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OBJECTIUS
CC ONG Girona, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadants de Girona, 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’Homborí, a Malí, 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
Concerts solidaris
Nito Figueres Trio a la Factoria Coma Cros de Salt
Els beneficis d’aquest esdeveniment van ser destinats al projecte d’atenció a Discapacitats
de Ouagadougou (Burkina Faso)
Titon Franca i Montse Masseguer al Centre Cultural “La Mercè”
Els beneficis d’aquest esdeveniment van ser destinats al projecte d’atenció a Discapacitats
de Ouagadougou (Burkina Faso)
Concert de Gospel a Figueres
Els beneficis d’aquest esdeveniment van ser destinats al projecte d’atenció a Discapacitats
de Ouagadougou (Burkina Faso)

Conferències
Nous catalans, nous cinemes
Conferència per celebrar el 50 aniversari de la independència de Malí realitzada a Cassà
de la Selva. Vam explicar als assistents sobre les possibilitats de desenvolupament del
país.
La solidaritat més propera
Expliquem als alumnes de l’IES Celrà el funcionament de l’ONG i totes les activitats
que desenvolupem
La solidaritat més propera
Expliquem als assistents el funcionament de l’ONG i totes les activitats que
desenvolupem

Jornada de Cooperació a Vilablareix
Des de l’any 2007 organitzem a Vilablareix unes jornades anuals de voluntariat.
L’objectiu d’aquestes jornades és reunir a voluntaris destacats de l’any anterior que
puguin explicar les seves experiències públicament i aportin noves idees per millorar el
seu treball i el dels voluntaris propers.
Participació en la 13a Jornada Anual de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les

Activitats

comarques gironines.
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