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Benvolguts socis i sòcies, 

 
El 2018 es confirma el viratge cap a la extrema dreta en la política 
mundial. Tornem a escoltar discursos plens d’odi, discursos que creiem 
havíem superat per por a no repetir les salvatjades del passat. Veiem 
com les elits, els mitjans de comunicació i certs partits polítics realitzen 
campanyes molt agressives per tal de manipular la societat i no deixar 
espai pel debat.  
 
NouSol focalitza els seus esforços en donar veu al col·lectius marginats, 
perquè siguin conscients de la seva situació i que coneguin que són 
portadors de drets.  La ignorància i l’oblit són les armes d’aquests grups 
radicals que a demés de dominar econòmicament el món, volen dominar les idees. Aquest nou 
panorama mundial ens obliga a totes les persones i a tots els col·lectius a treballar plegats, per 
tenir una societat justa, feminista, ecològica i saludable.  
 
A banda d’aquesta nova i trista realitat la societat contínua el seu lent camí cap al seu complert 
apoderament. Veiem com tot i les mancances, els col·lectius anem creant diferents xarxes de 
connexió i traspàs d’informació i de coneixements. Per aquest motiu creiem que el canvi és 
irreversible. 
 
Aquest 2018 ha sigut apassionant per la nostra entitat. Hem encetat un projecte preciós a Burkina 
Faso en defensa dels drets dels infants que viuen al carrer. Hem continuat treballant als altres 
projectes a Marroc, Tailàndia, Nepal i Papua. 
 
També anunciar-vos que ens hem unit amb la Fundació argentina Tierra de Paz, una organització 
amb uns ideals molt propers a NouSol, i amb la qual treballarem en xarxa. Tierra de Paz podrà 
accedir als projectes que desenvolupem a l’Africa, Àsia i Oceania i NouSol podrà accedir a tots els 
projectes que ells desenvolupen al continent americà. 
 
A Catalunya hem ampliat l’equip professional i educatiu i aquest 2019 pretenem fer créixer tots 
els projectes que desenvolupem. Hem obert delegacions a Esplugues de Llobregat, Barcelona, 
Castell d’Aro i Palafrugell. També hem obert oficines a Salt i Barcelona als Hotels d’Entitats, a 
Barcelona concretament al de la Pau. 

Deixem aquest any 2018 molt contents per la gran tasca realitzada, i encetem el 2019 amb ganes 
de seguir creant projectes que ajudin al desenvolupament dels col·lectius marginats i de totes les 
persones. Moltes gràcies a tots/es, cooperants, voluntaris/es, socis/es i col·laboradors/es. 

 Desitgem comptar amb vosaltres aquest 2019, Inch’Allah!! 

                                                                                       



 

       

   

 

La missió principal de NouSol ONG és la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció promogut per la ONU a favor de les persones, el planeta 

i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.  

 Voluntariat: promoure el voluntariat com a motor de canvi social. Organitzar camps de treball de 

caire social tant a Catalunya com a altres països. 

 Sensibilització: dur a terme activitats que sensibilitzin a la població sobre les desigualtats existents 

i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un 

món més just i solidari. Involucrar els catalans d’altres orígens en les problemàtiques existents als 

seus països d’origen. 

 Programes socioeducatius a Catalunya: dur a terme diferents programes socioeducatius per la 

inclusió, formació i apoderament pel desenvolupament personal i comunitari tant de catalans 

d’altres orígens, com de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social. 

 Producció de cinema i documentals socials: a través de la producció i difusió de productes 

audiovisuals, es promourà el debat social per tal d’aconseguir incidència política i mobilització 

social. 

 Cooperació internacional i ajuda humanitària: dur a terme projectes de cooperació internacional 

i d’ajuda humanitària pel desenvolupament personal i comunitari de col·lectius vulnerables 

treballant amb xarxa amb les associacions locals. 

 Prestació de serveis socials d’interès general. 

 Igualtat: treballem per la justícia social posant especial èmfasis en la perspectiva de gènere i 

l’apoderament de les dones. 

 Dignitat: ens regim per la Declaració dels Drets Humans i per l’Agenda 2030 per al 

Desenvolupament sostenible promoguts per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). 

 Sostenibilitat: treballem per que els projectes i programes siguin sostenibles econòmicament, 

socialment i ambientalment. 

 Transparència: desenvolupem els projectes, programes i actuacions de forma ètica i transparent. 

Fem rendició de comptes per a donants, voluntaris i usuaris. 

