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Presentació
Tal i com preveiem, al 2012 va ser probablement l’any més difícil per la cooperació a Espanya
d’aquests últims 20 anys.
Els casos de corrupció apareguts al 2011 i 2012 han constatat que en totes les esferes polítiques i
tots els partits la falta d’ètica ha estat la nota imperant,
I aquí estem nosaltres, els voluntariosos de les Petites i Mitjanes ONGs, treballant sense descans
encara les dificultats.
El finançament públic al que recorrem, ha reduït les partides dedicades a la cooperació entre un
20% i 80% i en molts casos fins i tot han estat eliminat.
D’altra banda, moltes PIMES ONG encara tenen pendent el cobrament de subvencions aprovades
de projectes ja justificats al 2010 i 2011. Justificar vol dir haver acabat el projecte i avançar els
pagaments. Moltes ONGs no disposen dels recursos necessaris i han de recórrer a un crèdit per al
finançament.
Per als nostres socis, l’insuportable atur (superant els 6 milions) fa que moltes famílies tinguin
problemes econòmics i deixin de pagar qualsevol cosa que no sigui casa i menjar, reduint així els
socis de PIMES ONGs entre un 10 i un 20%.
Hem hagut d’adaptar les nostres plantilles, ajustant-nos a la nova situació i en molts casos fent
projectes amb molt poc finançament i substituint-lo per una alta participació ciutadana.
Malgrat tot, les nostres associades segueixen amb la seva activitat fins i tot alimentant-la aquest llarg
2012 i totes entren al 2013 amb molt força i ganes. Estem acostumats a treballar amb condicions
molt difícils i aquesta ho és sense dubte, però estem segurs de poder superar-la.

Rafael Jariod Franco
President

Llistat d’ONGs 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
Associación 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 a 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 Desarrllo y la Igualdad
Cataluña Mira a Camerún
Equus Zebra
Associación de Abuel@s por la Custodia Compartida
Asociación Cultural Ernesto
Asociación Maable dels Inmigrants Senegalesos a Espanya
Bomberos Humanitarios
Botica Natural
Fundación Pedagógica Cristal
Asociación Neem Bangalore
Fundación Soñar Despierto

Què fem?
- Fomentar l’associacionisme entre les petites i mitjanes ONG.
- Gestionar i defensar els interessos de les petites i mitjanes ONG.
- Crear 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 d’ONG associades o no.
- Estimular l’activitat de petites i mitjanes ONG.

Activitats
Gener
-Informem a totes les associades que el Sr. Albar García Trabanca membre molt actiu de la ONG
Ateneu del Món, ha rebut el premi Solidaritat 2011 atorgat per l’Institut dels Drets Humans de
Catalunya i li enviem la felicitació de part de tots.
-Informem que el Sr. Ángel Juarez, president de Mare Terra de la RIET, serà homenatjat a Veracruz,
Mèxic, reconeixent així la seva gran trajectòria como a fundador de Mare Terra Mediterrània i la
Xarxa Internacional d’Escriptors per la Terra.
-Informem de la incorporació de l’ONG que treballa a Nicaragua, Fundación Pedagógica Cristal.
- Enviem el Butlletí d’Amizade, Junts con Moçambic.
- Acompanyem a Albar García Trabanca al Palau de la Generalitat a Barcelona en el moment de
rebre el premi Solidaritat 2011.

Febrer
-Informem del Sopar Solidaria per Mauritània de Dentistas Sobre Ruedas.
-Informem de la reunió mantinguda a Tarragona el 8 de febrer amb el Sr. Carles Llorens, director de
l’Agència Catalana de Cooperació.

Març
-Oferim a totes les federades la possibilitat d’obtenir 80 pantalles d’ordinador que dóna Bomberos
Humanitarios.
-La Rotllana ens fa arribar els seu malestar per les retallades a l’àrea de serveis socials de
l’Ajuntament de Badalona i ens convoca a una concentració de protesta.
-Presentem la Cooperativa AEIOU de traductors de qualitat.
-Enviem la convocatòria de l’Agència Catalana de Cooperació.
-Ajudem a Sid Mosquitia en al cerca de comptable.
-Informem de l’activitat de l’Asociación Cultural Ernesto de Vilanova i la Geltrú, sobre una exposició
fotogràfica.
-Informem sobre un enllaç que ens passa l’ONG Vida y Libertad sobre ajudes de Carrefour.
-Informem sobre la situació de guerra a Mali.

Abril
-Remetem les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport als
projectes de Cooperació Internacional de la Generalitat de Catalunya.
-Informem sobre la carrera d’orientació solidària organitzada per la Rotllana.
-Enviem el butlletí 11 d’Amizade.
-Remetem informació i fotografies del tràiler amb material enviat a Bielorússia per Bombers
Humanitaris.

Maig
-Enviem informació sobre la conferència a Batxer-València de CCONG.
-Informem sobre l’Assemblea General del Centre d’Estudis Africans.

Juny
-Enviem la memòria de Sid Mosquitia a totes les agrupades.
-Oferim 4 palets de llibres a través de Bomberos Humanitarios.
-Enviem informació sobre la donació de Catalunya Caixa de 350 ordinadors.
-Oferim un llibre publicat per l’Associación Cultural Ernesto titulat “OKUPACIÓN”.
-S’incorpora a les agrupades l’Associació Neem Bangalore que treballa a l’Índia.
-Celebrem l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de PIMES ONGs.
-Informem sobre l’Assemblea General d’Amizde.
-Informem sobre la convocatòria de subvencions de l’AECID.

Juliol
-Informem sobre la 17ª Festa Cubana que celebra l’Ateneu del Món a Sant Quirze del Vallés.
-Informem sobre el contacte amb l’Agència Catalana de Cooperació.
-Donem suport a Josep Aguilà Fité de Sid Mosquitia.
-Informem sobre les convocatòries de la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Cooperació
Internacional.
-Enviem el butlletí informatiu de Sid Mosquitia.
-Informem sobre la convocatòria dels Premis Ateneus 2012 convocada per la Federació d’Ateneus
de Catalunya.
-Inscripció de Vida y Libertad a Sant Sadurní d’Anoia.

Setembre
-Passem la invitació de Mediterránea Cie a l’acte d’inauguració de l’Escola de Natura Francolí.
-Informem sobre els cursos d’idiomes organitzats per Amizade.

Octubre
-Sol·licitem col·laboració amb Bomberos Humanitarios amb material per a seu viatge a Bielorússia.
-Enviem el Butlletí d’Amizade.
-Enviem informació sobre el Festival Solid 2012, organitzat per Palau Solidari – Camí Reial de Palau
Solità i Plegamans.

Novembre
-Donació d’un camió a “Burkina Faso També”.

Desembre
-Informació sobre el Concert de Nadal organitzat per l’Ateneu del Món.
-Informació sobre la festa organitzada per Amizade a Barcelona al Nadal.
-Enviem el comunicat de Nadal que el Sr. Pedro Casaldaliga, Obispe Emèrit de Sao Felix d’Araguaia
(Brasil) que fa arribar a l’Ateneu del Món.
-Enviem el butlletí d’Amizade.

Durant tot l’any hem atès les consultes relacionades amb temes de subvencions, laborals, fiscals i
organitzatius de les ONGs agrupades.

Compte de resultats

Ingressos 			

Euros

Ingressos associats		

3.061,38

Financers			

170,00

Prestació de serveis		

3.120,00

Serveis voluntaris 		

3.120,00

Secretaria			

2.800,83

Resultats positius		

90,55

Total				

6.181,38

Total				

Despeses 		

Euros

6.181,38
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