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*Presentació
*Qui som?
EdPAC(Educació per a l’Acció Critica) és una associació
fundada el 2003 per un grup de persones vinculades a
la intervenció social des de diferents àmbits.
Des de la seva creació, l’objectiu general d’EdPAC és realitzar i difondre propostes d’acció educativa que ajudin
a crear un món més just, solidari, sostenible i digne. Un
objectiu que s’intenta assolir des del treball quotidià.
Durant els darrers anys de funcionament d’EdPAC, l’entitat ha constat de dues branques de treball: la tècnica
i la de drets humans. En el transcurs de l’any 2015, la
branca tècnica ha estat formada per un equip pedagògic, dedicat a generar continguts educatius, materials
didàctics, dissenyar i realitzar tallers, xerrades i activitats
de teatre educatiu. La branca de drets humans, ha estat
formada pel Grup d’Investigació en Drets Humans i
Sostenibilitat (GIDHS) amb l’objectiu de promoure l’activisme en col•laboració amb diverses entitats i associacions.
Des de la branca tècnica durant el 2015 hem realitzat
378 accions educatives, treballant amb més de 14.060
persones destinatàries. La majoria d’aquestes intervencions, s’han dirigit a infants i persones pre-adolescents,
adolescents i joves de diversos centres educatius de
Catalunya. A més, s’han realitzat actuacions en espais

d’educació no formal, accions educatives dirigides a
familiars i intervencions amb professorat.
Pel que fa a la branca de drets humans, s’ha finalitzat l’informe pel Dret a l’Alimentació, realitzat en
col•laboració amb el Observatori DESC i Entrepobles.
Acompanyant la presentació física del informe es va
donar a conèixer un vídeo documental sobre aquest
mateix. L’informe s’ha presentat al Consell de DDHH de
Nacions Unides de Ginebra. Durant el 2015 s’ha participat activament en la campanya “No al TTIP – No al
Tractat de Lliure Comerç UE amb EEUU”. S’ha continuat
amb projectes de solidaritat i denuncia de la situació
de vulneració dels DDHH a l’Amèrica Llatina així com
col•laborant en diverses campanyes i moviments socials.
Amb aquesta memòria es volen exposar de forma clara
i concisa totes les accions que hem realitzat durant el
2015. Potser no hi ha l’espai per incloure-ho i valorar-ho
tot, per aquest motiu, si voleu tenir més informació us
convidem a trobar-vos amb nosaltres o visitar la nostra
pàgina web.

*Des de dins
*Qui som?
A EdPAC, les accions que cada una de les branques
realitza es porten a terme per persones especialistes en
una temàtica concreta.
A continuació podeu consultar els diversos temes que
hem treballat durant el 2015 i les persones que hi han
participat:

Alimentació / Sobirania Alimentaria Xavi
Assetjament Andrea
Consum / Consumisme Silvia, Xavi
Drets humans / Nord-Sud Arturo, Xavi, Ágeda
Drogues Còmic, Sònia, Arnau
Hàbits saludables Pau, Sònia
Imatge corporal / Autoestima Júlia
Pantalles Còmic, Mireia A., Pau, Júlia, Sònia
Salut Jove Marina
Sexualitat Bernat, Núria

Branca Drets Humans Ágeda i Arturo
Persones col•laboradores de la Branca Drets Humans: Eulàlia, Mireia, Júlia, Agustí, Sara, Yolanda, Marco, Patricia, Elena, Pablo, Montse, Delphine, Florencia, Inés,
Virginia, Marc i Mònica.

*Com estem?
A l’Assemblea General Ordinària de l’abril de 2015 es va
iniciar el procés de treball per al disseny del pla estratègic d’EdPAC per als propers quatre anys. Si bé en el 2003
va néixer EdPAC amb l’objectiu de realitzar i difondre
propostes d’acció quotidiana per fer un món més solidari, sostenible, just i digne, des de llavors l’entitat s’ha
anat adaptant als canvis originats pel context del tercer
sector, de la crisi econòmica i de les dinàmiques internes de funcionament.
El context exposat anteriorment ha generat que, malgrat que EdPAC ha incrementat la seva presència al territori i ha creat noves activitats, molts municipis no han
pogut seguir treballant amb nosaltres amb la mateixa
intensitat i, alhora,s’han ajustat els pressupostos d’alguns dels serveis que oferim. Aquest fet ha fet evident
la inviabilitat econòmica per a mantenir el projecte
de recerca en matèria de drets humans que EdPAC ha
desenvolupat des del seu naixement, atès que aquesta
àrea era finançada pràcticament en la seva totalitat
mitjançant els ingressos de l’àrea educativa.
Aquesta qüestió va posar sobre la taula la necessitat de
reestructurar el funcionament de l’entitat i es va iniciar
un procés per a la recerca de finançament que pogués
sustentar la tasca del projecte de drets humans, tenint
en compte la potencialitat i el valor afegit que la càtedra UNESCO significava per a l’acció de recerca, divulga-

