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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Nom de lentitat

CC ONG el Masnou, Ajuda al Desenvolupament

Adreça

Plaça Jaume Bertran, 9 - 4rt

Població

08320 El Masnou

Telèfon

666035075 - 935403660

Local

domicili

Altres

Inscrita al Registre del Masnou el 17 de juny del 2008
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OBJECTIUS

CC ONG el Masnou, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadants del Masnou, procurant 

acostar a la nostra realitat la cultura i la problemàtica social dels països africans.

Un dels altres objectius és oferir ajuda als països en vies de desenvolupament, en totes les seves 

variants (educació, sanitat, infraestructures, cultura, treball, etc.) així com totes aquelles activitats 

referents a la informació i a la formació de persones per a treballs d’ajuda a la realització de 

projectes (escoles, micro crèdits, etc.), promovent el progrés econòmic i social i millorar les seves 

condicions de vida.

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

planeta.

VISIÓ
 
- Promoure la solidaritat i la cooperació amb els més desfavorits.

- Treballar l’empatia, conèixer la seva realitat per poder comprendre que no som tan diferents.

- A l’Àfrica: promoure la participació ciutadana, fent responsables dels projectes als seus propis 

benefi ciaris.

- Pluralitat, transparència en el fi nançament 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 regida per la Declaració Universal dels Drets Humans 

i els Objectius del Mil·leni.

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

Fires d’artesania
Participació a les fi res d’artesania organitzades per “La Colla de l’Hort” amb la venda de 
productes d’artesania africana local. Els diners recaptats han estat destinats al projecte 
d’operació de cataractes i al subministrament de vehicles utilitzats com a ambulàncies per a 
la Comuna rural d’Hombori (Mali - Àfrica)

Nadalem
Primera participació en aquesta activitat lúdica organitzada per l’ajuntament d’El Masnou. Primera participació en aquesta activitat lúdica organitzada per l’ajuntament d’El Masnou. 
Es va muntar una carpa conjuntament amb la Creu Roja per a la recollida de joguines i Es va muntar una carpa conjuntament amb la Creu Roja per a la recollida de joguines i 
bicicletesbicicletes

Festa de la solidaritat
Participació en la mostra d’entitats que són subvencionades per l’ajuntament d’El Masnou 
amb activitats per a nens i venda d’articles africans

Col·laboracions
Col·laboració amb Creu Roja intercanviant material i participant conjuntament en la recollida 
de joguines en el Nadalem.
Col·laboració conjunta amb Càrites, donació de material i recollida d’aliments

Sensibilitzacions
Xerrada a l’Institut IES Mediterrània
Sensibilització a les botigues d’El Masnou
Informació a la població interessada en fer voluntariat


