb suport teòric. 
- Jornada d'un divendres matí i tarda (es concreten els horaris durant la fase prèvia) 
- Generar petits grups de debat per tal d’afavorir la participació de tothom.

TEMPS Un divendres d’agost

LLOC Poble d’Unguía

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI 
- Personal docent de les institucions educatives 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Taules 
- Cadires 
- Alimentació i aigua per la jornada 
R. Tècnics:  
- Possibilitat de cercar alguna formació relacionada amb els temes de debat. 
- Possibilitat de contractar alguna persona experta en algun dels temes per tal que faci una 
ponència d’inauguració dels debats. 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Sala d’esdeveniments (o Biblioteca de l’Alcaldía d’Unguía, o la Casa de la Cultura d’Unguía)

FASE 
EXECUCIÓ

REUNIONS / TALLERS COMUNITARIS

DESCRIPCIÓ

Durant la fase d’implementació es realitza un mínim d’una reunió comunitària a cada 
comunitat. L’objectiu d’aquestes reunions / tallers és la detecció de necessitats a nivell 
educatiu i la recerca de possibles solucions per cobrir aquestes necessitats, sent conscients 
que hi ha una manca d’interès per part de les institucions governamentals corresponents per 
a cobrir-les.  
Cal deixar molt clar que com a entitat el nostre objectiu no és cobrir les necessitats sinó 
acompanyar la població de les comunitats en la sol·licitud d’aquest cobriment. Col·laborem 
donant visibilitat de la situació precària en què es troben i oferim una segona via de 
comunicació amb les institucions.

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS FASE  
D’IMPLEMENTACIÓ
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TEMPS 1’5 hores / taller 
Agost (el dia i l’hora es concreta amb cada comunitat)

LLOC Lloc de reunió de cada comunitat

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI 
- Població de les comunitats 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Cadires 
- Pissarra o paper d’embalar 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Espai de reunions de les comunitats

FASE 
EXECUCIÓ

INTERCANVI CULTURAL

DESCRIPCIÓ

Durant el mes d’implementació del projecte les persones voluntàries s’allotgen en cases de 
les comunitats i fan vida diària (de dilluns a divendres) a les comunitats. Això implica un 
intercanvi cultural. Cada parella o grup comunitari establirà un vincle amb la comunitat per 
permetre aquest intercanvi del que tothom se'n pot beneficiar si es manté sempre una 
actitud de respecte vers l’altre.

TEMPS Agost

LLOC Comunitats

RECURSOS
R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Població de les comunitats

FASE 
EXECUCIÓ ACTES DE BENVINGUDA I COMIAT

DESCRIPCIÓ

A l’arribada i al comiat de les persones voluntàries a Colòmbia, es pot organitzar (per part del 
COCOMAUNGUIA) un acte de benvinguda i de comiat. En aquest acte hi poden assistir els 
representants legals de cada comunitat, els representants del COCOMAUNGUIA, les persones 
col·laboradores d’EMMCI a Colòmbia, les docents o directores de les Institucions Educatives, 
personal de l’Alcaldía d’Unguía, etc.  
L’objectiu és generar un primer contacte que afavoreixi l’establiment del vincle, generar 
presentacions, etc. El comiat pot servir per agraïr la feina feta, per fer un tancament, una 
valoració, etc.

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS FASE  
D’IMPLEMENTACIÓ
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TEMPS Agost

LLOC Unguía

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI 
- Representant de logística 
- Representant pedagògic 
- Representant del COCOMAUNGUIA 
- Representants legals de les comunitats 
- Personal docent 
- Personal de l’Alcaldía d’Unguía 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Cadires 
- Alimentació 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Espai d’esdeveniments

FASE 
EXECUCIÓ

REUNIONS D’AVALUACIÓ DE L’EQUIP DE VOLUNTÀRIES

DESCRIPCIÓ
Durant la fase d’implementació es faran reunions setmanals d’avaluació. L’objectiu és 
proporcionar un espai de comunicació entre l’equip, d’intercanvi d’experiències i situacions i 
d’avaluació de diferents aspectes: el suport a les escoles, els tallers de lleure, la convivència 
amb la comunitat, la convivència amb la parella/grup comunitari, el transport, l’alimentació,...)

TEMPS Agost 2017 (els divendres)

LLOC Unguía (punt de trobada de l’equip els caps de setmana)

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Cadires 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Espai de reunions

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS FASE  
D’IMPLEMENTACIÓ
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FASE 
EXECUCIÓ REUNIONS D’AVALUACIÓ DE L’EQUIP DE VOLUNTÀRIES

DESCRIPCIÓ

Es realitzen diferents activitats i reunions d’avaluació un cop acabada la fase 
d’implementació entre: 

- COCOMAUNGUIA (valoració a cada comunitat i valoració conjunta) 
- Equip EMMCI i COCOMAUNGUIA 
- Equip EMMCI i institucions educatives 
- Equip EMMCI i equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI i entitats col·laboradores 

Proposta dels aspectes a avaluar: 
-Funcionament de la logística (allotjament, transport, alimentació, organització 
d’activitats, personal, etc.) 

-Relació entre organitzacions i entitats (comunicació, respecte, repartiment de 
tasques, acompanyament, etc.) 

-Experiència (relació i coneixement de l’altra cultura, respecte, aprenentatges, 
contradiccions...) 

-Convivència (a les escoles, entre parelles / grups comunitaris, a les comunitats, 
entre l’equip de voluntàries, entre l’equip de voluntàries i l’equip EMMCI...) 