 Multi culturalisme: treballem per aconseguir que els estats s’articulin institucionalment de manera 

que reflecteixin la pluralitat de cultures existents. 

 



 

       

   

 

 

Treballa a nivell internacional en projectes de cooperació 

internacional i d’ajuda humanitària treballant en xarxa amb 

associacions locals i organismes estatals per el 

desenvolupament personal i comunitari de col·lectius en 

situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social. 

 

 

Realitza tot tipus de productes audiovisuals per desenvolupar 

programes de sensibilització per tal de crear debat social, 

aconseguir incidència política i mobilització social. En la 

realització de projectes audiovisuals fa partícips als 

protagonistes com una eina de formació i apoderament. 

També serviran per apropar altres realitats i donar a conèixer 

el treball que realitzen associacions locals d’arreu del món. 

 

 

Organitza Camps de Treball voluntari i social com també 

Viatges ètics i responsables, culturals i educatius per tal 

d’apropar altres realitats i donar a conèixer el treball que 

realitzen associacions locals d’arreu del món. Voluntariat i 

Turisme responsable, sense ànim de lucre i que reverteix en 

col·lectius locals que treballen per la millora de la comunitat. 

 

 

 

Treballa de forma local a Catalunya en programes 

socioeducatius per la inclusió i el desenvolupament personal i 

comunitari de col·lectius en situació de vulnerabilitat, 

marginació o exclusió social. 

 



 

       

   

 

 President: Maria Pilar Beltrán Rivelles 

 Secretaria: Nicky Hulse Gou 

 Tresorera: Laia Zurdo Vidal 

 Vocal: Mohamed Chriyaa Alami 

 Director Tècnic: Joel López Beltrán 

 Coordinador Associació NouSol: Mohamed Chriyaa Alami 

 Coordinador NouSol ONG: Joel López  

 Coordinadora NouSol Trips: Laia Zurdo Vidal 

 Coordinador NouSol Films: Joel López Beltrán 



 

       

   

 

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 

 4.800 PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES.   

 105.000 PERSONES BENEFICIARIES INDIRECTES. 

 TREBALLEM A 7 PAÏSOS. 

 

 38 % SON DONES. 

 49 % SON NENS i JOVES. 

 



 

       

   

 

El Projecte Reforça’t, és ja un projecte completament consolidat, amb un equip d’educadors/es al 

servei dels 46 infants de primària dels quals 14 són derivats dels Serveis socials de Salt, Girona i SIE. 

A més aquest any hem començat la línia d’ESO amb 17 usuaris, dels quals 10 usuaris derivats dels 

Serveis socials de Salt, Girona, Fundació Gentis i SIE. Aquest any tenim un gran equip format per una 

educadora social, una coordinadora, un monitor d’ESO i una monitora de primària. Més una borsa de 

10 voluntaris/es que van participant regularment en el projecte. 

 CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR. 



 

       

   

 

El Grup de Cau Calabrot d’Argent d’Argentona, amb 15 participants, va organitzar el Casal Solidari de 

Setmana Santa a Salt. A més van organitzar un recapte d’aliments a Argentona, per tal que el casal 

inclogués l’esmorzar, el dinar i el berenar dels usuaris. El Casal va ser tot un èxit i van participar 30 

nens/es. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Des de NouSol ONG, s’impulsa el Projecte Baobab de caràcter socioeducatiu, amb l’objectiu d’establir 

una xarxa de relacions, coneixement d’altres àmbits i dinàmiques entre infants amb famílies i nens i/o 

voluntaris, essent un espai d’enriquiment intercultural bidireccional. 

Amb aquest projecte, ens centrarem en ampliar la xarxa de relacions, dinàmiques i llocs educatius dels 

infants mentorats propiciant l’intercanvi intercultural. 

Aquest projecte va enfocat a nens i nenes de primària residents a Girona i/o Salt, interessats en 

enriquir-se interculturament, de la mateixa manera que els voluntaris interessats per l’intercanvi.  

 

 

 

 

 USUARIS/ES DEL PROJECTE. 



 

       

   

 

El projecte GOIG es va gestar a la tardor del 2017, identificant la necessitat de un recurs lúdic 

d’aquestes característiques enfocat al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental. La 

particularitat del projecte és que els usuaris són els que decideixen on anar, on dormir, que visitar. 

Creiem que és molt important que comencin a gestionar el seu temps lliure i que l’entenguin com part 

de la seva salut i benestar.  

