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L’any 2020 ha sigut un any que canviarà el curs de la història. Al gener
arribaven notícies llunyanes de la Xina sobre la Covid-19 però ningú li
va donar importància. Setmanes més tard els països anaven tancant
les seves fronteres de forma sistemàtica, retallant drets individuals i
col·lectius. Hem pogut comprovar com el sistema capitalista ha arribat
gairebé al col·lapse per l’aturada mundial de les estructures de
producció i de la industria del turisme. Aquest sistema no ha sigut
capaç de donar una resposta solidaria i ètica a la pandèmia i milers de
persones s’ha vist abocades a l’extrema pobresa.
L’altre cara de la moneda ha sigut com la societat civil s’ha auto
organitzat per donar una solució a les necessitats socials i sanitàries.
Tanmateix de com el decreixement es comença a contemplar en el
imaginari col·lectiu i de com les ciutats han sigut llocs pocs amables
durant l’estat d’alarma.
Desitgem que aquest nou escenari ajudi a introduir els canvis que el nostre planeta necessita de
forma urgent.
A causa de la greu crisis hem patit una davallada de sòcies important, gairebé la meitat s’han donat
de baixa. Hem hagut d’aturar els programes de voluntariat internacional i els viatges ètics i
solidaris, una de les fonts de finançament més important de l’entitat. Tot i així vam decidir no fer
cap regulació de la plantilla, ni utilitzar els mecanismes dels ERO. Vam demanar avançaments de
subvencions a COOP57 i vam fet fixe a la major part de la plantilla.
Tot i la davallada d’ingressos propis, els projectes i actuacions no s’han aturat i estem molt
orgullosos de les tasques desenvolupades per l’entitat durant aquest 2020. A Salt i Girona el
Projecte Reforça’t ha continuat donant servei als infants, joves i les seves famílies. Les primeres
setmanes de confinament de forma telemàtica i llavors quan els serveis amb infants i joves en
situació de vulnerabilitat es van declarar imprescindibles, de forma presencial però amb un
aforament més reduït.
A Burkina Faso els mesos més durs de la pandèmia el govern va obligar a tancar el Centre de dia i
d’urgència per a infants i joves en situació de carrer, tot i així els professionals del Centre van sortir
a treballar al carrer per donar cobertura al col·lectiu.
A Tailàndia la Casa d’acollida de Baan Saan Rak ha continuat amb els seu funcionament ordinari
amb els 23 infats i joves acollits.
Malauradament els altres projectes de cooperació internacional els hem hagut d’aturar per la
impossibilitat de portar voluntàries, la força dels nostres projectes. Deixem aquest any 2020 molt
contents per la gran tasca realitzada, i encetem el 2021 amb ganes de seguir creant projectes que
ajudin al desenvolupament dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. Moltes gràcies a totes,
cooperants, voluntàries, sòcies i col·laboradores.
Desitgem comptar amb totes vosaltres aquest 2021.