tiva i transformadora del Grup d’Investigació en Drets
Humans d’EdPAC.
Durant tot aquest procés engegat en el sí d’EdPAC,
l’entitat va poder realitzar un anàlisi i valoració dels
darrers anys i del moment actual i això va permetre
projectar l’entitat en una nova direcció tenint en compte la impossibilitat de mantenir, com fins el moment,
el projecte de recerca en matèria de drets humans. En
aquest procés, l’entitat va poder comptar amb suports
externs, per una banda, per a la recerca de fiançament
amb les companyes del CRAC (Connexió de Recursos
per a l’Acció Comunitària) i, de l’altra, amb la cooperativa Fil a l’Agulla que va facilitar el desenvolupament del
debat i la presa de decisions.
D’aquesta manera, EdPAC es disposa a iniciar un nou
camí, centrant tota l’energia a millorar el projecte
educatiu tècnic i adaptar les activitats formatives de
prevenció al moment actual per a esdevenir eina real
de transformació en els diversos àmbits i franges d’edat
en les quals treballa. Aquesta reestructuració de l’entitat
s’ha planificat durant aquest 2015 per a poder començar a aplicar-la a principis de 2016. L’entitat, doncs,
ha acordat sustentar el projecte de recerca en drets
humans fins a principis de 2016, moment en el que es
valorarà en quin format es pot donar continuïtat a la
branca.

*Cap a fora
*La missió d’EdPAC

EdPAC vol contribuir a construir una societat crítica, promovent el benestar, la justícia social i la salut individual
i col•lectiva. Per aquest motiu, l’associació lluita contra
les desigualtats socials i promou una societat més justa,
fomentant canvis individuals i col•lectius, a partir de
mètodes pedagògics participatius i creatius.

Incidim especialment en infants, adolescents, joves i
en agents socials. A més es promou el coneixement de
la situació de les comunitats camperoles i dels pobles
indígenes d’Amèrica Llatina per fer front a la vulneració
dels seus drets humans en el camí de la defensa de la
sobirania alimentària.

*Activitats segons temes
*Pantalles
En els darrers anys s’està ratificant la necessitat de parlar
dels usos problemàtics de les diferents tecnologies
(addicció o problemàtiques socials i afectives). Un dels
col•lectius més vulnerables són els infants i la població
jove i en aquests darrers cursos, s’està evidenciant que
les problemàtiques relacionades amb aquests usos
s’intensifiquen i es detecten cada cop més, a una edat
més prematura.
Per aquest motiu considerem necessari oferir recursos
per treballar aquestes temàtiques, tenint en compte a
tota la comunitat educativa (mares, pares i altres familiars, professionals de l’ensenyament, etc.) per a enfortir
la prevenció i la promoció d’hàbits saludables. EdPAC
dedica molts recursos en aquesta línia i és referent en el
treball educatiu en l’àmbit de les pantalles.

A part de l’elaboració de materials, oferim activitats en
altres formats: teatre educatiu amb infants, tallers i xerrades amb joves i mares i pares, i formació de professionals i agents socials.
A l’any 2014, vam incorporar una nova activitat de teatre educatiu, el “Pq no contestes?’ per abordar la creixent mancança de consens i resposta preventiva en el
sí de la comunitat educativa a determinades problemàtiques concretes en relació a les pantalles i les violències masclistes detectades a través d’aquestes . Aquesta
activitat ha tingut molt bona acollida en aquests darrers
dos anys i, enguany, l’hem pogut consolidar a diversos
municipis.

