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Memòria d’activitats 2009 

Nom de l’entitat: 
CCONG LH, Ajuda al desenvolupament.

Adreça: 
Avda. Europa, 137, 4º, 1ª

Població i C.P.: 
L’Hospitalet de Llobregat, 08907

Telèfon: 
93 335 12 28

Local: 
Domicili de la delegada

Altres: 
Inscrita al Registre Municipal de L’Hospitalet de Llob. 
amb data 14 d’abril de 2009 amb número 947
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Objectius de l’Entitat 

CCONG L’H treballa principalment per 
la sensibilització dels ciutadans de 
l’Hospitalet, procurant acostar a la nostra 
realitat la cultura i la problemàtica social 
dels països africans. 

Altre dels nostres 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, cintures ocupacionals, 
micro-crèdits, etc.), promovent el progrés 
econòmic i social i millorar les seves condi-
cions de vida. 

Treballem principalment en la comuna 
d’Hombori, a Mali, un dels països menys 
desenvolupats del planeta.

  Visió 

- A la nostra ciutat, Promoure la solidaritat 
i la cooperació amb els més desfavorits.
- Treballar l’empatia, conèixer la seva rea-
litat per poder comprendre que no som tan 
diferents. 

- A l’África, promoure la participació ciuta-
dana, 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.

  Valors

Dignitat 
Promoure la dignitat de les persones regi-
da 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
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Activitats

  Sensibilització

ACCIONS
 
Exposició fotogràfica: Projecte Solidari
Des del 19 de juny fins al 17 de juliol  es va fer a l’hospital Bellvitge, en l’espai Bellvitge art, 
la exposició titulada: Projecte Solidari, CCONG L’H va ser l’expositor.  

L’objectiu d’aquest projecte va ser la sensibilització ciutadana cap a la realitat del món africà i 
donar a conèixer els treballs i projectes que CC ONG està fent realitat a Mali i Burkina Faso.

A la inauguració van ser convidades gran número d’entitats de la nostra ciutat.

Invitació de la exposició Projecte Solidari
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Malienses i Burkinabeses a Espanya 
Vam col·laborar amb diversos grups de Malienses i Burkinabeses a Espanya. Continuem 
oberts a aquestes relacions que poden dur a la generació de nous projectes. 

Formació de voluntaris 
Des de l’Hospitalet, contribuim a la formació de persones que han treballat des Catalunya 
i a Àfrica, d’acord a la Llei del voluntariat que hem subscrit al donar-nos d’alta en el Cens 
d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, en data 23 de Març 
de 2009. 

Viatges solidaris 
Oferim la possibilitat de viatjar a Àfrica i aprendre la música i la dansa típica del país. En 
col·laboració amb altres ONGs també oferim l’oportunitat de realitzar turisme solidari.

  Salut

ACCIONS

Intervencions quirúrgiques a Barcelona
Meg Samoura (Mamy), una nena de 15 anys resident a Bamako, sofria una greu afectació 
de la seva columna vertebral, impossible de tractar a Mali. 

El 16 de Gener de 2009 va ser intervinguda amb èxit gràcies a la col·laboració desinteres-
sada de la FUNDACIÓ ÀLEX, dels Hospitals USP, de l’equip de doctors i tècnicos que van 
participar voluntàriament en la intervenció i del Institut Universitari Dexeus (Barcelona). 

Cap destacar que durant la seva estada en l’hospital va rebre la visita especial del jugador 
del F.C. Barcelona, Seydou Keita. Volem agrair, per altra banda, l’atenció prestada pels 
voluntaris de CC ONG durant els dies que Mamy va estar hospitalitzada, així com la família 
voluntària que la va tenir en la seva casa tres mesos fins al seu retorn a Mali.  



Activitats

  Enviament de material

ACCIONS

Material enviat a África
Gracies a les aportacions de socis, volunta-
ris i col·laboradors, des de L’Hospitalet hem 
contribuït aportant roba i material divers 
destinat al orfenat Home Kisito, (Burki-
na Faso) i a l’escola de Garmi, (comuna 
d’Hombori, Mali). 

Aquest material que ha sigut enviat gracies 
al Catmali, rally solidari.

Catmalí, Rally Solidari 
En 2008 iniciem el primer Ral•li Solidari CatMalí, a 
fi de dotar de mitjans de transport adequats a les 
comunitats allunyades de centres de salut i lliurar 
material sanitari i escolar. En 2009 s’ha efectuat la 
segona edició, lliurant 5 ambulàncies a Mali.
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Activitats

  Participació en projectes de ciutat

ACCIONS

Treball Jornades Vida associativa L’H 
Hem participat amb diverses entitats de la ciutat, 
per exemple: en el projecte-estudi coordinat des 
del CEL’H amb el títol: Treball Jornades Vida 
associativa L’H, passat, present i futur.

Debats sobre la vida associativa a la ciutat, reali-
tat de les associacions, propostes de millora per 
al futur i realització d’un dossier recopilatori amb 
les conclusions del projecte. Març-juny de 2009
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