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Presentació
Teniu a les mans la tercera edició de la Guia de les ONG’s del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.
Actualment el Consell el formen els representants de 26 ONG, una persona 
representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, una dels Escoltes 
Catalans i un representant de cadascun dels grups polítics municipals (PSC, ERC, 
ICV-EA, CIU i PP).

A la guia hi trobareu tot un seguit d’informacions pràctiques de cada ONG, com 
ara els objectius i les activitats que realitzen, les dades per contactar-hi, i les 
diferents maneres de col·laborar. 

Creiem que és una eina útil per fer visible tot el treball que diferents col·lectius de 
la ciutat realitzen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització 
envers els països del Sud.

Esperem que sigui de la vostra utilitat.

M. Teresa Vallverdú March
Regidora de Solidaritat i Cooperació
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EL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL DE L’AJUNTAMENT DE REUS

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, creat el 1999, és un òrgan consultiu 
de l’Ajuntament de Reus que té com a finalitat l’anàlisi, el debat i l’elaboració de propostes, i també 
el seguiment d’activitats i de projectes en l’àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al 
desenvolupament.
Els seus principals objectius són els de conèixer i, en el seu cas, elevar les propostes als òrgans 
competents de l’Ajuntament per tal d’estendre i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació entre 
la ciutadania reusenca; promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari; cooperar amb altres 
municipis d’altres països del mal anomenat tercer món i amb organitzacions supramunicipals dedicades 
a aquesta finalitat; el foment i seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i també altres 
activitats relacionades amb aquest àmbit.

Composició del Consell:

President: 
Il·lm. Sr. Alcalde- President de l’Ajuntament de Reus que pot delegar en el regidor/a de cooperació.

Dos vice-presidents:
• Vice-president 1r, el regidor/a delegat de cooperació o persona en qui delegui.
• Vice-president 2n, un dels representants de la resta dels vocals, elegits pels mateixos vocals.

Vocals:
• Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació al Consistori.
• Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, col·lectius o ONG’s sense afany de lucre 

de la ciutat, que tinguin com a objectius específics la solidaritat internacional i la cooperació per al 
desenvolupament, la defensa de la pau i els drets humans. Aquestes associacions han d’estar inscrites 
en el Registre Municipal d’entitats i associacions i disposar d’un grup vinculat a la ciutat.

• Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus.
• Un secretari/a amb veu i sense vot .
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Les principals funcions del Consell consisteixen a elevar propostes d’acords i resolucions als òrgans 
competents de l’Ajuntament per tal de :

1. Estendre i divulgar els valors de la tolerància, la multiculturalitat, la solidaritat i la cooperació 
entre la ciutadania reusenca, sensibilitzar contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de 
discriminació i a favor de la diversitat cultural.

Quan sigui necessari promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari.

Cooperar directament amb municipis de països del Tercer Món i amb les organitzacions supramunicipals 
dedicades a aquesta finalitat.

Fomentar i fer el seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i també d’altres 
activitats relacionades amb aquest àmbit.

2. Elaborar un calendari anual i un programa d’activitats formatives i divulgatives per promoure i 
divulgar els valors de la solidaritat, la tolerància i a favor de la diversitat cultural.

3. Elaborar anualment una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajudes a projectes de 
desenvolupament del mal anomenat Tercer Món.

4. Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes de distribució i assignació de recursos 
per les finalitats recollides en l’article anterior.

5. Participar en l’organització, el seguiment, el control, la supervisió i l’avaluació de l’eficàcia amb què 
han estat utilitzats els recursos assignats per cada finalitat.

6. Promoure dinàmiques de cooperació i solidaritat a la ciutat, en el sentit de desenvolupar sentiments 
i actituds de solidaritat, tolerància i respecte a totes les cultures i pobles del món, tot treballant 
per la pau, els drets humans i la justícia social.

7. Participar en els agermanaments i relacions solidàries de la ciutat de Reus amb ciutats del 
països del Tercer Món, com a mecanismes per afavorir l’aproximació, el coneixement i l’intercanvi 
cultural entre els pobles, aprofundir la democràcia i l’autonomia local i per tal de cooperar al seu 
desenvolupament.

8. Establir els mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer la informació sobre els fons 
disponibles, programes i ajuts destinats a la cooperació i al desenvolupament en els diferents 
àmbits territorials (local, nacional, estatal i europeu).
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Quan es crea: Abril 2003

Núm. de socis: 412

Què fa: Acull, orienta i assesora els immigrants 
bolivians, en particular, i tots, en general. Pro-
mou la solidaritat entre tots, i cerca el codes-
envolupament.

Objectius 
• Acollir els immigrants que venen a la nostra 

ciutat.
• Motivar i desenvolupar la solidaritat entre els 

bolivians immigrants.
• Potenciar els mecanismes per integrar els im-

migrants.
• Generar projectes pel codesenvolupament .
• Difondre la cultura d’origen.

ABIDC

A.B.I.D.C.

Activitats 
• Xerrades sobre Bolívia per difondre i donar a 

conèixer la cultura del seu país.
• Reunions periòdiques informatives.
• Assesoria per a la integració.
• Trobades de convivència
• Activitats esportives (equips d’esports diver-

sos).
• Cursos de formació.

Com pots col·laborar
• Fen-te soci/sòcia.
• Realitzant aportacions econòmiques per ajut 

a projectes.
• Acollint a l’immigrant.
• Oferint feina per immigrants.
• Oferint vivendes en lloguer.

Associació Boliviana per a la Integració, 
el Desenvolupament i la Cultura

Adreça: Avda. President Macià, 2, 8è, 4a
 43204 REUS
Tel: 977 750899
e-mail: sirari@tiscali.es
Horari de contacte: de 19 a 21h.
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Adreça: C. Conflent, 11 - 43206 REUS
Telèfon: 977 300 212 / 666 785 345
e-mail: carmen_csc@hotmail.com
Horari de contacte: vespres

Quan es crea: 2000

Núm. de socis: 20 (A Reus)

Què fa: És la secció a Reus de l’ACAPS Catalunya. 
I organitza a nivell local les activitats generals 
d’ACAPS.

Objectius 
• Organitzar campanyes d’ajuda al poble sahrauí 

que viu als campaments.
• Organitzar les Colònies d’Estiu per a nens i 

nenes sahrauís.
• Sensibilitzar sobre la situació del poble sa-

hrauí.
• Col·laborar amb el Front Polisario en projectes 

concrets d’acció als campaments.

ACAPS

Activitats
• Colònies d’estiu per a nens i nenes sahrauís a 

Catalunya.
• Caravana per la Pau al Sàhara.
• Activitats de sensibilització de la situació al 

Sàhara.
• Enviament de material als Campaments 
   (Amgala)

Com pots col·laborar
• Acollint un nen o una nena sahrauí a l’estiu.
• Participant en la recollida d’aliments o materi-

al d’higene per la Caravana pel Sàhara. 
• Fent una aportació econòmica a l’Associació.

Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí
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Adreça: C. Sant Elies, núm. 8, 1r
 43201 Reus
Telèfon: 977 323 280
igman@acciosolidaria.org
Horari d’atenció i secretaria: De dilluns a di-
vendres de 16h a 20h.

Història de l’ONG
Neix el 1992 (amb una campanya d’urgència a la 
guerra de Bòsnia), primer en col·laboració amb 
el CIEMEN i a partir de 1999 com a entitat jurí-
dica pròpia. Té seus a Barcelona, Girona, Lleida, 
Reus i Valls. La fita és arribar a tenir-ne  a les 
poblacions més importants dels Països Catalans. 
Ha estat duent projectes, entre d’altres nacions, 
a Bòsnia, Rwanda, Txetxènia, Perú, Guatemala, 
Chiapas, Marroc, Romania, Afganistan, Pakistan, 
Kosovo, Albània o Palestina.

Quan es crea
El 1992, coincidint amb la guerra de Bòsnia i 
Hercegovina.

