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Presentació
L’any 2009 ha estat l’any de l’inici de la crisi econòmica mundial que pot afectar a Espanya
i a les organitzacions de l’Agrupament. És el moment d’optimitzar tots els recursos i
d’aconseguir el màxim rendiment de les nostres accions, buscant la sostenibilitat en la
majoria de projectes, perquè el futur és incert i els nostres treballs han de continuar
independentment de la recepció de la nostra ajuda o no.
Al 2009 molts dels nostres donants han reduït la xifra de les seves aportacions i s’ha perdut
un percentatge de socis que, per la crisis, han perdut la seva feina.
La previsió d’una caiguda de l’ocupació ens ha de fer reflexionar i treballar per a que
l’impacte en els nostres comptes es vegi compensat per una adaptació de les despeses als
nous ingressos.
És el moment, també, de mirar a la pobresa emergent al nostre país i, sense oblidar la
cooperació internacional, entrar en polítiques d’ajut als més desfavorits d’aquí.
Referent als nostres projectes a l’exterior, el descens de recursos econòmics, provocarà
determinats problemes que podrem resoldre si aconseguim una major participació ciutadana
que compensi amb el treball voluntari i altruista les baixes professionals.
Si la situació es deteriora serà el moment de posar en marxa mercats d’intercanvi d’hores
i de serveis. Si hi ha coses que no es poden pagar amb diners, sí es podran compensar
d’altres maneres i disposar així dels serveis necessaris.
És possible que aquesta crisi del sistema actual desemboqui en noves fórmules de
convivència més convenients i humanes que finalment millorin la nostra societat.
Hem d’estar atents i ser àgils per a poder resoldre els problemes a mesura que se’ns
presentin.
El nostre consell per a a tots és prudència amb la despesa i procurar la sostenibilitat
màxima en tots els nostres projectes en curs.
L’àmbit territorial ha augmentat i ara l’Agrupació pot treballar a nivell estatal ja que ens han
estat aprovats els estatuts al Ministeri de l’Interior de Madrid i ara qualsevol organització
d’Espanya pot ser membre.
Hem rebut multitud de consultes de tot tipus (laboral, fiscal, jurídic, sobre subvencions,
etc.) de les ONGs agrupades i totes han estat ateses amb agilitat.
També hem ajudat a altres ONG independents o inscrites en altres federacions.
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President

Llistat d’ONG associades
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Palau Solidari Camí Reial
Viatgers del Món
Milpa Lleida
Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques
Mare Terra Fundació Mediterrània
ADIB Reus
Vida y Libertad
AID Cooperación
Fundació Privada Arsis
Acció Solidària i Logística
Fundació Dr. Trueta
Amizade, Junts amb Moçambic
Etnia
Associació la Rotllana
Fundació Privada (ONG) Manyanet Solidari
Asociación de Bolivianos en Baleares
Asociación Cultural Riebapua
Solidaris amb el desenvolupament Bolivià
ONG Tale-Talamo
Fundació Sid Moskitia
Matres Mundi
Lanzarote Help
Ateneu del Món
Asociación Ayuda a África Ayudarse - Asociación Triple A (ATA)
Promundo
Milpa Tarragona
Fundació Campaner
Organización Social de Acción Humanitaria, OSAH
Graines d’Ecoles
Dentistas Sobre Ruedas
Conductors Solidaris de Catalunya
Camins del Sud
Fundació Privada Yamuna
Centre d’Estudis Amazònics
Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Ayuda al pueblo cubano “La habana”
Desarrollo Humano Sin Fronteras
Acción Para el Desarrollo y la Igualdad

¿Què fem?

- Fomentar l’associacionisme entre les petites i mitjanes ONG.
- Gestionar i defensar els interessos de les petites i mitjanes ONG.
- Crear les estratègies necessàries per adequar i desenvolupar l’activitat de les
petites i mitjanes ONG difonent i donant a conèixer la seva activitat a la resta de
les ONG associades o no.
- Estimular l’activitat de petites i mitjanes ONG

Activitats
Gener
- Comuniquem a totes les ONG associades l’aprovació de la Generalitat de Catalunya del
pla de comptabilitat per a les fundacions i les associacions pel decret 259/2008 del 23 de
desembre.
- L’ONG “Burkina Faso També” ens sol·licita ajuda per a trobar local on emmagatzemar
material destinat a Burkina Faso. Aquesta informació es va remetre a les associades.
- L’associació “Centres d’Estudis Amazònics” s’incorpora a l’Agrupament.
- L’ONG “Viatgers del Món” envia els seu butlletí que remetem a la resta d’associades.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” inicia una campanya per a recaptar fons per
a l’Hospital de Shifa a Gaza. Aquesta informació es va remetre a les associades.
- L’associació “Madre coraje” de Jerez de la Frontera ens demana informació sobra
l’Agrupament.

