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OBJECTIUS
CC ONG, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadans del Masnou, 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·lenni.
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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Festa de la solidaritat
Participació en la mostra d’entitats que són subvencionades per l’ajuntament d’El Masnou
amb activitats per a nens i venda d’articles africans.

I Festa Major Petita Infància solidària
La Festa Major Petita Infància Solidària es crea amb la idea de fer conèixer als més menuts,
d’una manera fàcil i educativa, sobre la problemàtica social a través de tallers i jocs.
En la festa hi participen ONG i entitats de la vila fent tot tipus d’activitats pels nens i nenes.

Hi ha participat l’Agrupament de petites i mitjanes ONG de Catalunya, Intervida, Educació Sense Fronteres, Càrites,
Globolokura, Marky’s joguines, Criança Dolça, Ass. per a la lactància materna, Grup de menors del Masnou, Anskari
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pallasso, Cristina pallassa, Dides del Masnou, Pastisseria Sant Miquel, La Guingueta nº 1 i BBactivities.
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Fires d’artesania
Participació a les fires d’artesania organitzades per “La Colla de l’Hort” amb la venda de
productes d’artesania africana local. Els diners recaptats han estat destinats al projecte
de menjadors escolars a Malí.

Jornades de sensibilització
Es van organitzar 4 jornades de sensibilització en les quals es va fer una exposició, una
conferència i tres dies de projeccions per a adults i infants de curts de temàtica social i
solidària guanyadors a festivals de cinema.

Nadalem

Tercera participació en aquesta activitat lúdica organitzada per l’ajuntament d’El Masnou.
Es va muntar una carpa per a la recollida de joguines que varen ser repartides, la nit de reis,
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pels joves de la parròquia a Càrites i a la mateixa parròquia de Sant Pere.
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Col·laboracions
• Col·laboració en el 2on Agermanament d’Andalucía i Extremadura amb el Masnou
• Col·laboració conjunta amb Càrites, donació de material i recollida d’aliments.
• Col·laboració amb els comerços d’El Masnou.
• Donació de material a l’Associació Disma i l’Associació Esquima.

Recollida de material
6 bicicletes
13 caixes de roba
Material escolar
6 caixes d’aliments
10 caixes de joguines
Ulleres

Campanyes de captació de socis
L’any passat es va fer una campanya per aconseguir nous socis a El Masnou amb un resultat
de 18 altes.

Cursos de voluntariat
El mes d’abril i maig es van organitzar cursos de preparació de voluntariat. 2 voluntaris del
Masnou van fer una estada de cooperació internacional a Malí i 5 més varen treballar com a
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voluntaris al Masnou.
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www.ccong.es
info@ccong.es
93 818 39 65