Núm de Socis: 260

ACCIÓ SOLIDÀRIA 
IGMAN

Què fa
Tres vessants en cooperació són les que defi-
neixen la tasca d’Acció Solidària-IGMAN. Una 
és l’acció d’urgència, entre els quals destaquen 
el treball amb els refugiats en les guerres de 
Bòsnia, Kosovo, Rwanda i l’Afganistan. La sego-
na són els projectes més llargs i meditats (els 
de cooperació al desenvolupament) que s’han 
dut a terme en el terreny sanitari, educatiu i 
de serveis bàsics en les diverses nacions que 
hem esmentat. La tercera és el projecte editori-
al, ONGC, que aglutina el treball de les diferents 
ONG i entitats catalanes sensibilitzades amb la 
cooperació internacional, alhora que intenta 
esdevenir també un punt de trobada entre la 
sensibilització als PP CC i contra el pensament 
unilateralista imperant.
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Informació general
Seu Central:
C/ Fonollar, 14 Baixos - 08003 Barcelona
935 334 238

Objectius
L’objectiu de l’entitat, d’acord amb l’essència 
fundacional, és contribuir a erradicar les injus-
tícies de tota mena, nacionals i col·lectives, de 
persones i de pobles. La cooperació al desen-
volupament és el mitjà amb el qual es basteix 
l’organització per a aconseguir els objectius. La 
contribució esdevé el mitjà, però no la finalitat.

Activitats

Sensibilització
• Com a entitat catalana participa activament 

–i en forma part de l’organització– en la 
mostra Gent de la Terra, mostra d’entitats 
que se celebra cada any en motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, a 
Barcelona.

• Participa, promou i organitza cursos de català 
i de cultura catalana per a immigrants. A la 
ciutat de Reus s’està fent la prova pilot, amb 
la visió de transportar aquesta fórmula d’inte-
gració social a d’altres indrets de la geografia 
dels Països Catalans.

• Exposicions fotogràfiques itinerants del lo-
gista d’Acció Solidària-IGMAN Francesc Parés, 

arreu de ciutats i viles catalanes, i que in-
clouen sèries fotogràfiques sobre la trobada 
antiglobalització de Praga; sobre la històrica 
marxa zapatista sobre el DF; i sobre els refu-
giats afganesos al Pakistan durant el conflicte 
bèl·lic de 2002.

• S’està ultimant un monogràfic sobre els in-
fants de Mongòlia que viuen als carrers d’Ula-
anbataar. Inclourà una exposició fotogràfica 
i un vídeo.

• La revista ONGC comença el 2000 essent el 
sisè any consecutiu que es troba als quioscos 
catalans. Amb nous continguts i cares ben 
conegudes del pensament crític, la revista 
que edita Acció Solidària-IGMAN espera con-
solidar-se com a publicació especialitzada en 
cooperació internacional i exposició d’idees 
per a fer front al creixent neoconservadorisme 
imperant.

Cooperació al desenvolupament
• Bòsnia i Herzegovina: continuació del progra-

ma de recosntrucció de 90 habitatges a Had-
zici per a famílies desnonades.

• Guatemala i Chiapas: continuació dels projec-
tes que des de 1999 es duen a terme a les co-
munitats indígenes. Ens referim als projectes 
de potabilització d’aigües, d’autoorganització 
comunitària i de la dona indígena en parti-
cular.
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• Mongòlia: Acció Solidària-IGMAN arriba a 
aquest país amb la intenció de garantir els 
mitjans d’aprenentatge i els àpats indispen-
sables en l’única escola d’Ulaanbataar on es 
permet l’aprenentatge de la llengua i cultura 
tibetanes.

• Marroc: es durà a terme el projecte de saneja-
ment comunitari de la ciutat de Beni Enzar, al 
nord del MarroC. Es projectarà l’habilitació de 
grans contenidors comunitaris que permetin 
una recollida adient de les escombraries.

Com pots col·laborar
A través dels canals habituals de col·laboració. 
El voluntariat que treballa amb Acció Solidària-
IGMAN se centra, sobretot, en les campanyes 
d’urgència que duem a terme. Per a més infor-
mació, es pot contactar amb Acció Solidària-IG-
MAN a través de l’adreça física al carrer València, 
166, 4t, 2n de Barcelona, a la seu de Reus al 
carrer Carnisseries Velles, 7, 2n pis; o bé a tra-
vés del correu electrònic igman@acciosolidaria.
org i de la pàgina web www.acciosolidaria.org; 
el telèfon i el fax és 935 334 238 a Barcelona o 
el 977 343 305 a Reus.
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Adreça: Raval de Robuster, 7, principal
Tel: 977 343 962 / 977 341 989
Fax: 977 341989
e-mail: info@punt6camp.com
Horari de contacte: Dilluns a divendres 
de 9 a 14h i 16 a 20h.

Quan es crea: 1999  

Núm. de socis: 15

Què fa 
• Projectes de cooperació amb entitats de ter-

cers països utilitzant la via de la comunica-
ció.

• Activitats de cooperació i comunicació a Reus 
i comarca (xerrades, campanyes, programes 
de ràdio,...)

Objectius
Fomentar el coneixement del món de la comu-
nicació i, mitjançant els procesos depenents 
d’aquesta, cooperar amb d’altres entitats i or-
ganismes.

ACOMCO
Associació per a la Comunicació  
i la Cooperació

Activitats
• Intercanvi de material i coneixements amb 

mitjans de comunicació i altres ONG’S d’altres 
països del món.

• Assessorament i subministrament de material 
a mitjans de comunicació de països de l’ano-
menat ‘Tercer món’.

Com pots col·laborar
• Aportant material cultural i comunicatiu du-

rant l’any.
• Participant en les campanyes concretes de 

cooperació i d’intercanvi i en els actes que 
s’organitzen puntualment.
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Adreça: C. Aulestia Pijoan, 1 Reus 
Telèfon: 696 788 068
e-mail: asociacionadib@hotmail.com
Horari de contacte: 
Dissabte de 10 a 12h.  

Quan es crea: Abril 2002  

Núm. de socis: 110

Què fa
Apropar la cultura àrab, musulmana i berber a la 
població reusenca. 

Informació general
ADIB és la continuïtat d’ACATE que va ser funda-
da el 1992 a Reus. 

ADIB

Objectius 
• Integració dels nouvinguts en general, i molt 

especialment del Nord del Marroc, a la socie-
tat catalana.

• Fomentar projectes per al desenvolupament 
de la regió Beni Snasen (Nord del Marroc).

• Fomentar iniciatives per als drets i la igual-
tat.

Activitats 
• Orientació i Assessorament.
• Sensibilització. 

Com pots col·laborar
Recollint material escolar per als alumnes de la 
regió de Beni Snasen al Marroc.

Associació per al Desenvolupament i  
la Integració Beni Snassen
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Adreça: Ctra. Reus-Cambrils, Km. 5 - Reus
Tel: 977 560 268 / 649 696 293 / 977 341 931
Fax: 977 560 268
e-mail: adra@adra-es.org
www.adra-es.org
Horari de contacte: A convindre

Quan es crea: A España el 1978  
Núm. de socis: 1.688

Què fa
Com a organització orientada cap a les necessi-
tats, ADRA enfoca els seus esforços en les acti-
vitats de desenvolupament de comunitats i a la 
prevenció de desastres.

Informació general 
ADRA és una agència independent i humanitària 
establerta per l’Església Adventista del Setè Dia. 
Treballa en 144 països lluitant per l’eradicació 
de la pobresa i per les condicions de vida de les 
poblacions més necessitades.
Col·labora amb moltes organitzacions com la Unió 
Europea, l’Alt Comissionat de las Nacions Unides 
pels Refugiats, UNICEF i Creu Roja.

ADRA

Objectius
• Motivar i desenvolupar la solidaritat de les 

persones.
• Afavorir la formació i actuació dels voluntaris 

socials.
• Cooperar tècnica i econòmicament amb els 

projectes de desenvolupament proposats per 
les comunitats que els han de realitzar.

