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Presentació
Si l’any 2010 parlàvem de crisi, res comparable amb el que ha estat el 2011 i amb el que sembla que
vindrà aquest 2012.
A la primavera, a través de grans convocatòries nascudes de les xarxes socials, es van iniciar
manifestacions de persones indignades que ocupaven places i carrers d’Espanya.
La reacció ciutadana es va traslladar a Tunísia, Llíbia i Egipte, derivant en el que han estat les caigudes
de governants molt populars que portaven molts anys al comandament dels seus països amb sistemes
més o menys dictatorials.
El resultat pitjor va estar a Llíbia on, després de mesos de guerra on l’OTAN va recolzar fermament als
rebels, Gadafi va ser assassinat a la vista de tot el món, sortint del país els militars i mercenaris afins
i provocant una greu inestabilitat en països com Mali que ha vist com dos terços del seu territori ha
estat ocupat, ha sofert un cop d’estat, provocant el desplaçament de centenars de milers de persones
i la inseguretat a tot el país.
Síria ha estat un altre dels països afectats. Les revoltes han provocat una reacció desproporcionada
dels seus governs i avui hi ha milers de persones massacrades per les forces afins al president.
La corrupció a Espanya protagonitzada per Polítics, personal de la reialesa i persones de prestigi, ha
danyat d’una manera important la imatge d’Espanya a l’exterior i ha trencat la confiança de les ONG
entre la població.
El cas Urdangarín que sembla ser que ha rebut tractes especials per part de l’Administració, desviant
fons a paraisos fiscals mitjançant comptes d’ONGs, el cas d’Anesvad on el seu Ex-president ha estat
sentenciat a 6 anys de presó, i el rosari de polítics corruptes, no ha beneficiat per res la crisi al país ,
per tant ha generat una falta de confiança total en Associacions i Institucions.
Evidentment hi ha moltes persones en tots els àmbits que treballen bé, però els mecanismes de
control han fallat massa vegades i és insuportable en una societat immersa en profunds canvis que ha
d’assegurar un futur lluny de crisi de valors.
El discurs del Rei per Nadal ha resultat buit i perjudicial, doncs no hi ha res pitjor que demanar justícia i
ser el primer en no complir-la. Avui tot se sap i els polítics han de ser totalment transparents i correctes
i no és el cas dels nostres que han passat de tot confonent el públic del privat i donant mals exemples
a una societat que necessita referències sòlides per poder avançar en un món complex.
L’atur ha augmentat considerablement. Són moltes les famílies espanyoles que estan deixant la classe
mitjana i passen moltes dificultats. Una de les despeses que qüestionen són les quotes que mantenen
a moltes de les activitats de les ONG. Estem perdent socis i és cada vegada més difícil aconseguir-ne
nous.
6 milions d’aturats són molts i la tendència és la d’augmentar. Si abans hi havia diferents mecanismes
de captació per les ONG (guardioles, fires, sorteigs) ara tot és més difícil ja que els donants han
empitjorat la seva situació econòmica.
El panorama de la desocupació sembla no tenir fi i no seria d’estranyar que arribés als 8 milions en poc
temps. Hem d’esperar que les dades en els propers 4 anys no siguin bones.
Hem de gestionar extremadament bé els recursos. Cada euro ha de tenir un tractament exquisit.
Formulacions, avaluacions, gestió del projecte, tot ha de passar un control estricte.
Govern de la nació, Autonomies, Diputacions, Ajuntaments, han reduït les seves aportacions a
Cooperació a causa de la baixada en els ingressos però també perquè molts han qüestionat el 0,7.
La pressió per destinar a qüestions socials locals els diners per a Cooperació Internacional també
desvia fons que haurien d’anar per intentar aconseguir algun dels objectius del mil·lenni que cada
vegada són més difícils de complir. La pobresa no para d’augmentar al món i la solució als problemes
és gairebé impossible.
En aquesta situació només ens queda continuar treballant. Les petites organitzacions sabem gestionar
els pocs recursos que hem disposat i gairebé sempre amb bons resultats.
Un periodista a la TV a la pregunta de com veia el món de la cooperació, va respondre:
“He vist molt bons resultats en Petites organitzacions, que treballen en un lloc concret, al llarg d’anys”
Estava parlant de nosaltres.
No podem fallar. Estic segur que superarem tots aquests moments tan difícils i d’aquí a uns anys
veurem com, malgrat tot i gràcies a la participació de milers de voluntaris, aconseguirem bons resultats
en els llocs on treballem.
D’altra banda la coordinació i ajuda que ens prestem ha de donar-nos forces per solucionar els
problemes existents.
Bon 2012.