-Tallers de lleure 
-Debats pedagògics 
-Propostes de millora

TEMPS Setembre

LLOC
-Comunitats 
-Unguía 
-Catalunya

RECURSOS

R. Humans:  
- Equip de persones voluntàries 
- Equip EMMCI 
- Població de les comunitats 
- COCOMAUNGUIA (representants del Consejo i representants legals de cada 
comunitat). 
- Col·laboradors/es d’EMMCI 
- Representant del Colegio Unidad Pedagógica 
R. Materials:  
- Material fungible 
- Cadires 
R. Tècnics:  
- No se’n necessiten 
R. Infraestructures i equipaments: 
- Espai de reunions

FASE  
D’AVALUACIÓ

DESCRIPCIÓ 
DE LES 

ACTIVITATS
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PRESSUPOST   PAZífico Chocó
Concepte Pressupost

Transport 3.000 €
Alimentació 2.000 €
Materials fungibles 200 €
Formació 500 €
Assegurança de viatge 1.200 €
Bitllets d’avió 18.000 €
Difusió 300 €
Altres 1.000 €

Total de despeses 26.200 €
Total de despeses  

(sense comptabilitzar els bitllets 
d’avió)

8.200 €
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INGRESSOS I  
DESPESES 

2018

DESPESES

3%

1%

24%

71%

TRANSPORT (70%)
ALIMENTACIÓ (24%)
MATERIALS (1%)
FORMACIÓ (3%)

INGRESSOS

100%

DONACIONS (100%)

EMMCI vs 
VOLUNTÀRIES

35%

65%

VOLUNTÀRIES (65%)
EMMCI (35%)
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JUSTIFICACIÓ 
ECONÒMICA

A nivell econòmic es considera que 
l’entitat s’ha mobilitzat per tal de 
recaptar fons econòmics ja que no ha 
obtingut cap tipus de subvenció ni 
pública ni privada.  

En l’aplicació del projecte els ingressos 
han estat superiors a les despeses, a 
més a més cal teir en comte la 
comptabilitat de les despeses concretes 
de l’aplicació del projecte PAZífico 
Chocó i les despeses totals de l’entitat 
que, sumades a les totals del projecte, 
són superiors als ingressos. Per tant, es 
pot concloure que son necessàries més 
activitats per tal de recaptar fons 
econòmics i igualar ingressos i 
despeses.  

L'objectiu de l’entitat a nivell econòmic 
és arribar a poder responsabilitzar-se 
del cost total del projecte de tot l’equip 
de persones voluntàries. Aquest any 
2018 l’entitat s’ha pogut responsabilitzar 
del 35% del total de despeses, fet que 
evidencia la no consecució de l’objectiu 
econòmic. EMMCI s’ha responsabilitat 
dels pagaments de la gasolina de les 
llanxes, alguns dels transports en taxi, 
autocar i la formació. L’alimentació i els 
materials per als tallers de lleure ha 
estat responsabilitat de les persones 
voluntàries.  

A les xerrades informatives i les 
formacions de l’equip de voluntàries 
s’exposa l’economia de l’entitat per tal 
de ser el més transparents possible i 

s’acorda que l’entitat es farà càrrec del 
màxim de despeses possible, demanant 
també el suport a les persones 
voluntàries en l’organització d’activitats 
de recaptació de fons econòmics i així 
disminuir les despeses que els puguin 
arribar a correspondre.  

Pe l que fa a la comptabi l i tat i 
obligacions fiscals de l’entitat, s’han 
p l a n t e j a t m o l t e s d i fi c u l t a t s i 
desconeixement que es van solucionant 
amb formacions i suport de persones 
expertes en el tema. De moment 
l ’e n t i t a t e s t à e n c a ra e n p ro cé s 
d’aprenentatge: la presidenta ha 
realitzat el curs online ofert per Torre 
Jussana sobre Les Obligacions Fiscals 
de les Entitats Sense Ànim de Lucre i 
comptem amb el suport esporàdic i 
voluntari d’una persona experta en 
comptabilitat en les associacions (ex-
t r e b a l l a d o r d e fi n a n ç a m e n t i 
comptabilitat de Fundesplai).
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Tal i com s’ha exposat anteriorment en 
l’apartat de metodologia, l’avaluació és 
important tant per al projecte com per a 
l’entitat. A continuació es presenta, en 
primer lloc,  l’avaluació del projecte, i en 
segon lloc, l’avaluació de l’entitat en relació 
amb el projecte. Per últim, també es revisa 
el treball realitzat en xarxa a través de les 
col·laboracions amb altres entitats. 

En aquest sentit, dir que el concepte 
d’avaluació ha evolucionat paral·lelament al 
concepte d’intervenció social. Fa uns anys, 
la intervenció social tenia un model 
bàsicament assistencialista, i per tant 
l’avaluació era un mecanisme de control. 
Actualment, hi ha models d’intervenció en 
clau comunitària i participativa, com és 

exemple el projecte objecte de la memòria, 
per aquest motiu l’avaluació és concep 
c o m a u n m e c a n i s m e d e c a n v i i 
transformació. 

PAZífico Chocó és un projecte dinàmic i 
flexible que respon a una realitat canviant 
per les característiques pròpies de les 
comunitats i pel canvis que es produeixen 
com a conseqüència de la implementació 
del mateix. Per això és important fer una 
avaluació periòdica del projecte que ens 
permeti adaptar-nos als canvis esdevinguts 
i respondre a les necessitats de cada 
moment. 

Així doncs, a continuació es presenta el 
contingut següent:

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE

TREBALL EN 
XARXA

AVALUACIÓ DE 
L’ENTITAT

Avaluació 
diagnòstica

Avaluació del 
procés

Detecció de necessitats

Durant el viatge

L’impacte del 1r any

OBJECTIUS I 
ACCIONS

La importància de la 
participació i el treball en 

xarxa i l’impacte en el 1r any 
d’implementació del projecte.

La importància de l’avaluació en 
l’equip tècnic i la junta de 

l’entitat i l’impacte en el procés 
d’implementació del projecte.

Reflexió sobre el grau 
d’aproximació i assoliment als 
objectius i resultats establerts 

en el projecte

Reflexió entorn el cronograma i 
les accions establertes
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AVALUACIÓ 
(DEL 

PROJECTE)

Participació de la població de les 

comunitats: Les comunitats, a través dels 

representants i col·laboradors d’EMMCI a 

Colòmbia i a través del representant del 

COCOMAUNGUIA, han participat en 

l’elaboració de la llista de materials 

necessaris per a les comunitats, en la tria 

de temes dels debats pedagògics i en 

l’organització i la logística de la rebuda i 

acomodament de l’equip de voluntàries. Participació de les persones voluntàries: 

han aportat idees i suport en e ls 

esdeveniments de recaptació de fons 

econòmics i venta de marxandatge i han 

col·laborat amb la creació del disseny del 

marxandatge. A més a més s’han realitzat 

un total de 6 reunions amb les persones 

voluntàries, prèvies al viatge a Colòmbia, 

contant també amb un cap de setmana 

intensiu de formació i preparació del 

viatge.

L’avaluació diagnòstica és aquella que s’ha dut a 
terme en la fase prèvia. Ha permès, inicialment, la 

definició del projecte a través de la detecció de 
necessitats, priorització d’objectius i disseny d’estratègies 

compartides, acordades i registrades en format d’actes de reunions 
i recull d’acords comuns entre ambdues parts. I, en segon terme, 
l’inici de l’execució del mateix.