Febrer
- L’ONG “Mediterrània CIE” envia el seu butlletí. El remetem a totes les ONG d’Espanya.
- L’ONG “Vida y libertad” dóna a “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” paquets de
medicaments destinats a l’Hospital de Shifa a Gaza.
- L’ONG “La Rotllana” demana un electro cardiògraf. La seva petició va ser remesa a la
resta d’ONG espanyoles.
- El grup Fenosa de la “Fundació ONCE” ens ofereix programes d’ajut informàtic. L’informació
va ser remesa a totes les ONG associades.
- L’ONG “Bomberos Humanitarios” ens ofereix 3.000 garrafes noves de plàstic amb la
vàlvula de seguretat i 12 llits d’hospital. El material va ser entregat a les ONG associades
que ho van requerir.
- L’associació “IPA” ens proposa col·laborar en el projecte “Ambulancias por África”.
- La “Fundació REMAR” es posa en contacte amb nosaltres per a treballar conjuntament a
Burkina Faso.

Activitats
Març
- L’empresa Bentabol, constructora d’edificis prefabricats, que construeix cases ràpides
en zones d’emergència, ens envia la seva informació. La remetem a totes les ONG
associades.
- L’ONG “La Rotllana” visita la nostra seu a Sant Sadurní d’Anoia.

Abril
- L’ONG “Lanzarote Help” ens informa de la realització del Simpòsium Canario de Ciurgía
Tropical. Ho remetem a les ONG associades.
- S’elaboren dos projectes per a demanar una subvenció a l’AECID. El primer, de formació
que busca facilitar la comprensió, disseny i execució dels projectes de cooperació per al
desenvolupament i simplificar l’accés a les millors subvencions per part de les ONG de
proximitat. L’altre d’auditories que busca contribuir a l’enfortiment de les petites i mitjanes
ONG espanyoles de cooperació al desenvolupament a partir de l’adopció i posada en marxa
de principis que promulguin la transparència i rendició de comptes com a pràctiques
fonamentals per establir un clima de confiança en el sector.
- L’ONG “Ayuda Africa Ayudarse” ens sol·licita ajuda pera a realitzar projectes a Angola.
Remetem la informació a les ONG associades.
- S’incorpora a l’agrupació la “Fundació COPADE” de Comerç i Desenvolupament.
- L’ONG “Adib Reus” ens comunica el seguiment de la Casa de Marruecos de Catalunya.
Remetem la informació a les ONG associades.
- Iniciem una campanya per aconseguir l’enviament de contenidors amb material a baix
cost.
- L’ONG “Mediterrània CIE” ens envia el seu butlletí que remetem a totes les ONG
associades.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” convida a les agrupades a participar a la
“Fira solidària d’El Masnou”.
- L’ONG “La Rotllana” ens envia informació sobre el projecte “Acogida” que remetem a totes
les ONG associades.

Activitats
- L’ONG “Amizade, Junts amb Moçambic” ens envia informació sobre un projecte de beques.
Remetem la informació a les ONG associades.
- Enviem informació sobre l’IRPF i el destí de percentatge destinat a les associacions amb
fins socials.
- L’ONG “Ateneu del Món” ens envia informació sobre el transport de materials a Cuba.
Remetem la informació de les ONG associades.
- L’ONG “Amizade, Junts amb Moçambic” ens envia informació sobre pel·lícules africanes
en col·laboració amb la Federació Catalana de Cineclubs. Remetem la informació a les ONG
associades.
- L’ONG “Botica Natural” sol·licita informació sobre l’Agrupament.

Maig
- L’ONG “Ayuda Africa Ayudarse” ens informa sobre la seva col·laboració amb l’Associació
ATA d’Angola.
- L’ONG “Amizade, Junts amb Moçambic” demana informació sobre el model de carta per a
socis que serveix per desgravació fiscal.
- El Banc de Recursos ens informa sobre el material del què disposa i ofereix a les nostres
associades.
- L’ONG “Mundo Unido” de Madrid sol·licita informació sobre l’Agrupament.
- Joan Serra de la “Fundació Campaner” ens informa de la participació a Barnàfrika, fira
d’associacions solidàries amb Africa.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” informa de la participació a Barnàfrika.
- L’ONG “Viatgers del Món” ens envia el seu projecte d’estiu a Malí. Remetem la informació
a totes les ONG espanyoles.

Juny
- L’ONG “Burkina Faso També” ens convida a participar en una marxa popular en bicicleta
en benefici de la seva associació.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” ofereix participar a totes les agrupades en
la III Trobada de Voluntariat d’ONG a Vilablareix (Girona).

