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PRESENTACIÓ
Aquesta guia pretén ser un retrat actualitzat de les entitats que des de
Reus treballen en les diferents dimensions de la Solidaritat i la
Cooperació Internacional. L’ha elaborada la Mariona Gasset (estudiant de
4rt d’Educació Social) que durant uns mesos ha format part de l’equip de
la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals), tot recopilant
la informació de totes elles i entrevistant-les de manera personalitzada.
Des de fa molts anys, persones de la ciutat s’han unit motivades per
l’interès cap al que passa en molts altres llocs del món i han generat una
multiplicitat d’entitats, algunes de caràcter molt local i altres vinculades a
grans ONGS d’abast nacional i internacional. Totes elles han desenvolupat
i desenvolupen encara centenars de projectes que contribueixen a
millorar la vida de les persones, les condicions socials i materials
d’aquests indrets, per tal que les persones puguin viure amb dignitat i
conduir el seu propi desenvolupament. El ventall dels projectes és molt
ampli, i abasta des de la millora en el proveïment de l’aigua, les escoles,
l’empoderament i formació de les dones, l’impuls d’iniciatives d’ocupació i
autoocupació, la millora de la salut de canalla i adults…
Amb aquesta activitat de cooperació i sensibilització, al llarg de les
dècades han anat creant llaços estables amb diferents punts del món que
ja són, també, llaços de Reus amb indrets de l’Amèrica Llatina com
Nicaragua, Guatemala, El Salvador o a l’Àfrica amb el Sàhara, la República
Democràtica del Congo, el Camerun i Senegal. D’aquesta manera, l’activitat
de les entitats de cooperació internacional no únicament contribueixen a
millorar la vida en aquests indrets, sinó que també ens milloren com a
ciutat perquè ens acosten el coneixement de què passa en en tots aquests
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llocs i ens permeten empatitzar amb dones i homes que, tot i viure en
llocs molt allunyats de nosaltres, formen part del mateix món que
nosaltres. Ens permet comprendre millor què passa arreu del planeta i,
per tant, entendre amb més coneixement de causa els fenòmens que ens
afecten també en la curta distància.
En uns moments en què la globalització és evident i creixent, en què els
avenços que impulsen altres països ens afecten tan directament com els
mals que pateixen, mirar-nos el melic és una ceguesa que no ens podem
permetre. La feina de les entitats solidàries, posant llum al que s’esdevé
en diferents punts del planeta, ens fa una ciutat més oberta i sàvia i amb
més capacitat de resiliència i, alhora, de solidaritat.
Us convido, a través d’aquesta guia que us presentem, a conèixer
l’activitat de totes aquestes entitats i a sumar-vos a les seves iniciatives.

Montserrat Flores Juanpere
Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals
Maig de 2021
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AGERMANAMENT
SENSE FRONTERES

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL
Agermanament Sense Fronteres és una ONG amb
programes a Camerun d'agricultura, aigua i
sanejament, culturals i d'educació. L'Ajuntament
de Reus col·labora amb la Casa de la Cultura i el
Saber de Lobe amb una biblioteca -per disminuir
el fracàs escolar entre les nenes i nens-, un
centre cívic -per capacitar i empoderar la dona
fent formació-, un centre de cultura -per
defensar la cultura Batanga, Mabi i Pigmea i un
alberg -per fer sostenible tot el projecte.

Donar suport i dur a terme accions de
cooperació, a través de projectes i
programes de desenvolupament
sostenible a Camerun
Sensibilitzar i conscienciar la
societat catalana sobre els greus
desequilibris Nord-Sud i les seves
causes i efectes.

COM HI PUC COL·LABORAR?

ACTIVITATS PRINCIPALS
A Camerun:

Fent tallers i activitats a les escoles,

Construcció de la Casa de la Cultura i el

tasques de disseny i muntatge

Saber

d’estands, correcció i traducció de

Suport i formació a associacions de dones

textos, tasques administratives i

agricultores

d’arxiu, etc.

