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Presentació
L’any 2010 ha estat marcat per l’augment de la crisi. A Espanya s’han superat els 4 milions
d’aturats i molts petits donants han deixat les nostres associacions degut a problemes
econòmics.
Les previsions d’ocupació per aquest 2011 no són gens optimistes. És possible que el model
fins ara vigent no serveixi i necessitem noves fórmules, però ha de ser la societat civil la
que obligui als canvis, perquè els que ens dirigeixen no estan disposats a fer-los.
Els conflictes i tensions mundials no s’han reduït. Els problemes a Palestina, Nord d’Àfrica,
Amèrica del Sud, Mèxic, Afganistan, Irak, continuen demostrant el fracàs de les polítiques
actuals.
La intervenció a Haití no està assolint els objectius. La descordinació és evident i els
damnificats han passat el 2010 sense veure cap solució al problema surgit del terrible
terratrèmol que va deixar més de 200.000 persones mortes.
El terrorisme de tot tipus ha augmentat, beneficiant, sobre tot, els venedors d’armes que
les han col·locat a un costat i l’altre del conflicte, en quantitats fins ara mai vistes.
Els problemes que provoquen les accions terroristes no remeten i hi ha opinions que
responsabilitzen els més rics del món en el sentit que estan darrera d’uns i d’altres,
guanyant diners en cada moviment i en cada bàndol.
El segrest d’un voluntari francès a Mauritània va acabar amb la intervenció de l’exèrcit
francès i l’assassinat de l’ostatge. Diferent sort van tenir els nostres compatriotes als quals
se’ls va alliberar després del pagamant, sembla ser, d’una quantitat superior als 8 milions
d’euros. Sens dubte són molts diners pels segrestadors, però molt més és el que han
guanyat els qui han vengut a Espanya el 2010 sobre el 50% més d’armes als països del
Nord d’Àfrica. Els beneficiaris, sens dubte, superen en molt la quantitat del rescat.
Veient com va el món no ens extranyaria que alguns facin moviments incitant a repetir
l’experiència.
La pobresa al món ha continuat augmentant.
La participació de Sudan pot deixar sense solució els camps de refugiats de Darfur. On
poden anar dos milions de desplaçats que viuen de l’ajuda internacional? Sabem que poden
ser abandonats a la seva sort i podrien morir en massa i estem segurs que si això passés,
als nostres poderosos governants no els importaria el més mínim. Ens ho han demostrat en
altres crisi humanitàries i aquí no podria ser diferent.
Estem maltractant el planeta. Fem cas omís dels importants missatges que ens envia i
continuem la nostra boja carrera cap a la destrucció.
El consum de combustibles fòssils no fa més que calentar el planeta, fent desaparèixer
ràpidament grans masses de gel i provocant un augment de la temperatura i humitat
portant grans pluges que devasten el planeta en unes regions i greus sequeres en altres.
En aquest entorn estem treballant tots nosaltres, amb resultats moltes vegades importants.
Per aquest 2011 hauriem de continuar amb tots els projectes, independenment arribin o
no ajudes financeres. Hem comprobat que, ens les circumstàncies actuals, la participació
ciutadana fa meravelles, suplint el seu esforç i sacrifici a la manca de recursos econòmics.
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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
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

¿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
- Ajudem a l’associació Kinincoumou Mauritània a presentar els seus estatuts a Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
- Rebem informació de Jan Bover sobre la seva experiència en el món dins el projecte
“Globe Tour” que compartim amb totes les ong associades.

Febrer
- Donem al Banc de Recursos 4 palets de llet materna i farinetes destinades a Haití.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la memòria de Transports Metropolitans de
Barcelona.
- Rebem i enviem a totes les agrupades l’article de l’ Avui Sabadell on es recull la notícia
de Sid Mosquitia en referència a la contrucció d’una nova escola a la Mosquitia.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la memòria de l’ONG “Amigos de Tara”.

Març
- Rebem i enviem a totes les agrupades la proposta del grup “Proyecto Génesis” referent a
cursos de formació per a ONG.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la revista d’Amizade.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la Campanya per Haití de l’ajuntament de Cubelles
(Barcelona).
- Rebem i enviem a totes les agrupades la revista Pont Solidari del Banc de Recursos.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la notícia de la posada en marxa de l’Agència Vasca
de Cooperació.

Abril
- Oferim a les associades 20 llits d’hospital facilitats per Bomberos Humanitarios.
- Informem a l’Associació Madre Coraje sobre les nostres activitats.
- Informem a l’Associació Aditecsocial sobre les formalitats necessàries per transportar un
tractor a l’Àfrica amb l’ajuda de Conductors Solidaris de Catalunya.

Activitats
- Comuniquem a les agrupades la incorporació a l’Agrupament de COPADE Fundación,
Comercio y Desarrollo.
- Donem informació a la Escuela de los Salesianos de Sant Vicenç dels Horts sobre un
treball de voluntariat.
- Rebem i enviem a les agrupades l’activitat de la Rotllana, la inauguració d’una exposició
sobre Alhoceima.
- Rebem i enviem a les agrupades informació sobre el projecte de l’Hospital de Yemesoma
a Camerún.
- Rebem i enviem a les agrupades la memòria de Botica Natural 2009.
- Rebem i enviem a les agrupades l’activitat de Familias sin Fronteras, la Paella per la
infància.
- Rebem i enviem a les agrupades l’activitat de CC ONG Ajuda al Desenvolupament, la
Paella Popular en col·laboració amb ADEMA (grup ecologista).

Maig
- Informem a diferents associacions sobre l’enviament de material en contenidors.
- Rebem la proposta del Grup Cubà Marfil per actuar per la nostra ONG.
- Rebem la revista de l’ONg Sarabastall.
- Ajudem a l’Associació Colectivo de la calle a resoldre una situació amb un immigrant de
Malí.
- Rebem la convocatòria de l’Assemblea General del Centre d’Estudis Africans de Barcelona.
- Rebem a l’associació Global Unification The Gambia i els donem informació de com
desenvolupar la seva activitat a Espanya.
- Rebem la memòria d’Intervida.
- Rebem i enviem a les agrupades la convocatòria d’assemblea General de Palau SolidariCamí Reial.

Activitats
Juny
- Informem a l’ONG Catalunya Transport Solidari sobre temes de transport de vehicles a
l’Àfrica Subsahariana i sobre la inscripció a l’Agrupament.
- Amizade ens envía el seu butlletí.
- Informem sobre el resultat de Barnàfrika 2010.
- Rebem la memòria de Lanzarote Help.
- Es celebra l’assemblea general ordinària de l’Agrupament
- S’envia a totes les agrupades el resultat de l’assemblea

Juliol
- Comuniquem l’activitat de l’Ateneu del Món, la 15a Festa Cubana.
- Rebem i enviem a les agrupades la revista Pont Solidari del Banc de Recursos.

Setembre
- Rebem i enviem a les agrupades la revista Pont Solidari del Banc de Recursos.
- Oferim equipament escolar cedit per la Universitat de València.
- GIMAN ofereix a les agrupades sortir a la guia digital de les ONG gratuitament.
- L’empresa Tree Sustainable Engineering en envia l’oferta per a la construcció ràpida
d’edificis en qualsevol part del món.
- Donem suport a la campanya: No a la pena de mort de Sakineh d’Iran.
- Rebem i enviem a les agrupades el butlletí de Sid Mosquitia.
- L’Ateneu del Món ens convida a fer una conferència a Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Octubre
- Rebem i enviem a les agrupades la informació de CC ONG Ajuda al Desenvolupament
relativa al VII Festival Internacional de Cinema Social i Solidari.
- Participem en la trobada per a la llibertat organitzada per l’ONG Vida y Libertad
- Comuniquem a totes les agrupades l’activitat de teatre organitzada per l’ONG Palau
Solidari - Camí Reial.

Activitats
- Sid Moskitia comunica la celebració d’un sopar-concert benèfic a Sabadell.
- Organitzem la confecció del calendari 2011 de l’Agrupament.

Novembre
- Comuniquem a totes les agrupades la celebració de l’acte organitzat per Acció Solidària i
Logística per promoure l’entitat a Barcelona.
- Oferim a totes les agrupades la possibilitat de participar en la Panera del Barri organitzada
per la Rotllana de Badalona.
- Informem de les nostres activitats a l’associació Trikaya.
- L’associació Kafú Ba convida a les agrupades a participar en el debat electoral sobre “Africans
al Parlament de Catalunya”.

Desembre
- Enviem el nou calendari de l’Agrupament 2011 a totes les ONG Espanyoles.
- Informem de la nostra activitat a l’associació Fallou.
- Rebem i enviem a totes les agrupades la revista Pont Solidari del Banc de Recursos.
- Enviem a totes les agrupades informació de Globe Tour.
- Amizade ens envia la seva nova revista que enviem a totes les agrupades.
- Informem a l’ONG Namaste sobre com formar part de l’Agrupament.
- Informem sobre el concert de Nadal de l’ONG Ateneu del Món.

Compte de resultats

Ingressos

Euros

Despeses

Euros
343,87

Ingressos associats

5.956,00

Financers

Prestació de serveis

2.700,00

Quota CEA

Financers
Total

0,15
8.656,15

25,00

Subscripció Vanguardia
i Igmar

419,00

Material oficina

141,01

Serveis prestats
voluntaris
Pàgina web

2.700,00
590,75

Secretària

1.900,00

Treballs en curs

2.536,52

Total

8.656,15
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