Rafel Jariod Franco
Presidente

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

Llistat d’ONG associades

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
Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Ayuda al pueblo cubano “La habana”
Desarrollo Humano Sin Fronteras
Acción Para el Desarrollo y la Igualdad
Cataluña mira a Camerún
Equus Zebra
Associació de Coop. Fallou Associats
Asociación de abuel@s por la custodia compartida
Asociación Cultural Ernesto
Asociació Maabale dels Inmigrants Senegalesos a España
Bomberos Humanitarios
Botica Natural
Fundación Pedagógica Cristal

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
- Informem a totes les agrupades sobre la conferència-debat “Democràcia a Àfrica”
- Participació en un Taller sobre els mercats mundials d’aliments i matèries primeres en
general per a la Universitat de Barcelona
- L’Associació Equus Zebra s’uneix a l’Agrupament
- Passi de curts per el foment de la solidaritat a Sant Sadurní d’Anoia
- Informem a totes les agrupades sobre el llibre editat de l’Associació Cultural Ernesto
titulat “Atur”
- Globe Tour ens envia la seva memòria de viatge d’Amèrica
- Oferim 10 palés de mascaretes de quiròfan a totes les agrupades
- Les associacions Cooperació Fallou Associats i Bombers Humanitaris s’uneixen a
l’agrupament
- Es modifica la web de l’Agrupament
- Passem informació de Mare Terra i Mediterrània

Febrer
- Globe Tour ens envia la seva memòria de viatge des de Mèxic
- Donem informació a altres ONG sobre els projectes de les Agrupades
- Rebem informació de CEA
- Ens conviden a participar a l’esdeveniment internacional sobre Empreses i Crisis
Humanitàries a Madrid
- L’Associació Botica Natural s’uneix a l’agrupament
- Mediterrània CIE ens informa sobre les XIX Jornades científiques
- Tractem temes de voluntariat amb l’ONG Acció per al Desenvolupament i la Igualtat
- Participem en la presentació del llibre “Barcelona 15 anys de cooperació internacional” a
l’Ajuntament de Barcelona

Març
- L’Associació Maabaale dels Immigrants Senegalesos a Espanya s’uneix a l’agrupment
- Rebem l’oferta de Bombers Humanitaris de 7.850 ampolles d’alcohol
- Globe Tour ens envia la seva memòria de viatge des de Yucatán, Mèxic
- Ateneu del Món ens informa sobre la seva activitat de “Contes Solidaris”
- Globe Tour ens envia la seva memòria des de Cuba
- L’Associació Cultural Ernesto organitza amb la nostra col·laboració un recital de poemes
- La Fundació Sid Moskitia busca voluntaris per a activitats en una escola infantid de
Sabadell (Barcelona)
- Bombers Humanitaris anuncia el seu viatge a Bielorússia
- Es presenta un recital de poemes organitzat per l’Associació Cultural Ernesto a Vilanova
i la Geltrú (Barcelona)