AVALUACIÓ 

DIAGNÒSTICA
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Aquesta primera avaluació de procés, corresponent 
al primer any d’implementació del projecte, consta de 
dos temps diferenciats: per una banda les avaluacions 
realitzades al llarg del mes d’estada a Colòmbia; i per altra 
banda, l’avaluació realitzada un cop finalitzat el viatge.

AVALUACIÓ DEL 
PROCÉS

Participació de la població de les comunitats:  

Les comunitats han participat de les activitats proposades per EMMCI (tallers 

comunitaris, tallers de lleure, debats pedagògics), i s’han encarregat del transport, 

alimentació i seguretat de les voluntàries en cada comunitat. A més a més, una 

persona local (Neir Cortés) ha acompanyat durant tot el mes d’agost al grup 

itinerant en el seu recorregut, i ha acompanyat al grup de persones voluntàries en 

els caps de setmana, excursions, riu, platja, facilitant el transport i coneixements de 

la zona i proporcionant també seguretat al grup. Sense l’acompanyament d’aquesta 

persona hagués estat complicat el transport i organització dels caps de setmana 

amb tot el grup de persones voluntàries. 

Participació de les persones voluntàries: Només el fet de viatjar fins a la 

zona d’aplicació ja és una participació molt activa del projecte. Les 

voluntàries han estat en tot moment participants actives en totes les 

activitats, aportant idees, canvis i propostes de millora que han permès 

l’adequació del projecte a les necessitats i característiques de cada 

comunitat. En ser el primer any, s’ha tingut molt en compte l’opinió i vivència 

de les voluntàries per poder millorar cada cop més el projecte. Al llarg del 

mes d’agost a Colòmbia, s’han realitzat 3 reunions de seguiment i 

acompanyament amb totes les persones voluntàries i l’equip EMMCI a 

Colòmbia. D’altra banda, cal destacar que es van realitzar visites a totes les 

comunitats per part de l’equip EMMCI (grup itinerant) al llarg del mes 

d’implementació, oferint espais d’escolta i acompanyament tant a les 

persones voluntàries com a les persones referents del projecte a les diferents 

comunitats o a les persones docents dels diferents centres educatius.

AVALUACIÓ 
(DEL 

PROJECTE)
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Amb l’objectiu de poder avaluar el impacte del projecte aquest 
primer any, en primer lloc, es realitza una valoració qualitativa 
i, en segon lloc, una valoració quantitativa, que contribueix a la 
visualització de l’impacte.

IMPACTE DEL 
PRIMER ANY

Participació de la població de les comunitats: Cada 

comunitat ha avaluat el mes d’implementació i n’han passat 

la informació al COCOMAUNGUIA a través del/la representant 

legal. En finalitzar el projecte es va realitzar una reunió 

d’avaluació entre la coordinadora del projecte (Mariona Lobo) 

i el president del COCOMAUNGUIA (Rafael Cuestas). Durant 

els tallers comunitaris i l’estada de les voluntàries a les 

comunitats també es va anar realitzant una avaluació 

continuada. 

Participació de les persones voluntàries: s’ha realitzat una avaluació de les 

diferents activitats desenvolupades durant aquest mes d’agost de 2018 amb 

totes les participants que permetrà la millora de la implementació del 

projecte a Colòmbia pels propers anys. Els temes avaluats han estat els 

següents: les escoles, els tallers de lleure, la convivència amb les diferents 

comunitats, l’alimentació, el transport entre les comunitats al llarg del viatge, 

l’allotjament, la connivència entre les diferents parelles comunitàries, la 

convivència amb el grup itinerant (equip EMMCI), la convivència entre el 

grup de persones voluntàries al llarg dels caps de setmana i el funcionament 

dels debats pedagògics i de les reunions comunitàries realitzades. Així 

mateix, a partir de les experiències viscudes al llarg del viatge, s’han treballat 

contradiccions i reflexions viscudes. 

AVALUACIÓ 
(DEL 

PROJECTE)
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Població general (dades aproximades) 450 280 180 160 120

Nre. d’infants  
(matriculats a educació primària) 70 35 20 25 31 181

% d’infants d’educació primària en relació 
al total de la població (aprox) 16% 13% 11% 15% 28% - 16%

Nre. de persones voluntàries 2 2 - 2 2 1 9

Nre. de persones EMMCI - - 2 - - 2 4

Nre. de docents al centre educatiu 3 1 1 1 1 7

Nre. d’activitats de lleure realitzades 8 8 8 8 8 40

Nre. de tallers comunitaris 0 1 1 1 1 4
Nre. de persones que han participat dels 

tallers comunitaris - 28 28 17 15 88

Nre. de persones que han participat als 
debats pedagògics de cada comunitat 4 - 1 2 2 9

Nre. total de persones que han participat  
dels debats pedagògics 21

Nre. aprox de persones sobre les que ha 
impactat el projecte segons la comunitat 455 283 183 163 123 3 1121
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Tal i com es pot observar en les primeres 
xifres de participació i impacte, podem 
dir que hi ha hagut total de 181 infants i 
joves que han participat de les activitats 
de lleure i l’acompanyament educatiu 
realitzat a les escoles. Així mateix, si 
tenim en compte que el projecte 
contempla a tota la comunitat i no son 
només les activitats de lleure per a 
infants i joves, podem dir que entre 
l’impacte directe i l’indirecte, al llarg 
d’aquest primer any la xifra s’ha elevat a 
748 persones, tal i com mostra el quadre 
anterior. 

La participació als tallers comunitaris ha 
estat mitjana, situant-se entre un 11,6% i 
un 19,5% de la població adulta de les 
comunitats on s’ha realitzat. En aquest 
sentit, esperem que en els propers anys 
aquesta participació augmenti. Cal 
destacar també que en alguns tallers ha 
faltat la participació de les dones i creiem 
necessari el treball i l’establiment d’un 
vincle amb elles, per a que se sentin 
i n t e r e s s a d e s e n e l p r o j e c t e i 
empoderades, augmentant així la seva 
participació.  

