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PRESENTACIÓ

ELS INICIS

La fundació iWith.org és una organització sense ànim de lucre d’àmbit internacional amb la 
missió d’ajudar el Tercer i Quart sector en l’aprofitament de les oportunitats que ofereix 
Internet.

Va ser fundada el 2001 per participar activament en el desenvolupament de les regions i 
poblacions menys afavorides. En els seus inicis va ser pionera en l’aplicació de la formació 
a través d’Internet amb el programa Ab-soo “Compartir per Educar”, en què van participar 
organitzacions de Mèxic, Guatemala, República Dominicana i Equador.

QUI SOM? 

QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ?

La fundació iWith.org va ser pionera en la formació a través d’Internet amb el programa Ab-soo 
“Compartir per educar”, en el qual van participar organitzacions de Mèxic, Guatemala, República 
Dominicana i Equador. Simultàniament, un grup d’estudiants d’Enginyeria de Telecomunicacions 
de la Universitat Ramon Llull començava a escriure les primeres línies de codi de la plataforma de 
serveis d’Internet Abcore Cadí, amb la qual centenars d’organitzacions gestionen actualment la 
seva presència online.

La missió d’iWith.org és potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina 
de solidaritat i millora de la societat. Ajudem ONG’s, associacions, projectes d’emprenedoria 
social i empreses solidàries― a aprofitar les oportunitats que brinda Internet per contribuir, amb 
totes elles, a construir el món en el qual ens agradaria viure.

https://www.abcore.org/ca/
https://iwith.org/ca/


EL 2018

OBJECTIUS

1  Ajudar les organitzacions en el camp de la transformació digital.

2  Apropar les eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) al Tercer i Quart sector.

3  Facilitar la comunicació online entre organitzacions.

4  Crear una xarxa d’experts en TIC i comunicació al servei de la societat.

Hem dedicat l’any a transformar digitalment les organitzacions generant coneixement i liderant 
projectes internacionals de formació. També hem treballat per millorar la comunicació de les 
entitats que pertanyen a la nostra xarxa i hem sumat, a la nostra experiència en el camp de les 
TIC, més organitzacions, ampliant la nostra xarxa de relacions.



Acompanyem les organitzacions dins l’àmbit d’Internet a través de diferents recursos:

SERVEIS 

iWith.org convoca ajudes per a la creació de pàgines web. Els guardonats del 2018 són els 
següents:

PREMIS

Premi Km 0

Premi transparència premi salut

premi tecnològia

Premi culturaPremi ciència

https://iwith.org/ca/soluciones/servicios_internet.html
https://iwith.org/ca/soluciones/servicios_internet.html
http://www.paucostafoundation.org
http://www.fundaciodrissa.com
https://horitzo.cat
http://xtac.ateneus.cat
https://www.gilgayarre.org
https://aalba.cat/ca/c/home-alba-167


PAU

TECNOLOGIA

Seguint la col·laboració amb Jil Van 
Eyle hem continuat potenciant el 
projecte Imagine per transformar el 
món i fer d’aquest un lloc millor 

(www.imagineallthepeople.world)

Es tracta d’un plataforma de treball 
en xarxa per a totes les persones, 
organitzacions i projectes que estan 
treballant per fer realitat el somni de 
John Lennon i la seva cançó 
d’Imagine.

Aquest és un projecte inspirat en  la 
cançó Imagine de John Lennon. 
Imaginem el nostre món sense 
possessions, països i religions. Però 
per què hauríem d’imaginar la pau 
mundial en el futur? ¡Comencem a 
treballar avui per la pau mundial, per 
fer realitat aquest somni l’any 2222!

Imagine ALL THE PEOPLE

Abcore Cadí és la Plataforma de 
serveis Internet de referència per als 
projectes que milloren el món. 
Aquesta és la plataforma amb la qual 
les organitzacions del Tercer i Quart 
Sector gestionen  la seva presència i 
relacions a Internet. Inclou webs, 
correus, blocs, notícies, 
butlletins, esdeveniments...Es 
gestiona fàcilment i s’edita 
directament sobre les pàgines.

Abcore Cadí

PROJECTES

http://www.imagineallthepeople.world
https://imagineallthepeople.world


TURN ONLINE

FORMACIÓ 

Turn online fou creat amb la intenció 
d’augmentar l’impacte de les accions en el 
camp de la lluita per la construcció de la pau i 
la promoció dels Drets Humans mitjançant l’ús 
d’eines digitals. L’objectiu és buscar estratègies 
i recursos que puguin ajudar els joves a prendre 
consciència sobre l’ús d’eines digitals amb la 
finalitat de construir un món just i pacífic.

Dins del projecte Turn Online, aquest 2018 hem realitzat:

Aquesta conferència va tenir lloc a 
Bucarest el 15 d’abril de 2018 amb la 
participació de 30 persones.L’objectiu 
de la conferència era reflexionar 
sobre com s’està duent a terme 
actualment el procés de comunicació 
social i els resultats que hi ha en 
l’àmbit de la joventut.