Construcció de pous d'aigua i sanejament

Fent-te soci/a o fent un donatiu. La

A Reus:

vostra aportació desgrava a la

Tallers de sensibilització a escoles i

declaració de la renda.

biblioteques

CONTACTE

682671266

@agermanamentsensefronteres

www.agermanament.org

@agermanamentsensefronteres

agermanament@agermanament.org

@ongagermanament

Agermanament sense Fronteres
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ABIDC
ASSOCIACIÓ BOLIVIANA PER A LA
INTEGRACIÓ, EL
DESENVOLUPAMENT I LA CULTURA

OBJECTIUS
DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Acollir als bolivians que venen a la
nostra ciutat
Motivar i desenvolupar la solidaritat a la
comunitat boliviana
Potenciar els mecanismes d'integració
social i laboral
Generar projectes pel
codesenvolupament a Bolivia
Difondre la cultura d’origen

L'associació Boliviana per a la integració,
el desenvolupament i la cultura, acull,
orienta
i
assessora
els
immigrants
bolivians, en particular, i tots, en general.
Promou la solidaritat entre tots, i cerca el
codesenvolupament.

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Assessorament en tràmits consulars
Assessorament d'Estrangeria

Fent voluntariat amb infància i família

Consolat Itinerant, atenció i
col·laboració amb el consolat de Bolívia
a Barcelona (4 vegades a l'any)
Col·laboracions amb el món associatiu
Col·laboració municipal en coordinació
amb Solidaritat i Cooperació, Relacions
cíviques i el casal de les Dones

CONTACTE

abidc.reustar@gmail.com
645456365
C/Benidorm 3-5 Baix,
43205 (Reus)
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ASSOCIACIÓ CATALANA

ENGINYERIA SENSE
FRONTERES
OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Garantir l'accés universal als
serveis bàsics
Acompanyar al canvi social i
l'enfortiment de poblacions del Sud
Gestionar els recursos i el territori
de manera sostenible

Enginyeria
Sense
fronteres
és
una
associació formada per professionals,
docents, estudiants i voluntaris/es que
coopera en el desenvolupament sostenible
dels països del Sud i contribueix a
augmentar la participació ciutadana i el
paper de la societat civil

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Activitats de sensibilització sobre la gestió de
recursos dels territoris tant Nord com Sud de
manera sostenible.
Assessoraments a la població de Tarragona per
afrontar situacions de pobresa energètica
Juntes d'Aigua en la gestió integral i inclusiva
de l'aigua.
d'estudis

que

ajudin

Fent-te soci/a de l'associació
https://esf-cat.org/implicat/associat/

Projectes a l'Equador per enfortir les seves

Desenvolupament

Fent una aportació econòmica puntual
https://esf-cat.org/implicat/fes-el-teu-donatiu/

a

Fent un voluntariat amb l'associació
Fent pràctiques amb l'equip d'ESF

conèixer la situació de Tarragona en matèria
de gestió de recursos i accés als serveis
bàsics.

CONTACTE
93 302 27 53

@esfcatalunya

esf-cat.org

@EnginyeriaSenseFronteres
@esftarragona

C/ Múrcia, 24, baixos
08027 (Barcelona)

tarragona@esf-cat.org
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ASSOCIACIÓ
CULTURA I
SOLIDARITAT
OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Cultura i Solidaritat és un grup de bones
persones preocupades per la cultura,
l’educació, la gestió pública, la solidaritat i
la cooperació entre pobles. Sempre oberts
a nous reptes i objectius, entenent sempre
que no hi ha causes perdudes, només
causes pendents a resoldre.

Promoure la cultura catalana en
tots els seus àmbits
Promoure la solidaritat entre tots
els pobles

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Conferències, xerrades i actes
divulgatius culturals, històrics o per tal

Contactant amb l'entitat per a esbrinar
interessos i necessitats, es trobarà la forma
adient per treballar en alguna de les causes
pendents.

d’augmentar el coneixement d’altres
pobles o realitats socials.
Promoció de la cultura, especialment la
catalana.
Actes en defensa de la terra.
Col·laboració en activitats d’altres
entitats.