Durant el 2018 s’han realitzat 3 sortides curtes de cap de setmana a la Fira medieval d’Hostalric, a la 

Fira d’Indians de Cadaqués i a Camarasa. Finalment una sortida d’una setmana a Menorca. Han 

participat 30 persones a les sortides i han vingut a les xerrades informatives 20 persones més 

 

 

 SORTIDA A LA FIRA D’INDIANS DE CADAQUÉS. 

.  



 

       

   

 

Des de l'any 2015 s’ha disparat la rebuda de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. Aquest 

2018 ha trencat tot els pronòstics i ha tingut dades record. Actualment molts dels serveis que treballen 

en aquest àmbit estan saturats i molts d'aquests joves queden en situació de vulnerabilitat. Per aquest 

motiu NouSol engega el Projecte Enxarxa't per tal de desenvolupar un programa específic d'integració 

i formació per aquest col·lectiu. Del mes de setembre a desembre de 2018 vam realitzar una formació 

per 15 joves provinents de diferents centres de l’àrea de Girona. Aquesta formació la vam realitzar pel 

Departament de Treball i Família de la Generalitat. 

Aconseguir la integració i la formació del joves estrangers no acompanyats. 

 Donar una primera formació instrumental (alfabetització) en llengua catalana. 
 Fer un primer treball d’acompanyament psicoemocional de les persones que acaben d’arribar. 
 Oferir un primer acompanyament als joves estrangers no acompanyats al coneixement de 

l’entorn social i jurídic. 

 

 



 

       

   

 

En aquesta formació hem tingut la participació de 4 menors estrangers no acompanyats amb els quals 

hem fet 7 emissions en directe a Ràdio Salt, que els ha servit per conèixer eines i compartir 

experiències. 

També cal destacar la prèvia preparació del programa, que els nois es dedicaven cada dimecres al Punt 

Òmnia de Salt, utilitzant els ordinadors del servei, per realitzar el contingut del programa que era emès 

tots els divendres. Sempre utilitzant la llengua catalana com llengua vehicular, alternant amb l’àrab i 

l’amazic. Han pogut aprendre les tècniques bàsiques de com fer els controls tècnics i a més: 

 A Treballar en equip. 

 El funcionament dels mitjans audiovisuals. 

 Desenvolupar la creativitat i l’imaginació. 

 A expressar-nos millor i tenir cura del llenguatge. 

 A pensar abans de parlar i elaborar continguts pensats pels altres 

 



 

       

   

 

El projecte Centre de dia i d’urgència Tié, per a nens i joves en situació de carrer de Bobo-dioulasso, 

Burkina Faso, vol aconseguir la inclusió social dels nens i joves del carrer. Per això es pretén que el 

projecte pugui perdurar en el temps, garantint l’acollida dels nens i joves en situació de carrer. Així 

mateix generar la inclusió sòcio-educativa dels mateixos, millorar els seu estat de salut i benestar bio-

psico-social, així com l’apoderament dels seus drets. 

 Edat dels usuaris compreses entre els 8 i els 24 anys. 

 El 81 % dels usuaris són musulmans, el 13 % són catòlics, el 6 % són protestants i el 0 % 

animistes. 

 188 usuaris que han utilitzat el Centre Tié entre agost, setembre, octubre, novembre i 

desembre’18. 

 Els usuaris la majoria són de Burkina Faso però hi han 7 de Cote d’Ivori, 6 de Mali, 1 de Níger i 

1 de Ghana. 

 S’ha aconseguit la reinserció familiar de 14 usuaris del Centre Tié que han utilitzat el recurs 

aquests 5 mesos. 

 El 44 % ha patit violència física i psicològica en l’àmbit familiar. El 1 % ha patit abusos sexuals i 

explotació laboral infantil. 

 El 26 % dels usuaris s’han escapat de les escoles Coràniques on patien violència física i 

psicològica. Normalment les famílies que són molt pobres i de religió musulmana solen deixar 

internats un dels nens una Escola Corànica.   

 S’han realitzat 45 sortides en 6 mesos. Aquestes sortides les realitzen dos educadors del Centre 

Tié, normalment els dijous a les 19h de la nit i on es visiten els 13 espais de la ciutat on els nens 

i adolescents passen la nit. En aquestes sortides s’han identificat 164 nens i adolescents que no 

estan registrats a Tié. 