• Auxiliar a víctimes i damnificats en casos de 
desastres naturals o bèl·lics.

• Col·laborar en les campanyes i activitats que 
promouen els organismes oficials així com 
altres organitzacions amb fins similars als 
d’ADRA.

Activitats
Les activitats es desenvolupen en els següents 
sectors: salut bàsica, educació, desenvolupa-
ment econòmic, seguretat alimentària i ajuda 
d’emergència.

Com pots col·laborar
• Enviant els teus donatius a “La Caixa”  
C.C.C. 2100-2130-58-0200141321.

• Si vols fer-te soci o voluntari, contacta amb 
l’Agència.

Agència Adventista per al  
Desenvolupament i Recursos Assistencials
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Adreça: Apartat de Correus 256,
 43080 Tarragona
Telèfon: 629 793 279
e-mail: correu@amnistiatarragona.org
Horari de contacte: Dimecres de 8h a 10h.

AMNISTIA  
INTERNACIONAL Tarragona

Amnistia
Internacional

Quan es crea: 1961

Què fa? Defensa dels Drets Humans.

Informació general 
La història d’Amnistia comença el 1961 quan 
el fundador Peter Benenson, advocat britànic 
decideix intervenir en el cas de dos estudiants 
portuguesos condemnats a 7 anys de presó per 
fer un brindis per la llibertat.

En el context del seu treball de promoció de 
tots els drets humans, Amnistia Internacional 
investiga i actua per tal d’impedir i aturar els 
abusos greus contra el dret a la integritat física 
i mental, a la llibertat de consciència i d’expres-
sió i a no patir discriminació (relativa tant als 
drets civils i polítics com als drets econòmics, 
socials i culturals).

Amnistia Internacional intenta destapar els abu-
sos contra els drets humans de forma concreta 
i ràpida. Investiga de manera sistemàtica i im-
parcial les circumstàncies tant de casos concrets 
com de situacions generalitzades d’abusos contra 
els drets humans. Fa públics els resultats d’aques-
tes investigacions i mobilitza l’opinió pública per 
tal d’aturar els abusos.

Amnistia Internacional insta els governs a què 
ratifiquin i apliquin les normes de drets humans. 
Fomenta alhora el recolzament i el respecte dels 
drets humans per part dels grups polítics ar-
mats, les organitzacions intergovernamentals, 
les empreses, els particulars i tots els òrgans 
de la societat.

L’educació en drets humans és una part fona-
mental dels objectius d’Amnistia Internacional.

Amnistia Internacional és una organització 
d’abast mundial de defensors dels drets humans. 
És imparcial, independent de qualsevol govern, 
partit polític, ideologia, interès econòmic o cre-
ença religiosa.
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Quan es crea: 1978

Què fa   
Conferències, exposicions, recitals, trobades. 
Edicions d’un butlletí, monogràfics, programa 
de ràdio, Agència de Notícies SERPAL, etC.

CENTRE LLATINOAMERICÀ  
DE REUS

Adreça postal: Apartat de correus 433, 
           43280 REUS
Casa Llatinoamericana: Passatge Sardà i  
Farriol 5, baixos, Barri Niloga, 43203 Reus
Tel:  977 332 713
Fax: 977 332 713
e-mail: serpal@wanadoo.es
Horari de contacte: matí i tarda.  
Hi ha contestador telefòniC.
Atenció al públic: Dijous de 19.30 a 21h.

Objectius    
• Agrupar als llatinoamericans residents i als 

que sense ser-ho d’origen, simpatitzen amb la 
cultura i la història d’Amèrica Llatina.  

• Difondre la cultura i la realitat dels pobles 
d’Amèrica Llatinatina. 

• Solidaritat, denúncia situacions on hi ha la 
violació dels Drets Humans.

Activitats   
Reunions periòdiques;  atenció als immigrants;  
Cor Llatinoamericà;  Cicles de Cinema;  Encuen-
tro Anual;  etC.

Com pots col·laborar     
Posant-se en contacte amb la Casa Llatinoame-
ricana per telèfon o per correu electròniC.  Qual-
sevol aportació o participació en les nostres ac-
tivitats és benvinguda. 
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Quan es crea: 1993       

Núm de socis: Aprox. 300

Què fa
• Activitats de solidaritat i cooperació en països 
d’Amèrica Llatina.

• Activitats de sensibilització adreçades a tota 
la població en temes de solidaritat i coopera-
ció.  

Informació general 
El Comitè de Solidaritat Óscar Romero es tracta 
d’una plataforma de reflexió i diàleg sobre la re-
alitat que vivim, les seves injustes desigualtats 
i les seves causes. Està obert a tota persona que 
li interessi aquesta problemàtica.

COMITÈ DE SOLIDARITAT  
ÓSCAR ROMERO

Adreça: C. Amposta, Bloc 26, baixos A,
  Torreforta 
Tel:  977 544 328 /  636 601 285          
Fax: 977 544 328
e-mail: cortgn@tinet.org
http://www.tinet.org/~cortgn/indexesp.htm

Horari de contacte: Dilluns de 19 a 21h.

Reunions mensuals: el segon dilluns de cada mes, 
de 20 a 22h al local del Comitè Óscar Romero:  
C/ Amposta, Bloc 26, baixos A, Torreforta. 

Objectius
• Sensibilitzar el nostre entorn per canviar la 

realitat més propera.
• Col·laborar en petits projectes promotors de 

consciència que afavoreixen l’organització 
popular i que contemplin mecanismes d’au-
tofinançament.

• Afavorir la comunicació entre les comunitats 
catalanes i llatinoamericanes per enriquir-nos 
mútuament.

• Donar a conèixer formes alternatives d’orga-
nització política i social nascudes del poble.

• Denunciar les violacions dels Drets Humans.
• Difondre les informacions obtingudes per con-

tacte directe amb els fets.
•Participar en les iniciatives d’organitzacions 

properes als Comitès d’arreu de Catalunya, de 
l’Estat i del món. 
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Activitats
• Organització d’activitats de sensibilització 

(xerrades de persones enteses en temes de 
solidaritat i cooperació del nostre país i de 
persones de països llatinoamericans, fòrums, 
cursos, xerrades a centres escolars de primà-
ria i secundària, trobades dels Comitès de 
Catalunya i dels Comitès estatals...).

• Col·laboració en Projectes Solidaris a partir 
d’ajudes econòmiques dels socis i particulars, 
convocatòries d’ajuts (Ajuntament de Reus, 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Tarragona..., venda de material solidari).

• Difusió de l’Agenda Llatinoamericana i el ca-
lendari. 

• Edició de la revista Quetzal per a tots els Co-
mitès Óscar Romero de Catalunya (veure pà-
gina web o demanar per telèfon o adreçar-se 
al Comitè).

• Organització dels Viatges d’Estiu Solidaris a 
països de Centreamèrica per a conèixer la re-
alitat i aprendre dels altres, viure i compartir 
la seva vida, escoltar i sentir les seves expe-
riències... 

• Organització de Caps de Setmana Solidaris per 
a joves.

• Representació del Comitè Óscar Romero en el 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Reus i par-

ticipació en cadascuna de les activitats que 
s’organitzen des del Consell.

• Representació en la Coordinadora d’ONG de 
Tarragona.

• Representació en el Consell de Solidaritat de 
l’Ajuntament de Tarragona.

• Venta de material solidari (samarretes, produc-
tes comerç just, llibres, artesania) amb la fi de 
recollir diners per a finançar projectes.

Com pots col·laborar
• Participar en actes de sensibilització i difusió 

que s’organitzen.
• Conèixer realitats d’injustícia del nostre món.
• Donar a conèixer en el teu entorn les realitats 

d’injustícia en el nostre món.
• Col·laborar amb nosaltres segons els teus in-

teressos i temps. 
• Compartir allò que tens i allò que ets amb 

nosaltres. 
• Consumir productes del Comerç Just.
• Assistir a xerrades organitzades pel Comitè 

Óscar Romero.
• Col·laborar en la venta de material solidari 

(samarretes, productes comerç just, llibres, 
artesania) amb la finalitat de recollir diners 
per a finançar  projectes. 

