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*Presentació

*Qui som

El gener del 2003 un grup de persones vinculades 
a la intervenció social des de diferents àmbits 
vam fundar l’associació Educació per a l’Acció Crí-
tica (EdPAC), amb l’objectiu de realitzar i difon-
dre propostes d’acció quotidiana per fer un món 
més solidari, sostenible, just i digne. 

EdPAC consta de dues branques de treball; la 
tècnica i la de drets humans. La branca tècnica re-
alitza la tasca educativa generant continguts, ma-
terials didàctics, oferint tallers, xerrades i teatre 
educatiu. La branca de drets humans es forma del 
Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibi-
litat (GIDHS) i promou l’activisme en col·laboració 
amb diverses entitats i associacions.

Al llarg del 2014 hem realitzat 412 actuacions 
educatives i 2 formatives, hem tingut més de 
14.500 persones destinatàries de les nostres inter-
vencions educatives de tota Catalunya, en la seva 
majoria, gent jove i infants de centres d’educació 
primària i secundària. També hem realitzat mate-
rials educatius encarregats per diverses adminis-
tracions i entitats.

Hem donat continuïtat al projecte de recerca en 
sostenibilitat i drets humans a l’Amèrica Llati-
na en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. A més, hem realitzat  l’’Informe del 
dret a l’alimentació a Catalunya 2014’ de forma 
conjunta amb l’’Observatori DESC’ i ‘Entrepobles’, 
entre d’altres.

En aquesta memòria pretenem recollir el què 
hem fet durant el 2014, tot i ser conscients que 
no hi queda tot reflectit.

Si voleu tenir més informació us convidem a que-
dar amb nosaltres per explicar-vos-ho o a visitar 
la nostra pàgina web.



*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 2014 i 
les persones que hi han participat:

Alimentació / Sobirania Alimentària

Assetjament

Consum / Consumisme

Drets humans i Nord/Sud

Drogues

Hàbits saludables

Imatge corporal

Pantalles

Sexualitat

VIH

Branca Drets Humans

Col·laboradors amb la Missió d’Honduras d’enguany

Montse, Xavi

Andrea, David

Sílvia, Xavi

Còmic, Xavi, Pau, Júlia

Arnau, Còmic, Guillem, Sonia, Yuval

Gisela

Mireia, Sònia, Júlia 

Mireia A., Còmic, Sònia, Mireia, Pau, Júlia

Núria, Bernat

Sònia, Bernat

Arturo, Ageda 

Eulàlia, Mireia E., Platera, Agustín



*Cap a fora

*La missió d’EdPAC

EdPAC promou la construcció d’una societat civil 
crítica fomentant canvis en els comportaments 
individuals i col·lectius que permetin transfor-
mar les societats, lluitant contra les desigualtats 
socials, a partir de mètodes pedagògics participa-
tius, creatius i alternatius, promovent el benestar, 
la justícia social i la salut individual i col·lectiva, 
incidint especialment en infants i joves i en els 
agents socials de canvi. També promou el conei-
xement de la situació de les comunitats campero-
les 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 alimentà-
ria.



*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. Per aquest motiu considerem 
necessari oferir recursos per treballar aquestes 
temàtiques, tenint en compte a tota la comunitat 
educativa (mares, pares i altres familiars, profes-
sionals de l’ensenyament, etc.) per treballar cap a 
la prevenció i la promoció d’hàbits saludables.

EdPAC dedica molts recursos en aquesta línia i és 
referent en el treball educatiu sobre el tema.

A part de l’elaboració de materials, oferim quatre 
formats d’activitats: teatre educatiu amb infants, 
tallers i xerrades amb joves i mares i pares, i for-
mació de professionals i agents socials.

En el transcurs d’aquest any, s’ha incorporat una 
nova activitat de teatre educatiu

Abrera, Balenyà, Barberà del Vallès, Barcelona, Bigues i Riells, Caldes 

de Montbui, Castellbisbal, Centelles, Cerdanyola, Masnou, El Prat 

del Llobregat, Esparreguera, Granollers, La Garriga, L’Ametlla, Les 

Franqueses, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montgat, Montornès 

del Vallès, Navarcles, Olesa de Montserrat, Palafolls, Rubí, Sabadell, 

Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fruitós del Bages, 

Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Solsona, 

Terrassa.

