
 
 
 

ANNEX I: 
Descripció places pràctiques 

 
 
Dades de l’entitat col·laboradora 
 
Nom de l’entitat: FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ 
 
Persona de referència: Alex González 
 

 
Dades de l’entitat receptora 
 
Nom de l’entitat: FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ 
 
País: Equador 
 
Ubicació detallada: Intag (Provincia de Imbabura) 
 
Breu descripció de l’entitat i tasca que porta a terme:  
Ajuda en Acció és una organització de cooperació al desenvolupament, independent, 
apartidista i aconfessional que treballa a més de 21 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia 
per a impulsar canvis estructurals que contribueixin a l'eradicació de la pobresa. Amb 
aquesta finalitat, des de 1981 treballa per a millorar les condicions de vida de les 
comunitats més desfavorides mitjançant programes de desenvolupament 
autosostenibles i campanyes de sensibilització i incidència política. Gràcies al suport 
del Govern de les Illes Balears, l’AECID i la base social d’Ajuda en Acció a l’àrea de 
desenvolupament d’Intag (Equador) s’han dut a terme diversos projectes de generació 
d’ingressos per tal de que les poblacions empobrides de la zona adquireixin 
col·lectivament mitjans dignes de vida amb criteris de sostenibilitat econòmica, social 
i mediambiental. 
 
Descripció del compromís de l’entitat receptora: 
A més de participar en la preparació del viatge aportant informació sobre el país, el 
projecte i l’organització, Ajuda en Acció acompanyarà l’estada de l’estudiant i 
facilitarà la seves necessitats d’allotjament i manutenció, així com l’aportació al 
projecte. Per a Ajuda en Acció, les estades sobre el terreny representen un canal 
important mitjançant el qual sensibilitzar sobre els valors de la cooperació 
internacional. És per això que, un cop finalitzada l’estada, ofereix la possibilitat de 
mantenir una col·laboració permanent amb les persones que es desplacen a terreny en 
el marc dels programes de voluntariat de l’organització. 
 



 
Descripció de la plaça 
 
Descripció dels objectius de les pràctiques:  

- Aplicar el marc teòric de la cooperació al desenvolupament mitjançant 
experiència directa sobre el terreny. 

- Apropar vivencialment la comunitat universitària a la realitat d’un país en vies 
de desenvolupament. 

- Aportar les capacitats de la comunitat universitària a projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

- Contribuir a la sensibilització de la comunitat universitària pel que fa als valors 
de la justícia, la solidaritat i la cooperació internacionals.  

 
 
Descripció de les tasques a realitzar:  

- Participació en estudi sobre sostenibilitat econòmica de projecte de turisme 
comunitari (inventariat de béns, anàlisi de la seva depreciació, etc.) 

- Contribució a la implementació d’un pla de màrqueting per a oferta de turisme 
comunitari. 

 
 
Dates previstes de realització:  
 

- Juny-juliol de 2012 (30 dies) 
 
 
 

 
 
 