• Realitzar aportacions econòmiques per ajut a 
projectes de cooperació.
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Quan es crea: El 1994

Núm de socis: 618 

Núm. de voluntaris: 294

Què fa: Cooperació Internacional pel desenvo-
lupament: Projectes de desenvolupament en pa-
ïsos en vies de desenvolupament, projectes de 
sensibilització i educació pel desenvolupament, 
voluntariat, participació ciutadana i treball en 
xarxa.

Informació general: Treballem a l’Amèrica Cen-
tral, a Guatemala, el Salvador, Nicaragua, al Bra-
sil i Colòmbia, a l’Amèrica del Sud, al Marroc, a 
Palestina i a la Mediterrània.

Objectius 
• Donar suport a les organitzacions del Sud amb 

les que treballem. 

COOPERACCIÓ

Adreça: C/ de la Mare de Déu del Pilar, 54 
            43205 REUS
Tel:  977 318 029 /  639 462 270          
e-mail: aliciagarcia100@hotmail.com
Horari de contacte: A partir de les 18h.

Cooperacció
www.cooperaccio.org

• Prendre part en la construcció d’un model 
de desenvolupament humà i sostenible que 
garanteixi el respecte pels Drets Humans de 
tothom.

• Estem compromesos en un món marcat pels va-
lors d’igualtat, de justícia i de democràcia.

• Drets Econòmics, Socials i Culturals.
• Equitat de Gènere
• Una Catalunya més solidària.

Activitats
• Projectes de desenvolupament en països en 

vies de desenvolupament.
• Sensibilització: Exposicions, fòrums, xerrades, 

comerç just.
• Educació per al desenvolupament: Cursos, se-

minaris, publicacions.
• Participació i incidència: Campanyes (0,7%, AOD, 

Objectius 2015, sobirania alimentària, etC.).

Com pots col·laborar
• Fen-te soci/sòcia de Cooperacció.
• Col·laborar en les activitats dels grups terri-

torials i sectorials de Cooperacció.
• Formar part d’un grup de Cooperacció.
• Participar en les activitats locals que organitzi 

Cooperacció.
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Quan es crea: A finals de 1859, Henry Dunant, 
un home suís, fa un viatge a Itàlia, on en aquell 
moment es lliurà la batalla de Salferino. Aquest 
es va adonar que els ferits de guerra quedaven 
abandonats i anaven morint, ja que els serveis 
sanitaris militars eren quasi inexistents. Ajudat 
per algunes dones i alguns metges van comen-
çar a proporcionar serveis de socors.

I la seva bandera, és la bandera de Suïssa amb 
els colors invertits.

Núm. de socis: 1.200

Què fa 
Intenta donar resposta a necessitats socials, 
tant en situacions de guerra o desastre natural, 
com en la prevenció i els socors en serveis de 
caràcter social, mediambiental i en projectes de 
cooperació internacional. 

CREU ROJA

Adreça: C. Doctor Ferran, 33-37 
Telèfon: 977 320 556
Fax: 977 320 407
e-mail: crreus@tinet.org
Horari de contacte: De 9 a 13h i de 16 a 18h.

Informació general 
És una institució humanitària, internacional, 
implantada actualment arreu del món.

Objectius 
Millorar la qualitat de vida de la nostra societat, 
mitjançant un treball comunitari i participatiu; 
potenciant la igualtat, fomentant la solidaritat i 
promovent la tolerància.

Activitats 
En l’àmbit social: Acompanyament a persones 
grans i serveis de llars d’infants.

En l’àmbit de socors: Activitats relacionades amb 
esdeveniments esportius, culturals i artístics.

En l’àmbit de la cooperació internacional: Coo-
peració per al desenvolupament.

Com pots col·laborar 
• Participant com a voluntari.

• Col·laborant com a soci. 
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Quan es crea: 1987

Núm. de socis: 1.603

Què fa:  Cooperació al Desenvolupament als 
països del Sud. Sensibilització a casa nostra.

Informació general  
Fa cooperació a Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Cuba, Equador, Perú i MarroC. 50 
projectes en gestió.

Associació 

ENTREPOBLES

Adreça: C. August, 21, entl. 1a 
           43003 TARRAGONA
Telèfons: 977 235 263 o  977 317 317
Fax:  977 239 004
Horari: Migdies i vespres

Objectius
• Promoure accions de solidaritat entre sectors 

actius de la nostra societat i sectors populars 
dels països empobrits.

• Divulgar i fer incidència al voltant de proble-
màtiques relacionades amb els desequilibris 
Nord/Sud i la desigualtat, marginació i pobre-
sa que comporten en els països en els que 
treballem.

Activitats
• Gestió de projectes de cooperació.
• Activitats de sensibilització: publicacions, 

exposicions, material audiovisual, jornades i 
debats, material escolar, campanyes, etC.

Com pots col·laborar
• Fen-te soci/a i participant en els grups de 

base locals en l’organització i difusió de les 
activitats de l’entitat. 
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Quan es crea: 18 de novembre de 1997

Núm. de socis:  380

Què fa:  Cooperació al Tercer Món

Informació general:  Núm. de Registre General 
d’Associacions: 1.200

Objectius
• Promoció i foment de la solidaritat internacio-

nal i relacions entre els pobles del món.
• Defensa i promoció dels drets humans labo-

rals.

FUNDACIÓ  
PAU I SOLIDARITAT

Adreça: Via Laietana, 16, 1a
            08003 Barcelona
Telèfon: 934 812 912 
Fax: 934 812 857
e-mail: fpauisoli@conC.es
Horari de contacte: De dilluns a divendres de 10 
a 14h i de 16 a 19h.

Activitats
• Projectes de cooperació i sensibilització.
• Mobilització dels treballadors i treballadores 

en relació a problemàtiques concretes.
• Xerrades, tallers, presentacions, jornades.
• Exposicions fotogràfiques.

• Projeccions i comentaris de vídeos.

Com pots col·laborar
Fen-te soci de la Fundació Pau i Solidaritat o 
afilian-te a CC.OO. (CS CONC).
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Quan es crea: El 20 de setembre de 2000

Núm. de socis: 35

Què fa 
1996 
Identificació de Guinea-Bissau. 
Congregació Catòlica ASC-Ingoré.

1997 
• Col·laboració i assistència sanitària a Ingoré. 
• Identificació cedida a Metges Solidaris de 

Catalunya
1998 
• Col·laboració monetària amb Guinea-Bissau.

• Suspensió temporal del projecte Guinea-Bis-
sau per la guerra civil.

GADIS
Grup d’Ajut al Desenvolupament 
i la Salut
Adreça: Països Catalans 106 
            (Centre Cívic Ponent) - Reus
Telèfon: 617 047 752  
Fax: 977 319 984
e-mail: gadis@mixmail.com
 cavillaverde@grupsagessa.com

• Identificació cedida a MSF —Metges Sense Fron-
teres— per a projecte en zona catastròfica.

• Identificació i col·laboració a Taif, Senegal.
1999 
• Col·laboració sanitària amb Taif per dos grups 

en els mesos de setembre i novembre.   
• Identificació de Guerlé-Seck.
• Donació de vehicle 4x4 i medicació a Guinea-

Bissau.
2000 
• Intervenció sanitària a Guerlé-Seck.
• Neix projecte de construcció de Dispensari a 

Guerlé.
• Constitució legal de GADIS.
• Campanya de captació de fons per a l’Associa-

ció La Restinga (Perú).
2001
• Col·laboració sanitària amb Taif per tres grups 

en els mesos de setembre a novembre.
• Autorització del Govern de Senegal del pro-

jecte de Guerlé i inici de la construcció del 
dispensari.
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• Taif és nomenat centre de referència sanitària 
i es projecta la construcció d’un centre de sa-
lut a la vila per part del govern senegalès.