NOUSOL
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ
La nostra missió és l'apoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de
l'educació, les arts, del lleure i de l'acompanyament i el lliurament d'eines i coneixements per
adquirir habilitats toves.
VISIÓ
La visió de NouSol és aconseguir ser una organització referent en la innovació social i en el treball
en xarxa duen a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis
substancials en les persones i organitzacions amb les que treballem.
VALORS
Igualtat: assumim que totes les persones són lliures i iguals en dignitat i drets, independentment
del seu lloc de naixement, idioma, sexe, gènere, tendència sexual, religió, color de pell, pensament
polític i de qualsevol altra circumstància o condició. Per això arbitrem mesures de discriminació
positiva per garantir que aquesta igualtat es compleixi.
1.1. Mesures de discriminació positiva que l'entitat aplica en el desenvolupament de la seva
gestió:
1.1.1. 70% persones contractades per l'Organització seran dones.
1.1.2. 70% persones integrants de la junta seran dones.
1.1.3. 30% persones contractades per l'Organització seran migrants o descendents de
primera generació de persones migrants.
1.2. Mesures que afavoreixen la igualtat que l'entitat adopta en els processos de contractació:
1.2.1. En cada procés de contractació s'han de sol·licitar currículum sense foto, sense data
de naixement i sense expressió de l'estat civil.
1.2.2. Cada persona contractada subscriurà una acta on es comprometrà a realitzar la seva
tasca i a relacionar-se amb les persones participants i amb qui comparteix el treball d'una
manera respectuosa, exempta de tot tipus de violència i discriminació, assenyalant
expressament el compromís de l'entitat en la lluita contra l'assetjament sexual, i la
discriminació per raó de gènere i/o raça.
1.2.3. Cada persona que tingui un contracte de Treball amb l'organització serà informada,
sota signatura d'acta, sobre la missió, visió i valors de l'entitat, especialment pel que diu
relació amb el seu enfocament feminista, decolonial, intercultural i de drets humans, per tal
que incorpori aquests valors en la tasca per a la qual se li ha contractat.
1.3. Mesures que afavoreixen la igualtat que l'entitat adopta en el desenvolupament de la seva
tasca:
1.3.1. Tots els documents que l'organització confecciona estan redactats en llenguatge no
sexista.
1.3.2. Totes les imatges, vídeos, referències i textos que l'organització utilitza per acomplir
amb la seva comesa estan exemptes d'estereotips, i/o s'evidencien quan els contenen.

Dignitat: ens assisteix el convenciment que totes les
persones són titulars de drets, tenint com a referent
tots els tractats internacionals sobre Drets Humans i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 promoguts per Nacions Unides.
Transparència: desenvolupem els projectes i
programes de forma ètica i transparent. Fem rendició
de comptes a usuaris, voluntaris i donants.
Interculturalitat: Respecte per totes les cultures i els
sabers situats.
Treball en xarxa: Promoure el treball col·laboratiu
amb els diferents agents socials del territori,
estenent el teixit associatiu i comunitari.
Protecció del medi ambient: totes i cadascuna de les
intervencions que l’entitat realitza procuren no
contaminar, dins les seves possibilitats, i reduir la
seva petjada de carboni. Per tal motiu, només utilitza
paper i tints de Impressora reciclades, prefereix l’ús
de tecnologies de la informació al lliurament de
documents, realitza les compris a cooperatives locals
i en botigues de segona mà, quan això és possible,
prefereix utilitzar productes de proximitat , reutilitza
paper, recicla, i diposita els residus no domèstics
adequadament a la deixalleria.
Bio-economia: NouSol creu en la gestió des de la sostenibilitat, per tal motiu utilitza Banca Ètica,
subscriu contractes de subministrament de béns i serveis bàsics i d’assegurances amb cooperatives de
consum, i forma part d’una cooperativa de crèdit i d’una xarxa d’economia solidària.

Àmbits d'actuació

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.
Organitza Camps de Treball

Realitza tot tipus de

voluntari i social com també

productes audiovisuals per

Viatges ètics i responsables,

desenvolupar programes de

culturals i educatius per tal

sensibilització. En la realització

d’apropar altres realitats i donar

de projectes audiovisuals fa

a conèixer el treball que

partícips als protagonistes

realitzen associacions locals

com una eina de formació i

d’arreu del món. Voluntariat i

apoderament. També serviran

Turisme responsable, sense ànim

per apropar altres realitats i

de lucre i que reverteix en

donar a conèixer el treball que

col·lectius locals que treballen

realitzen associacions locals

per la millora de la comunitat.

d’arreu del món.

Treballa a Catalunya en
xarxa amb associacions i
organismes locals en
programes socioeducatius
per la inclusió i el
desenvolupament de
persones o col·lectius en
situació de vulnerabilitat.