 Els usuaris són de 22 ètnies diferents, però predominen l’ètnia bobo l’autòctona de la regió 

amb un 17 % i la l’ètnia Mossi originaria de Ouagadougou amb el 22 %. Que predomini l’ètnia 

de la capital a Bobo-dioulasso és perquè els nens i joves es desplacen aquesta localitat per 

cercar feina o intentar passar la frontera de Cote d’Ivori o de Mali. 



 

       

   

 

 

 188 NENS I JOVES HAN UTILITZAT EL CENTRE EN 5 MESOS DE FUNCIONAMENT. 

 



 

       

   

 

El Projecte Bobo-Dioulasso és un projecte de cooperació internacional que pretén enfortir les 

associacions locals que treballen per els drets de les dones i dels infants com també crear una xarxa 

per aprofitar recursos i sinergies. 

Durant el 2018 hem constituït l’associació de dones Gnataga a Bobo-dioulasso. Hem format a la 

presidenta, Julienne Dah, hem creat xarxa amb l’associació Social Clown que treballa en la unitat de 

nens desnodrits de l’hospital públic de Bobo. També hem creat xarxa amb l’Associació catalana  Alaya. 

A més hem realitzat activitats socioeducatives a diferents escoles del sector 24 de la ciutat de Bobo, 

amb la participació de 5 voluntàries de Catalunya. 

 

 



 

       

   

 

Actualment a Baan Saan Rak hi viuen 23 infants, tres d’ells entre setmana viuen a altres localitats per 

què estudien en altres centres fora de Melao. Aquest 2017 han marxat 7 usuaris i en el seu lloc han 

entrat 7 infants d’entre 6 a 11 anys derivats dels serveis socials tailandesos. En total donem cobertura 

a 33 nens/es, 10 estan cursant estudis universitaris o han començat a treballar, però encara els 

continuem donant suport en tot allò que necessiten. La nostra petita família creix dia a dia. 

Gràcies a una campanya de Crowdfounding que impulsem, vam aconseguir fons per a la rehabilitació, 

renovació i construcció d'uns banys per a les nenes. 

 

 

  

 33 USUARIS/ES ENTRE 6 I 20 ANYS.  



 

       

   

 

 

 CONSTRUCCIÓ DE NOUS BANYS A LA CASA D’ACOLLIDA BSR GRÀCIES AL 

  #2TM DE MIGRANODERENA. 

 



 

       

   

 

Aquest any 2018 hem continuat el projecte centrat en la millora de la salut sexual i reproductiva dels i 

les adolescents del Cantón de Morona de Santiago a l’Equador en tant que té un dels percentatges més 

elevats d’embaràs juvenil de tota Amèrica llatina. El projecte l’hem desenvolupat en xarxa amb la 

Fundació local Atasim i ha sigut recolzat per l’Ajuntament i la Diputació de Girona. El projecte ha 

continuat el primer trimestre del 2018. Ens hem centrat en l’educació sexual dels i les adolescents a 

través de la dansa i l’autoconeixement del cos en diferents instituts de la regió. També hem format en 

aquesta matèria els i les professores d’aquests centres.  

Gracies a la gran tasca realitzada se’ns ha demanat que formem als professionals de salut d’un gran 

Hospital matern-infantil a Quito per tal de prevenir l’embaràs juvenil. Aquest projecte l’estem 

preparant per principis de l’any 2020. 

 

 
 

 TALLERS D’AUTOCONEIXEMENT DEL COS A TRAVÉS DE LA DANSA. 



 

       

   

 

 

 FORMACIÓ DELS DOCENTS DE DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS. 

 CREACIÓ DE MURALS A LES ESCOLES DE MACAS. 



 

       

   

 

El projecte Guelmim és la continuació del Projecte Aghbala. Vam signar un conveni de col·laboració 

amb l’Associació de discapacitats de Guelmim on vam donar servei a més de 200 nens/es i joves amb 

discapacitat que estan registrats en aquesta associació. Vam tenir com a voluntària la doctora-pediatra 

argentina Cristina Couceiro i on vam visitar els més de 40 nens/es amb autisme i vam formar als 

educadors/as del Centre en aquesta malaltia. 

Com cada any vam organitzar diferents activitats socioeducatives amb l’objectiu de fomentar la 

inclusió social dels nens/es amb discapacitat. Com cada any tot un èxit de participació, tant de 

voluntaris/es com d’usuaris. 



