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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Nom de lentitat

CC ONG, Ajuda al Desenvolupament. Hospitalet de LLobregat

Delegada

Maria González Rivas

Adreça

Avda. Europa, 137 - 4rt 1a

Població

08907 - Hospitalet de Llobregat 

Telèfon - correu electrònic

· 933351228

  m.yomisma@terra.es

Local

domicili

Altres

Inscrita al Registre municipal de L’Hospitalet de Llobregat

amb data 14 d’abril de 2009 amb el número 947
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OBJECTIUS

CC ONG L’H, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadants de l’Hospitalet, 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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Enviament de material

Material enviat a l’Àfrica

Bellvitge Solidari, de l’Hospital General de Bellvitge ens va fer la donació de 8 caixes de 

material sanitari i medicaments destinats a l’Hospital d’Hombori (Mali)

Intercanvi de material

El juliol de 2010 es va fer un intercanvi de material entre la seu de CC ONG i la delegació 

de l’Hospitalet per donar-ho a la Fundació Concepció Juvanteny. El material consistia en 

22 caixes de farinetes, 49 caixes de llet en pols, 3 caixes de batuts en pols i 1 caixa de 

material escolar (compassos i agendes). Tot el material i els aliments van ser destinats 

a persones necessitades de l’Hospitalet.

Sensibilització

accions

-Assistència com a jurat al KO Digital, Festival Internacional de Cinema Solidari d’el 8 

al 13 de novembre.

-Assistència a la jornada de cloenda del KO Digital, Festival Internacional de Cinema 

Solidari l’11 de desembre.

-Atenem a unes 30 persones cada mes donant informació sobre l’activitat de l’ONG

Voluntariat
El Farmacèutic, Juan Alcantara Hernández de l’Hospitalet va viatjar a l’Àfrica com a El Farmacèutic, Juan Alcantara Hernández de l’Hospitalet va viatjar a l’Àfrica com a 

voluntari per treballar a la farmàcia de l’Orfenat Kisito de Ouagadougou (Burkina Faso) voluntari per treballar a la farmàcia de l’Orfenat Kisito de Ouagadougou (Burkina Faso) 

durant el mes de juliol.durant el mes de juliol.

Els estudiants de medicina, Alex Grau i Sofi a Gagiotti, després de fer les seves pràctiques Els estudiants de medicina, Alex Grau i Sofi a Gagiotti, després de fer les seves pràctiques 

a l’Hospital de Bellvitge es van desplaçar a Mali per fer tasques com a voluntaris a a l’Hospital de Bellvitge es van desplaçar a Mali per fer tasques com a voluntaris a 

l’Hospital d’Hombori durant els mesos d’agost i setembrel’Hospital d’Hombori durant els mesos d’agost i setembre

ACTIVITATS