Organigrama

Presidenta: Maria Pilar Beltrán Rivelles
Secretaria: Laia Sancho Garcia
Tresorera: Lucía Gaete Uribe
Vocal: Mohamed Chriyaa Alami
Vocal: Adrià Ramos Santos
Coordinadora Associació NouSol: Laia Sancho Garcia
Coordinador NouSol ONG: Joel López Beltran
Coordinadora NouSol Trips: Laia Sancho Garcia
Coordinador NouSol Films: Joel López Beltran

ASSOCIACIÓ NOUSOL, PROGRAMES
SOCIOEDUCATIUS A CATALUNYA
PROJECTE REFORÇA'T

80
PARTICIPANTS
DE 8 A 16
ANYS

El projecte Reforça’t és un servei que treballa per oferir
una educació integral i transversal. Treballem aspectes
acadèmics, introduïm activitats de caràcter lúdic i
realitzem un treball profund d’educació emocional amb
els infants. És per això que l’incorporació de nous agents
socials esdevenen claus per poder seguir incrementant i
desenvolupament satisfactòriament les nostres accions
socioeducatives.
Durant l’any 2020 hem atès un total 80 infants d’entre 8 a
16 anys, i 160 membres d’unitats familiars amb les que
hem realitzat un treball conjunt per realitzar el
seguiment educatiu dels seus fills i filles.
Degut a l’estat d’emergència sanitària provocada pel
covid-19, l’estat de confinament instaurat tres mesos
després de l’inici d’aquesta i les posteriors mesures de
restriccions d’aforament i mobilitat ha afectat
notablement al normal desenvolupament de les activitats
programades. El projecte s’ha reinventat oferint un
servei de seguiment telemàtic i telefònic donant
recolzament educatiu als infants i joves usuaris del servei
durant el període de confinament, així com recolzament
emocional i treballant per proporcionar mitjans
tecnològics a aquelles famílies amb el perfil més
vulnerable a nivell socioeconòmic.

Per assolir-ho hem reforça’t el treball en
xarxa amb els ajuntaments de Girona i Salt,
així com els serveis socials i entitats del
tercer sector d’ambdós municipis. I gràcies a
la feina conjunta entre els centres escolars i
l’equip educatiu del projecte Reforça’t hem
pogut donar continuïtat al seguiment a
molt infants i joves i poder-los atendre
satisfactòriament.
Un cop finalitzat el període de confinament,
es va recuperar el normal funcionament del
projecte, tot i que vam haver de reduir la
ràtio d’infants per grup. Per aquesta raó, el
número d’infants i joves atesos ha disminuït
lleugerament en comparació amb anys
anteriors.
Com cada any, mitjançant les tutories
mensuals amb els professors i professores
dels infants i joves atesos obtenim la
informació exacta de la seva evolució
acadèmica. Gràcies al treball conjunt
valorem tant les potencialitats com també
incidim en les mancances dels usuaris i
usuàries.

El treball en xarxa establert amb escoles i serveis socials segueix donant uns resultats molt
satisfactoris, ja que, situa a infant i al jove al centre de totes les accions i s’observa una gran millora
tant a l'escola com a casa. A través de les assembles mensuals amb les famílies i les activitats que
s’organitzen es va creant un vincle cada vegada més estret i els familiars milloren la comprensió
sobre el circuit educatiu. En definitiva, tant les famílies com els infants i joves que hem atès donen
molt valor al projecte amb un impacte socioeducatiu molt positiu.
Des del projecte sempre s’ha procurat que l’equip educador hagi estat format per 1
educador/referent amb 1 voluntari/a i 1 practicum de la UDG o de Cicles Formatius de Grau Superior
per cada 5-6 usuaris/es. Aquesta organització ha facilitat la coordinació i interacció entre l’equip i els
usuaris, ajudant així a fer un seguiment més individualitzat i proper. Aquesta organització ha facilitat
la coordinació i interacció entre l’equip i els usuaris, ajudant així a fer un seguiment més
individualitzat i proper.