AVALUACIÓ 
(XIFRES DE 

PARTICIPACIÓ)
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Pel que fa als debats pedagògics hi ha 
hagut una baixa participació degut a la 
manca de difusió i al canvi de data 
p rev i s t . To t i a i xò , h i h a h a g u t 
participació dels docents del 80% de les 
comunitats on esdevé el projecte. 
Tanmateix, la participació ha estat 
només de docents, sense implicació 
d’altres figures representatives de les 
inst i tuc ions educat ives de cada 
comunitat. En aquest sentit, de cara al 
proper any s’intentarà augmentar la 
participació fent més difusió i vinculant 
l’esdeveniment, també, amb la Fundació 
FUNJOTRAVIUM que treballa per la 
primera infància al municipi.  

Pel que fa al nombre de tallers de lleure 
realitzats, ha estat el previst, un mitjana 

de 8 a cada comunitat, és a dir, 2 tallers 
setmanals al llarg de les 4 setmanes que 
dura el projecte. Així mateix, destacar 
que ens algunes comunitats, s’han 
generat espais de joc espontanis amb 
les voluntàries que, sense estar definits 
com a tallers, han acabat esdevenint 
com a sessions de lleure o espais de joc 
acompanyat. 

Per últ im, pel que fa als tal lers 
comunitar is , només ha fa l tat la 
realització d’un taller a la comunitat de 
El Puerto per dificultats de comunicació 
i resposta tant de la comunitat com del 
Representant Legal, en els propers anys 
s ’ i n t e n t a r à m i l l o r a r a q u e s t a 
c o m u n i c a c i ó i v i n c u l a c i ó d e l a 
comunitat en el projecte. 

AVALUACIÓ 
(XIFRES DE 

PARTICIPACIÓ)
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AVALUACIÓ 
(OBJECTIUS I 
RESULTATS)

MATRIU Intervenció Indicadors
Fonts de 

verificació

OBJECTIU 
GENERAL

Augmentar la qualitat 
de vida de la població 
del municipi d’Unguía, 
Chocó, col·laborant en 
un procés de pau 
sostenible.

La població del Municipi 
d’Unguía viu amb majors 
nivells de qualitat de vida que 
fa tres anys anteriors. 
S’evidencia un progrés en el 
procés de construcció de Pau.

F.V.1: Entrevistes a 
infants, famílies 
de les comunitats 
i persones 
docents.

Pel que fa a l’objectiu general, cal assenyalar que s’avalua en base a les 
diferents entrevistes realitzades al llarg del projecte, així com al final. 
Enguany, s’han realitzat un total de 4 entrevistes, pendents de ser 
avaluades en l’última fase del projecte.  

Cal destacar que és un objectiu general que depèn de l’aplicació d’altres 
projectes i plans generals que no només depenen d’aquest projecte. 

MATRIU Intervenció Indicadors Fonts de verificació

OBJECTIU 
ESPECÍFIC

Millorar les 
condicions 
educatives 
(formals i no 
formals) de les 
comunitats que 
formen part del 
COCOMAUNGUI
A

En realitzar la implementació 
del projecte (durant tres anys 
consecutius):
I.O.V.1: Les institucions 
educatives han millorat la seva 
qualitat educativa a nivell 
integral.
I.O.V.2: Han augmentat les 
opcions d’educació no formal 
(educació en el lleure).

F.V.1: Reultats acadèmics 
a les proves SABER.
F.V.2: Anàlisi de les 
entrevistes als infants, 
comunitat i docents.
F.V.3: Conclusions de les 
actes de reunions i 
avaluacions entre EMMCI 
i COCOMAUNGUIA

Pel que fa als objectius específics, s’avaluen en gran mesura a partir dels 
resultats acadèmics obtinguts en les proves SABER (pendents de recollida 
de dades), de l’anàlisi de les entrevistes (última fase del projecte) i de les 
conclusions de les actes i l’anàlisi del seguiment dels acords de les 
mateixes, també previst per a l’última fase del projecte.

REFLEXIÓ SOBRE EL GRAU D’APROXIMACIÓ I 
ASSOLIMENT ALS OBJECTIUS I RESULTATS 

ESTABLERTS EN EL PROJECTE
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AVALUACIÓ 
(OBJECTIUS I 
RESULTATS)

MATRIU Intervenció Indicadors Fonts de verificació

RESULTATS

R.1: Han 
augmentat els 
recursos de 
personal i 
material a les 
insititucions 
educatives de 
les comunitats.

I.O.V.1: Durant el període 
d’implementació del projecte les 
persones voluntàries assisteixen en 
horari escolar a les institucions 
educatives. 
I.O.V.2: Cada any s’han involucrat mínim 
deu persones formades en el camp 
educatiu per participar de forma 
voluntària al projecte.
I.O.V.3 La quantitat i qualitat del 
material educatiu i pedagògic ha 
augmentat al menys un 5% de la 
quantitat obtinguda pel govern i està en 
bon estat.

F.V.1: Registre d’assistència 
dels  i les voluntàries als centres 
educatius.
F.V.2: Evidències fotogràfiques 
de la presència de les persones 
voluntàries als centres 
educatius.
F.V.3: Compromís dels i les 
voluntàries.
F.V.4: Inventari de material 
entregat a les comunitats.

En relació al primer dels resultats esperats, es pot dir que hi ha hagut un 
augment dels recursos de personal en les institucions educatives durant la 
fase d’implementació, atès que estava previst en base a un mínim de 10 
persones voluntàries i aquesta xifra s’ha superat en 3, essent 13 les 
persones que han viatjat el 2018. Això es pot comprovar mitjançant els 
diferents registres, tant de signatura de compromís com a través dels 
registres audiovisuals. Als annexes es presenta l’inventari de materials 
recol·lectats al Colegio Unidad Pedagógica, repartits i entregats a les 
diferents comunitats.

MATRIU Intervenció Indicadors Fonts de verificació

RESULTATS

R.2: Han 
augmentat les 
opcions 
d’educació no 
formal a les 
comunitats.

I.O.V.1: Cada any s’han involucrat mínim 
deu persones formades en el camp 
educatiu per participar de forma 
voluntària al projecte.
I.O.V.2: Durant el període 
d’implementació del projecte les 
persones voluntàries realitzen mínim un 
taller de lleure a la setmana amb els 
infants i joves de la comunitat (seguint 
les bases transversals establertes).

F.V.1: Registre d’assistència 
dels  i les voluntàries als tallers 
de lleure.
F.V.2: Evidències fotogràfiques 
de la presència de les persones 
voluntàries als tallers de lleure
F.V.3: Compromís dels i les 
voluntàries.