CONTACTE

Xavier Alagarda: 678595219

C/Güell i Mercader, núm.9. Reus.
43201

Xavier Robert: 629792209

culturaisolidaritat@gmail.com

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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ASSOCIACIÓ
IXMUCANÉ
DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

OBJECTIUS

L'Associació Huehueteca Ixmucané és una
associació
civil
no
lucrativa
que
desenvolupa
el
seu
treball
en
el
Departament de Huehuetenango des de
l'any 2000. Es regeix per una sèrie de
valors
i principis que parteixen de la
solidaritat social com a punt de referència
per a participar en la construcció d'una
societat més justa

Brindar coneixements i eines
necessaris per al Desenvolupament
Humà Integral
Donar suport formatiu a dones que
no han iniciat o acabat els seus
estudis acadèmics

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Fent un donatiu a través de la pàgina web per a
ajudar econòmicament a les dones
guatemalenques en la seva educació i formació

Formació a través d'educació formal i
no formal a les dones excloses de les
comunitats

lingüístiques

de

Huehuetango.

Fent-te soci/a amb una aportació mensual,
trimestral, semestral o anual

Programa de beques per la inserció de
les dones en el sistema educatiu.
Formació

de

mestres,

orientació

Viatjant a Guatemala per a fer de voluntari/a
(consulta la pàgina web)

pedagògica i planificació escolar.

www.ixmucane.org/voluntarios

CONTACTE
977208427 o 600 94 41 75

@huehueixmucane

www.ixmucane.org

Asociación Huehuetanga Ixmucané

C/Victoria, 47. 43202 (Reus)

ixmucané.reus@gmail.com
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ASSOCIACIÓ JOSEP
VIDAL I LLECHA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

L'associació Josep Vidal i Llecha neix l'any 1984 per

Fer conèixer a Josep Vidal i Llecha
i la trajectòria de la seva vida
Promoure iniciatives a favor de la
pau i el desarmament
Organitzar i concedir anualment el
Memorial Josep i Liesel Vidal amb
una dotació econòmica

a donar a conèixer a Josep Vidal i Llecha, en
col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus
organitza cada any un premi que té la finalitat de
donar suport a persones, grups, campanyes o
investigacions dedicades a la defeinsa i al foment
de la pau, el desarmament i l'ecologia.

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Fent-te soci/a de l'entitat

Convocatòria anual de premis.
Consulteu les bases a la pàgina web

Vinculant-te en l'organització d'activitats

Lliurament del memorial per la Pau

Per a fer-ho puntualment, consulteu al centre de lectura

Liesel i Josep Vidal

Participant i assistint en les activitats que
s'organitzen des de l'entitat

Cicles de conferències sobre pau i
drets humans
Exposicions artístiques al Centre de

Com a entitat, col·laborant en l'organització
d'activitats conjuntes

Lectura

CONTACTE
977 773 112

Centre de Lectura:
secretaria@centrelectura.cat
Associació Josep Vidal i Llecha:
vidalllecha@centrelectura.cat

www.memorialpau.org
Centre de Lectura de Reus
C/Major 15, 43201 (Reus)

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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AQUN
ASSOCIACIÓ QUINCHOS
UNIVERSITARIS DE NICARAGUA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Facilitar l'accés a la Universitat de
joves en situació precària
Aconseguir una millora social per a
joves i famílies
Reforçar l'autoestima dels becats, a
partir de la relació que s'hi estableix
Promoure un canvi en les estructures
injustes de la societat benestant

AQUN és una associació que beca a estudiants
universitaris del barri de San Judas a Managua
(Nicaragua) que s'han vist obligats a treballar al
carrer per a poder sobreviure. L'agermanament
entre Catalunya i Nicaragua neix al 1995 entre
l'associació Setem Catalunya i l'escola Quincho
Barrilete, a partir del 2011 AQUN es constitueix en
associació i assumeix la tasca.

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Donant suport econòmic a un/a estudiant
Nicaragüenc/a (l'ajudaràs a cobrir el 70% de
les despeses universitàries)

Sopar Solidari per Nicaragua, per a
recollir fons per a les noves matrícules
Universitàries.
Sensibilització a la població de la

Assistint als Sopars Solidaris anuals

realitat dels països empobrits.
Exposicions fotogràfiques

Informant-te sobre la situació de precarietat
dels i les joves de Nicaragua

Xerrades

CONTACTE

Centre cívic Migjorn
Riera de l'Escorial, 24 (Reus)

aqun10@gmail.com

Associació Quinchos Universitàris
de Nicaragua AQUN

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus

9

CENTRE
LLATINOAMERICÀ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

El Centre Llatinoamericà de Reus és una
entitat que pretén reunir i ajuntar a les
diferents persones de la ciutat per a donar
suport i sensibilitzar al seu entorn de la
realitat dels països llatinoamericans, així com
impulsar activitats per a la promoció cultural
a la ciutat. A més participa activament en
diferents plataformes locals que lluiten
contra el racisme o a favor de la sanitat
pública i els drets humans.