 

       

   

 

NouSol Films va gravar la història d’Oceania de la pel·lícula documental Altres Vides a la localitat de 

Sausapor, dins d’un projecte sòcio-educatiu que desenvolupa una associació local. Després de conviure 

amb ells uns mesos i veure les necessitats, vam acordar enviar professors de llengua anglesa a les 

escoles rurals d’aquesta localitat.  

Aquest 2018 han participat 10 voluntaris/es i hem donat servei a diferents escoles de Sausapor. Hem 

signat un conveni de col·laboració amb una associació de dones per realitzar activitats conjuntes i amb 

l'Ajuntament de Sausapor per donar classes d'anglès als funcionaris públics. 

 

 

 VOLUNTARIS/ES TRABALLANT A LES ESCOLES DE SAUSAPOR. 

Evelyn  



 

       

   

 

Aquest any hem encetat el projecte Conakry, a Guinea Conakry, per desenvolupar-lo sobre el terreny 

a principis de 2019; el projecte té dues etapes: 

 1ª - FORMACIÓ INTEGRAL EN DANSES I MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA AMB EL BALLET DE 

LA COMUNA DE MATAM. 

 2ª. TREBALL COOPERATIU I D'INTERCANVI CULTURAL. 

Aquest projecte el desenvolupa El Colectivo de Sueños Colectivos, amb el programa Saberes de Mi 

Tierra, per recuperar els coneixements ancestrals dels pobles. Des de NouSol hem donat suport a la 

creació d’aquest col·lectiu i hem aportat la nostra experiència en gestió de projectes i de voluntariat. 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

La Júlia i l’Aixel van participar com a voluntaris de llarga estada al Nepal l’any 2016, als projectes de 

reconstrucció, després dels terratrèmols de 2015, que llavors NouSol desenvolupava. Van fer molt 

amistat amb l’Umesh, un dels treballadors nepalès contractats per la reconstrucció d’una escola. Des 

de que van tornar a Catalunya, volien ajudar-lo en tant que la seva casa també va quedar destruïda 

pels sismes. NouSol els ha animat i ajudat a constituir la delegació NouSol de Palafrugell per tal que 

portessin endavant el seu somni. Ràpidament s’està fent realitat. Van iniciar una campanya de 

Micromecenatge la qual ha sigut la nostra campanya més exitosa i van aconseguir un premi per ser 

l’entitat amb més donacions del mes l’agost del 2018.  

Des d’aquí donar-vos les gràcies pe la vostra energia i dedicació, la recepta perfecte per aconseguir els 

objectius. 



 

       

   

 

La Companyia de teatre Escenaris Especials ens va oferir gravar un curtmetratge per un grup de nens/es 

amb discapacitat, els quals estaven realitzant una obra de teatre amb aquesta companyia. Els vam 

oferir que ha part de fer el curt, gravar un documental del grup per la pel·lícula documental Altres Vides 

que mostra la vida d’un nen/a amb discapacitat de cada continent.  

El curt va sortir molt bé i des de llavors continuem gravant amb en Miquel, un dels protagonistes de 

l’obra de teatre. A més vam participar en la presentació de 9 curtmetratges dels diferents Grups 

d’Escenaris Especials. 



 

       

   

 

Dins del Projecte Bobo i en la reobertura del centre de dia i d’urgència per nens en situació de carrer a 

Bobo-dioulasso, hem començat dos projectes amb NouSol Films. El primer es un disc commemoratiu 

sobre el 30 aniversari dels Drets dels infants. Durant una setmana vam realitzar una formació de 

música, teatre i cant. Durant aquesta formació vam composar dues cançons, la lletra va ser 

íntegrament pensada pels nens del Centre, i las vam gravar en estudi professional. Per últim vam 

presentar les cançons a la sala de concerts Bambú de Bobo i una festa final al Centre Tié. Aquí us deixem 

l’enllaç de la primera cançó creada a l’octubre del 2018: VIDEOCLIP CANÇÓ MIYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓ CANÇONS A LA SALA DE CONÇERTS BAMBOU DE BOBO. 

 

https://youtu.be/cVEx8ZFpA5k


 

       

   

 

Dins del Projecte Bobo i en la reobertura del Centre de dia per nens en situació de carrer a Bobo-

dioulasso, estem realitzant un documental fotogràfic on els nens i joves en aquesta situació retraten 

la seva vida diària al carrer. Per aquest motiu estem realitzant una formació en fotografia per tal que 

tinguin les eines bàsiques per dur a terme el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Aquest 2018 hem iniciat els viatges ètics i solidaris. Hem començat pel nostre terreny més conegut, el 

Marroc. Aquests viatges pretenen apoderar econòmicament les comunitats locals prescindint dels 

grans tour-operadors turístics, fomentant un turisme local i de proximitat.  