S’han realitzat 235 intervencions sobre pantalles distribuïdes de la següent manera:
Activitat
Teatre educatiu

Pantalles
136

Xerrades

82

MPiAF

13

Professorat

1

Xerrades medi obert / ed. No Formal

3

Nombre de persones participants a les activitats sobre pantalles: 10.485 persones
Les activitats les hem fet en un total de 31 municipis de Catalunya:
Balenyà, Barberà del Vallès, Barcelona, Cabrils, Castellà del Vallès, Castellbisbal,

del Vallès, Sant Julià de Vilatorta, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de

Centelles, Cerdanyola, El Prat del Llobregat, Granollers, La Garriga, L’Ametlla, Les

la Mogoda, Súria, Terrassa, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt.

Franqueses, Llagostera, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixach,
Montgat, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Cugat

*Drogues
Des de 2004 estem realitzant diferents activitats relacionades amb les drogues. El nostre objectiu és treballar
amb joves per disminuir els riscos i danys associats al
consum, retardar l’inici del seu ús i/o motivar-ne l’abstinència. Entenem que són els i les professionals que
estan cada dia amb el jovent els referents en matèria de
problemes associats a les drogues. Considerem, però,
que l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.
Els tallers que realitzem s’adapten a les diferents edats,

nivells i problemàtiques de consum, i a les diferents
substàncies que es consumeixen o es tenen a prop.
També fem formació d’agents socials que estan en
contacte amb els joves. Un altre dels àmbits en els que
centrem la nostra feina és la realització de materials
educatius i didàctics per fomentar pràctiques saludables i per disminuir els riscos i els danys.
L’any 2014 hem realitzat 41 intervencions que han sigut
xerrades relacionades amb les diferents substàncies i
drogues legals i il•legals adequades segons les diferents

L’any 2014 hem realitzat 41 intervencions
Nombre de participants a les activitats: 1.025 persones
Les activitats les hem fet en un total de 5 municipis de Catalunya:
Barcelona, Castellar del Vallès, Rubí, Sabadell i Santa Perpètua de la Mogoda.

*Activitats d’altres temàtiques
La majoria d’activitats d’EdPAC es centren en pantalles i
drogues, ara bé, aquests no són les úniques temàtiques.

d’ EdPAC, tenen a veure amb el consum, el consumisme
i/o la salut.

Durant l’any 2015 hem realitzat també activitats relacionades amb els drets humans, la injustícia social, la
sobirania alimentària, els pobles indígenes, l’assetjament, els hàbits saludables, etc. Ara bé, el fil conductor
que es pren en totes les temàtiques que s’aborden des

A continuació s’exposen les actuacions sobre altres
temàtiques del 2015.

Hem realitzat 102 intervencions educatives sobre diverses temàtiques:
Xerrades
Alimentació / Sobirania
Alimentària
Assetjament
Consum / Consumisme
Drets humans / Nord-Sud
Hàbits saludables
Imatge corporal / Autoestima
Sexualitat

17

VIH

1

1
33
7
15
19
9

Nombre de persones usuàries de les intervencions educatives sobre altres temàtiques del 2015: 2.550 persones.
Les activitats les hem fet en un total de 7 municipis de Catalunya:
Barberà del Vallès, Barcelona, Castellar del Vallès, santa Coloma de Gramenet,
Santa Perpètua de Mogoda i Vilassar de Dalt

*Serveis que gestionem
*Web sobre drogues i pantalles per a joves de 14 a 16 anys
Durant el 2015 s’ha gestionat la web sobre drogues i pantalles
per a joves de 14 a 16 anys: elpep.info
La temàtica principal han estat el tabac, l’alcohol, el cànnabis
i les pantalles. Alhora, s’ha mantingut la dinàmica de publicar
posts sobre alternatives d’oci, reflexió sobre consum i consumisme. També s’han afegit entrades amb continguts de salut
general i salut jove en particular. Enguany, s’ha posat atenció
especial a que tots els continguts tinguin perspectiva de
gènere i sensibilitat LGBT+.

ment de la rèplica dels continguts per part de Espais Joves,
Casals de Joves, Punts d’Informació Juvenil i entitats del tercer
sector dedicades a les temàtiques de drogues i joves.

