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Des de dins

Qui som

A EdPAC tenim una estructura tècnica formada 
per persones contractades i persones especialistes 
que realitzen diferents activitats. 

Aquests són els temes que hem treballat el 2012 i 
les persones que hi han participat:

Alimentació 
Assetjament escolar 

Consumisme 
Drets humans i Nord / Sud 

Drogues 
Ecologia 

Hàbits saludables 
Imatge corporal 

Pantalles 
Sexualitat 

VIH/sida

Mo 
David 
Montanyès, Yami i Còmic  
Arturo, Emanuel, Laia, Sergio 
Còmic, Santi, Alba, Mo i Pep 
Còmic i Mo 
Yami 
Mo i Còmic  
Platera, Yami, Santi, Còmic, Mireia, Dani i Jordi 
Clara 
Alba



BaLanc sociaL

El Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària 
és una eina avaluació per mesurar el grau de 
responsabilitat social de les organitzacions. S’ha 
creat amb el doble objectiu: contribuir a millorar 
els processos interns de les organitzacions de 
l’economia solidària i de donar visibilitat les 
mesures socialment responsables.

El 2012 també hem elaborat el Balanç Social. 
Hem omplert el formulari d’autoavaluació i hem 
fet qüestionaris a les persones, entitats i adminis-
tracions amb les que treballem.



Activitat per temes

Pantalles

S’intervé el tema de les pantalles des d’una 
vessant educativa, preventiva i crítica. Això és, 
incorporant els seus impactes en el medi ambient, 
en poblacions del Sud i en el consumisme.

A part de l’elaboració de materials, oferim tres 
formats d’activitats: teatre educatiu amb infants, 
tallers amb joves i mares i pares, i formació de 
professionals i agents socials.

S’han realitzat 271 intervencions:

Infants Joves Mares i pares Agents socials Total
Formació 1 1
Teatre educatiu 103 6 109
Xerrada 30 84 18 29 161
Total 133 90 18 30 271

Les activitats les hem fet en 54 municipis de Catalu-
nya:  
Abrera, Argentona, Artés, Badalona, Balenyà, Barcelona, Begues, 

Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Calldetenes, Canovelles, Capella-

des, Castellbell i El Vilar, Castellbisbal, Centelles, Cerdanyola del Vallès, 

El Prat de Llobregat, Esparreguera, Granollers , Gurb, La Garriga, Les 

Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar, Masquefa, Moià, Molins de 

Rei, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Navàs, Olesa 

de Montserrat, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Piera, 

Prats de Lluçanès, Puig-reig, Sallent, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 

Cugat del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fruitós de Bages, 

Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Farners, 

Santa Coloma de Gramenet, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Fe del 

Penedès, Santa Perpètua de Mogoda, Solsona, Súria, Taradell, Tona, 

Vallbona d’Anoia i Vallirana.



Drogues

Intervenim la prevenció sobre drogues des del 
model de la responsabilitat, sense entrar en judi-
cis de valor ni informacions exagerades.

Realitzem tallers de prevenció universal i de 
gestió de plaers i reducció de riscos per a joves, i 
formació d’agents socials i professionals.

S’han realitzat 47 intervencions: 2 tallers, 39 xer-
rades i 6 formacions.

Les activitats les hem fet en 54 municipis de Catalu-
nya i País Valencià: 

Barcelona, Castellar del Vallès, Castelldans, Cerdanyola del Vallès, El 

Prat de Llobregat, Santa Perpètua de Mogoda, Súria i València.



altres temàtiques

Hem realitzat 73 activitats educatives sobre diverses temàtiques:

Formacions Teatre 
social

Tallers Xerra-
da

Total

Alimentació 4 4
Altres 2 1 6 9
Assetjament 
escolar

9 9

Consumisme 7 7
Ecologia 5 5
Hàbits de vida 
saludables

11 11

Imatge corporal 3 3
Nord / Sud 5 11 16
Sexualitat 6 6
VIH/sida 3 3
Total 12 1 6 54 73

Les activitats sobre diverses temàtiques les hem fet a:
Barberà del Vallès, Barcelona, Castellar del Vallès, Girona, 

L’Hospitalet, Lleida, Montornès del Vallès, Sant Boi de Llobregat, 

Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda i 

Tarragona



materials

de sensibilització

Interferències és una pel·lícula 
creative commons realitzada a 
2011 per l’Observatori del Deute 
en la Globalització i Quepo, per 
donar a conèixer problemes re-
lacionats amb les relacions Nord/
Sud.

EdPAC va realitzar les propos-
tes d’acció individual (QUÈ PUC 
FER?) i col·lectives (QUÈ PODEM 
FER?) i el dossiers amb contin-
guts de suport per als diferents 
capítols.