A l’Espai Segur ens centrem a proporcionar un servei de
qualitat i estable de reforç escolar i d’acompanyament
psicoemocional a infants derivats de serveis i organismes
dedicats a tractar amb famílies víctimes de violència de
gènere, masclista i/o domèstica dels municipis de Girona i
Salt.
Durant l’any 2020 hem atès un total 26 infants d’entre 8 a 16
anys.
Hem treballat en xarxa amb el S.I.E, S.A.S i Serveis Socials de
Salt i Girona els quals tenien infants que necessitaven d’un
recurs estable de reforç escolar on els permetés adquirir uns
hàbits saludables i d’organització de tasques, així com
brindar-los l’oportunitat de sortir del seu àmbit familiar
conflictiu i relacionar-se amb altres infants.
L’equip d’educadors de l’Espai Segur han treballat
intensament per tal d’oferir una educació integral i
transversal. Treballant aspectes acadèmics, introduïnt
activitats de caràcter lúdic i realitzant un treball profund
d’educació emocional amb els infants.
L’avantatge d’haver tingut un espai reduït ha ajudat molt
positivament a crear un clima de confiança, confidencialitat i
seguretat.
Amb això s’aconsegueix que els infants no sentit la pressió d’haver de realitzar un sobreesforç per
integrar-se dins el grup, ja que la seva individualitat es tractada de manera molt curosa i la seva voluntat
d’integració dins el grup es fa de manera natural i paulatina. Els grups han estat formats per 10-12
infants, 1 educadora per grup, 1-2 estudiants en pràctiques de la UDG/CFGS i 1-2 voluntaris/es. Aquesta
organització ha facilitat la coordinació i interacció entre l’equip i els usuaris, ajudant així a fer un
seguiment més individualitzat i propera.
L’equip d’educadors i educadores del projecte ha rebut una formació per part de l’equip professional del
S.I.E: una educadora social i una psicòloga infantil del servei.
La formació ha consistit en la detecció, anàlisi i atenció a infants víctimes directes o indirectes de
situacions de violència de gènere i masclista.
S’han analitzat indicadors, casuístiques concretes i circuits a l’hora de detectar episodis de violència.
Gràcies a aquesta formació hem pogut el·laborar un protocol d’actuació bàsic per atendre a possibles
infants que pugui estar patint episodis concrets de violència i quines passes s’han de seguir per iniciar el
circuit de denúncia de la seva situació i fer el seguiment.

ESPAI CASAL

NouSol ha impulsat l’Espai Casal
de caràcter intercultural i
socioeducatiu. L'objectiu per a
l’any 2020 ha estat promoure la
inclusió,
l’apoderament
d’infants i joves partint de
dinàmiques
lúdic-educatives,
així com reparar els efectes
negatius
que
el
confinament/COVID-19
ha
deixat al seu pas.
Hem proporcionant un servei de
reforç escolar, d’oci, lleure i
d'apropament cultural amb la
població propera a la frontera
entre els barris limítrofs dels
municipis de Salt i Girona.
A l’espai casal han pogut assistir
aquells infants i joves que es
trobaven en una situació de risc
social i vulnerabilitat en alguns
dels àmbits vitals de la vida
quotidiana, en tant com infants i
joves
amb
necessitats
educatives especials.
Durant l’any 2020 hem atès un
total 49 infants d’entre 8 a 16
anys i hem treballat en xarxa
amb diferents entitats,
centres escolars i serveis del territori de Girona i Salt, per tal de facilitar el treball i coordinació dels
diversos agents socials i millorar el dia a dia dels infants i joves atesos. A l’espai casal hem treballat la
interacció amb l'entorn i les relacions socials a través d’activitats de caire lúdic-educatius com els tallers
i dinàmiques grupals relacionades amb l’educació emocional, treball cooperatiu i fomentant la
participació activa dels infants i joves a les diferents activitats del municipi.
Hem fomentat la inclusió a través de jocs i dinàmiques tant amb els infants com amb els joves. La gran
majoria de les activitats de caire lúdic que duem a terme estan relacionades amb el coneixement i
reconeixement de la diversitat social i el respecte envers el nostre entorn.
Els infants i joves amb diversitat funcional o amb vulnerabilitat social hem fet un seguiment exhaustiu i
hem treballat intensament amb les famílies per millorar la situació. Hem adaptat el material educatiu
de manera adient i acord a les seves necessitats. De tal manera amb els jocs i dinàmiques a les seves
capacitats.