Aquesta formació va tenir lloc a 
Hongria del 29 de maig al 5 de juny i 
va comptar amb l’assistència de 15 
participants. L’objectiu d’aquesta 
formació era informar sobre les 
eines digitals que existeixen per 
organitzar activitats educatives en 
línia, implementar el nostre treball 
educatiu en línia de manera 
professional, i conèixer les 
diferències entre activitats 
educatives no formals online i 
offline.

Enllaç: 
 

 Curs de formació sobre e-learning “Online Education”

Conferència  sobre  comunicació social

www.turnonline.iwith.org/ca/digital-tools-for-nonformal-education.html

http://www.turnonline.iwith.org/en/digital-tools-for-nonformal-education.html 
http://turnonline.iwith.org/en/
http://www.turnonline.iwith.org/en/digital-tools-for-nonformal-education.html 


 Curs de formació sobre activisme  online:

Aquesta formació va tenir lloc a 
Bulgària del 18 al 24 de setembre 
amb 15 participants. L’objectiu 
principal era reflexionar sobre les 
accions en línia que les oganitzacions 
juvenils poden impulsar per ser més 
eficaces tals com l’ús de les xarxes 
socials o l’organització de campanyes 
de comunicació i crowdfunding. Els 
temes de la formació van ser:

- història de l’activisme en línia
- elements i tipus d’activisme
- cultura “clicktivism”
- bons exemples d’activisme
 
Enllaç: 

Altres formacions de iWith.org:

Digital Youth Café:

L’objectiu del projecte era recopilar bones pràctiques 
sobre estratègies de comunicació i recaptació de fons 
en línia d’organitzacions juvenils. La formació es va 
organitzar del 5 a l’11 de març a Barcelona i va comptar 
amb 13 participants d’Espanya, Polònia, Eslovàquia, 
Hongria, Rússia, Armènia , Bielorússia i Ucraïna. 
La formació va ser organitzada per iWith.org amb el 
suport del programa Erasmus Plus.

Enllaç: www.digitalyouthcafe.iwith.org

Youth Trainer online:

Aquesta formació va tenir lloc del 10 al 16 de desembre. 
L’objectiu del projecte era fomentar l’aprenentatge en línia i 
d’eines digitals per activitats d’educació en línia en el camp 
de la joventut.
 
El projecte va reunir 14 joves formadors d’Espanya, 
Hongria, Grècia, Alemanya, Bielorússia i Ucraïna i va ser 
finançat per l’Agència Nacional d’Espanya dins el programa 
Erasmus Plus.

www.onlineactivism208303956.wordpress.com

http://www.digitalyouthcafe.iwith.org
http://www.onlineactivism208303956.wordpress.com


2018 EN XIFRES
Hem dedicat l’any a la transformació digital de les organitzacions generant 
coneixement i liderant projectes internacionals de formació. Hem seguit treballant 
en la millora de la comunicació de les entitats de la xarxa. Hem sumat a la nostra 
experiència més entitats en el camp de les TIC ampliant la nostra xarxa de relacions.

94 ASSESSORAMENTS

Hem becat i realitzat 94 
processos de consultoria sobre 
l’ús d’Internet en projectes no 
lucratius gràcies als programes 
de beques que atorga la nostra 
organització iWith.org.

202 PROJECTES

El 2018 hem contribuït al 
desenvolupament de 202 
projectes, la majoria d’ells 
centrats en desenvolupament 
web per organitzacions no 
lucratives. 

1196 USUARIS DIRECTES

1196 persones gestionen el dia 
a dia de la seva comunicació a 
internet amb les eines que 
proporciona la plataforma 
integrada de serveis internet 
Abcore Cadí. 

9  GRAU DE SATISFACCIÓ

L’índex de satisfacció sobre els 
serveis d’iWith.org al llarg de 
2018 ha estat de 9 sobre 10. És 
un resultat extraordinari, fruit 
de la nostra implicació en els 
projectes i el suport que oferim 
als usuaris.

594K EN PUBLICITAT

Durant el 2018 hem ajudat 
a aconseguir donacions de 
serveis tecnològics, entre les 
quals  destaquen  la gestió  
de les beques Google For Non 
Profit a través de les quals  
hem  publicat  anuncis per 
valor de 594.658,86 $

6 PREMIS CONCEDITS

Els guardonats dels premis 
iWith.org 2018 són:

Club Esportiu Horitzó, (Premi 
Esports), Fundació Gil Gayarre 
(Premi Tecnologia), Associació 
Alba (Premi Salut), Xarxa Teatres 
d’Ateneus de Catalunya (Premi 
Cultura), Fundació Drissa (Premi 
km 0) i Fundació Pau Costa (Premi 
Ciència ).



EL NOSTRE IMPACTE SOCIAL 

DRETS HUMANS

Defensem els drets 
humans de les persones, 
mitjançant la gestió de 
projectes com la Lliga 
Drets dels Pobles o 
Amnistia Internacional.

DISCAPACITAT

Facilitem la integració 
social mitjançant la 
comunicació accessible i 
la igualtat d’oportunitats 
amb projectes com FEDDI 
o la Fundació Gil Gayarre.

