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1. Introducció 
 

Des que era petit, quan el meu pare viatjava a països com Guinea Conakry, 

Filipines o Bangladesh per raons de feina, marxava de casa carregat de roba, 

medicines i joguines que li donàvem perquè els hi regalés als nens dels orfenats o 

de la Creu Roja d’aquests països. En tornar del viatge, només arribar a casa, 

després d’abraçar-nos amb totes les seves forces, ens explicava la satisfacció i 

l’orgull que sentia envers nosaltres en veure a aquells infants jugar amb les nostres 

joguines. El meu germà Josep Anton i jo, acompanyats de la feliç mirada de la 

nostra mare, l’escoltàvem atents pensant que algun dia seríem nosaltres els que 

portaríem les medicines, la roba i les joguines allà i així podríem veure les rialles 

dels nens que el pare ens descrivia. Ell deia que amb una simple pilota de futbol 

els nens s’emocionaven com si aquesta tingués un valor incalculable. Bé, per 

nosaltres era una simple pilota de futbol entre d’altres tres o quatre que teníem a 

l’armari, mentre que per ells era una raó per jugar, per riure, per passar temps amb 

els amics i per gaudir. Era una raó per ser, oblidar-se dels problemes que els 

envoltaven i optar per ser feliços.  

 

 

 

 

 

A més, cada Nadal, abans de l’arribada dels Reis Mags, triàvem joguines i peluixos 

per regalar als nens que ho necessitaven i els portàvem a un punt de recollida. La 

mare ficava l’excusa que com més joguines donéssim, més regals ens portarien 

els reis. La part emocionant de la història, resulta ser que quan ja en vam saber la 

veritat sobre els Reis Mags, encara seguíem regalant les joguines i jocs que 

crèiem que farien més feliços a altres nens que a nosaltres mateixos.  

El meu pare amb nens de Filipines i Guinea Conakry als que els havia portat roba i joguines.  
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Per petits costums com aquests he tingut la sort de fer-me gran amb uns molt bons 

valors i amb moltes ganes de millorar el món. Des de petit, era conscient que no 

tots els infants del món tenien la mateixa sort que jo, i la meva forma d’intentar 

arreglar-ho era regalar-los joguines que tenien un valor especial per a mi, i 

desitjava que també en tingués pel futur nen que hi jugués. Tot i no conèixer als 

nens que havia ajudat, en veure les fotografies del pare, el meu cor s’inflava com si 

es tractés d’un globus.  

Jo crec, doncs, que per records com aquests volia aprofitar l’oportunitat del Treball 

de Recerca, un Treball en què m’endinso en un tema que m’apassiona i al que 

molta gent hi dedica la seva pròpia vida, per canviar la vida d’algú més necessitat.  

Vivim en un món ple d’injustícies, entre elles, les desigualtats socials. Vivim en un 

món en què en molts casos, qui menys injustícies fa és qui més les pateix. Tot i les 

infinites injustícies que ens rodegen, jo crec en un món just. Un món en què tots 

tinguem les mateixes oportunitats de fer els nostres somnis realitat, sempre que les 

vies per aconseguir-ho siguin les correctes. 

Quina culpa té aquell pobre nen que no pot menjar cada dia, o que ha hagut de 

marxar del seu país per conflictes aliens a ell?  

Això no és un món just, on les persones que propicien les guerres estan a casa 

mentre milers de persones que no en tenen cap culpa, es veuen obligades a fugir 

de la seva. Vivim en una humanitat sense humanitat. Vivim en una societat on 

se’ns mostren cada dia imatges de gent que ho està passant malament i no ens 

dignem a fer res per ajudar-los, o com a molt, expressem la nostra pena i llàstima i 

així la nostra consciència es queda tranquil·la.  

Per lluitar contra injustícies com aquestes, la primera idea que vaig tenir consistia a 

fer un voluntariat durant l’estiu amb el meu pare i adequar la part teòrica del treball 

al voltant d’aquesta experiència. Tot i les ganes de viatjar a un altre país a veure 

amb els meus propis ulls com ajudava a persones que necessitaven ser felices, un 

cúmul de factors com el fet de ser menor d’edat o les possibilitats d’infecció en 

segons quins països, van fer que aquesta idea quedés descartada.  

Va ser aleshores quan el meu tutor del Treball de Recerca em va animar a fer un 

projecte gran, no només un simple treball teòric sinó un projecte que fos recordat. 
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Així doncs, va ser a partir d’aleshores quan la idea es va començar a consolidar 

fins a acabar convertint-se en molt més que un Treball de Recerca, havia de fer 

una ONG. Així podria ajudar a aquells països dels quals el meu pare em parlava 

quan era petit, i així faria realitat el somni de succeir el rol del meu pare. La 

dificultat que em transmetia aquest grandiós repte, s’havia acabat convertint en 

pura satisfacció, la qual va molt més enllà del plasmat en aquest treball.  

Amb aquest projecte, a part de l’important objectiu de crear una ONG de veritat i 

ajudar a gent de veritat, també volia entendre com funcionen les ONG i quin lloc 

tenen en la societat d’avui dia. Per comprendre quina funció tenen les ONG en 

l’actualitat és necessari analitzar la història d’aquestes, ja que per entendre el 

present i millorar el futur, és necessari conèixer el passat. A més, amb la creació 

de l’ONG, m’endinso per primer cop en el marc legal de la societat en la que vivim.  