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

21
PARTICIPANTS
DE 8 A 16
ANYS

NouSol va iniciar un nou projecte de sensibilització marcat pels càntics i balls dels nens i nenes de la
ciutat de Girona. Aquest projecte ha posat com a eix central la dignitat dels infants sense distinció de cap
mena i, a partir d’aquí, s’ha articulat tota una sèrie d’accions de caire musical que ha servit com a
plataforma de reivindicació social i germanor entre comunitats.
Durant l’any 2020 han participat un total de 21 infants d’entre 8 a 16 anys
La finalitat del projecte ha esdevingut bidireccional:
Per una banda, s’ha volgut sensibilitzar i donar a conèixer a la població catalana, com viuen altres
cultures a partir de la dansa i el cant.
Per una altra banda, s’ha volgut treballar per l’apropament cultural de la cultura catalana als infants
nouvinguts i els infants nascuts a Catalunya i que provenen de tradicions culturals heretades dels seus
progenitors que han realitzat el procés migratori a Catalunya.
Per aquest projecte hem cregut fermament en el poder transformador de la música i com aquesta pot
ser utilitzada per realitzar un treball excel·lent a nivell d’interacció social, reivindicatiu i d’apropament
cultural . Mitjançant el treball col·laboratiu i cooperatiu dels infants i els diferents agents socials es pot
crear un vincle emocional que esdevindria en un enfortiment del propi teixit social.
Degut a l’estat d’emergència sanitària i les restriccions de mobilitat vam readaptar algunes de les
sessions presencials programades en format vídeo, ja que les persones amb qui ens vam enxarxar per a
poder realitzar activitats presencials no es podien desplaçar entre municipis.
Tot i que el format presencial era preferible al telemàtic, els infants que van ser receptors d’aquestes
sessions van poder connectar amb infants de Guinea Konakry a través de l’aprenentatge del ball típic del
país: el “Dudunba”. Un cop après el ball van fer el retorn als infants de Guinea i es va poder aconseguir
així un diàleg transfronterer.

El Projecte ARRELA'T de caràcter socioeducatiu i comunitari ha
treballat amb les famílies d’entre els dos municipis de Salt i
Girona, proporcionant un servei de qualitat i estable en diferents
àmbits: escolar, comunitari i d'acompanyament familiar. L'objectiu
és facilitar l'arrelament social de les famílies i els seus infants
partint de dinàmiques, treballant a partir de projectes educatius,
fent reforç escolar, promovent el treball amb família i duent a
terme dinàmiques de sensibilització i d'educació emocional pels
progenitors dels menors.
Durant l’any 2020 han participat un total de 65 persones, entre
adults i infants.
Al llarg de l’any s'han impulsat dinàmiques d'oci, de lleure, per
potenciar la motivació dels infants i les famílies perquè continuïn
estudiant, fomentant l'aprenentatge conjunt i desenvolupant
actituds de col•laboració mútua. S’han realitzat Es portaran a
terme xerrades diverses, activitats de coneixement de l’entorn,
sortides diverses en diferents espais d'oci i cultura, activitats de
gastronòmia intercultural i participat en diferents activitats dels
barris de Girona i Salt.

El projecte Apodera’t de caràcter socioeducatiu va néixer amb el
propòsit de realitzar tot tipus de formacions per adults, que els ajudin
a adquirir altres tipus d'eines i habilitats pel seu desenvolupament
personal. Atenem les principals demandes socials i oferim un ventall
d’activitats que s’ajustin a les necessitats reals de les persones.
Durant l’any 2020 han participat un total de 15 persones adultes i la
demanda més sol·licitada va ser l’aprenentatge de la llengua catalana.
S’ha treballat per dotar d’eines d’adquisició de competències
lingüístiques en llengua catalana i d’assoliment de coneixement
cultural català a persones joves i adultes sense distinció d’origen per a
contribuir a la seva plena inclusió en els diferents àmbits de la vida
quotidiana.
El projecte Apodera’t treballa des d’una vessant integradora i
promocionadora en persones en situació de cerca de llocs de treball,
formatives i d’interacció social.