S’han realitzat 260  intervencions sobre pantalles distribuïdes de la següent manera:

Les activitats les hem fet en un total de 32 municipis de Catalunya: 

Nombre de persones participants a les activitats sobre pantalles: 10.865 persones

Teatre: 146

Xerrades: 111

Tallers: 1

Formacions: 2



*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. Conside-
rem, 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.

Barberà del Vallès, Bacelona, Castellar del Vallès, Sant Fruitós del 

Bages i Santa Perpètua de la Mogoda. 

L’any 2014 hem realitzat 53 intervencions distribuïdes de la següent manera

Les activitats les hem fet en un total de 5 municipis de Catalunya: 

Nombre de participants a les activitats: 1.315 persones

Xerrades: 45

Xerrades en medi obert: 6

Formacions: 2



*Activitats d’altres temàtiques

Tot i que el major nombre d’activitats se centra 
en les temàtiques sobre pantalles i drogues, a 
EdPAC tenim d’altres interessos relacionats amb 
els drets humans, amb la injustícia social, amb la 
sobirania alimentària, amb els pobles indígenes, 
les relacions igualitàries, etc. Per aquest motiu, a 
part de participar activament en diferents xarxes i 
campanyes, també realitzem activitats per difon-

dre aquestes preocupacions proposant accions in-
dividuals o col·lectives que ens ajudin a transfor-
mar la realitat. El fil conductor que prenem per a 
l’abordatge d’aquestes qüestions és el consum, el 
consumisme i/o la salut.

A continuació resumim les actuacions sobre altres 
temàtiques del 2010.

Badalona, Barcelona, Barberà del Vallès, Montgat, Castellar del 

Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, 

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Nombre d’usuaris de les activitats sobre altres temàtiques del 2014: 2.400 persones

Hem realitzat 97 intervencions educatives sobre diverses temàtiques:

Les activitats les hem fet en un total de 8 municipis de Catalunya: 

Tallers Xerrades Total general

Sobirania  Alimentària 3 3

Assetjament 17 17

Imatge Corporal 22 22

Consum / Consumisme 30 30

Drets humans  
/ Nord-Sud

8 8

Hàbits Saludables 6 6

Sexualitat i Afectivitat 8 8

VIH/ Sida 1 1 2
Total general 9 87 96



*Materials i serveis

*Materials didàctics i de sensibilització

CTRL-ALT-SUP

EdPAC conclou aquest 2014 un projecte iniciat el 2013 en conveni amb la Diputació de Girona i Dip-
Salut, en col·laboració amb dues entitats del sector de la salut: Aceda i PDS (Promoció i Desenvolupa-
ment Social).

L’objectiu del projecte és treballar preventivament l’ús de les pantalles i les tecnologies de l’entrete-
niment, la informació i la comunicació, adreçant-se de forma directa a infants i joves, mares, pares i 
altres familiars, i també mestres, professorat i monitors i monitores.

Eines i materials realitzats

·  Web del programa

·  6 presentacions interactives en prezi per adolescents i joves

·  Guia per a families

·  Serie de 6 cartells per a joves

·  Tríptic/Fulletó de difusió



A partir dels diversos materials i formats, el programa destaca les potencialitats de les pantalles per a 
promoure’n un ús saludable, alhora que fa èmfasi en els usos intensius o mals usos i en les diferents 
conductes de risc que s’hi poden associar, donant eines al jovent per afavorir decisions més informa-
des i autònomes en tots els seus aspectes. Es proporcionen elements informatius i educatius (activi-
tats, exercicis, debats, videofòrums), defugint d’enfocaments alarmistes que els hi són aliens, alhora 
que es fomenten alternatives i una visió crítica sobre les tecnologies que tenen al seu abast, així com 
de les relacions que estableixen a través d’aquestes.