En relació al segon dels resultats esperats, es pot avaluar que aquests 
s’han obtingut ja que s’han realitzat dos tallers a la setmana, doblant el 
mínim de tallers de lleure esperats. Hi ha mostres fotogràfiques dels tallers 
realitzats. 
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MATRIU Intervenció Indicadors Fonts de verificació

RESULTATS

R.3: 
Oportunitats de 
creixement 
professional 
establertes

En realitzar el projecte durant tres anys 
consecutius:
I.O.V.1: El personal docent del municipi 
d’Unguía, ha assistit com a mínim a dos 
tallers de formació/debat.
I.O.V.2: S’han realitzat com a mínim dos 
tallers anuals d’empoderament educatiu 
amb personal docent i famílies de les 
comunitats.

F.V.1: Evidències fotogràfiques 
de l’assistència de personal 
docent i persones voluntàries 
als debats pedagògics de 
formació
F.V.2: Registre d’assistència als 
debats pedagògics de formació
F.V.3: Actes dels debats

En relació al tercer dels resultats esperats, es pot dir que s’han generat oportunitats de 
creixement professional de cara, tant a les persones docents, professionals i figures 
tècniques a Colòmbia com a les persones voluntàries. Al llarg del projecte es preveu 
l’assistència mínima a dues formacions per part de les persones docents. Enguany s’ha 
realitzat mitjançant els debats pedagògics, per tant el primer any s’ha donat el 50% de 
l’oferta prevista, on han participat personal docent de 3 de les 5 comunitats implicades 
en el projecte, és a dir, s’ha donat més d’un 50% de participació. 

Per últim, pel que fa als tallers d’empoderament a docents i famílies, enguany s’ha 
realitzat un taller a cada comunitat, on hi han participat un total de 88 persones. 
Aquest fet posa de manifest la progressió i també la consecució d’aquest resultat 
previst.

MATRIU Intervenció Indicadors Fonts de verificació

RESULTATS

R.4: Enfortiment 
de l’organisme 
de participació 
comunitària.

En realitzar el projecte durant tres anys 
consecutius:
I.O.V.1: Realització d’una reunió 
comunitària a l’any amb l’educació com 
a ordre del dia.
I.O.V.2: Realització de dos tallers sobre 
drets humans.

F.V.1: Evidències fotogràfiques 
dels tallers i reunions 
comunitàries
F.V.2: Registre d’assistència als 
tallers i reunions comunitàries
F.V.3: Actes de les reunions i 
tallers comunitaris.

Per últim, pel que fa al quart dels resultats previstos i en relació a l’enfortiment de 
l’organisme de participació comunitària on es preveu un debat a l’any, cal posar de 
manifest que enguany s’ha pogut realitzar un debat a cadascuna de les comunitats 
menys al Puerto, on per problemes relacionats amb l’organització de la comunitat,  no 
ha estat possible d’implementar. Així mateix, pel que fa als tallers en relació als drets i 
com exigir-los, caldrà treballar-ho en les següents edicions, tot i que aquest any ja s’ha 
introduït en els diferents tallers comunitaris realitzats a les diferents comunitats.

AVALUACIÓ 
(OBJECTIUS I 
RESULTATS)
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(CRONOGRAMA 
D’ACTIVITATS)

 S’ha endarrerit tot el cronograma pel fet que no ens 

vam poder constituir com a nova junta fins al mes de 

gener i per tant, la recerca de voluntàries va començar 

aleshores, fent les xerrades informatives al febrer (en comptes de 

realitzar-les entres els mesos compresos entre setembre i desembre) i 

el grup es va tancar al març (i no a finals de gener). Per tant, la compra 

dels vols també va ser més tard implicant així un cost molt elevat. Les 

reunions i formacions de l’equip de voluntàries programades han estat 

6 en lloc de 7. Es proposa pel curs 2018-2019 establir un calendari anual de trobades 

(tant de l’equip EMMCI com de la formació i assemblees amb les 

voluntàries). 

FASE PRÈVIA

S’han canviat les dates dels caps de setmana 

dels debats pedagògics donat que el dilluns 20 

d’agost era dia festiu i per tant hi havia pont. Es va 

decidir canviar la data dels debats pel dissabte 11 d’agost i 

aprofitar el pont del 18-20 d’agost per fer una retirada de 

descans a la platja.  

La resta d’activitats s’han realitzat en els dies establerts. El 

que s’ha variat en alguns casos n’ha estat l’horari per tal 

d’adaptar-nos al ritme i organització de les persones locals. 

FASE D’EXECUCIÓ



47

MEMÒRIA 2017 - 2018 
EMMCI ONG

   PAZífico CHOCÓ
AVALUACIÓ 

(ACCIONS 
ESTABLERTES)

 Valorem molt positivament la recerca de persones per l’equip de voluntàries 
del primer any perquè, tot i fer-ne a difusió amb poc temps, va assistir-hi molta gent 

i vam tenir moltes persones interessades, les suficients per omplir el grup per l’estiu 2018. 
Vam utilitzar les sales disponibles i cedides a entitats Juvenils per l’Espai Jove la Fontana 
que creiem que és prou adient per a la realització de les xerrades informatives: És un espai 
de referència de les entitats juvenils de la ciutat, està en bones condicions i ben equipat i es 
situa en un lloc cèntric. Valorem repetir el lloc per l’any següent.  
Valorem també positivament l’elaboració d’un document en el que es resumeix el projecte 
per tal que les persones que no van assistir-hi, el poguessin conèixer. 
Valorem també positivament la implicació de l’equip i les persones encarregades de 
gestionar i respondre els correus electrònics i xarxes socials, vam saber donar una resposta 
ràpida i unificada. 

Nre. d’ assistents a les xerrades informatives: 38 persones. 
Nre. total de persones interessades en el projecte: 59 

CREAR EQUIP DE 

VOLUNTÀRIES

FASE PRÈVIA

La valoració de les activitats de formació i trobades amb les persones voluntàries és molt 
positiva.  
S’han aconseguit els objectius plantejats, tant de cohesió de grup com de formació i 
traspàs de coneixement sobre la zona concreta del Chocó (o el país en general) com de 
preparació del viatge.  
Es valora per futures estades a la zona fer més incidència en el sistema educatiu colombià i 
començar a treballar amb l’equip voluntari amb més antelació per tenir més temps per 
planificar el viatge (bitllets, dates…).