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 2019 s’han realitzat 3 sortides, 2 llargues i una
curta. Itàlia, Andorra i la fira de Breda. Els usuaris venen
derivats dels diferents serveis que treballen amb aquest
col·lectiu.

SORTIDA A
PISA I
FLORÈNCIA,
ITÀLIA

PROJECTE AGÈNCIA

Durant els mesos de juliol i agost de
l'any 2020 es va dur a terme el
projecte “Agència”, que és un
programa de formació i reflexió
dirigit
exclusivament
a
noies
migrants menors d'edat sense
referents.
El
projecte
pretén
fomentar la seva "agència" lliurantlos coneixement i promovent la
reflexió sobre diferents temàtiques,
amb una perspectiva de gènere,
feminista, intercultural, *decolonial i
de drets humans.
A través de converses, activitats
lúdiques i tallers, es va crear un espai
íntim que va mostrar a les joves
participants aspectes de la migració
que no tenen a veure amb la
satisfacció de necessitats bàsiques
immediates,
sinó
amb
les
possibilitats que Catalunya atorga a
les dones a partir del reconeixement
i respecte dels drets humans,
especialment pel que fa a la llibertat
per a dissenyar lliurement un pla de
vida exempt de violències físiques,
culturals i/o religioses.
Després
d'un
intens
treball
introspectiu,
les
10
joves
participants van acabar el programa
sentint-se en una nova posició
derivada de la pròpia consciència de
ser una persona lliure, la qual cosa
els
va
permetre
sentir-se
propietàries del seu futur, lliures de
negar-se a una imposició que no
comparteixin, i preparades per a
mantenir relacions amoroses i/o
sexuals lliurement consentides, amb
seguretat i sense violències de cap
mena

10 JOVES
PARTICIPANTS

NOUSOL ONG, PROJECTES DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PROJECTE CENTRE DE DIA I D’URGENCIA PER A INFANTS I JOVES
EN SITUACIÓ DE CARRER DE BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO

287 usuaris, infants i joves en situació de
carrer, han passat pel Centre Tié durant tot
l’any 2020.
El 100% té els seus drets humans fonamentals
vulnerats:
Salut: el 100% dels nens i adolescents
avaluats a la consulta mèdica realitzada al
Centre de dia Tié presenten malnutrició i
tenen paràsits intestinals, el 90% presenten
infeccions de la pell relacionada amb la
manca d'higiene personal. El 15% no han
rebut mai una atenció sanitària i la resta
han tingut una o dues visites en tota la seva
vida. El 57% consumeixen, de manera
habitual i des d’edats primerenques,
substàncies com la cola, l’alcohol, el
cànnabis i tabac.
Educació: el 13% no ha rebut mai cap tipus
d’educació. El 67% no saben llegir ni
escriure, i el 58% no té cap noció de la
llengua francesa, llengua vehicular entre les
diferents ètnies.
Alimentació: el 100% no realitza els tres
àpats diaris, i per conseqüència no rep els
nutrients
necessaris
pel
seu
desenvolupament.
Identitat: el 100% està indocumentat. Si
que alguns tenen registre de naixement,
però cap el té en el seu poder, ni compten
amb el document d’identitat.
·Habitatge: el 100% es troba en situació de
carrer.
Vida familiar: el 100% té vulnerat el dret a
la vida familiar.

287
PARTICIPANTS
ENTRE
INFANTS I
JOVES
59 usuaris nous registrats durant l’any 2020 a la base
de dades del Centre Tié.
L’any 2020 van ser acollits al Centre de dia Tié, 31 infants
i joves, 3 dels quals immigrants en procés de reton als
seus respectius països. S’ha treballat en xarxa amb el
Ministeri d’Acció Social de Burkina Faso, Creu Roja i
ACHNUR. Els usuaris d’altres països són, 2 de Mali i 1 de
Togo. Mentre aquests infants i joves immigrants han
estat acollits al centre, se’ls ha proporcionat un total de
138 àpats que han estat finançats, en la seva totalitat,
per les organitzacions anteriorment esmentades.