 

Aquest programa també facilita eines a mares, pares i altres familiars per educar en un ús saludable 
de les pantalles en l’entorn familiar.



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 continguts sobre drogues i sexualitat. D’aquesta 
web es gestiona la seva e-xarxa social.

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.

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

*Webs sobre drogues, sexualitat i pantalles per a joves

*Web sobre materials sobre drogues per a 
professionals

*Serveis que gestionem



*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 d’investigació sobre els 
Drets Humans a l’Amèrcia Llatina amb l’objectiu 
de denunciar la situació que viuen les comunitats 
camperoles i els pobles indígenes degut als mo-
dels de desenvolupament agroindustrial, extrac-
tius i energètics. Vam constituir el Grup d’Inves-
tigació en Drets Humans i Sostenibilitat (GIDHS) 
i treballem conjuntament amb organitzacions 
camperoles i indígenes com són La Via Campesina 
i la Coordinadora Latinoamericana de Organizaci-
ones del Campo (CLOC).

El projecte té com a metodologia realitzar mis-
sions d’observació per a obtenir informació de 
primera mà, elaborar un informe sobre la situació 
de vulneració, fer difusió en el nostre territori i, 
també, a la zona analitzada, presentar els resul-
tats al Consell de Drets Humans de Nacions Uni-
des i realitzar un seguiment continu dels casos. 
EdPAC compta amb un Estatus Consultiu enfront 
la ONU des de l’any 2013.

La primera missió d’observació, i el primer infor-
me, es va realitzar el 2008 al nordoest d’Argenti-
na, analitzant l’expansió de la frontera agrícola 
de l’agronegoci de la soja. El mateix fenomen fou 
investigat el 2009 a Paraguay durant la segona 
missió. La tercera, el 2010, va visitar el sudest de 
Bolívia. La quarta missió va analitzar els cultius 
de palma africana, la megamineria a cel obert i 

els impactes hidroelèctrics a Guatemala durant el 
2011 i el 2012.

Aquest any, 2014, la cinquena missió ha viatjat a 
Honduras per analitzar els impactes de monocul-
tiu de palma africana a la regió del Bajo Aguán, 
una de les zones més violentes del continent 
americà. 

La metodologia per a la realització dels informes 
parteix d’una investigació documental prèvia a la 
visita. Durant el treball de camp, la missió, consti-
tuïda per persones voluntàries de la societat civil, 
entrevista tots els actors i actrius polítics i socials 
possibles: diversos nivells de govern, organitzaci-
ons socials, camperoles i indígenes, acadèmics o 
ONG’s, entre d’altres.

Tots els informes es troben a la web del GIDHS 
(investigaccionddhh.wordpress.com). 

Per altra banda, al marge de la missió, durant 
aquest 2014 s’han realitzat diverses activitats al 
voltant de la relació dels models de desenvolupa-
ment (agroindustrial, miner, extractista) i els drets 
humans a les comunitats camperoles i indígenes 
d’Amèrica Llatina. 

EdPAC/GIDHS forma part de la ‘Plataforma de 
Solidaritat amb Guatemala’ de Barcelona, el col-
lectiu ‘Paraguay Resiste’ i la ‘Xarxa de Suport a la 
lluita indocamperola a Argentina’. De la matei-
xa manera, dóna suport a altres col·lectius com 
‘L’Adhesiva; espai de Trobada i Acció’ que realitza 



activitats de solidaritat amb organitzacions soci-
als a Mèxic i a Catalunya.

Durant el 2014 EdPAC/GIDHS ha participat en la 
investigació i l’elaboració de l’INFORME PEL DRET 
A L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA 2014’, realit-
zat amb col·laboració amb ‘l’Observatori DESC’ i 
‘Entrepobles’. 

També s’han realitzat xerrades i ponències relaci-
onades amb els possibles impactes de la signatura 
d’un tractat de lliure comerç entre Estats Units i 
la Unió Europea, l’anomenat TTIP, a través de la 
campanya ‘No al TTIP’, on hi participen més de 
300 organitzacions a nivell estatal.