Per tant, ja es pot deduir que aquest treball és gairebé del tot pràctic i, en 

conseqüència, la major part de la teoria es redacta entorn de tots els passos 

seguits durant els últims mesos.  
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2. Les ONG en la societat  
 

Una ONG és una organització no governamental independent i sense ànim de 

lucre que sorgeix arran de les iniciatives civils i populars. Generalment estan 

vinculades a projectes socials, culturals, de desenvolupament o altres que generen 

canvis estructurals en determinats espais, comunitats, regions o països.  

L’ànim de lucre és la realització d’un acte o activitat amb l’objectiu d’obtenir un 

benefici o rendiment individual. Aquest benefici pot ser dels socis, els integrants 

d’una empresa, etc. Una de les característiques de l’empresa, és la presència 

d’una activitat generadora de lucre, per tant, descartem l’opció que una ONG sigui 

una empresa. Així és que quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, ens referim 

a aquelles persones jurídiques que no distribueixen les utilitats o excedents 

obtinguts, ja que el seu desig no és l’enriquiment personal, sinó que contràriament 

persegueix una finalitat social o comunitària. Els rendiments obtinguts en una ONG 

acostumen a ser invertits en la millora dels processos i activitats que enforteixen la 

realització del seu objectiu missional.  

Avui en dia, els valors de la cooperació, la solidaritat , l’ajuda desinteressada i 

l’altruisme, s’acaben atribuint a les ONG, ja que són reconegudes com les 

defensores del tercer sector en els camps del desenvolupament, drets humans, 

acció humanitària, el medi ambient i moltes altres àrees d’actuació pública, des 

dels grans esforços per reconstruir el danyat pel tsunami del 2004 a Indonèsia, 

Tailàndia i Sri Lanka, a la campanya de Make Poverty History1 (fes que la pobresa 

passi a la història) per l’ajuda a reformar el país tant comercialment parlant com en 

el seu desenvolupament per anul·lar el deute. Com aquests dos exemples 

demostren, les ONG són conegudes per dos diferents, però relacionats tipus 

d’activitats: l’oferiment de serveis als més necessitats i l’organització de la política 

legislativa, i per realitzar campanyes en el benefici de la transformació social. Les 

ONG també són actives en un gran ventall d’altres temes com reforçar la 

democràcia, la resolució de conflictes, lluita pels drets humans, preservació 

cultural, activisme mediambiental, anàlisi de polítiques, recerca i proveïment 

d’informació. 
                                                             
1 Make Poetry History: Seguit d’organitzacions de diferents països que actuen juntes per conscienciar al 

món de la pobresa i aconseguir canvis de política dels governs tant a nivell de justícia com comercial.  
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Segons explica el coordinador d’ONG, Carles Serra, durant l’entrevista2 que es va 

realitzar, les ONG existeixen perquè el món és desigual i està mal repartit. De fet, 

ell afirma que mentre hi hagi pobresa, falta de respecte als Drets Humans i guerres 

hi continuaran havent ONG. Tot i això, explica que els governs són els que estan 

obligats a garantir els drets dels seus ciutadans, tot i que en molts de casos si no 

fos per les ONG, no es podrien donar uns serveis mínims a la població que el 

govern hauria de garantir. A més, durant l’entrevista també remarca que les ONG 

són la veu crítica de la societat, les que assenyalen les causes i els culpables de la 

situació del món i que proposen solucions per suavitzar-ho. 

 

 

 

 

 

 

Hi ha molts criteris per classificar les ONG i dintre d’aquests també s’hi poden 

incloure diferents opcions. Un dels criteris que es podria utilitzar pot ser segons la 

seva orientació. Aquí, hi trobem les ONG de caritat, que realitzen activitats 

dirigides a satisfer les necessitats dels pobres com podrien ser la distribució 

                                                             
2 La transcripció de l’entrevista de Carles Serra es pot veure a l’annex A. 

Comparació d’una carretera d’Indonèsia en l’abans i el després del tsunami de 2004 
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d’aliments, roba o medicina, el proveïment d’habitatges, transport, escoles... o 

també poden realitzar activitats de socors durant un rescat. A continuació, hi ha les 

ONG de serveis, que es dediquen a activitats com el proveïment de serveis de 

salut, educació i planificació familiar, és a dir, serveis que haurien d’estar oferts per 

l’Estat. En tercer lloc, hi ha les participatives, que es caracteritzen per dur a terme 

projectes d’autoajuda en comunitats locals on la gent de la zona participa en 

l’execució d’un projecte aportant diners, eines, materials, mà d’obra... i per últim, 

tot i que es podrien incloure tants aparts com es desitgés, podríem dir que s’hi 

troben les ONG de defensa, que treballen per influir sobre un sistema social, 

econòmic o polític amb l’objectiu de promoure una sèrie de canvis, com podrien ser 

els drets dels animals.  

En moltes ocasions, però, una ONG pot englobar diferents tipologies. 