·Més de la meitat d’aquests nous ingressos
corresponen a les edats compreses entre els 11 i
13 anys i entre els 15 i 17 anys, amb un 25,42%
del total en totes dues franges.
·54 dels 59 nous usuaris són de nacionalitat
burkinesa i la resta provenen de països veïns com
Costa d’Ivori, Mali, Nigèria o Togo. Entre aquests
infants i joves trobem procedència de 14 ètnies
diferents, amb predomini dels Mossi (39%)
·El 73% no sap llegir ni escriure. El 66% no
domina el francès.
·El 100% dels joves i infants han patit violència
domèstica i comunitària i més de la meitat també
n’han patit a l’escola.
·El 50% no ha visitat mai el metge i el 32% te
problemes d'addiccions amb l’alcohol, el tabac o
la cola.
·Només hi ha 4 usuaris catòlics i 1 de protestant.
El 91,52% és musulmà.

Durant el 2020 aquest va ser el personal local
pel funcionament del projecte:
·Educador social, responsable del centre,
Theopile Sawadogo.
·Educador social especialitzat, Herman KY.
·Educador referent, antic usuari del Centre
Tié, Theopile Palenfo.
·Vigilant del centre, Millogo Soungalo.
·Vigilant del Centre, Martin Sawadogo.
Aquest va ser el personal expatriat pel
funcionament del projecte:
·Coordinador expatriat, Joel López.
·Tècnica de projectes expatriada, Natàlia
Castro.
Hi han participat com a voluntàries expatriades
en el projecte:
·Clown.
·Monitora.
Tècnica de projectes en pràctiques

Les causes més comunes que han portat als joves i infants a viure en situació de carrer són els
desacords familiars, la violència en diferents entorns, la pobresa familiar i les influències
d’amics i/o familiars.

PROJECTE DE L'EXCLUSIÓ A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I JOVES
EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DE BOBO-DIOULASSO

El projecte vol aconseguir la inclusió social
d'infants i joves en situació de carrer a través
d'un programa de reinserció familiar i social on
cinc infants o joves en situació de carrer seran
acollits al Centre d’acollida de tres a sis mesos.
Els infants seran escolaritzats i els joves seran
inscrits en una escola d'oficis o faran pràctiques
en una empresa. Al mateix temps es treballarà
amb la família per preparar el retorn de l'infant o
el jove. Es farà un estudi socioeconòmic de cada
una d'elles i un pla per crear o ampliar els seus
negocis,
intentant
sobretot
apoderar
econòmicament a les dones dels nuclis familiars

per tal que aconsegueixin millorar la seva
situació econòmica i puguin mantenir amb
solvència el seu fill. Això serà possible amb la
concessió de microcrèdits sense interessos i
pagant quotes adaptades a la seva realitat
econòmica.
Després del retorn es farà un seguiment continu
tant del retorn familiar com del negoci creat o
ampliat. Aquest programa es pretén realitzar
dues vegades durant aquest 2021 per tal que
deu infants o joves tinguin la possibilitat de
sortir de la situació de carrer i puguin gaudir
plenament del dret a viure en família.

El projecte xarxa d'associacions locals que
treballen per la protecció dels drets dels infants a
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, ha constituït una
federació d'organitzacions locals, formada per 9
entitats, que treballen per la protecció dels drets
de la infància amb l’objectiu d’aprofitar sinergies,
generar espais d’acció i coordinació entre les
organitzacions i poder ser a la llarga l'actor de
referència de la regió.

BAAN SAAN RAK, TAILÀNDIA

30
PARTICIPANTS
ENTRE 6 I 20
ANYS

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. Han participat 8 voluntàries
provinents de Catalunya.