Participació d’EdPAC/GIDHS durant el 2014

· 21 i 22 de febrer - XII Jornades de Comerç Just i Consum Responsable. Conferència ‘Informe sobre la situació del dret a l’alimentació a 

Catalunya’. Barcelona.

· Febrer/març - Cicle Cine Documental de Guatemala. Barcelona

· 11 de març - Estratègies de resistència dels pobles indígenes davant les empreses transnacionals. Xerrada amb Lolita Chávez (Consejo del 

Pueblo K’iche, Guatemala). Barcelona.

· 14 de març - Jornada Participativa Informe pel Dret a l’Alimentació a Catalunya. Casc Antic, Barcelona.

· 17 d’abril – Jornada sobre el dia internacional de la lluita camperola a l’Espai Jove La Fontana.

· 13 de maig – Jornada Eleccions europees: el medi ambient a debat. FCGOND, Barcelona.

· 14 de maig – Roda de premsa amb l’advocat Aitor Martínez sobre el cas Curuguaty. FCONGD, Barcelona.

· Juliol/Agost – Visita a Guatemala y Missió d’Observació de DDHH a Honduras.

· 10  i11 d’octubre - Jornada ‘No al TTIP-TLC UE-EEUU’. CCCB,  Barcelona.

· 16  d’octubre - Taller Participatiu - Dret a l’Alimentació – Nou Barris, Barcelona.

· 22 de octubre - Acte de solidaritat amb Ayotzinapa des de Barcelona. Plaça Sant Jaume, Barcelona

· 7 de novembre - Xerrada sobre la situació al campo argentí. Passi de documental “Toda esta sangre en el monte”. Barcelona.

· 27 de novembre – Entrevista del Periódico de Catalunya a EdPAC/GIDHS sobre la situació de Mèxic.

· 12 de novembre - Conferència sobre TLCAN al Curs OMAL ‘Las empresas transnacionales en la crisis civilizatoria’, Donosti

· 10 de desembre - Presentació de l’’INFORME PEL DRET A L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA 2014. Estrena del documental “El dret a l’alimenta-

ció a Catalunya”. Pati Llimona, Barcelona

· 4 de desembre – Participació en la pre-sessió de l’’Examen Periòdic Universal (EPU) a España’. Ginebra, Suiza.

· 11 desembre - entrevista de El Periódico de Catalunya a EdPAC/GIDHS sobre la situació de pobresa a Catalunya.



*Activisme

*Redistribució i solidaritat

*Participació en xarxes i moviments socials

A 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. 

L’any 2014 hem destinat un total de 17128,74€ (un 
17,50% dels ingressos de l’entitat) pel projecte de 
Drets Humans a l’Amèrica Llatina de la Càtedra UNES-
CO en sostenibilitat de l’UPC i EdPAC.

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 2014 hem participat en:

Xarxa d’Economia Solidària, Entrepobles, DESC, Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos y Sostenibilidad, Alianza por la Soberanía Alimentaria de los pueblos, La 

Adhesiva, Via Campesina – CLOC, Movimiento Nacional Campesino Indígena de Ar-

gentina, GAIM (Grup d’Anàlisi de l’Impacte de la Mineria)



*Finançament

*Ingressos

Facturació d’activitats: 

89.867,89€

Donacions: 

4.052€

Conveni de col·laboració amb Diputació de 
Girona i DipSalut:

2.867,82€

Quotes de sòcies

32€

Total: 96.819,71€



*Finançament

*Despeses

Despeses de personal 

83.758,93€

Despeses generals  
(llum, telèfon, internet, assessoría Col·lectiu 
Ronda, dominis web i transport) 

5.909,29€

Quotes pagades 
(Fiare Banca Ètica, Eticom, Som Energia i Coordi-
nadora de Comunicació per a la Cooperació)

1.632€

Donacions 
(Col·legi d’Educadors/es de València i Observatò-
ri del Deute i la Globalització)

32€

Total: 91.420,22€