• Donació i adquisició d’un vehicle 4x4 per a la 
Congregació ASC-Guinea-Bissau

2002
• Donació i transport de material informàtic per 

l’Hospital Sant Joan de Reus a l’Associació 
Món-3 a Nouachockt-Mauritània.

• Donació, adquisició i transport d’un vehicle 
4x4 Nissan per al dispensari de Guerlé

• Donació i intervenció sanitària a Guinea-Bis-
sau. (Reinici del projecte Guinea-Bissau).

2003
• Finalitzacó de la construcció del dispensari de 

Guerlé-Seck (Senegal).  
• Instal·lació de bomba d’aigua al poble de Sa-

dio (Senegal). 
• Inici de la instal·lació d’una escola d’informà-

tica per a nens a Sadio (Senegal). 
• Continuació del projecte de l’estudi de la pre-

valença de la SIDA a dones embarassades a 
Guinea-Bissau. 

• Identificació de l’estat de Salut a Matagalpa 
(Nicaragua).

Informació general
Ajut al desenvolupament a l’àrea sanitària i 
d’infraestructures relacionades a països del Ter-
cer Món. Implantació de projectes actualment 
a: Senegal, Guinea Bissau i Nicaragua

Objectius 
El 2004 s’inicià la construcció d’un dispensari a 
Ngaraf (Senegal). Transport Sanitari per al po-
ble de Sadio (Senegal). Finalització de l’escola 
d’informàtica a Sadio (Senegal). Continuació del 
projecte “VIH” a Guinea-Bissau. Camps de tre-
balls amb estudiants a Senegal. I recolzament 
sanitari de l’assistència primària a Matagalpa 
(Nicaragua).

Activitats
Conferències de conscienciació. Treball de camp. 
Participació en cursos relacionats amb les acti-
vitats al Tercer Món.

Com pots col·laborar
De totes les formes possibles: econòmica, hu-
mana, logística i laboral.
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BOTIGA
Adreça: C. Sant Francesc, 6 baixos. 
 43003 Tarragona 
Telèfon: 977 214 042
e-mail: botigaintermon@tinet.org

Quan es crea: L’any 2000 a Reus i l’any 1956 a 
nivell català.  

Núm. de socis: 43 voluntaris actius i centenars 
de socis col·laboradors econòmics a les nostres 
comarques.

Què fa 
El Comitè d’INTERMÓN OXFAM de Tarragona-
Reus es va constituir l’any 2000, però la nostra 
ONGD va iniciar l’activitat l’any 1956. Des de les 
nostres 12 seus i 31 comitès treballem conjun-
tament amb les altres organitzacions d’Oxfam 

INTERMÓN OXFAM
Comitè Tarragona-Reus 

Adreça: C. Pubill Oriol, 25 - Reus
Telèfon: 977 127 552   
Fax: 977 127 552
e-mail: intermon.oxfam@tinet.org

Internacional (que és una confederació d’onze 
ONGD independents de tot el món que uneixen 
forces per tal de millorar l’eficàcia de les actu-
acions i tenir una veu forta en l’àmbit interna-
cional) en la defensa del dret de qualsevol per-
sona a tenir una vida digna en totes les seves 
dimensions (llibertat, justícia, cobertura de les 
necessitats bàsiques, cultura i ple respecte pels 
Drets Humans).

Objectius
• Procurem pal·liar la injusta situació actual a 

través de la gestió de projectes de desenvo-
lupament, així com de l’ajuda d’emergència i 
rehabilitació a les víctimes de catàstrofes i 
conflictes.

• Treballem juntament amb les persones dels 
països més pobres per a contribuir a eradi-
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car la pobresa i a generar canvis que facin 
possible el desenvolupament sostenible dels 
països del Sud i que permetin bastir unes es-
tructures socials justes en les relacions entre 
els pobles.

• Estem convençuts i convençudes que perquè 
el Sud canvïi també han de canviar les acti-
tuds del Nord. 

Per això:
• Reclamem dels poders polítics i econòmics 

canvis que permetin avançar en l’eliminació 
de la pobresa.

• Fem accions de sensibilització social, d’educa-
ció en la solidaritat i de pressió política.

• Fomentem el comerç just i el consum respon-
sable.

Activitats 
• Divulgació de campanyes de sensibilització i 

de pressió.
• Organització de visites de persones de països 

on Intermón Oxfam té projectes en marxa per 
tal d’apropar-nos a la seva realitat.

• Celebració de la diada festiva i solidària “Un 
dia per a l’esperança”.

• Realització d’activitats i tallers escolars.
• Venda de productes de comerç just.

Com pots col·laborar
• Fer-te voluntari/a i treballar dins del Comitè.
• Fer-te soci/a per tal de col·laborar econòmi-

cament en els projectes de desenvolupament 
als països del Sud.

• Participar en les campanyes de sensibilització 
i de pressió política.

• Si feu alguna tasca educativa, podeu treba-
llar a l’escola, a l’esplai, etC., els materials 
i els recursos educatius (tallers, exposicions. 
Global express, etC.) preparats per Intermón 
Oxfam.

• Demanar tota classe d’informació i recursos 
(butlletí, llibres, material de campanyes, 
etC.), o consultar directament el nostre web 
http://www.intermonoxfam.org.
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Quan es crea:  2004

Núm. de socis:  60

Què fa: Donar suport a l’Associació Huehueteca 
Ixmucané, de Guatemala.
www.ixmucane.kt

Informació general
Institució no lucrativa dirigida a l’educació de 
les dones indígenes maies.

Objectius
• Suport d’escolarització de les nenes i dones 

maies per a iniciar o completar els seus es-
tudis.

IXMUCANÉ
Associació per al desenvolupament
integral de la dona maia 

Adreça:  Av. Sant Jordi, 17-19 Pis-305 (REUS)
Telèfon: 977 344 340   
e-mail: pesanvi1@hotmail.com
 albertfm@ctmail.net
Horari de contacte:   De les 14 a les 18h. 
(Pepi Sánchez Villares)

• Incidir sobre la importància del treball comu-
nitari. 

• Sensibilitzar i conscienciar perquè l’educació 
que elles rebin reverteixi a les seves comu-
nitats.

• Fomentar l’educació en valors.
• Aconseguir dones capaces de ser autosufici-

ents, que es valorin a si mateixes i que en un 
futur puguin tenir una vida digna. 

Activitats
• Educació formal (primària, bàsica…) o no for-

mal, amb tallers tan variats com: sexualitat, 
cuina, biblioteca, preparació de conserves, 
hort, plantes medicinals, elaboració d’adobs 
orgànics, entre altres.

Com pots col·laborar
Fent aportacions periòdiques o úniques amb im-
ports  voluntaris, mitjançant entitat bancària.

c/c“la Caixa” 2100 - 0625 - 59 - 0101274818 
o participant com a voluntari/a (informació e-
mail: -Elisa de frutos-: 14008efg@comb.es
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Quan es crea: Es creà arran d’una campanya que 
consistí en ajudar a nois i noies de l’Argentina 
que morien per desnutrició, concretament a la 
província de Tucumán, a l’any 2001 i el  Casal a 
Reus es creà el 2004.

Núm. de socis: 80 

Què fa: En aquests moments tenim oberta una 
oficina cedida per l’Ajuntament al Centre Cívic 
Migjorn, on oferim: assessorament a immigrants 
argentins per a regularitzar els seus papers.