El primer viatge l’hem organitzat a la regió de Guelmim, a la regió del Sàhara, Marroc i realment ha 

sigut tot un èxit: 15 persones han confiat en el nostre model de turisme. 

Per aquest 2019 ja estem preparant noves rutes, tant al Marroc com a Burkina Faso, Guinea Conakry, 

Papua etc. 

 

 



 

       

   

 

El col·lectiu Resonando ha creat la formació en línia del voluntariat i dels viatges ètics i solidaris que 

organitzem. Estem molt contents del resultat i creiem que és una eina indispensable per dotar de 

més informació i recursos a les persones que decideix emprendre aquest viatge. 

 Parada de Sant Jordi a Salt, abril 2018. 

 Participació a la Fira de Voluntariat 2018, Girona 

 Xerrada a l’Escola de primària de Vilablareix, maig 2018. 

 Projecte ‘Apropant mons’ a l’escola de Vilablareix, juny 2018. 

 Projecció del documental Altres Vides a Televisió de Girona, maig 2018. 

 Cloenda del Projecte Enxarxa’t a l’Hotel d’Entitats de Salt, desembre 2018. 

 Recepció de l’alcalde de Salt dels usuaris del Projecte Enxarxa’t, desembre 2018. 

 



 

       

   

 

 Conveni de col·laboració amb la Fundació Tierra de Paz d’Argentina. 

 Conveni de de col·laboració, de tres anys, amb l’Associació Tié de Burkina Faso. 

 Conveni de Col·laboració amb l'Associació de Dones Lembaga Pdat Perempuan Papua, de 

Sausapor, Indonèsia. 

 Conveni de Col·laboració amb l'Ajuntament de Sausapor, Indonèsia, per donar classes d'anglès 

als funcionaris públics. 

 Parada de Sant Jordi a Salt, abril 2019. 

 II Festival NouSolidari a la Sala la Mirona de Salt, octubre de 2019. 

 Xerrada a la facultat de medicina de la UDG de Girona, maig 2019. 

 Presentació Camps de de treball internacional a l’estació jove de Girona, febrer 2019. 

 Xerrada de cooperació a l’Escola Madreny de Vilablareix, abril i setembre de 2019. 

 Xerrada de cooperació a l’Institut de Cassà de la Selva, abril 2019. 

 Diferents concerts a la ciutat de Bobo-Dioulasso amb el disc commemoratiu del 30 aniversari 

de la Convenció del drets dels infants, 2019. 

 Debat sobre els drets dels infants a l’Àfrica pel 30 aniversari de la Convenció dels Drets dels 

Infants, Catalunya i Burkina Faso, desembre 2019. 

 Presentació documental Positivo, Catalunya i Moçambic, setembre 2019. 

 Presentació documental Altres Vides al Museu del Cinema, 2019. 



 

       

   

 

Organitzem un viatge a Burkina Faso 

per Setmana Santa del 2019: 
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Per aquest 2019 encetem el 

Projecte Tag Pek, teràpia assistida 

amb gossos, a diferents escoles i 

instituts de la província de  Girona 

 

 

 

 



 

       

   

 

CONCEPTE INGRESSOS 

PREVISTOS 

Donacions 5.000 € 

Subvencions    70.000 € 

Aportació socis                                           15.000 € 

Crowdfounding 4.000 € 

Venda objectes solidaris 2.000 € 

Recaptació Festivals Solidaris                                      3.000 € 

NouSol Trips, viatges solidaris i voluntariats 30.000 € 

TOTAL 129.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

CONCEPTE DESPESES PREVISTES 

Funcionament 6.000 € 

Despeses indirectes 1.000 € 

Partida Projecte Goig 8.000 € 

Partida Projecte Enxarxa’t 20.000 € 

Partida Projecte Baobab 1.000 € 

Partida Projecte Kaolack 2.000 € 

Partida Projecte Reforçat 20.000 € 

Partida Projecte Sausapor 3.000 € 

Partida Projecte Guelmim 10.000 € 

Partida Projecte Recoop Nepal 5.000 € 

Partida Projecte Baan Saan Rak 4.000 € 

Partida Projecte Bobo Dioulasso 45.000 € 

Partida Projecte audiovisual Altres Vides 3.000 € 

TOTAL 128.000 € 

 