Versió en català del còmic realitzat per 
al Consell de la Joventut de Navarra 
sobre les pantalles.



Ja fa anys que es gestionen les dues webs temàtiques 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Elpep.info va adreçada als joves de més de 14 anys i té 
continguts sobre drogues, sexualitat i pantalles. Laclara.
info va adreçada als joves a partir dels 16 anys i té con-
tinguts sobre drogues i sexualitat. 

Es tracta de dues webs de referència entre la gent jove 
que contenen molta informació explicada de manera 
propera i amb un espai per a fer-hi consultes sobre 
aquestes temàtiques. De cada una es gestiona la seva 
e-xarxa social.

S’ha realitzat per al Canal Drogues de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya la web Hemeroteca Dro-
gues. Es tracta d’un recull present i històric del diferents 
materials sobre drogues que s’han fet al Principat.

webs sobre drogues per a joves

web sobre materials 
sobre drogues per a 
professionals

serveis



Recerca en Drets Humans

Drets humans a l’Amèrica Llatina

L’any 2008 la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la 
Universitat Politècnica de Terrassa i EdPAC vam iniciar el 
projecte de recerca sobre els Drets Humans a l’Amèrica 
Llatina amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen 
les comunitats camperoles i els pobles indígenes a causa 
dels models agrícoles i de desenvolupament. Vam consti-
tuir el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat 
(GIDHS) i treballem conjuntament amb organitzacions 
camperoles i indígenes.

El projecte té com a metodologia realitzar missions d’ob-
servació per obtenir informació de primera mà, elaborar 
un informe sobre la situació de vulneració, fer difusió a 
Catalunya i a la zona analitzada, presentar els resultats 
al Consell de Drets Humans de Nacions Unides i fer un 
seguiment continu dels casos.

La primera missió d’observació i el primer informe es va 
fer el 2008 al Nord Oest d’Argentina, la segona missió 
va ser el 2009 al Paraguai (el 2011 s’editarà l’informe), la 
tercera missió ha estat el 2010 a Bolívia. Un grup de 12 
persones va visitar dos departaments de l’Orient boli-
vià, Santa Cruz i Tarija, acompanyant al Movimiento de 
los Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de 
Bolivia (MST-B). Es van entrevistar amb persones de 16 
comunitats i també amb institucions i ONG de Santa Cruz, 

Cochabamba, La Paz i Sucre. Es van realitzar al voltant de 
90 entrevistes, a destacar les que es van fer a represen-
tants del Ministerio de Tierra y de Desarrollo, i a diversos 
funcionaris i exfuncionaris de diferents nivells del govern. 
Tots els informes es troben a la web del GIDHS investigac-
cionddhh.wordpress.com

A part de la missió, durant l’any 2010 es van realitzar 
diferents activitats al voltant de la relació dels models de 
desenvolupament (agroindustrial, miner, extractivista) i 
els drets humans a les comunitats camperoles i indígenes 
de l’Amèrica del Sud, especialment els casos d’Argentina, 
Paraguai i Bolívia, com a resultat de les visites realitzades i 
les anàlisis fetes de la informació obtinguda en les dife-
rents missions. També destaquem les xerrades i ponències 
relacionades amb els drets laborals, com el cas de les 
maquiladores del nord de Mèxic i la situació de la mineria 
a Centramèrica. Aquestes són algunes de les activitats més 
destacades que hem realitzat el 2010:



activisme

Redistribució i solidaritat

Participació en xarxes i moviments 
socials

A EdPAC considerem que és un deure 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 en projectes que cerquin els 
drets humans a països del Sud. 

L’any 2012 hem destinat 21.488 € (un 25,2 % dels 
ingressos de l’entitat) pel projecte de drets Humans a 
l’Amèrica Llatina de la Càtedra UNESCO en sostenibili-
tat de l’UPC i EdPAC.

També cedim un espai de l’oficina a l’associació Inter-
ferències (www.interferencies.org).

Participem de manera activa en diferents cam-
panyes i xarxes ja que considerem imprescindible 
treballar conjuntament amb d’altres col·lectius 

per unir esforços i poder transformar el nostre 
entorn més proper i llunyà. Durant l’any 2012 
hem participat en:

GAIM
Grup d’Anàlisi de l’Impacte de la Mineria



La missió d’EdPAC

EdPAC promou la construcció d’una societat civil crítica fomentant canvis 
en els comportaments individuals i col·lectius que permetin transformar les 
societats, lluitant contra les desigualtats socials, a partir de mètodes pedagògics 
participatius, creatius i alternatius, promovent el benestar, la justícia social i 
la salut individual i col·lectiva, incidint especialment en infants i joves i en les 
agents socials de canvi. També 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 en defensa de la sobirania alimentària.