També s’ha gestionat la e-xarxa social Facebook de elpep.info
(https://www.facebook.com/ElPep.info), mantenint un incre-

*Web sobre drogues per a joves a partir de 17 anys
Durant el 2015 s’ha gestionat la web sobre drogues per a
joves a partir de 17 anys: laclara.info
S’ha realitzat el manteniment tècnic general de la plana web.
La temàtica principal han estat les drogues; s’ha aportat informació sobre substancies concretes, propostes de reducció de
riscos, adulterants, etc. i materials de campanyes, presentació
d’informes, reculls de dades, etc. S’ha fet incidència en la relació amb les drogues i dates rellevants del calendari (períodes
de vacances, 1 de desembre, inici del curs, etc.). S’hi ha afegit
publicacions relacionades amb notícies d’actualitat (novetats
administratives i legislatives, campanyes d’organismes, etc.).

Alhora, s’han creat algunes entrades sense un vincle específic
amb les drogues, però de temàtiques d’interès (salut, consum, gènere, etc.). Enguany, s’ha posat atenció especial a que
tots els continguts tinguin perspectiva de gènere i sensibilitat
LGBT+.

*Agent de Salut Jove a Barberà del Vallès
Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2015,
s’ha dut a terme una prova pilot del servei Agent de Salut
Jove, al municipi de Barberà del Vallès. Un cop avaluada, s’ha
proposat la seva continuïtat durant el 2016.
Aquesta prova pilot s’ha definit com un període de diagnòstic, on s’ha prioritzat compaginar l’atenció a les diferents poblacions destinatàries amb la recollida d’informació sobre les
pràctiques de risc en l’àmbit de la salut d’una part d’aquesta
població, els i les adolescents i joves escolaritzats i escolaritzades a segon cicle de l’ESO i postobligatòria (Ins i PFI) i els i les
Adolescents i joves usuaris/es dels espais joves (14-20 anys).

*Educadores de carrer
S’ha realitzat un servei d’educadores de carrer per la Festa Major del municipi Barberà del Vallès. Durant 3 nits, s’ha intervingut amb adolescents i joves en medi obert per a la reducció
de danys i riscos en el consum de drogues. Principalment s’ha
abordat el consum d’ alcohol i cànnabis. També s’han repartit
condons i informació.
Aquest servei s’ha dissenyat de forma conjunta amb l’àrea de
joventut de l’Ajuntament.

L’Agent de Salut Jove desenvolupa un servei d’atenció en
matèria de salut als adolescents, joves i adults receptors de la
RMI, en espais extrasanitaris, fent intervencions orientades a
cada col•lectiu, tant grupals com individualitzades, així com
intervencions d’orientació i apoderament dels i les professionals que hi treballen directament. Aquest servei neix a partir
de la necessitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de disposar d’un recurs que tingui presència allà on són les potencials persones usuàries. Un recurs pròxim i de confiança per a la
informació i assessorament, detecció, resolució o derivació.

*Recerca en Drets Humans

L’any 2015 la branca de Drets Humans ha finalitzat l’informe pel Dret a l’Alimentació, realitzat en col•laboració
amb el Observatori DESC i Entrepobles. La presentació
física de l’informe ha anat acompanyada d’un vídeo
documental en el que es mostren les diferents entrevistes realitzades, així com possibles alternatives (https://
vimeo.com/121221361). L’informe pel Dret a l’Alimentació s’ha presentat durant l’Examen Periòdic Universal a
l’Estat espanyol (EPU) davant el Consell de DDHH de les
Nacions Unides a Ginebra, on es va col•laborar també
amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Una de
les principals conclusions del informe ha estat la situació d’indefensió en la que es troben les persones a les
que se’ls ha vulnerat aquest dret fonamental. Per altra
banda també es senyala l’estigmatització de la pobresa
com un dels factors que agreugen la seva situació i que
provoquen que les persones no accedeixin als serveis
socials. Dins de les propostes de l’informe es conclou
que cal treballar sobre aquesta estigmatització amb
l’objectiu de que les persones aconsegueixin reconèixer
la seva situació no com una qüestió de fracàs personal
sinó com una vulneració de drets que han de ser reivindicats.
En aquesta memòria del 2015 volem fer menció especial a la participació en la campanya “No al TTIP - No
al Tractat de Lliure Comerç UE amb EEUU”, la qual està
en el seu segon any de funcionament i en la que s’han
concentrat els esforços de prop de 300 entitats a nivell
estatal i un número molt considerable a nivell europeu.
Volem destacar que el 18 d’Abril de 2015 es va realitzar
una manifestació que va convocar a 30.000 persones a