Concretament, en aquests moments, estem pre-
parant un sistema perquè els ciutadans argen-
tins puguin accedir a la documentació requerida 
pel nou reglament d’estrangeria sense dificul-
tats. Aquesta activitat s’està realitzant conjun-
tament amb el Consulat Argentí de Barcelona i 

LA GACETA
Casal Argentí a Tarragona 

Adreça: Riera de l’Escorial s/n
           (Centre Cívic Migjorn) 43206 Reus
Telèfon: 657 892 469 / 977 010 032
Fax: 977 360 934
e-mail: carta2003@gmail.com
Horari de contacte: Dimarts de 10 a 12h i di-
mecres de 20 a 22h.

altres ONG’s. A més de posar a funcionar cursos 
de balls autòctons i elaborar un projecte de co-
operació internacional.

Objectius
• Intentar donar solució als problemes de di-

versa naturalesa que afligeixen als argentins 
residents en aquesta província, sent lloc de 
trobada, contenció i expressió dels mateixos, 
com així també d’aquells ciutadans de distin-
tes nacionalitats que vulguin relacionar-se 
amb la cultura i el poble argentí.

• Enfortir els vincles de la comunitat argentina 
a Tarragona, amb el seu entorn pròxim, amb 
la cultura regional, la catalana i espanyola en 
general.

• Relacionar-se amb les Institucions Espanyoles 
i les seves organitzacions solidàries, procu-
rant transformar-se en una Institució recone-
guda com a portaveu del col·lectiu argentí 
a la província de Tarragona, per a tractar de 
millorar les condicions de vida, residència, 
treball, assistència, etC., d’aquells que es tro-
bin residint a la província de Tarragona i els 
seus voltants.
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• Desenvolupar i enfortir vincles amb associa-
cions d’immigrants d’altres països a l’efecte 
d’afavorir l’intercanvi i la integració, solucio-
nant problemes comuns.

• Ser àmbit de debat i discussió, reflexionant 
sobre la realitat política econòmica i social de 
la República Argentina, promovent activitats 
d’intercanvi i donant suport a polítiques que 
ajudin al desenvolupament en aquests tres 
aspectes.

A l’estranger
• Assistir a tots aquells moviments relacionats 

amb la denúncia de violacions als drets hu-
mans, com també aquells que es trobin com-
promesos en la lluita contra la corrupció i la 
misèria.

• Comunicar-se i establir vincles amb els Cen-
tres Catalans dispersos pel territori de la Re-
pública Argentina.

• Informar als ciutadans argentins amb intenci-
ons d’emigrar al territori espanyol, principal-
ment els que volen establir-se a les nostres 
contrades, dels detalls i requisits que tenen 
a veure amb la legalitat vigent, la cultura, 
la llengua i els serveis socials i assistencials, 
abans d’iniciar el viatge.

Activitats
• Atenció del Casal un mínim de 2 dies a la 

setmana.

• Creació d’una pàgina Web de l’entitat.
• Instal·lació d’un gabinet d’atenció jurídica. 

Consultes gratuïtes, gestió de papers per a la 
legalització, homologació de títols, etC.

• Fixació de dies de reunions d’acollida per als 
immigrants nouvinguts, incloent en la ma-
teixa el lliurament d’informació general a 
Tarragona.

• Gestió de cursos de normalització lingüística 
per als associats.

• Gestió a partir d’informació de la OTG respec-
te a les demandes de treball que permetin la 
inserció del col·lectiu immigrat argentí. In-
cloent en la proposta la formació professional 
concorde a la demanda existent dels postu-
lants i gestió de captació de possibles ofe-
rents d’ocupació com associats al Casal.

• Xerrades informatives sobre el turisme a Ar-
gentina, a càrrec de representants del Con-
sulat argentí de Barcelona sobre destinacions 
interessants, contactes, possibilitats de des-
envolupament. 

• Xerrades debat sobre la problemàtica de la im-
migració a Catalunya desenvolupada per dife-
rents institucions.

• Gestió de cursos de balls autòctons (tango, 
folklore argentí, etC.)

Com pots col·laborar
Participant en l’elaboració de propostes i activi-
tats o associan-te.
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MANS UNIDES

Adreça: Plaça Prim, 10, 3er - Reus
Telèfon: 977 319 461 (oficina)
Fax: 977 753 797 (particular)
e-mail: amat13@hotmail.com
Horari de contacte: Oficina d’11 a 13h. 
Particular sempre.

Quan es crea: 1960

Núm. de socis:  394 a Tarragona; 78.410 a Es-
panya; 7.000 a Catalunya.         

Què fa
Col·labora finançant projectes al Tercer Món, i 
sensibilitzant a la societat a través de treballs 
en els col·legis. 

Objectius 
Ajudar als països subdesenvolupats, finançant 
projectes de sanitat i agricultura, promoció de 
la dona, ensenyant-los a desenvolupar-se per si 
mateixos, afavorint el compromís social per als 
més desafavorits del planeta. 

Activitats
Campanya contra la fam, organitzant sopars, 
conferències, marxa de la solidaritat, sensibilit-
zació, centre d’ensenyança.

Com pots col·laborar 
Fen-te soci, fent donatius,  fen-te voluntari o 
voluntària.
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Quan es crea: L’any 2002

Núm. de socis: 19

Què fa 
• Cooperació al Tercer Món.
• Activitats de sensibilització. 

Informació general 
Actualment estem col·laborant amb “Ceiba”, 
Ong guatemalteca, i amb “Jireh”, Ong peruana, 
en la formulació i identificació de projectes. Les 
activitats de sensibilització es duen a terme en 
les comarques tarragonines.

Objectius
• Col·laborar en projectes, principalment, sa-

nitaris, socials i agrícoles, que contemplin la 
formació i capacitació dels recursos humans 
de la zona, i l’ autofinanciament.

MILPA-TARRAGONA
Associació per el desenvolupament de 
les comunitats més desfavorides

Adreça: C. Fossar Vell, 8, 3er, 2a
Telèfons: 635 603 839 / 977 600 725 
    977 639 059 
E-mail: milpa@tinet.org  - de dilluns a dijous
Horari de contacte: De les 16 a les 20h.

• Sensibilització en el nostre entorn sobre la 
situació en altres parts del món.

Activitats
• Elaboració de projectes: A l’any 2005, s´ha tre-

ballat en el projecte “Educación en Derechos 
Fundamentales de los niños, para zonas mar-
ginales de Tarapoto” (Perú), i en la formula-
ció del projecte “Ayuda a promotores de Salud 
después del huracán STAN” (Guatemala).

• Programa educatiu “Tú també pintes”, a totes 
les escoles de Valls, per als nens de 1er i 2on 
d’ESO.

• Informació i suport pels voluntaris que volen 
viatjar als països on Milpa-Tarragona té pro-
jectes. 

• Ajut financer d´emergència,  
(Huracà Stan —2005—).

Com pots col·laborar
• Fen-te soci.
• Amb donatius.
• Fen-te voluntari. 
• Fen-te col·laborador ocasional.
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Quan es crea: Amb la incorporació a la Parrò-
quia de Sant Bernat Calbó de Reus de Mn. Ignasi 
Olivé, l’any 1994, es forma un grup solidari amb 
els problemes dels pobles del Tercer Món, creant 
un llaç de germanor especialment amb el poble 
de Nova Mamoré -Rondònia- Brasil. El grup té el 
nom de “Pont de Solidaritat”.

Núm. de socis: No té un llistat de socis que 
paguin una quota determinada, sinó un grup 
d’unes 200 famílies que reben informació periò-
dica i que hi col·laboren quan i com volen.

Què fa
Prendre consciència i solidaritzar-se amb les si-
tuacions de marginació i pobresa dels pobles del 
tercer món, i intentar que les coses canviïn. Però 
no oblidant que cal posar la nostra gota d’aigua 
perquè algú almenys no mori ara de set.

PONT DE SOLIDARITAT
“Un enllaç entre tu i el Tercer Món”
Parròquia de Sant Bernat Calbó

Adreça: Plaça Gabriel Ferrater, 1 A.
  43205  Reus
Telèfon: 977 756 415 / 977 771 067
e-mail: iolive@tinet.org
Horari de contacte: Dimarts de 12 a 13h i di-
jous de 19 a 20h.