GUELMIM, MARROC

El projecte Guelmim tenia prevista la participació d'alumnes de l'Institut del Vallvera de Salt just
en el moment de començar la pandèmia. Malauradament, vam haver d'anul·lar totes les
activitats previstes i anul·lar el Camp de treball estiuenc que realitzàvem cada any en aquesta
localitat del Marroc.

NouSol dona suport econòmicament i treballa amb
xarxa amb 'Tierra de Paz' una Fundació que es
dedica a l'enfortiment de la pau, les accions pel
clima, els drets humans i els drets de l'infant. Des
de 2015, treballen al costat de comunitats
d'Amèrica, Àfrica, Europa, Oceania i Àsia; en més de
25 països de tot el món. És una organització
internacional formada per un grup d'emprenedors
socials joves que units a la visió d'un món
intercultural, just, sostenible i pacífic han creat
aquesta organització per anar aconseguint
objectius concrets que es troben alineats amb els
ODS de l'Agenda 2030 del Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament, millorant la
qualitat de vida de les presents i futures
generacions. Creen, financen i executen programes
i projectes educatius per a desenvolupar accions
d'impacte socioeconòmic ètnic-cultural-ambientaltecnològic positiu i sostenible.
Els seus principals projectes socioeducatius són:
Kadiamor Senegal (SENEGAL), Aminda Social
(ESPANYA), Tiela Ri Pa (COLÒMBIA), Friends of
Singla (NEPAL), Etnoludoteca Nah Baaxal
(GUATEMALA), International Peace Artist Group
(Índia) i Assistència Humanitària & Acció pel Clima
(ARGENTINA).

Aquest any hem continuat amb el projecte
Conakry, a Guinea Conakry, i el projecte ha
tingut dues etapes:
1ª - FORMACIÓ INTEGRAL EN DANSES I
MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA AMB
EL BALLET DE LA COMUNA DE MATAM.
2ª.
TREBALL
COOPERATIU
D'INTERCANVI CULTURAL.

I

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.

ACTIVITATS 2020

FEBRER:
ENTREVISTA A PROGRAMA RADIO 'SUMANDO ESFUERZOS'
PRESENTACIÓ ESTADES SOLIDÀRIES A GIRONA
PASE DOCUMENTAL 18+1 CINEMA TRUFFAUT, PRESENTACIÓ A
CÀRREC DE NOUSOL

MARÇ:
CONCERT ESPAI MARFÀ, ANUL.LAT PEL COVID-19

MAIG
ENTREVISTA A XARXANET

PREVISSIÓ ACTIVITATS 2021

·

PRESENTACIÓ PEL LÍCULA, DINS DEL CICLE CINEMA I SOLIDARITAT
DE GIRONA, AL CINEMA TRUFFAUT.
ENTREVISTA A XARXANET DEL PROJECTE BOBO-DIOULASSO.

ACTE COMMEMORATIU DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS
INFANTS.
PRESENTACIÓ I XERRADA DE L'EXPOSICIÓ SOMINS DE CARRER
A CÀRREC DE LA PERIODISTA ELIA BORRAS.

PREVISIÓ PRESSUPOST 2021

INGRESSOS I DESPESES 2021

CONCEPTE INGRESSOS PREVISTOS

Donacions 8.000
Subvencions

€
12.000 €

100.000

Aportació sòcies
Crowdfounding

€

10.000

€

Venda objectes solidaris 12.000

€

TOTAL 142.000 €
CONCEPTE DESPESES PREVISTES

Funcionament 7.000

€

€
5.000 €

Despeses indirectes 5.000
Partida Projecte Goig

Partida Projecte Apodera’t 10.000
Partida Projecte Em Construeixo

€

20.000

€

Partida Projecte Reforçat, Espai Casal, Espai Segur

25.000

Partida Projecte Agència I, II, i per a Totes 25.000
Partida Projecte Kaolack 2.000

€

€
40.000 €

Partida Projecte Baan Saan Rak 1.000
Partida Projecte Bobo Dioulasso

TOTAL 140.000 €

€

€

MEMÒRIA ECONÒMICA 2020