Agrupar als i les llatinoamericanes
residents, d'orígen o simpatitzants
amb la seva història i cultura
Promoure l'ajuda mútua i la cultura
dels països d'origen
Denunciar els governs dictatorials i
donar suport a la justícia social

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Trobades Llatinoamericanes

Participant de les activitats que organitza
l'entitat

Recitals / Conferències
Cicles de cinema

Sensibilitzant-te i interessant-te per conèixer
la realitat dels països llatinoamericans

Menjades populars llatinoamericanes
Edició de la revista El Chasqui
Grups de Suport internacionals

Donant-te d'alta com a simpatitzant per a rebre
informació de les activitats del Centre i de
SERPAL

Servei de Premsa Alternativa SERPAL
(subscripció gratuïta)

CONTACTE

977 314 777

Casa Llatinoamericana. Passatge
Sardà i Farriol 5, Baixos Barri
Niloga, 43203 (Reus)

serpal@nodo50.org

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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COMITÈ ÒSCAR
ROMERO

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL
El Comitè de Solidaritat Òscar Romero està format
per voluntaris i voluntàries disposats a treballar
plegats per les causes d'Amèrica Llatina. Neix a
causa de l'assassinat d'Oscar Romero i en
homenatge al seu compromís amb els més pobres.
Els diversos comitès a Amèrica Llatina i Europa
estan inspirats en valors com la justícia la
solidaritat i la fraternitat cristiana.

Contribuir a la promoció humana i
social dels pobles d'Amèrica
Llatina
Fomentar la conscienciació entre
persones, grups o comunitats de
les comarques de Tarragona

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Incorporant-te al projecte educatiu i sanitari de

Projectes de Desenvolupament a

Huehuetenango (Guatemala).

Amèrica Llatina i beques escolars

Formant part de l'equip de xerrades de

Projectes de sensibilització a les

sensibilització als centres d'educació

comarques de Tarragona

secundària.

Xerrades a centres educatius de

Contribuint a la redacció i edició de la revista

secundària

Quetzal

Edició de la revista Quetzal

Integrant-te a l'equip de xarxes socials del
Comitè Òscar Romero (COR)

CONTACTE
669 455 651

@cortgn

www.comitesromero.org/tarragona

cortgn@gmail.com

C/Gandesa, 6, baixos
43006 (Tarragona)

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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ENTREPOBLES

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Fomentar accions emancipadores
en el nostre entorn, recolzant-ne la
internacionalitat.
Fomentar l'internacionalisme
promovent xarxes i aliances per a
l'apoderament social, local i
globalment
Promoure l'equitat de gènere i
apoderament de les dones

Entrepobles és una associació independent
i laica que intervé en el procés de
transformació social a través de la
cooperació
internacional
solidària,
l'educació emancipatòria, la incidència
social i política i el suport als moviments
socials alternatius, procurant i lluitant per
la sostenibilitat del territori.

COM HI PUC COL·LABORAR?

ACTIVITATS PRINCIPALS
Defensa del territori i incidència social i
política en matèria de drets

Fent-te soci o sòcia

Protecció a defensores de DDHH
represaliades

Participant activament en les activitats de
l'associació

Educació emancipadora, proporcionant
eines de suport
Enfortiment de les organitzacions que
lluiten per la sobirania alimentària i la
sostenibilitat

CONTACTE
638425874

@EntrePobles_Tgna

www.entrepueblos.org

@entrepoblestgn

C/Sant Francesc 14, 2n-1a
43003 (Tarragona)

epoblest@tarragona.tinet.cat

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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FUNDACIÓ EL SUEÑO
DE LA CAMPANA
DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

OBJECTIUS

El Sueño de la Campana és una empresa social
que busca el bé comú. Participa en la idea
d'aportar infraestructures per a que, persones
de l'entorn nicaragüenc gaudeixin d'un treball
noble i honrat. Els ingressos obtinguts a través
dels projectes Productius es destinen a cobrir
els sous dels treballadors i a sostenir en part,
els projectes que es desenvolupen pel bé de la
pròpia comunitat.