Activitats
- L’ONG “Milpa” ens fa arribar la seva memòria 2008 que remetem a totes les ONG
associades.
- L’ONG “Ateneu del Món” ens ofereix participar a la fira “Encants solidaris” de venda d’articles
en benefici de la mateixa ONG. Remetem la informació a totes les ONG associades.
- Es realitza l’Assemblea General de l’Agrupació. Enviem els resultats a les associades.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” entrega a l’Agrupament material informàtic per
el Banc de Recursos amb destí Bolívia.
- Facilitem informació a una estudiant (Yina García) per a la seva tesis doctoral sobre salut
pública, immigració i mitjans de comunicació.
- L’ONG “Amizade” convida totes les ONG associades a participar en la trobada anual.
- Trobades sobre desenvolupament de polítiques de microcrèdits amb Marcel Abad, responsable
del Programa de Microcrèdits de La Caixa.
- Casa de Malí convida a les ONG agrupades a la seva trobada.
- Facilitació de informació sobre Malí a “Médicos del Mundo”.
- L’ONG “Mediterrània CIE” ens envia el seu butlletí que remetem a totes les ONG
agrupades.

Juliol
- Remetem a les ONG agrupades la carta que l’ONG “Ateneu del Món” ens va fer arribar amb
motiu d’agraïment a la campanya de recaptació de fons per enviar a Cuba.
- L’ONG “Mediterrània CIE” ens envia el seu butlletí que remetem a totes les ONG
agrupades.
- L’ONG “Centre d’Estudis Amazònics” ens envia el seu butlletí electrònic que remetem a totes
les ONG agrupades.
- L’ONG “CC ONG Ajuda al Desenvolupament” organitza el Primer Rally a Malí juntament amb
Rutas y Retos. Remetem la informació a les ONG agrupades.
- La Fundació “Pere Tarrés” ens envia el seu butlletí que remetem a les ONG agrupades.
- Comuniquem a les ONG agrupades el resultat de les subvencions de l’AECID.
- Comuniquem a les ONG agrupades l’existència d’una avaluadora independent “SGS”.

Activitats
Setembre
- L’ONG “Mediterrània CIE” envia el seu butlletí que remetem a totes les ONG agrupades.
- L’ONG “Centre d’Estudis Africans” ens envia el seu butlletí que remetem a totes les ONG
agrupades.
- Enviament a les ONG agrupades informació sobre cursos gratuïts organitzat per
ajuntaments.
- L’ONG “Amizade Junts amb Moçambic” ens envia el seu butlletí que remetem a totes les
ONG agrupades.
- “Conductors Solidaris de Catalunya”, “Red Logística humanitària” i “CC ONG Ajuda al
Desenvolupament” duen a terme el segon comboi solidari solidari a l’Àfrica Occidental.
Remetem la informació a les ONG agrupades.
- L’ONG “Lanzarote Help” ens envia informació sobre l’organització d’un simposi que
remetem a les ONG agrupades.

Octubre
- L’ONG “Vida y Libertad” organitza la Trobada per la Llibertat. Remetem la informació a
totes les ONG agrupades.
- Informem a les ONG agrupades sobre les assegurances ofertes per Arç.
- Informem a les ONG agrupades sobre els actes celebrats a l’octubre i novembre per
l’ONG “Sid Moskitia” i per la Jornada de portes obertes de l’ONG “Mediterrània CIE”.
- El Banc de Recursos ens envia el seu butlletí “Pont Solidari” que remetem a totes les ONG
agrupades.
- Visitem a la Fundació Magdala de Madrid, especialista en microcrèdits.

Novembre
- L’ONG “Ajut a Cuba” nou membre de l’Agrupació.
- L’ONG “Ateneu del Món” ens informa sobre l’organització d’un viatge a Mauritània.
Remetem la informació a totes les ONG agrupades.
- Elaborem un calendari conjunt entre totes els ONG agrupades.

Activitats
Desembre
- L’ajuntament de Sant Boi de Llobregat ens envia el Programa per la Pau que remetem a
les ONG agrupades.
- Informem a les ONG agrupades sobre l’activitat de Globe Tour que continua visitant ONG
a través del món.
- Informem a varies ONG agrupades sobre les auditories de comptes.
- Participem a la “Fira de la Solidaritat” de Cubelles (Barcelona).
- Informem a varies ONG agrupades sobre els temes de seguretat a Malí i a Burkina Faso.
- L’ONG “Sid Moskitia” ens envia el butlletí de nadal que remetem a totes les ONG
agrupades.
- L’ONG “Amizade” ens envia els seu butlletí que remetem a totes les ONG agrupades.

Compte de resultats

Ingressos

Euros

Despeses

Euros
154,15

Ingressos associats

3.421,00

Financers

Prestació de serveis

2.550,00

Quota CEA

Financers
Projectes en curs
Total

0,16
195,38
6.166,54

34,31

Subscripció Vanguardia
i Igmar

404,00

Material oficina

206,20

Serveis prestats
voluntaris
Pàgina web
Secretària
Treballs en curs
Total

2.550,00
534,00
2.088.50
195,38
6.166,54
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