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Delegació de Gavà
Nom de l’entitat
CC ONG, Ajuda al Desenvolupament, Gavà
Adreça
CEIP L’ERAMPRUNYÀ
Pilar Gutierrez Cancio
Avda. Eramprunyà, 1
Població
08850 Gavà (Barcelona)
Telèfon - correu electrònic
676009116 - mgutierrez@uoc.edu
Local
Domicili
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Altres
Inscrita al Registre de Gavà el 3 de març de 2009, nº185
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OBJECTIUS
CC ONG, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadans de Gavà, 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.

Objectius, visió i valors

VALORS
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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.

Cinema i taula de diàleg
La conferència es va enfocar en el projecte de cooperació internacional iniciat al 2011
“Un objectiu a l’Àfrica”, on és va projectar el documental “Tiyabou Garmi” i diversos curts
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relacionats.
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Taller: Construim una casa a l’estil africà
Es va organitzar un taller on els nens, nenes i adults de la ciutat van poder experimentar
la construcció d’una casa tradicional amb les seves pròpies mans, d’aquesta manera
comprovaren la senzillesa de l’obra. A Mali, aquest projecte, és realitzat per la família
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beneficiaria amb l’ajuda dels veïns.
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Projectes realitzats gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Gavà
Autoconstrucció de 10 habitatges a Ouari (Malí)
És un projecte de cooperació internacional pel desenvolupament realitzat a la Comuna Rural d’Homborí (Malí), el tercer país més pobre del món. Els habitatges tradicionals al país
tenen una estructura sòlida, però a l’època de pluges es dissol el recobriment de fang i
deixa la pedra despullada, això produeix esfondraments que provoquen accidents mortals.
A més, la falta de portes i finestres adequades faciliten l’entrada d’animals, ajudant a la
propagació de tot tipus de malalties.
Els nous habitatges respecten la estructura tradicional però reforçant-la amb sacs de ciment. També si afegeixen portes, finestres i vigues. El terreny d’uns 300 m² també està
dotat d’una letrina i rodejat d’un mur que evita l’entrada dels animals.
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L’Ajuntament de Gavà va col·laborar en el projecte amb 5.844,41€
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Recollida de material
3 bicicletes
12 caixes de roba
8 caixes de material escolar
12 caixes de medicaments

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

Cursos de voluntariat
El mes d’abril i octubre es van organitzar dos cursos de preparació de voluntariat. Cinc
voluntaris de Gavà i la comarca van fer una estada de cooperació internacional a Malí i
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Burkina Faso.
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Conferència: Autoconstrucció d’habitatges a Ouari (Malí)
Explicació sobre el procés del projecte d’autocontrucció d’habitatges finançat per
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l’Ajuntament de Gavà.
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www.ccong.es
info@ccong.es

93 818 39 65