Generar llocs de treball dignes i
sostenibles: projectes Productius.
Afavorir l'educació, l'atenció a la
discapacitat, la sanitat i la cultura:
projectes Socioeducatius.

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

A Nicaragua:
Projectes Productius: Hotel i Restaurant, "Rancho" amb

Viatjant a Nicaragua, fent estada a l´Hotel "El

menjador,

Sueño de la Campana" per afavorir la iniciativa i

pizzeria

i

activitats

socials,

Cabanya

hotelera, Alberg a preus populars, Centre Cultural i

els llocs de treball creats.

Educatiu i Iniciativa Agroecològica.

Col·laborant a nivell professional i humà durant

Projectes Socioeducatius: Programa "Diviérteme y

l'estada, en els projectes Socioeducatius de

Aprendo" per a nens i adolescents amb risc greu

l'entitat.

d'exclusió social, "Aulas de Apoyo" per alumnes amb

Des de Catalunya, fent suport i

discapacitats

acompanyament a les iniciatives educatives,

i

Consultes

Mèdiques

de

diverses

especialitats per a persones sense recursos.

socials i mèdiques que s'estan duen a terme a

A Catalunya:

Nicaragua.

Pràcticum de Cooperació amb la FCEP de la URV

Realitzant una donació destinada als projectes

Tarragona.

socioeducatius a través de la pàgina web.

Tallers de sensibilització a les escoles i comunicació

Tenint present (aquí i allà) el lema de la

amb les iniciatives educatives a Nicaragua.

Fundació: Donar, Rebre i Compartir.

CONTACTE
Avinguda de les Flors 21, B
43850 (Cambrils)

616 870 711
www.fundacionlacampana.es
www.fundacionelsueñodelacampana.org

fundaciolacampana@yahoo.es

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de reus
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HAMMADA
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE
SAHARAUÍ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Organitzar l'acolliment dels infants
sahrauís que venen en acolliment
Afavorir i promocionar l'estudi del
Sàhara i la seva població
Apropar el coneixement de la vida,
costums i tradicions sahrauís a
Catalunya
Col·laborar en la independència del
poble sahrauí

Hammada és una entitat solidària sense
ànim de lucre que es dedica gestionar
l'estada d'infants sahrauís que venen en
acollida durant dos mesos d'estiu a les
comarques de Tarragona, l'entitat busca i
organitza les famílies d'acollida i prepara
activitats durant els mesos que els infants
es troben a Catalunya. A més preparen
activitats per a donar a conèixer la seva
tasca i sensibilitzar la població catalana.

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Organització de les acollides dels infants
Coordinació amb les Autoritats de la

Participant en les activitats i actes que
organitza l'entitat

República Àrab Sahrauí Democràtica
Xerrades informatives per a donar a conèixer

Interessant-te per a ser família acollidora

l'entitat i buscar famílies d'acollida
Trobades d'infants acollits arreu de
Catalunya
Sortides lúdiques amb els infants acollits

Difonent la tasca de l'entitat a altres famílies
que vulguin ser acollidores

Acompanyament en les gestions sanitàries
Desenvolupament d'iniciatives d'intercanvi
cultural, polític, econòmic o social
Projectes d'assistència humanitària i programes
de cooperació per als infants del poble sahrauí

CONTACTE
655 38 57 26

@Hammadassociacio

Avinguda Barcelona, 6
43206 (Reus)

hammadassociacio@gmail.com
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MANS UNIDES

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Mans Unides és una organització que
col·labora amb el tercer món finançant-hi
projectes i sensibilitzant a la societat a
través de treballs en centres educatius. La
seva finalitat és la lluita contra la fam, la
pobresa, el subdesenvolupament i les seves
causes.