Un altre criteri de classificació podria ser segons l’àrea d’actuació. En aquest, s’hi 

trobarien les ONG de base comunitària, que sorgeixen d’iniciatives populars i 

poden incloure clubs de futbol, organitzacions de veïns o de dones, organitzacions 

religioses... Un altre tipus serien les ONG ciutadanes, que actuen en àmbit local. A 

continuació, ampliant l’àmbit d’actuació, hi ha les nacionals, que com el mateix 

nom indica actuen a escala nacional, tot i que poden estar formades en un país i 

actuar en un altre. I per últim, hi ha les internacionals que són les que treballen en 

diferents països del món. Aquestes acostumen a ser les més conegudes, com les 

famoses Metges Sense Fronteres o UNICEF. 

És molt difícil saber exactament quantes ONG hi ha, però les Nacions Unides van 

estimar que l’any 2000 hi havia unes 35.000 ONG establertes. Tampoc existeixen 

xifres exactes disponibles per la quantitat de recursos que les ONG reben d’ajuda, 

contractes i donacions privades, tot i que l’any 2004 es va estimar que les ONG 

eren responsables de 23 bilions de dòlars d’ajuda en total.  

El món de les ONG conté una gran varietat d’etiquetes. Mentre el terme ONG és 

molt utilitzat, també hi ha molts termes que s’associen a aquest com les 

organitzacions sense profit, de voluntariat o de societat civil. Cal tenir present, 

doncs, que en molts casos l’ús de diferents expressions no segueixen una rigorosa 

anàlisi, sinó que són conseqüència de les diferents cultures i històries de les quals 

han nascut les ONG. Per exemple, “non-profit organisation” s’utilitza normalment a 
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EEUU, on el mercat és el centre de tot i on les organitzacions ciutadanes són 

recompensades amb ajudes fiscals si demostren que no són comercials per 

treure’n un benefici. En canvi, a Anglaterra se’n fa un major ús de “voluntary 

organisation” o “charity”, seguint una tradició en què el voluntariat ha estat 

acompanyat de valors cristians i el desenvolupament de la “charity law”. A més, al 

Regne Unit per determinar si una organització és caritativa, també es té en compte 

si és una organització política o apolítica, com per exemple, mentre permeten a 

Oxfam3 se li permet ser una “charity” registrada a causa del seu focus humanitari, 

Amnesty International4 no ho és, ja que la “Charity Comission” la considera més 

política.  

Finalment, l’acrònim ONG acostuma a utilitzar-se pel treball pel desenvolupament, 

des que el seu origen roman a la formació de les Nacions Unides l’any 1945 quan 

la designació “organització no governamental” s’atorgava a certes organitzacions 

no estatals a les quals s’acudia per les activitats de les Nacions Unides.  

Es podria dir que la feina de les ONG es pot analitzar així formant-se de tres rols: 

El primer consisteix en la mobilització de recursos per proveir béns i serveis a les 

persones que els necessiten. L’entrega de serveis realitzada per les ONG compren 

molts camps diferents, com per exemple la salut, agricultura, ajuda 

d’emergències... Aquest rol ha augmentat a mesura que les ONG d’una banda han 

anat sent subvencionades pels governs i d’altra per l’augment dels desastres 

naturals i antropològics en els quals es requereix assistència humanitària. 

El segon tracta de la inspiració que transmeten les ONG per promoure la 

transformació social, conscienciació que acostumen a realitzar individuals o petits 

col·lectius locals sensibilitzant tant a la ciutadania com a les institucions.  

El tercer reflecteix la tendència a l’augment de les ONG a col·laborar amb el 

govern i el sector privat per realitzar iniciatives per millorar la societat, així formant 

una relació simbiòtica entre ambdós costats. 

  

                                                             
3 Oxfam és una ONG del Regne Unit que promou el desenvolupament i la lluita contra la pobresa i la fam 

als països d’arreu del món.  
4 Amnesty International és una associació internacional que treballa per la defens dels drets humans 

arreu del món. L’any 1977 va guanyar el Premi Nobel de la Pau. 
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2.1 La societat en els seus orígens egoistes.  
 

Segons explica Jordi Raich en el seu llibre El Espejo Humanitario, l’any 1956 hi 

havia mil ONG al planeta. Avui en dia, n’hi ha més de deu mil només a Espanya, 

que donen ocupació a 400.000 empleats i han guanyat un pes en l’economia 

nacional parlant del tercer sector. Més de dos milions d’espanyols col·laboren en 

algun grup de caritat. Tot i això, Jordi assegura que la gran majoria d’aquestes 

ONG s’haurien d’anomenar ONGG (Organitzacions No Governamentals-

Governamentals), ja que el nombre d’ONG veritablement independents, amb socis 

suficients per sobreviure sense diners oficials és molt reduït. 

Tot i això, Raich assegura que les raons humanitàries no sempre han tingut un 

fons solidari, sinó que més bé s’ha utilitzat per justificar la coacció i la violència.  

Al segle XIX, els anglesos cremaven vaixells d’estrangers carregats d’esclaus en 

nom dels principis morals contra el tràfic de persones. Diverses nacions europees 

van enviar tropes a missions piadoses per posar fi a les matances de cristians a la 

guerra de la Independència grega i als assassinats de maronites5 al Líban.  

Totes aquestes accions que en principi semblen tan solidàries, tenien un rerefons. 

Anglaterra volia consolidar el seu lideratge en el comerç marítim, Rússia desitjava 

debilitar a Turquia a Grècia i França intentava enfortir la seva posició per 

neutralitzar el domini de Londres al Líban. 