Activitats
Abril
- CC ONG Ajuda al Desenvolupament i Ajuda al Poble Cubà organitzen un concert solidari
per recaptar fons per a Cuba, amb la participació del grup de cant COMPEX, a Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona)
- L’Associació Cultural Ernesto organitza una exposició fotogràfica a Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)
- Participem en un sopar-col·loqui amb Dones per a la Cooperació a Vilanova i la Geltrú
- Rebem el butlletí d’Amizade
- L’Associació Cultural Ernesto s’uneix a l’Agrupament
- Oferim 40 hamaques de Bombers Humanitaris
- Participem en l’Exposició Fotogràfica “II marxa contra l’atur” organitzada per l’Associació
Cultural Ernesto a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Anunciem les activitats de Fallou

Maig
- Anunciem dues activitats de l’Associació Cultural Ernesto
- Enviem el butlletí a totes les Agrupades de Botica Natural
- Enviem un escrit sobre la crisi d’Amizade a totes les agrupades
- Associació Ajuda al Poble Cubà celebra el concert “Pier entre amics” a Sant Sadurní
d’Anoia en benefici a la mateixa associació
- Enviem la memòria de l’Associació de Dones d’Avui del Masnou a totes les Agrupades
- Anunciem la celebració de les primeres jornades a Barcelona sobre Hip-hop Africà
- Informem sobre la celebració de BarnÀfrika 2011
- Enviem a totes les Agrupades la memòria de Fallou
- Anunciem els premis Ones Mediterrània
- Anunciem la calçotada organitzada per Ateneu del Món
- Anunciem l’activitat de Fallou a la sala Luz de Barcelona
- Participem al BarnÀfrika 2011 celebrada els dies 27, 28 i 29
- Informem sobre l’assemblea General del Centre d’Estudis Africans a Barcelona
- Informem sobre l’activitat de CC ONG Ajuda al Desenvolupament sobre voluntariat

Juny
- Informem sobre una conferència de CC ONG Ajuda al Desenvolupament a Caldes de
Montbui (Barcelona)
- Rebem informació sobre l’activitat de SDRCA
- CC ONG organitza una conferència sobre el seu projecte amb dispacacitats a Burkina Faso
- Caldes Solidari organitza en “Top manta solidari” a Caldes de Montbui

Activitats
Juliol
- Comuniquem l’activitat d’Ateneu del Món, la 16ª Festa Cubana a Sant Quirze del Vallès
- Comuniquem sobre l’activitat d’Ateneu del Món: Sortida dels màrtirs a Brasil.
- Rebem a l’ONG ACED (Associació Catalana d’Enginyers per al Desenvolupament)
- Informem sobre l’entrevista en el Diari al President de Vida i Llibertat, Francisco Javier
Pérez
- Enviem el butlletí d’Amizade

Setembre
- Informem sobre l’activitat de Fallou en el Col·legi d’Infermeria de Barcelona

Octubre
- L’Associació Cultural Ernesto realitza el primer intercanvi cultural a Vilanova i la Geltrú
- Sid Moskitia celebra el 15 aniversari de l’associació i el 25 aniversari de l’arribada a la
Mosquitia amb exposicions, concerts i sopar
- Enviem el butlletí d’Amizade

Novembre
- L’Associació Cultural Ernesto ens convida a la inauguració de l’exposició “Carnestoltes,
reflex de dues cultures”
- Presentem la candidatura al Premi Drets Humans de Catalunya del Sr. Alvar Garcia
Trabanca, membre d’Ateneu del Món
- Ens entrevistem amb el nou Director General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya
- Enviem el butlletí de la Rotllana

Desembre
- Enviem a totes les Agrupades el calendari de CC ONG
- Oferim a totes les Agrupades material rebut de Bombers Humanitaris

Durant tot el 2011 hem atès a diverses organitzacions que sol·liciten informació sobre
temes jurídics, fiscals, laborals, de finançament, cursos, etc.

Compte de resultats

Ingressos			

Euros

Despeses 			

Ingressos associades		

732,00

Financers			

33,60

2.700,00

Quota CEA			

25,00

0,11

Material d’oficina		

130,00

Prestació de serveis
Financers			

Total				 3.432,11

		

Euros

Serveis prestats
voluntaris			2.700,00
Pàgina web			

60,00

Secretaria			

483,51

Total				3.432,11
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