Ajudar als països subdesenvolupats
amb la finançament de projectes
sanitaris i agrícoles
Promoure el desenvolupament de la
dona
Afavorir el compromís social

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Campanya contra la fam

Fen-te soci/a

Organització de sopars i conferències

Fent donatius

Marxa de la Solidaritat
Sensibilització enfront el

Fent-te voluntari o voluntària

subdesenvolupament de països del Sud
Recull de fons econòmics per al
finançament dels programes

CONTACTE
977 244 078
690 064 768
617 401 821

@tarragonamansunides
@mansunides_tgn

www.mansunides.org/delegacion/tarragona
Rambla Nova, 119 esc. B, 1r - 1a,
43001 (Tarragona)

tarragona@mansunides.org
ONG Mans Unides
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PONT DE
SOLIDARITAT

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Pont de Solidaritat neix per fer d’enllaç de
comunicació i ajuda de la Parròquia de Sant
Bernat
Calvó
amb
les
comunitats
d’agricultors i indígenes de Nova Mamoré
(Brasil). Posteriorment s'amplia per cobrir
altres necessitats com la sanitat o la
infància del municipi. Amb els anys i
gràcies a la iniciativa dels Sopars Solidaris
aquesta ajuda s’ha diversificat donant
suport a diversos projectes promoguts,
especialment, per altres ONGs membres del
Consell Municipal.

Mantenir viva la consciència de
fraternitat i ajuda universal.
Informar de situacions de pobresa,
marginació o espoli de pobles,
cultures o natura.
Col·laborar econòmicament en la
promoció de projectes culturals,
cívics, socials...

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Ajudar a famílies necessitades de
Nova Mamoré
Organitzar anualment un Sopar
Solidari
amb
la
finalitat
de
col·laborar en algun projecte concret
d’alguna ONG.

Formant part de l’equip animador
Col·laborar-hi econòmicament
Demanant la informació necessària als i les
responsables de l'entitat

CONTACTE

977 756 415

@PontSolidaritat

Plaça de Gabriel i Ferrater i Soler, 1
43205 (Reus)

pontdesolidaritat@gmail.org
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PROJECTE KINSHASA
ASSOCIACIÓ

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

El projecte Kinshasa és una associació que es va
crear a l’any 1985 gràcies a Mª Isabel Correig, arran
de l’existència cada vegada més gran de persones
excloses, la qual cosa és una gran contradicció en
l’ésser africà. Informa sobre les activitats d’EKOLO
YA BONDEKO i busca mitjans personals i
econòmics per al seu funcionament.

Cobrir la demanda social de
marginalitat existent en aquell
moment i avui dia, cada vegada
més gran i més complexa
Viure la solidaritat començant pels
que són els darrers de la societat

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Centre d'Acollida “Foyer Elikya” per
a infants en situació de

Fent-te soci/a de l'associació Kinshasa

desemparament
Equips de treball per la recerca de

Fent una aportació econòmica a l'associació

persones excloses per la societat
Producció d’aliments per les
persones de Ekolo i per vendre i
generar ingressos

CONTACTE
President: Xavier Correig Blanchar
xavier@correig.net

647243024
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REUS REFUGI

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

L'associació Reus Refugi neix com una plataforma
ciutadana que organitza o participa en nombrosos
actes de sensibilització en favor de les persones
sol·licitants d'asil, més endavant es constitueix
com a associació i comença a acompanyar
directament a les persones que arriben a la ciutat
en les necessitats en el seu dia a dia. S'organitza en
diferents comissions per a cobrir de manera
integral les diverses necessitats que van
apareixent en el procés d'arribada i arrelament.

Crear consciència social
Participar activament en la resolució
de la crisi migratòria a Europa
Acompanyar a les persones
sol·licitants d'asil en la seva
integració a la ciutat

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Accions de sensibilització al carrer

Participant a l'entitat organitzant-te amb

Jornades anuals de Reus Refugi

alguna de les comissions de treball.

Acompanyament directe a persones

Fent una donació material (roba, menjar,

sol·licitants d'asil

mobiliari...) o econòmica.

Suport en necessitats bàsiques de salut

Oferint pisos o habitacions en lloguer a les

Ajuda en la gestió laboral i formativa

persones amb més dificultats per accedir-hi.