D’aquest petit relat històric, en queda la conclusió que la solidaritat no ha estat 

sempre usada per al bé comú, sinó que com s’ha pogut veure, en moltes ocasions 

s’utilitzava com a camuflatge per actuar pel propi bé.  

Al segle XXI, els polítics es van adonar que l’assistència a problemes del tercer 

món gestionada directament per ells resultava molt més costosa i menys eficaç 

que la proporcionada per les ONG, més petites, flexibles i dirigides per voluntaris 

amb bona fe i admiració entre la ciutadania. En conseqüència, els governs i 

organismes públics van començar a subcontractar la compassió mitjançant 

subvencions a les societats no governamentals. Aquesta nova tendència va 

                                                             
5  MARONITA: Membre d’una comunitat cristiana establerta al Líban a causa de persecucions 
ideològiques que està unida a l’església romana tot i tenir un patriarca.  
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facilitar el boom solidari que ha experimentat la societat civil, on s’ha anat veient el 

creixement del nombre d’ONG.  

Des de l’antiguitat, doncs, la solidaritat ha estat un negoci rodó per l’Estat. Camufla 

els interessos estratègics en els països pobres, incentiva l’economia nacional i 

dona un toc altruista i compromès que s’acaba traduint en vots. Encara més, 

elimina el potencial transgressor del moviment humanitari com un corrent social i 

civil en integrar-lo en l’agenda política i manipular-lo en benefici propi. 

 

2.2 La història de les ONG 
 

La història de les ONG no està gaire definida, per això, l’única manera d’explicar-la 

és reconstruint una cronologia de fets històrics en els quals les organitzacions han 

jugat un paper rellevant. 

Durant el segle XVIII, ordes religiosos, grups de missioners, associacions de 

mercaders i societats científiques, molts dels quals encara segueixen actius avui 

en dia, van estar realitzant activitats pels diferents continents.  

Mentre la gran majoria d’associacions formades al voltant de la dècada del 1830 es 

van dissoldre al cap de poc temps, la Societat Britànica en Contra de l’Esclavitud, 

establerta l’any 1839, ha sobreviscut fins a l’actualitat amb el nom d’ Anti-Slavery 

International així resultant ser l’organització internacional pels drets humans més 

antiga del món. L’any següent, es va reunir la Convenció Mundial contra 

l’Esclavitud que va provocar la mobilització internacional per acabar amb el comerç 

d’esclaus. 

Durant aquella època, eren grups de persones qui lluitaven per canviar la societat, 

tot i que també es troben excepcions com la del suís Henri Dunant, un home que 

després de presenciar la Batalla de Solferino el 24 de juny de 1859 a Itàlia, es va 

mobilitzar per fundar, l’any 1863, el moviment de la Creu Roja per proporcionar una 

assistència neutral als ferits durant el conflicte, seguint el seu lema “Tots germans”. 
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Tot seguit, en el període entre la dècada el 1870 i la I Guerra Mundial, hi va haver 

un massiu creixement en el nombre d’organitzacions internacionals en paral·lel a la 

segona revolució industrial. Al voltant de 400 organitzacions de caràcters totalment 

diferents es van establir durant aquest temps, com per exemple, l’Aliança Científica 

Internacional (1876), Consell Internacional de les Dones (1888) o el Comitè 

Olímpic Internacional (1894). 

Organitzacions com aquestes, havien impulsat grans canvis com el moviment pel 

sufragi de la dona, gràcies al qual, l’any 1893 es va aconseguir que a Nova 

Zelanda les dones tinguessin el dret a votar. Tot i que precisament per aquest dret, 

no hi lluitava el Consell Internacional de les Dones, ja que no volien molestar a les 

organitzacions membres de caràcter més conservador. A més a més, també es va 

actuar en contra de l’armament, moviment que va ser protagonista en la 

Conferència Mundial del Desarmament (1933).  

Tot i l’actuació de diverses organitzacions per millorar els drets de la societat 

d’aleshores, l’expressió “Organització No Governamental” no va entrar en ús 

popular fins a l’establiment de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) l’any 

1945, un cop finalitzada la II Guerra Mundial.  

La definició d’Organització No Governamental Internacional (ONG) es dona per 

primera vegada en la resolució de 288 de l’ECOSOC6 el 27 de febrer de 1950 on 

es defineix com qualsevol organització internacional que no hagi estat fundada en 

un tractat internacional.  

                                                             
6 ECOSOC: Consell Econòmic I Social de les Nacions Unides.  

Henri Dunant acompanyat d’una escena de la Creu Roja ajudant a un ferit a Solferino. 
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La nova atenció donada a les ONG després de la Guerra Freda, un cop acabada la 

guerra, va aportar grans quantitats d’ajudes econòmiques i ajudes per complir els 

objectius de les ONG i així acabar desembocant a canvis importants en la manera 

de pensar de la gent, incloent-hi noves idees sobre la participació, el gènere, 

l’energia i sobretot la concentració en reduir la pobresa. Per exemple, Michael M. 

Cernea, un sociòleg i antropòleg nascut l’any 1931 a Romania que va publicar els 

efectes del desenvolupament incloent-hi el canvi social, l’any 1988 va dir que les 

ONG simbolitzen “una filosofia que reconeix la centralitat de la gent en les 

polítiques del progrés” i que amb la suma d’altres factors, el poble tenia avantatja 

sobre el govern.  