Nre. de trobades: 6 + cap de setmana intensiu de formació 
Nre. de participació: REUNIONS I 

FORMACIÓ DE 

VOLUNTÀRIES  1a Trobada: EMMCI (3) ; vol (10) 
 2a Trobada: EMMCI (6); vol(5) 
 3a Trobada: EMMCI (6); vol (6) 
 4a Trobada: EMMCI (4); vol (6) 
 5a Trobada: EMMCI (4); vol (6) 
 6a Trobada: EMMCI (5); vol (8) 
 Formació: EMMCI (6); vol (8)

FASE 
PRÈVIA

S’han realitzat 
pràcticament totes les activitats!!!
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 S’han realitzat unes jornades solidàries a Can Batlló amb 
força participació sobretot en els concerts de la nit.  

 L’avaluació de les jornades és en general positiva tot i que al 
tractar-se del primer esdeveniment organitzat hi ha moltes coses a 

millorar (difusió, tria de data, concretar aspectes econòmics, voler abarcar 
massa fent una jornada de tot el dia, millorar la comunicació entre barra i 

tiquets, falta millorar la higiene, que la recollida sigui més organitzada, ajust de 
pressupost...). 

Valorem molt positivament: la col·laboració de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) amb 
l’exposició de “Cuerpos Gramaticales”, la participació de l’Associació de Danses Folklòriques 
Colombianes “Sentimiento Cimarrón” i la cessió de l’espai per part de Can Batlló. 
S’han proposat i intentat fer altres esdeveniments que finalment no han estat possibles de 
realitzar, o per poca assistència o per dificultats d’obtenció de permisos (3x3 de bàsquet, torneig 
de rugbi i voleibol platja, entre d’altres). Per propers anys s’intentarà realitzar-los. 

Nre. d’esdeveniments: 1 
Participació: 200 persones (aprox).

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I 

ESDEVENIMENTS DE DIFUSIÓ I 

RECERCA DE FONS ECONÒMICS

FASE PRÈVIA

S’han realitzat trobades i reunions amb la finalitat de presentar el projecte i posteriorment per organitzar la 
logística i arribada de l’equip de persones voluntàries.  
En general es valoren positivament les reunions realitzades entre totes les persones que hi han participat.  
Ha mancat claredat en les darreres reunions entre els col·laboradors/es d’EMMCI a Colòmbia i les comunitats en 
relació a la retribució econòmica o no de les tasques a realitzar de suport en l’alimentació i transport de les 
voluntàries. EMMCI farà una aportació econòmica sempre i quan tingui suficient pressupost per sostenir les 
despeses de transport i alimentació de les voluntàries. Enguany no ha estat possible i les comunitats esperaven 
la retribució. En relació a l’alimentació, s’aporten més aliments per a la família encarregada de cuinar i alimentar 
a les persones voluntàries, i això no havia quedat clar, també esperaven un reconeixement econòmic.  
Es valora la possibilitat de fer una reunió prèvia a l’arribada de les persones voluntàries entre EMMCI i les 
comunitats per aclarir aspectes concrets de cada any. 

Nre de reunions presencials entre EMMCI i COCOMAUNGUIA: 2 
Nre. de reunions presencials entre EMMCI i comunitats: 1/comunitat 

Nre. de reunions presencials entre EMMCI i Rectors/es: 1 
Nre. de reunions presencials entre EMMCI i FUNJOTRAVIUN: 2 

Nre. de reunions presencials entre EMMCI i Alcaldia: 2 
Nre. de reunions presencials entre col·laboradors d’EMMCI de Colòmbia i comunitats: 

2/comunitat

REUNIONS DE COMUNITATS 

I COCOMAUNGUIA

FASE PRÈVIA

AVALUACIÓ 
(ACCIONS 

ESTABLERTES)
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S’ha dut a terme la creació d’una llista de material educatiu necessari 
(presentada a l’annex). 

La  recollida dels materials i el transport dels mateixos ha estat possible gràcies a la 
col·laboració i participació de l’escola Colegio Unidad Pedagógica de Bogotà, encarregada de 

la recollida de materials i amb la que s’obre una línia de col·laboració.  
No s’ha realitzat cap debat al voltant de les possibilitats pedagògiques i didàctiques del material 
rebut, quelcom que caldrà treballar de cara al 2019. 
En general, l’entrega i utilització del material a les escoles es valora positivament malgrat es detecta 
la necessitat de redefinir-ne alguns aspectes com la seva utilització en activitats que no siguin 
estrictament escolars (per part de les persones voluntàries en els tallers de lleure), el seu caràcter 
comunitari o individualitzat, replantejar el tipus de material que s’envia i ajustar-lo a les necessitats 
reals de les comunitats.  
Es valora molt positivament la implicació de l’escola Colegio Unidad Pedagógica de Bogotà en la 
recollida de material i es proposa per a futures estades ampliar la recollida amb llibres (durant el mes 
d’agost se n’ha detectat una gran necessitat). 
En acabar el mes d’estada s’ha realitzat una xerrada a la mateixa escola de Bogotà per compartir el 
projecte i mostrar l’entrega de materials. Es valora molt positivament ja que l’alumnat s’hi ha implicat 
més, ha pogut conèixer el projecte de més a prop i alguns alumnes s’hi han volgut vincular més 
activament.

L’Inventari de material recol·lectat es troba a l’Annex

RECOL·LECTA I 

TRANSPORT DE MATERIALS

FASE PRÈVIA

AVALUACIÓ 
(ACCIONS 

ESTABLERTES)

Es valora positivament la funció de suport a les escoles malgrat la diferència 
de funcionament d’una comunitat a una altra, ha generat diferències tant en la 

mateixa fase d’implementació com en la seva posterior avaluació.  
Els trets comuns en les valoracions són la necessitat de tenir molt clar per part de les 

persones voluntàries la funció de SUPORT, sense assumir responsabilitats que no els pertoquen, 
informar també clarament als responsables pedagògics de la zona de quina ha de ser la nostra 
funció.  
Com a proposta per a futures estades es valora assistir a l’escola en un horari reduït (menys dies o 
menys hores per dia), generant així un espai per poder treballar amb la comunitat.

Nre. de persones: 2/comunitat

SUPORT A LES 

ESCOLES RURALS

FASE 
D’EXECUCIÓ

Més info 
ANNEX
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Es valora positivament l’espai de lleure tot i que es veu la necessitat d’adaptar-se, 
encara més, als infants i al funcionament específic de la zona i de cada comunitat.  