Objectius
Si bé va començar amb un objectiu molt con-
cret: ajudar a una associació d’agricultors de 
Nova Mamoré, poc a poc ha anat ampliant el 
seu objectiu, i podem dir que avui abarca el 
camp agrícola, sanitari, indígena i d’atenció als 
infants.

Acitivitats
Les activitats que du a terme són ben diverses:

• Camps de treball: Quasi cada estiu s’ha or-
ganitzat un camp de treball, especialment de 
grups joves, a Nova Mamoré, per ajudar als 
agricultors i cursos d’alfabetització a Bolívia.

 S’ha acompanyat l’experiència iniciada per un 
grup de metges de la URV Solidària l’estiu de 
2003 a Nova Mamoré.

• Projectes: Cada any s’elabora un projecte, se-
gons les necessitats més urgents. Fins ara ens 
hem centrat en l’associació Grama, l’hospital 
municipal, l’àrea indígena dels Cassupàs, i en 
l’alimentació dels infants. 
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 Alguns d’aquests projectes han estat: Cons-
trucció d’uns locals per col·locar-hi una des-
polpadera de fruits tropicals, compra de dues 
càmares frigorífiques, compra d’una màquina 
de netejar cafè, rehabilitació d’un magatzem 
de l’Associació, construcció del Centro Grama 
a Nova Mamoré, compra d’equips i material 
quirúrgic per l’hospital, compra de la maqui-
nària per fer el que ells en diuen la “multimis-
tura” pel menjar dels infants, construcció d’un 
ambulatori i escola pels indis Cassupàs...

• Sopar Solidari: Des de fa nou anys s’organitza 
un Sopar Solidari per fer conèixer les activi-
tats d’alguna ONG, i recaptar fons pels seus 
projectes.

• Informació: Tres o quatre vegades a l’any s’en-
via informació de les activitats i projectes a 
totes les persones interessades. Es fan xerra-
des, i s’ha participat a programes televisius i 
radiofònics sempre que hem estat convidats o 
se’ns ha demanat.

Com pots col·laborar

• Formant part de l’equip animador.
• Col·laborant-hi econòmicament. Ho pots 

fer puntualment enviant el teu donatiu al 
compte corrent de “la Caixa”: 2100-0201-87-
0200001038, indicant Pont de Solidaritat. O 
si vols, trucant als telèfons de contacte i fer 
una domiciliació bancària.

• Participar en algun dels camps de treball que 
s’organitzin.

• Demanant la informació que s’envia periòdi-
cament.

Gràcies pel teu interès. I no oblidis mai que 
l’oceà no existiria sinó existissin les gotes d’ai-
gua. Amb les nostres gotes d’aigua no pretenem 
crear un oceà, però si omplir un got d’aigua, per 
petit que sigui perquè algú, almenys, no passi 
tanta set.
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Quan es crea: 1999    

Núm. de socis:  70

Què fa:  Informa sobre les activitats d’EKOLO YA 
BONDEKO i busca mitjans personals i econòmics 
per al seu funcionament.

Objectius
EKOLO YA BONDEKO (escrit en lingala, la llengua 
local, vol dir “Poble de la fraternitat”), és una 
associació que es va crear a l’any 1985, arran de 
l’existència cada vegada més gran de persones 
excloses, la qual cosa és al mateix temps una 
gran contradicció en l’ésser africà.

Un grup de persones, entre elles la M. Isabel 
Correig i en Philippe Nkiere –un bisbe local- 
van decidir crear aquesta associació per cobrir 

PROJECTE KINSHASA
Per donar suport a EKOLO YA BONDEKO 
(Poble de la Fraternitat)

Adreça: Av. Sant Jordi, núm. 17-19, Ap. 207 
Telèfon:  609 906 991
e-mail:  rsa@fmcs.urv.es

la demanda social de marginalitat que existia 
en aquell moment i també present avui dia, per 
cert cada vegada més gran i més complexa.  Els 
dos són els responsables d’Ekolo ya Bondeko 
grup del qual en són els iniciadors.

Aquesta Associació està present en dues regi-
ons/comunitats del Congo: una a Kinshasa i 
l’altra a Bondo.

A l’associació de Kinshasa hi ha uns setanta 
membres efectius compromesos en l’acolliment 
de les persones excloses de la societat i en la 
reinserció a la mateixa.

Hi ha una xarxa de solidaritat i compromís, la 
qual detecta les necessitats de la persona en si-
tuació de marginalització, l’acolleix i la prepara 
per la seva inserció.

Quina és la finalitat d’Ekolo ya Bondeko?
La seva finalitat és la de viure la solidaritat co-
mençant pels que són els darrers de la societat.  
Es tracta de crear relacions amb els que no te-
nen relacions, d’acollir els que no tenen ningú, 
de donar menjar a qui no en té… en definitiva 
les persones que són a l’Àfrica, els més pobres.
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Com funcionem
Ekolo ya Bondeko funciona seguint diferents lí-
nies de treball/activitat:

• Centre d’acollida: A Kinshasa, per els que es 
troben en una situació límit d’abandó, tenim 
una llar on acollim una quinzena de persones.  
La majoria són nenes i noies, entre 5 i 17 anys, 
que presenten quasi sempre problemes de re-
buig familiar.  Intentem per tots els mitjans 
que hi pugui haver una reconciliació familiar 
i quan ja les podem reintegrar a la família i a 
la societat, immediatament n’acollim d’altres. 
Tres membres del grup viuen amb elles.
Durant aquests últims 3 anys hem pogut rein-
tegrar 7 nenes.  Una d’elles —Kitenge, noieta 
de 19 anys— va trobar feina i al cap d’un cert 
temps ja es va independitzar de nosaltres. 
Després va conèixer un noi i la cosa es va anar 
formalitzant… Per a preparar el casament, la 
família del seu nuvi va venir a veure’ns a no-
saltres, reconeixent-nos com la veritable fa-
mília de la núvia.  O sigui que ens vàrem tro-
bar implicats en tots els costums tradicionals 
per aquest esdeveniment matrimonial.

• Equips de treball per la recerca de persones 
excloses per la societat: El treball d’aquests 
equips és fer una certa “itinerància” (anar 
a la recerca de les persones abandonades), 
que normalment es troben en el carrer i en 
els hospitals, gairebé sempre malaltes i total-

ment abandonades. El treball no s’acaba aquí, 
si més no ara comença la nostra gran feina: 
acollim a la persona dintre de les nostres ca-
ses, si estan malaltes les portem al metge o 
a l’hospital o simplement es guareixen amb 
els nostres remeis.  Estiguin on estiguin, hos-
pitals o altres centres, en fem contínuament 
el seguiment i l’acompanyament de la perso-
na durant tot el procés, analitzem les cau-
ses d’aquest abandó, es cerquen solucions en 
equip i per finalitzar es reinserta la persona a 
la seva família i/o a la societat.
Una altra activitat que portem a terme és el 
treball d’altres membres, agrupats en petits 
equips, que van regularment als llocs on més 
freqüentment es troben les persones margina-
des: carrers  i hospitals.

Des que vàrem començar, ja fa 12 anys, hi ha 
unes 600 persones que han deixat de ser mar-
ginades.  No solament els que acollim a casa 
nostra, sinó a tots els que seguim de manera 
“externa” (unes 60 persones hospitalitzades 
o que segueixen un tractament ambulatori); i 
unes 25 o 30 que “viuen” al carrer.

Amb tot això som només com una gota d’ai-
gua dins aquest gran oceà d’abandó de la ciu-
tat de Kinshasa.

Però val a dir que tot i treballant per a que 
canvïin les estructures que oprimeixen i mar-
ginalitzen, creiem que és necessària la po-
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lítica dels “petits passos”.  Hem comprès la 
importància que en una societat tenen els 
“actes simbòlics”.

Nosaltres no pretenem ser una gran obra ni 
una institució benèfica, sinó que volem viure 
i significar que la solidaritat és la base i el 
dinamisme d’una nova convivència.