Subministrament de productes de

Donant oportunitats laborals en el cas que

primera necessitat

tinguis una empresa o coneguis la possibilitat

Acompanyament en el procés

d'un lloc de treball

d'arrelament

Organitzant alguna activitat en favor a les

Campanya el Fresc que fa caliu

persones sol·licitants d'asil i convidant a Reus

subministrament d'aliments frescos en

Refugi a participar-hi.

col·laboració amb el comerç local

CONTACTE
reusrefugi.cat

@reusrefugi

info@reusrefugi.cat

@reusrefugi

Plaça de Prim, 10, 3r 2a
43201 (Reus)

@reusrefugi
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URV SOLIDÀRIA

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

L’Àrea d’Impacte Social, Cooperació i Voluntariat
“URV Solidària”, de l’Oficina de Compromís Social
URV, té un personal, uns coneixements i uns
equipaments especialment adequats per realitzar
accions relacionades amb la cooperació per al
desenvolupament, l’acció social i el voluntariat
vinculades a la formació o a la recerca. Ho fa
seguint amb els objectius de desenvolupament
sostenible de l'Agenda 2030.

Sensibilitzar la comunitat
universitària i la societat de l’entorn
Assolir millores pel que fa a la
qualitat de vida dels més desfavorits

ACTIVITATS PRINCIPALS

COM HI PUC COL·LABORAR?

Projectes de cooperació internacional

Com a col·laborador actiu: formant part de les
activitats que s’organitzen.

Formació i capacitació tècnica
Voluntariat URV
Cursa Solidària URV

Com a col·laborador econòmic: contribuint amb
el finançament de les activitats.

Horts Socials URV
Activitats divulgatives: xerrades,
conferències, etc

CONTACTE
977 558 484 o 977 256 198
@URVSolidaria
www.urv.cat/urvs

@URVSolidaria

Campus Catalunya URV. Avinguda Catalunya, 35
43002 (Tarragona)

urvsol@urv.cat
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XARXA DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
DEL SUD DE CATALUNYA

Aquesta entitat no és membre del Consell Municipal

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ - INFORMACIÓ GENERAL

Enfortir el treball de les ONGD, agents de
cooperació, EpD, medi ambient i altres
moviments civils i entitats que treballen
la Justícia Global del territori en la seva
lluita per transformar desigualtats
Defensar, garantir, i exercir els Drets
Humans en totes les seves dimensions,
contribuint a una ciutadania més crítica i
conscienciada.

La xarxa és el resultat d’un projecte nascut a la
Universitat Rovira i Virgili, sota encàrrec de
l’Agència
Catalana
de
Cooperació
al
Desenvolupament, que pretén esdevenir una de
segon nivell que faci de xarxa entre les entitats de
cooperació i medi ambient del territori del Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre, i faci de pont entre
aquestes entitats i la mateixa Agència.

ACTIVITATS PRINCIPALS
Trobades individuals o grupals amb les entitats del territori per elaborar el Pla Estratègic i d’actuació
de la Xarxa. Actualment el pla contempla 5 àmbits d'actuació: coordinació, comunicació/divulgació,
formació, voluntariat i finançament.
Edició de la revista quadrimestral XCD. Els continguts de cada revista són escollits i consensuats per
les ONGD i d’altres agents participants de les reunions. La revista també serveix per donar a conèixer
en profunditat (entrevistes) les entitats i projectes del territori.
Publicació de notícies (al web, xarxes socials i/o newsletter) sobre noves línies de finançament,
formació i d’altres aspectes de l’ACCD o la universitat que puguin ser d’interès per les entitats.
Promoció de les activitats i tasques de les entitats a través de les xarxes socials i/o la newsletter de la
XCD.
Col·laboració amb d’altres agents experts de la universitat en l’elaboració de formacions i continguts en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i medi ambient.
Manual d'Anàlisi dels ODS: guia d'entitats de cooperació del sud de Catalunya.
Participant, com a entitats en aquestes activitats col·laborareu en el bon funcionament de XCD.

CONTACTE
@xcdcatalunyasud

info.xcd@urv.cat
joseplluis.alcoceba@urv.cat

@xcd.cat

Xarxa de Cooperació al Desenvolupament
del sud de Catalunya

@XCatsud
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