Es proposa portar una programació més oberta (com una bateria d’activitats), reduir el 
temps a 30-45 minuts, implicar els adolescents ja que en general es detecta que no tenen 
massa oferta d’oci i finalment implicar també a les famílies en aquests tallers.  

Nre. de tallers oferts: 8/comunitat mínim (en algunes comunitats 
se n’han ofert més)

TALLERS DE 

LLEURE

FASE 
D’EXECUCIÓ

AVALUACIÓ 
(ACCIONS 

ESTABLERTES)

S’ha realitzat una pluja d’idees sobre els temes de debat entre els/les docents de les 
comunitats. S’han portat a debat tots els temes proposats. 

Per part de les voluntàries, s’han treballat els debats pedagògics al llarg del cap de setmana 
de formació i també en el marc de les reunions de seguiment dutes a terme durant el mes d’agost. 

Enguany s’han realitzat els debats pedagògics, tanmateix, per un tema de calendari i festivitats, no ha 
estat possible realitzar-los en un cap de setmana i s’han realitzat intensius en un sol dia. 
La valoració d’aquesta activitat no és massa positiva degut al fet que la data escollida va resultar ser 
una diada festiva i es va haver de canviar amb una setmana d'antelació, per tant, la participació va ser 
baixa.  
Malgrat això, es valora positivament la creació d’un espai on els responsables pedagògics de la zona es 
puguin trobar per compartir neguits i experiències ja que actualment no existeix aquest espai.  
Les propostes de millora són escollir la data en funció del calendari local (fins i tot fer-ho en dia lectiu), 
millorar la preparació prèvia, replantejar-ne el nom (“dilemas pedagógicos”) i tenir clar el nostre paper 
més com a conductors de la jornada i no tant com a facilitadors de coneixement.

Nre. de participants: 21

DEBATS 

PEDAGÒGICS

FASE 
D’EXECUCIÓ

Realització d’un taller d’empoderament a cada comunitat: se n’han 
realitzat amb 4 de les 5 comunitats on s’havia previst. 

Es valora positivament el treball realitzat en els tallers comunitaris (a l’annex 
s’adjunta el treball realitzat de detecció de necessitats i recerca de solucions). 

Es proposa de cara a altres anys que els tallers i les tasques comunitàries recaiguin 
sobre les parelles / grups comunitaris i no sobre el grup itinerant per tal d’assegurar-
nos el vincle amb la comunitat. 
Procurar fer-les en horaris en els quals la persona docent de la comunitat hi pugui 
assistir. 
No s’han treballat vers els drets humans ni els drets dels infants, cal treballar-ho els 
futurs anys. 

Nre. de tallers realitzats: 4 
Nre. de participants: 88

REUNIONS / T
ALLERS 

COMUNITARIS

FASE 
D’EXECUCIÓ



 

MEMÒRIA 2017 - 2018 
EMMCI ONG

   PAZífico CHOCÓ

S’han realitzat diferents activitats espontànies a cada comunitat d’intercanvi 
cultural relacionat amb l’alimentació, la música, el ball i la dansa, la pesca 

tradicional, jocs infantils i altres, així com debats i reflexions sobre temes de gènere, 
sexualitat, economia, relacions interpersonals i d’altres temes d’interès general.  
Tot i que l’equip de persones voluntàries ha estat informat de les característiques del lloc, 
es dificulta l’adaptació i el xoc cultural és intens. Cal remarcar la importància de l’esforç per 
adaptar-se a les característiques i estil de vida de les comunitats per disminuir l’alteració 
de la quotidianitat i respectar les dinàmiques comunitàries.  
Es valora reflexionar sobre el com ens presentem, el com arribem, per això es proposa 
establir una reunió amb la comunitat a l’arribada per fer una presentació formal a tota la 
comunitat.  
Es proposa establir una figura a cada comunitat amb funcions comunitàries, establint 
vincle i intercanvi cultural amb tot el col·lectiu.

Nre. de comunitats: 5 
Nre. de persones/comunitat :2

INTERCANVI 

CULTURAL

FASE 
D’EXECUCIÓ

AVALUACIÓ 
(ACCIONS 

ESTABLERTES)

Tal i com es pot observar, el projecte, en el seu primer any d'implantació està assolint 
els objectius marcats, tot i així, caldrà seguir mesurant l’impacte i avaluar els resultats 
a llarg termini, tal i com es preveu al projecte. També és important destacar que 
l’avaluació realitzada aquest any per part de tots els agents que han participat en el 
projecte, permetrà sumar elements de millora que contribueixin a l’assoliment dels 
objectius i resultats esperats.

1.  La creació conjuntament amb el COCOMUNGUIA del 

consell infantil i juvenil per tal de potenciar la participació 

comunitària dels infants i per donar-los veu a les seves 
comunitats.  

2. Per altra banda, es proposen també accions relacionades amb el treball amb les 

dones sobre l’equitat de gènere, feminisme, empoderament, autonomia 

econòmica i altres accions. Es considera que és un tema delicat i que cal la 
implicació i participació de les comunitats per perfilar les línies d’acció. 

3. També es proposa per altres anys la possibilitat de realitzar tallers de formació 
d’educació en el lleure per als i les joves de les comunitats, amb la 

finalitat d’implicar-los en les activitats comunitàries i poder caminar cap a 
una continuïtat d’un dels objectius del projecte.

PROPOSTES DE 
FUTURES 
ACCIONS

51
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Sentimiento Cimarrón: Escola de 

danses folklòriques colombianes, 
establerta a Barcelona. 
Ha participat a les jornades solidàries i hi ha 
la intenció de seguir treballant conjuntament 
amb el suport mutu per les necessitats de 
cada entitat.  

ICIP: Institut Català Internacional per la 
Pau.  L’ICIP ha cedit l’exposició “La Sembra 

de la Vida” del col·lectiu AgroArte de Medellín 
(Colòmbia) a EMMCI, la qual ha estat 
exposada durant 15 dies a Can Batlló, fent-ne 
una presentació el dia de les Jornades 
Solidàries. Es manté el contacte amb l’ICIP i 
amb AgroArte per a properes col·laboracions.  