Què hem aconseguit
Des que vam començar, més de 1.000 persones 
han deixat de ser marginades.  No només les 
que acollim a la nostra llar, sinó totes les que 
seguim de manera “externa”. Actualment unes 
60 persones hospitalitzades o en tractament 
ambulatori, i 25 o 30 que “viuen” al carrer.

S’ha ajudat i subvencionat algunes dones del 
carrer amb els seus fills a trobar casa i a comen-
çar una petita botiga.

Com es finança
S’havia finançat gràcies als mateixos membres 
de l’organització, amb les seves modestes pos-
sibilitats (situació precària en la que viuen tots 
els membres del grup).  Les aportacions des de 
fora havien estat puntuals i insuficients.

No obstant, des de 1999, amb la creació del 
Comitè de recolzament de Reus, (Projecte Kins-
hasa) s’ha arribat a cobrir quasi un 70 % de les 
necessitats quotidianes; entenent que es tracta 
d’un pressupost mínim i no del necessari a par-
tir de l’activitat que es podria realitzar.

Això és així perquè la situació del país no millo-
ra, i les necessitats augmenten de manera verti-
ginosa (cada vegada trobem més persones aban-
donades al carrer i als hospitals, i d’altres venen 
constantment a la nostra llar buscant ajuda).

Com pots col·laborar
Enviant les vostres dades a: Projecte Kinshasa. 
Av. Sant Jordi, 17-19 pis 207, 43201 Reus. I us 
proporcionaran una butlleta de col·laboració.
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Quan es crea: 1998

Núm. de socis: 2

Què fa
Projectes d’educació infantil i projectes artís-
tics.

Informació general:  Actualment fem la tasca 
d’ajut humanitari a la zona del CRUCERO, PO-
SOLTEGA.

REANIMA

Adreça: C. Francesc Cros, 3
  43201 REUS
Telèfon:  660 047 421
e-mail:  pereferre@hotmail.com
Horari de contacte:  De 10 a 14h.

Objectius
Consolidar l’estimulació infantil a zones rurals 
de Nicaragua, mitjançant l’art i l’estudi d’alfa-
betització i casa de maternitat amb medicina 
natural a Posoltega.

Activitats
A Nicaragua es fan classes d’art, pintura, mo-
saic, escultura, etC. També es donen classes 
d’alfabetització a nens d’edat mitjana. 

Com pots col·laborar
Posant-se en contacte amb nosaltres. 

Pere Ferré 660 047 421 (preferent).

Xavier Juanpere 977 317 317.
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Quan es crea: 1968

Núm. de socis: 1.300 (a tota Catalunya)

Què fa? Sensibilització

Informació general 
Setem és una ONG independent i participativa 
que, juntament amb organitzacions del Sud, 
sensibilitza la nostra societat sobre la desigual-
tat Nord-Sud, en denuncia les causes i promou 
transformacions Nord-Sud, i transformacions 
personals i col·lectives per aconseguir un món 
més just i solidari.

SETEM

Adreça: C. Vapor Vell, 28 – 43201 Reus
Telèfon: 977 323 941
e-mail: tarragona@setem.org

Objectius 
Sensibilitzar ciutadans i ciutadanes del nostre 
entorn perquè siguin conscients de les desigual-
tats Nord- Sud i es mobilitzin, especialment en 
accions relacionades amb el Comerç Just.

Activitats 
• Campanyes: El bon cafè és bo per a tothom, 

Roba Neta.
• Camps de solidaritat
• Formació: cursos monogràfics, postgrau (Es-

pecialista Universitari en Desenvolupament 
Internacional)

• Cooperants de llarga durada
• Estades Internacionals
• Comerç Just

Com pots col·laborar 
Participant en les diferents activitats, fen-te 
soci.
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Objectius
Arrel de la col·laboració amb La Garriga Socie-
tat Civil, sorgeix la idea de crear Societat Civil 
Cultural i Solidaria per la Pau, a Reus, que com a 
tal es constitueix formalment l’11 de desembre 
de 2002.

Un dels objectius principals que compartim les 
dues entitats és acompanyar les comunitats in-
dígenes zapatistes de Chiapas en el seu procés 
d’autonomia (sanitat, justícia, educació, go-
vern,...) donant suport als diferents projectes 
dissenyats per les pròpies comunitats indíge-
nes.

Els projectes en els que estem participant 
són:
• Projectes educatius: Construcció d’escoles de 

primària, Cursos de formació de nois i noies 

SOCIETAT CIVIL CULTURAL  
I SOLIDÀRIA PER LA PAU

Telèfon: 617 209 509
e-mail: reus@societatcivil.org
Horari de contacte: Ens podeu trobar a l’adreça 
de correu electrònic, o al telèfon de les 19 a les 
21h.

indígenes per què puguin donar classe a les 
seves comunitats (educació bilingüe) i que 
acabin sent els promotors. Cursos de capaci-
tació perquè ells mateixos puguin gestionar 
els seus projectes

• D’infraestructures: Construcció d’una bodega, 
construcció de cuines, conservació dels equi-
paments.

• Productius: Posar en funcionament una fuste-
ria, construcció i equipament d’un centre de 
producció de blocs de ciment

Activitats
La difusió i la sensibilització sobre aquestes co-
munitats a través de xerrades, col·loquis, con-
ferències, exposicions i actes diversos que han 
comptat sempre amb la participació i la col-
laboració desinteressada de moltes entitats, 
persones i institucions dels Països Catalans i 
d’Europa.

Com pots col·laborar
• Socis Actius (col·laboració del seu temps i 

participant en les diferents activitats).
• Socis Solidaris (col·laboració en els projectes).
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Quan es crea:  1996

Núm. de socis: 155

Què fa: Projectes de formació i desenvolupa-
ment a Nicaragua.

Adreça: Plaça Gabriel Ferrater, 1 
(Parròquia Sant Bernat Calbó)
43205-REUS
Telèfon: 977 756 415
Seu Central:
Adreça: C. Vallerona, 23, 3r 2a, 
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Telèfons: 933 728 787 / 666 189 522  
Fax: 934 427 000  
e-mail: asociaciontabana@wanadoo.es
Horari de contacte: Tot el dia

Associació per a la Cooperació 

TABANA
Informació general 
Aquests projectes es fan per enfortir la quali-
tat de les ONG’s que treballen per a la infància 
maltractada.

Objectius
• Formar i donar llocs de treball als nois/noies 

rehabilitats.
• Fomentar les empreses socials com a mitjà au-

tosostenible.
• Fomentar la creació de centres. 

Activitats
• Formació i assessoria a diferents col·lectius:
ONG’s (educadors, directius, psicòlegs…);
Nois/noies rehabilitats;
Entorn dels nois/es: pares, mares, barri…;
Creació de diverses empreses socials.

Com pots col·laborar
• Amb el teu coneixement (psicòlegs, adminis-

tratius, metges…).
• Col·laborant econòmicament com a soci.
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Comissió 

URV SOLIDÀRIA

Adreça: Plaça Imperial Tàrraco, 1.
 Edifici 1, 2a planta 43001 Tarragona
Telèfon: 977 558 484
Fax: 977 558 022 
e-mail: urvsol@urv.es
Horari de contacte: De dilluns a divendres de 
les 8 a les 14.30h.

Quan es crea: 1998  

Què fa 
Canalitza totes les accions de cooperació inter-
nacional per al desenvolupament de la URV.

Objectius
• Sensibilitzar la comunitat universitària i la so-

cietat de l’entorn
• Assolir millores pel que fa a la qualitat de vida 

dels més desfavorits.

Activitats
• Projectes de cooperació internacional
• Campanyes solidàries
• Formació: cursos, seminaris
• Activitats divulgatives: xerrades, conferències, 

etc.

Com pots col·laborar
• Com a col·laborador actiu: formant part de les 

activitats que s’organitzen.
• Com a col·laborador econòmic: contribuint 

amb el finançament de les activitats.
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