la ciutat de Barcelona. La branca de DDHH ha participat
debats i ponències al llarg del territori català, Donosti
i Madrid. S’han realitzat articles de difusió i diverses
entrevistes en mitjans de comunicació. Es va participar
en la realització de tres documentals amb entrevistes
personals sobre la situació del TTIP:
https://vimeo.com/154653648
https://vimeo.com/152209288
https://vimeo.com/143186569
Per altra banda, s’ha continuat amb projectes de solidaritat i denuncia de la situació de vulneració dels DDHH a
l’Amèrica Llatina, especialment a Hondures, Guatemala
i Mèxic. S’ha aconseguit consolidar la Plataforma de Solidaritat amb Guatemala de Barcelona, amb la que s’han
realitzat diverses xerrades i presentacions. S’ha acollit
almenys cinc persones activistes en gires per l’Estat espanyol. S’ha posat en funcionament un cicle de cinema
documental que ja celebra la seva tercera edició. A més
s’ha continuat treballant amb els projectes d’Argentina,
Paraguai i Bolívia. En relació a Hondures, s’ha presentat
un informe a l’Examen Periòdic Universal a Hondures
(EPU) davant el consell de DDHH de les Nacions Unides a Ginebra, els resultats d’aquest informe han estat
rebuts per les organitzacions hondurenyes visitades
l’estiu de 2014 i la tardor de 2015.
Pel que fa a Mèxic, s’ha donat suport a la visita d’una
caravana europea de familiars dels 43 desapareguts
de Ayoutzinapa, Guerrero, al seu pas per la ciutat de
Barcelona. S’han fet diverses xerrades i conferencies, així

com videofòrums. S’ha aconseguit consolidar un grup
de seguiment al cas en el que a data d’avui hi participen
12 organitzacions.
La participació de persones col•laboradores de la
branca de DDHH sumen una vintena distribuïdes
en diferents projectes. A la participació de persones
col•laboradores i relacionades amb EdPAC s’ha d’agre-

gar les següents organitzacions: Entrepobles, Observatori DESC, Ecologistas en Acción, ODG, Setem, PBI,
AlterNativa, Suds i HIJOS Barcelona.

*Activisme
*Redistribució i solidaritat
EdPAC considerem que és important donar suport a iniciatives que cerquen un món més just i equitatiu, i per això cada
any destinem una part dels nostres ingressos a redistribuir-los
entre diferents col•lectius, projectes i campanyes afins amb la
nostra manera de ser i de fer.

ingressos de l’entitat) pel projecte de Drets Humans a l’Amèrica Llatina de la Càtedra UNESCO en sostenibilitat de l’UPC i
EdPAC.

L’any 2015 hem destinat un total de 20.642€ (un 27,06% dels

*Participació en xarxes i moviments socials
Durant el 2015 hem participat de forma activa en
diferents campanyes i xarxes ja que considerem imprescindible treballar conjuntament amb altres col•lectius i

entitats per unir esforços i transformar el nostre entorn
més proper i llunyà.
Durant l’any 2015 hem participat en:

•

Campanya Global para Desmantellar el Poder de les Transnacionals.

•

Campanya No al TTIP – No al Tractat de Lliure Comerç UE amb EEUU.

•

Campanya pel Dret a l’Alimentació.

•

Plataforma de Barcelona de Solidaritat amb Guatemala.

•

Red ParaguayResiste.

•

Red de apoyo a la luchacampesina en Argentina.

•

Assemblea Ayotzinapa Catalunya.

*Finançament
*Ingressos

Facturació d’activitats:
66.115,19 €
Donacions:
2.000€
Subvenció oficial a les activitats de DipSalut Girona:
8.150,65€

Total: 76.265,84 €

*Finançament
*Despeses

Despeses de personal
73.992,89€
Despeses generals
(llum, telèfon, internet, assessoría Col·lectiu
Ronda, dominis web i transport)
7.535,87€
Quotes pagades
(Observatori Deute i Globalització i Coordinadora
Comunicació per la Cooperació)
266,50€€
Total: 81.795,26€