AgroARTE: Col·lectiu nascut a la 
comunia 13 de Medellín, format per 
joves que rebutgen la violència, 
reivindiquen la Pau i la memòria 
històrica. Treballen a través del teixit 
comunitari, relacionant el camp, la 
ciutat,  l’agronomia i l’art. Treballen per 
tal de recuperar els escenaris de la 
ciutat que han patit enfrontaments 
armats, segrestos i altres formes de 
violència.
S’ha establert comunicació amb el col·lectiu, 
han presentat la seva exposició de “La 
Sembra de la Vida” a les jornades solidàries 
PAZífico Chocó i es manté la comunicació 
per a col·laborar en futurs esdeveniments.  

Can Batlló: Espai veïnal autogestionat. 
S’han realitzat les jornades solidàries als 
espais i sales de Can Batlló. Es tindrà en 
compte per a properes possibles jornades o 
esdeveniments tot i que es considera que la 
localització del lloc dificulta l’assistència.  

CRAJ: Centre de Recursos per a les 
Associacions Juvenils de Barcelona. 
Com a associació juvenil inscrita en el cens 
del CRAJ hem aprofitat alguns dels recursos 
(assessories de gestió, imatge corporativa, 
hem assistit a càpsules sobre recursos 
financers, gestió del l’economia de l’entitat, 
s’han aprofitat les instal·lacions per a les 
xerrades informatives i s’ha llogat un equip 
de so). Es valoren positivament els recursos 
aprofitats i se seguiran tenint en compte les 
formacions i càpsules ofertes per l’entitat. 

Fundació Casa Amèrica, Catalunya: 
Té per finalitat establir vincles que 
uneixen Llatinoamèrica i Catalunya 
oferint espais literaris, musicals, de 
c i n e m a , j o r n a d e s d e d e b a t , 
exposicions, seminaris i altres. 
S’ha acudit a la Fundació Casa Amèrica en 
recerca de literatura infantil colombiana per 
oferir al taller de conta-contes de les jornades 
solidàries PAZífico Chocó 2018. Es seguirà 
tenint en compte aquesta fundació per a 
altres necessitats que puguin sorgir de 
documentació, espais de debat, presentació 
del projecte...

AVALUACIÓ 
(TREBALL EN 

XARXA)
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Sentimiento Cimarrón: Escola de 

danses folklòriques colombianes, 
establerta a Barcelona. 
Ha participat a les jornades solidàries i hi ha 
la intenció de seguir treballant conjuntament 
amb el suport mutu per les necessitats de 
cada entitat.  

Creació d'una Cançó Col·lectiva: 
Estem en procés de construcció d'una cançó 
que tracta el tema de l'educació, la vida en 
comunitat i la construcció de pau a fi de tenir 
una eina més per a donar a conèixer el 
projecte. El resultat serà una pista d'àudio i 
una altra peça de vídeo (i també àudio) on 
apareixeran les diferents persones que hi 
estan col·laborant. Posteriorment utilitzarem 
el material per difondre el projecte i generar 
sinèrgies amb altres projectes. Diferents 
músics residents a Colòmbia i Barcelona 
seran els encarregats de donar veu a aquesta 
iniciativa i, al mateix temps, musicalitzar-la. 
De moment, ja s'hi han implicat les següents 
agrupacions i músics: 

A Colòmbia: Cantants de Hip Hop Agrario de 
Medellín (també components de l'Associació 
AgroArte, els quals també col·laboren en 
altres parts del projecte), Juancho Percu, 
entre d’altres. 

A Barcelona: La Sra. Tomassa, Nico Yurgaki, 
David Jacomé, Xiula, entre d'altres. 

Agraïments:

Antonio Amador i Ingrid Guyon (fotògrafs de 
l'exposició "La Sembra de la Vida", Cuerpos 
Gramaticales, ICIP) 

Participants de les Jornades a Can 
Batlló: 
Agrupacions musicals: Ganzá, Ual·la i 
Sanción 
Paco Uviña (Espai de Creació Musical de Can 
Batlló) i Thomas Valdés (Tècnic de so) 
Micro Obert i Danses: Ras Melo, Juanita 
Candelaria, Sentimiento Cimarrón, Nico 
Yurgaki, entre d'altres. 

AVALUACIÓ 
(TREBALL EN 

XARXA)
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(EMMCI)

Ha costat trobar dies de 
reunió en què poguéssim 

assistir-hi totes.
Hi havia moltes coses noves 

com a associació (documentació, 
estatuts, legalitat, creació de web i 
xarxes socials, imatge corporativa, 
logotip, disseny de marxandatge, etc.) 
això ha implicat molta feina.
Hi ha hagut dificultats per mantenir actives 
les xarxes socials.
Complir i marcar terminis de tasques (hem 
anat tard segons el cronograma anual 
planificat).
D e s c o n e i x e m e n t d e l s p r o c e s s o s 
burocràtics, fet que ha implicat lentitud.
N o m é s u n a p e r s o n a c o n e i x i a l e s 
comunitats i zona d’aplicació.

DIFICULTATS
Les contradiccions que es 
generen (a nivell individual i grupal) 
durant l’estada a Colòmbia.
La situació política i conflicte armat a la zona
La no resposta de les Institucions a les 
necessitats presentades de les comunitats.
Nivell baix d’ingressos

AMENACES

El treball en equip 
per part del grup EMMCI 
i l’equip de persones voluntàries del 
2018 ha estat molt potent i crític amb 
el projecte, això permet millorar-lo a 
poc a poc. 
Horitzontalitat dins la naturalesa del 
projecte.
Molt bon ambient de treball.
Compromís.
És un projecte en construcció i la 
construcció és conjunta, per tant 
tothom s’hi sent partícip.
Tot i la novetat amb moltes coses som 
un grup que planifica i organitza, tenir 
les coses pensades i organitzades 
facilita l’adaptació, flexibilitat i els 
canvis segons unes bases i estructures. 
La rebuda, atenció i cura de la població 
de les comunitats (excepte a la 
comunitat de El Puerto).

FORTALESES

Aquest 2018 – 2019 serà el 
segon any i ja comencem amb 

l’experiència del primer. 
Si repeteixen algunes persones hi ha la 
possibilitat de delegar més responsabilitats 
durant el viatge i durant l’any, pel fet que més 
persones coneixen la zona, la cultura i les 
persones col·laboradores amb EMMCI.
Hi ha la possibilitat d’ampliació de l’equip 
EMMCI.
Hi ha molta feina feta que ens permet dedicar-
nos al altres coses.
Tenim més temps i podem intentar seguir 
millor la planificació anual.

OPORTUNITATS

L’avaluació del funcionament de 
l’equip EMMCI  i de l’entitat s’ha fet 

seguint el sistema DAFO:


