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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Nom de lentitat
CC ONG, Ajuda al Desenvolupament. Vilanova i la Geltrú
Adreça
Carrer Josep Coroleu, 77 - Carme
Carrer Carlets, 35 5è 2a - Concepció
Població
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon - correu electrònic
· 938142196 - 687709807
reserves@espaidelacarme.com (Carme)
· 938182565 - 616513791
concepreixach@hotmail.com (Concepció)
Local
domicili
Altres

Memòria d’activitats

Inscrita al Registre de Vilanova i la Geltrú el 6 de març del 2009
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OBJECTIUS
CC ONG VNG, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadants de Vilanova i la Geltrú,
procurant acostar a la nostra realitat la cultura i la problemàtica social dels països africans.
Un dels altres objectius és oferir ajuda als països en vies de desenvolupament, en totes les seves
variants (educació, sanitat, infraestructures, cultura, treball, etc.) així com totes aquelles activitats
referents a la informació i a la formació de persones per a treballs d’ajuda a la realització de
projectes (escoles, micro crèdits, etc.), promovent el progrés econòmic i social i millorar les seves
condicions de vida.
Treballem principalment a la comuna d’Hombori, a Mali, un dels països menys desenvolupats del
planeta.

VISIÓ
- Promoure la solidaritat i la cooperació amb els més desfavorits.
- Treballar l’empatia, conèixer la seva realitat per poder comprendre que no som tan diferents.
- A l’Àfrica: promoure la participació ciutadana, fent responsables dels projectes als seus propis
beneficiaris.
- Pluralitat, transparència en el finançament i optimització dels recursos disponibles.
- Agilitzacions dels tràmits burocràtics sense que per això es perdi transparència i claredat.
- Promoció del voluntariat.

Dignitat Promoure la dignitat de les persones regida per la Declaració Universal dels Drets Humans
i els Objectius del Mil·leni.
Igualtat entre gèneres Lluitar contra la discriminació de sexe.
Sostenibilitat Adaptar tots els projectes a criteris clars de sostenibilitat del desenvolupament
social, econòmic i mediambiental.
Compromís Mantenir sempre un vincle que va més enllà de complir amb una obligació.
Transparència Actuar de forma ètica, transparent, íntegra i honesta.

Objectius, visió i valors

VALORS
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ACTIVITATS
Fira Solidària
Participació a la fira amb un stand informatiu sobre l’associació

Conferència
Conferència a l’ajuntament per l’Esplai de la Geltrú, tema: “Una escola a
l’Àfrica”

Activitats

Concurs de contes “Què puc fer jo...?”
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Amb la finalitat d’impulsar l’esperit solidari, sensibilitzar els alumnes de les
escoles catalanes, fer créixer el respecte a l’altre i els drets de les persones, es
va convidar a participar a tots els alumnes de les escoles de Vilanova i la Geltrú
amb contes que tractessin sobre un dels objectius del mil·leni.
Les escoles van ser:
- Escola Canigó
- Escola Cossetània
- Escola Margalló
- Escola Ginesta
- Escola L. Arjau
- Escola Laragai
- Escola Llebetx
- Escola Pompeu Fabra
- Escola Divina Providencia
- Escola el Cim
- Escola Pia
- Escola La Pau
- Escola Montserrat