COMERÇ JUST

Fomentem el Comerç Just 
en el món mitjançant la 
gestió de la presència a 
Internet d’organitzacions 
com EquiMercado 
(Fundació Adsis).

EDUCACIÓ

Ajudem a fomentar la 
formació de les persones 
mitjançant l’educació en 
organitzacions com Asha 
Kiran o Ludoteques.cat.

INCLUSIÓ SOCIAL

Creiem en un món millor en 
el qual totes les persones 
mereixen viure d’una 
manera digna i amb les 
necessitats bàsiques 
cobertes. Per això treballem 
amb la Fundació Drissa o 
Prohabitatge

GÈNERE I LGTBI

Creiem en la igualtat 
d’oportunitats entre
homes i dones i en la 
llibertat d’orientació 
sexual. Per això donem 
suport a projectes com el 
Comitè 1 de desembre.



MEDI AMBIENT

Si volem viure en un món 
millor, el nostre entorn 
natural ha d’estar sa. 
Contribuïm a la sensibilització 
del medi ambient a través de 
projectes com el de la 
Fundació Pau Costa.

CULTURA

Considerem que la cultura 
contribueix significativament 
a generar espais de diàleg i 
d’intercanvi que enriqueixen 
la societat. Per això ajudem a 
gestionar projectes com Xarxa 
Teatres d’Ateneus de 
Catalunya (XTAC)

ACOLLIDA

Volem que es respectin els 
drets i obligacions de les 
persones nouvingudes i 
ajudem a gestionar els 
seminaris web de la xarxa 
XARXA ACULL.

SALUT

Una societat sense salut és 
una societat malalta. Per 
això, ajudem a fomentar la 
sensibilització i la 
conscienciació de malalties 
en projectes com Conartritis 
o Associació NEN.

ANIMALS

La biodiversitat i el respecte cap 
a les altres espècies és molt 
important. Col·laborem amb 
entitats com l’Institut Jane 
Goodall per aconseguir-ho.



ACTIVITAT ECONÒMICA

D’ON PROVÉ EL FINANÇAMENT?
iWith.org està finançat principalment amb recursos propis, donacions i prestacions de serveis. 
Al seu torn, mantenim una baixa dependència de les subvencions públiques. Hem incorporat 
el finançament de projectes de formació amb recursos de la Unió Europea. Els membres del 
consell no han rebut cap tipus de remuneració ni dietes.

Aquests números corresponen al pressupost per a l’any 2018.
Els resultats consolidats i auditats es poden consultar al portal de transparència
( www.transparenciaong.info/ca/iwith_org.html )
 
 

Pro Bono 10.000

Subvencions 
i donacions 
80.000

Quotes: 110.000

Prestació de serveis: 30.000

TOTAL: 230.000

INGRESSOS:

DESPESES:

Projectes:100.000

Personal: 70.000

Comunicació: 10.000

Administració: 50.000

TOTAL: 230.000

http://www.transparenciaong.info/ca/iwith_org.html


ON ENS TROBEM? 

iWith.org és una fundació internacional. A través d’Internet traspassem fronteres i estem 
presents a tot el món facilitant la nostra relació amb proveïdors, socis, entitats no lucratives, 
donants, empreses i comunitats de programari lliure de tot el planeta.



El domicili fiscal de la fundació en Suiza està a: 
Rue de la Gare 19, 
1260 Nyon.

DADES DE CONTACTE 

El domicili fiscal de la delegació a Espanya està a: 
Carrer Balmes, 205, 6è, 1a  
08006 Barcelona.

L’oficina de treball està a: 
Carrer Cucurulla, 9, 2n 
08002 Barcelona.

COMUNICACIÓ                      

Correu: info@iwith.org   I Web institucional: www.iwith.org 

Telèfon: +34 93 380 49 75  |  +34 93 181 36 69 

Blog: www.bocatics.org I Web Tecnològica: www.abcore.org 

La red: www.3inter.cat  I Portal de transparència: www.transparenciaONG.info

Digital youth cafe: http://www.digitalyouthcafe.iwith.org

Turn online: http://www.turnonline.iwith.org

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+la+Cucurulla,+9,+2n,+08002+Barcelona/@41.3844322,2.1716771,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f767edd225:0xa2b564db617ce4da!8m2!3d41.3844322!4d2.1738658
https://www.facebook.com/iwithorg/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-iwith.org/
https://twitter.com/iwithorg/
https://www.youtube.com/channel/UC84BVBY7fn_rL_oVWIqCkvQ
https://www.google.com/maps/place/Rue+de+la+Gare+19,+1260+Nyon,+Switzerland/@46.3828821,6.2351059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c42d83667aeeb:0x3f4cb3f13d487a21!8m2!3d46.3828821!4d6.2372946
http://info@iwith.org
http://www.iwith.org
http://www.bocatics.org
http://www.abcore.org 
http://www.3inter.cat
http://www.transparenciaONG.info
http://www.digitalyouthcafe.iwith.org/en/
http://www.turnonline.iwith.org/en/online-communication.html
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Balmes,+205,+1a,+08006+Barcelona/@41.3977658,2.1490324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2993b098c55:0x3ad021b77d264ec9!8m2!3d41.3977658!4d2.1512211