Tota aquesta admiració cap a les ONG se’ls va girar en contra quan després 

d’esperar tant d’aquestes, van acabar sent vistes com un “arreglo ràpid” pels 

problemes del desenvolupament. Això va comportar una reacció en contra de les 

ONG a finals de la dècada del 1990, quan es va començar a pensar que aquestes 

es basaven en expectatives irreals i utòpiques. Un canvi global també va tenir lloc 

entre els donants que van buscar noves formes d’aconseguir el progrés a través 

dels governs, utilitzant mecanismes com el suport pressupostari i una idea 

cooperació per part dels governs. 

Durant la globalització, com ja s’explica en el seu apartat corresponent, com a 

conseqüència de molts problemes que no es poden resoldre dins una nació, els 

Tractats Internacionals, les organitzacions internacionals i l’Organització Mundial 

del Comerç es van centrar principalment en els interessos de les empreses 

capitalistes. Aleshores, per contrarestar aquesta tendència, les ONG es van 

desenvolupar per emfatitzar les qüestions humanitàries i l’ajuda al 

desenvolupament sostenible. Un exemple d’estacat és el cinquè Fòrum Social 

Mundial7 que es va celebrar a Puerto Alegre, Brasil l’any 2005, amb l’assistència 

de més de 1.000 representants d’ONG. 

Quant a les qüestions ambientals i el desenvolupament sostenible, la Cimera de la 

Terra8 de Rio, que va ser la primera a mostrar el veritable poder de les ONG 

                                                             
7 El Fòrum Social Mundial és un retrobament anual de membres del moviment per una globalització 

diferent, per organitzar campanyes mundials, compartir i pulir estratègies de reunió… 
8 La Cimera de la Terra dona nom a dues trobades internacionals organitzades per l’ONU. (1992-Rio de 

Janeiro i 2002-Johannesburg) on es parla sobre el medi ambient.  
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internacionals, quan al voltant de 2.400 representants d’ONG van jugar un paper 

central durant les deliberacions. Hi ha gent qui diu que en fòrums com aquests, les 

ONG són les representants dels moviments populars dels pobres.  

Passats els anys, s’ha observat que el número d’ONG internacionals fundades o 

dissoltes coincideix amb la situació del món en general, augmentant en períodes 

de creixement i disminuint en temps de crisi. 

 

2.3 Les ONG a Espanya 
 

A finals del segle XIX Espanya estava allunyada del fenomen de mobilització 

europeu, excepte per l’Organització internacional de la Creu Roja. Tot i això, en 

l’àmbit intern s’hi poden trobar els primers antecedents històrics del fenomen, amb 

la difusió d’una assistència religiosa del qual se’n comencen a estendre 

organitzacions caritatives i assistencials lligades a l’església. Durant aquest 

període, a Espanya l’església catòlica mantenia un important pes social i 

institucional que reunia les activitats caritatives més destacades, així com la major 

part dels centres dedicats a la ciutadania com hospitals i menjadors, subvencionats 

per donacions dels nobles i rics, entre altres ingressos. 

El paper i la importància que l’església catòlica tenia a Espanya era de tal 

naturalesa que, a diferència del que va succeir a tota Europa, no va permetre que 

es creessin altres estructures socials alternatives per la intervenció social. 

Posteriorment, a la segona meitat del segle XIX, van començar a estendre’s les 

idees liberals per tota Europa a causa de la revolució industrial que començava a 

mobilitzar importants sectors del proletariat i il·lustrats a favor de les millores en les 

condicions de vida. 

Durant l’Espanya franquista no hi havia lloc per les organitzacions que no 

estiguessin directament relacionades amb l’església o el suport del feixisme. Tot i 

això, gràcies a l’autonomia de la qual disposava l’església, van sorgir Càrites 

(1942), Intermón (1956) i alguna altra organització. Espanya es mantenia aliena a 

aquests processos i per tant no hi succeïa aquesta revolució industrial ni la 

consegüent renovació ideològica, excepte en algunes zones molt localitzades de la 
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geografia espanyola, com era el cas de molts territoris catalans, els quals van estar 

més afins al moviment europeu. La societat espanyola seguia sent una societat 

bàsicament agrària i artesana on l’església, la noblesa i l’exèrcit mantenien el 

poder i el control institucional així impedint que s’estenguessin les idees de la 

Il·lustració, que en altres països estava provocant importants moviments socials. 

No obstant això, cal mencionar alguns moviments de caràcter obrer lligats a zones 

concretes com Manresa i Terrassa o algunes societats filantròpiques vinculades a 

petits sectors de la burgesia com la Sociedad Española de Amigos del País.  

Posteriorment, durant la transició del segle XIX al XX, mentre al continent europeu 

s’estava produint la consolidació del procés de creació i implantació d’ONG, l’estat 

espanyol encara es mantenia allunyat del fenomen solidari. Excepte d’una 

organització internacional, la Creu Roja, que comença a invertir en catàstrofes, 

guerres i desastres a Espanya des de finals del segle XIX, cap altra entitat de 

rellevància seguia la línia europea en la defensa dels drets humans o 

mediambientals.  

La Guerra Civil espanyola i la posterior victòria de les tropes franquistes van 

conduir a Espanya a la dictadura de Franco i a un profund aïllament internacional, 

prohibint així els partits polítics i totes aquelles associacions que no estiguessin 

directament amb l’estructura política i religiosa del règim franquista. Per tant, les 

úniques ONG que van sorgir durant les dècades del règim van ser de caràcter 

religiós i confessional sota el control polític. És dins aquests paràmetres com es 

van crear les associacions com Càrites (que s’inicia a Espanya l’any 1942),la 

Asociación Misionera Seglar (1947), la Federación Española de Religiosos de la 

Enseñanza (1956), Intermón (1956) o la Obra de Cooperación Apostólica Seglar 

Hispanoamericana (1957). Totes elles compartien les característiques comunes de 

ser ONG confessionals, assistencials (centrades en emergències humanitàries) i/o 

missioneres. De fet, eren les úniques organitzacions que en aquelles dates podien 

actuar “lliurement”.  

A continuació, l’obertura d’Espanya a l’exterior entre els anys 50 i 60, coincidint 

amb la firma d’acords dels Estats Units, l’entrada al Banc Mundial i al Fons 

Monetari Internacional l’any 1958, va provocar l’inici d’algunes organitzacions 

relacionades amb institucions internacionals, com la Associación de Amigos de 

Naciones Unidas (1962), i la Societat Internacional del Desenvolupament (1966). A 
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més, coincidint amb els moviments renovadors de l’església catòlica sota el papat 

de Pablo VI, neixen ONG de caràcter més humanitari com Médicos Mundi (1963) i 

Manos Unidas (1969). Tot i aquesta obertura, Espanya seguia aïllada de les 

transformacions que sorgien en altres països, on s’havien creat ONG lligades a 

qüestions com la no-violència, els drets humans o el desenvolupament de les 

antigues colònies.  

Espanya encara presentava un considerable endarreriment econòmic i 

institucional, i unes estructures polítiques i socials controlades pel règim dictatorial 

que mancava d’estructures democràtiques i institucionals, factors que van impedir 

el sorgiment de moviments socials com els que s’havien assentat a Europa. 

Durant els primers anys de transició a penes hi va haver moviment associatiu, ja 

que els esforços es van concertar en aixecar noves institucions polítiques, fins que 

a la dècada dels 80 a Espanya entra a la Unió Europea i diferents administracions 

estatals i europees van iniciar programes de subvencions. A més, als anys 80 

molts partits i sindicats van crear les seves pròpies ONG, com el PP, que l’any 

1978 va crear la Fundación Humanismo y Democracia i dos anys després va crear 

la Fundación Cánovas del Castillo, en canvi, el PSOE l’any 1983 va crear el MPDL 

(Movimiento por la Paz)  i tres anys més tard la Solidaridad Internacional.  

Actualment, les ONG estan molt fomentades tant per la ciutadania com pel govern. 

Segons l’informe Situación Actual de las ONG en España que va realitzar la 

Fundación Lealtad, el nombre de voluntaris d’ONG a Espanya ha incrementat un 

38% entre 2008 i 2014, mentre que el nombre de socis ha augmentat en un 21%. 

Per tant, es destaca que la solidaritat de la ciutadania espanyola no s’ha vist 

afectada per la crisi. A més, les ONG petites (menys d’un milió d’euros de 

pressupost) i les molt grans (més de 25 milions d’euros) han sofert en menys 

mesura els efectes de la crisi, ja que han comptat amb un major percentatge 

d’ingressos privats en el seu finançament (65% davant el 35% de les ONG 

mitjanes i grans). 

Mentre les ONG d’acció social van augmentar un 1% el seu finançament durant la 

crisi, les de cooperació al desenvolupament i acció humanitària van sofrir una 

major caiguda d’ingressos entre els anys 2010 i 2013 (-3,2% anual). 
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2.4 Les ONG i la globalització 
 

El fet que la societat humana hagi entrat en una era marcada pel conjunt de 

fenòmens agrupats com a globalització s’ha convertit en un clixé. Aquest nom, com 

la majoria de clixés, abasta tant que no defineix res en absolut. En tot cas, des de 

la perspectiva de la cooperació internacional i l’activisme per la justícia social, la 

crítica realitat no es troba en les característiques generals de la globalització, sinó 

en les condicions concretes i singulars de la vida de les persones i els efectes de la 

globalització sobre el lloc on vivim.  

El discurs dominant de la globalització eclipsa la realitat de la pobresa que segueix 

accentuant-se per la majoria de persones de la terra. Més de tres milions de 

persones sofreixen una misèria constant.  

Com apunten Deborah Eade i Erns Ligteringen en el seu llibre El debate sobre el 

desarrollo y el futuro de las ONG, la globalització fa que els més forts es consolidin 

mentre augmenten les seves riqueses i que els dèbils competeixin amb altres 

dèbils, tenint així cada vegada menys. També expliquen que la globalització 

acostuma a estar associada al capitalisme, i això provoca un ajustament econòmic 

que nega el bé comú del benestar de la comunitat en el seu conjunt. Així, acaba 

reduint el paper de l’Estat quant a la promoció del benestar econòmic del ciutadà, 

en la distribució justa de la riquesa comú de la nació a través de serveis bàsics 

com la salut, l’atenció i l’educació. A part, aquest llibre també explica que el mercat 

global margina i aïlla cada vegada més als que estan allunyats dels mecanismes 

del mercat, així promovent la concentració de la riquesa cada vegada en menys 

mans.  

La modernitat suposa l’homogeneïtat: la creixent convergència de qualitat i interès 

en un únic futur humà, comú i global. En aquesta, la diversitat es considera una 

desviació de l’eix central del progrés, de manera que haurà de ser domesticada i 

refinada per afavorir el progrés. Per solucionar aquest problema, avui en dia hi ha 

diverses ONG que actuen per defensar aquesta diversitat que la globalització 

margina, com és el cas d’ADAMA (Associació d’Alternatives, Motivació i 

Acompanyament) de Barcelona que ajuda als col·lectius socials amb dificultats 

econòmiques i exclusió social.  
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Refugiats de Síria. 

Un clar exemple que la globalització comporta la unificació és la urbanització. 

L’agricultura es concentra, s’industrialitza i s’orienta a l’exportació. El mateix procés 

destrueix les comunitats pesqueres igual que altres grups del sector primari. 

Aleshores, es desplacen a les ciutats i són obligats a entrar a l’economia 

internacional dels salaris. Per tant, països orientats al sector primari que no tenen 

possibilitats de desenvolupar-se passen a ser explotats.  

Donats aquests esdeveniments, entre molts altres, no és d’estranyar que sorgeixin 

conflictes arreu del món, és previsible que com més pobre i decadent és una 

societat, més estesa i horrible sigui la violència, ja que els pobres ja no tenen res a 

perdre, i els rics lluiten per mantenir el control. Les contradiccions entre la riquesa i 

el poder es manifesten en l’àmbit internacional però s’acaben internalitzant 

intensament a cada país, on les estructures de desigualtat es manifesten tant en 

l’àmbit nacional com local.  

Aquests conflictes donen lloc al fet que persones, famílies i fins i tot comunitats 

s’hagin vist obligats a desplaçar-se. La migració creix cada vegada més, com s’ha 

pogut veure aquests últims anys en els diferents conflictes per refugiats. Un 

incalculable nombre de persones creix sense casa, normalment sense nacionalitat 

i fins i tot sense identitat ni identificació, que són els que s’acostumen a determinar 

com ocupes, treballadors itinerants en els seus propis països i mà d’obra immigrant 

a l’estranger. Segons ACNUR9, 65,6 milions de persones es trobaven desplaçades 

forçosament del seu país a finals del 2016, fet que determina com la pitjor crisi 

humanitària des de la II Guerra Mundial. També indica que estadísticament, cada 

tres segons una persona ha de fugir per salvar la seva vida.  

 

 

                                                             
9 ACNUR: Alt Comissat de les Nacions Unides per als Refugiats. 
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Mare refugiada cuidant del seu fill. Clar exemple de la feminització de la pobresa.  

No és un secret tampoc, que la major part dels pobres són dones i nens. Són els 

més dèbils a causa d’un esquema patriarcal determinat per la societat, que des de 

sempre ha fomentat la dominació masculina reforçada per la dependència 

econòmica de les dones i els papers de cadascun dels sexes, a més de la 

violència domèstica i sexual. Normalment, aquestes dones abandonades i soles, 

estan encara més vulnerables pel fet de tenir la responsabilitat (assumida per la 

societat) de cuidar als nens. Així doncs, són les dones les que assumeixen la 

responsabilitat principal de la supervivència de les seves famílies i de la 

reestructuració i reconstrucció de la vida familiar en les situacions de desplaçament 

descrites. És més, són les dones les que segueixen enfrontant-se a una triple 

discriminació social i econòmica: com a pobres, dones, i indígenes. Però també 

són les dones, les que s’han enfrontat a la violència, la pèrdua o destrucció del seu 

entorn i mitjans de vida habituals i les que, per tant, s’han convertit en 

protagonistes de la lluita per recuperar unes condicions de vida dignes. Aquest 

protagonisme de les dones pobres i abandonades és un factor fonamental en el 

ressorgiment de l’acció ciutadana.  

 

 

La renúncia de moltes de les funcions del govern a causa de la globalització i la 

retirada de l’Estat del seu paper del benestar social, ha fet que les comunitats 

locals s’uneixin i creïn les seves pròpies solucions envers la crisi que sofreixen. 

Així doncs, és aleshores quan l’acció ciutadana es converteix ràpidament en una 

de les realitats polítiques més importants del món. A mesura que aquesta 

organització es consolida, es va veient com les associacions locals prenen força i a 
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Manifestació a Barcelona del 18 de febrer del 2017 en contra de la decisió del Govern respecte 

l’acolliment de refugiats.   

nivells nacionals, i internacionals s’intensifica l’ajuda mútua i la col·laboració per 

actuar envers la violència i altres problemes per construir pau, promoure la 

democràcia, els drets humans, la igualtat social, conservar el medi natural i 

cultural... Accions que a poc a poc van prenent forma d’associacions que acaben 

essent els objectius fonamentals d’actuació de les ONG. De fet, molts estudis 

afirmen que el gran creixement de les ONG en aquestes últimes quatre dècades es 

deu en bona part a profunds canvis polítics, econòmics i socials generats per la 

globalització, incloent-hi els processos d’alliberació econòmica i comercial, 

l’extensió de noves tecnologies, la primícia dels mercats, l’afebliment dels serveis 

públics i la disminució de serveis socials, la privatització de béns públics i la 

disminució de serveis socials. 

A causa de la marginació d’aquells col·lectius no integrats al sistema d’un món 

globalitzat, els vincles entre ciutadans i grup de ciutadans són cada vegada més 

grans. La gent ja no es conforma en deixar que el govern al mandat de la voluntat 

dels polítics. S’està entrant en una nova etapa de responsabilitat civil i política. 

Aquest és el costat positiu de la globalització. La gent avança a grans passos per 

assumir el control de la seva vida i lluita contra les desigualtats socials i alguns 

governs comencen a donar-li més importància al sector humanitari. És aquí on el 

sector del voluntariat pren força.  

 

 

Així doncs, cal recordar que el paper essencial de les ONG internacionals hauria 

de ser incitar i donar suport a accions que promoguin els drets de tothom a ser 

completament humans, no com per desgràcia algunes ONG d’avui en dia que 

funcionen més com una empresa que una associació d’ajuda social.  
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Exemple d’explotació infantil en el món del cacau, d’empreses acusades com Hershey’s   

Parlant del sector empresarial, les ONG comencen a associar-se amb el sector 

privat fent de conselleres quan les empreses multinacionals es comencen a 

preocupar cada vegada més l’impacte que causen les seves activitats en els 

països menys desenvolupats. Avui en dia, segons explica David Husselbee en el 

llibre “El debate sobre el desarrollo y el futuro de las ONG” coeditat per Eade i 

Ligteringen, la majoria d’empreses tenen codis ètics respecte als temes socials i 

mediambientals que desitgen que es vegi que s’apliquen, al mateix temps que 

també desitgen protegir els valors associats als seus productes de les denúncies 

que els acusen d’elaborar-se mitjançant pràctiques laborals perilloses i 

explotadores.  

Així com les grans empreses utilitzen el món en vies de desenvolupament com a 

font de productes, la seva responsabilitat d’implicar-se en qüestions de 

desenvolupament augmenta en la mateixa proporció. Les ONG són considerades 

una font de coneixements i experiència valuosa en temes socials i mediambientals, 

i resulten més accessibles i fiables que el mateix govern, ja que comparteixen la 

característica de ser institucions privades. A més, el compromís de les empreses 

pot ajudar a neutralitzar les campanyes que van en la seva contra. Tot i que també 

hi ha casos en què són les ONG qui realitzen les campanyes contra les empreses, 

com seria el cas de Save The Children Fund UK contra Nestlé i altres productors 

de preparats de biberó que actuen en contra del codi de comercialització de l’OMS, 

que defensa la importància de mantenir la pràctica de la lactància natural. O les 

ONG que intenten combatre l’explotació infantil en els països subdesenvolupats 

com a conseqüència, un cop més, de la globalització. Ja que aquesta ha provocat 

que les empreses realitzin les seves activitats productives en els països on hi ha la 

combinació de poques o nul·les regulacions mediambientals i escassos drets 

laborals. 

 



 
 

25 
 
 

Vêtements             Solidaires 

3. Països involucrats 
 

L’ONG Vêtements Solidaires inicialment estava dirigida a ajudar als nens orfes de 

l’orfenat God Is Love Orphanage de Conakry, la capital de Guinea. A causa de la 

pèrdua de contacte, es va recórrer a una altra alternativa. Aquesta va ser la 

protagonitzada per Amidjor Foundation: una ONG d’ajuda a nens orfes i gent de la 

tercera edat a la mateixa capital. Finalment, a causa de la impossibilitat 

d’aconseguir una subvenció tant des d’Espanya com des de Guinea que financés 

la logística, es va haver de buscar una solució que permetés enviar la roba sense 

cap cost. Per sort, es va poder establir una col·laboració amb Aldeas Infantiles 

SOS, que va comprometre’s en assolir les despeses de tot el procés logístic 

mentre que aquesta roba fos enviada a Guinea Equatorial. Sent així la sortida que 

més s’adequava als objectius inicials de l’ONG, es va acceptar.  

Arran d’aquest seguit d’impediments s’hi troba l’argument que dona explicació a 

què en alguns apartats del treball, com en els documents de la institució, s’expressi 

Conakry com a país receptor mentre que en altres, ja es referirà a Guinea 

Equatorial.  

Tot i finalment acabar actuant a Guinea Equatorial, és interessant conèixer els dos 

països en els quals l’ONG ha tingut activitat. Per això, a continuació s’expliquen els 

dos països. Per una banda Guinea, i per l’altra Guinea Equatorial. 

 

3.1 Guinea Conakry 
 

Guinea és oficialment reconeguda com la República de Guinea, tot i que 

s’acostuma a denominar popularment com a Guinea Conakry per diferenciar-la 

d’altres països africans com Guinea-Bisáu o Guinea Equatorial. Antigament, des 

de l’any 1891 va ser coneguda com a Guinea Francesa, fins que l’any 1958 va 

néixer la nació independent de Guinea.  

Segons explica el llibre French Guinea escrit durant l’època en què Guinea era una 

colònia francesa, en aquest país hi ha dues estacions: la humida entre maig i 

octubre i la seca entre novembre i abril. Les pluges són més fortes a la costa i a 
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mesura que es va endinsant es va afeblint. Entre altres moltes dades, també 

explica que les condicions sanitàries d’aleshores (al voltant del 1920) eren 

desfavorables tant per part dels europeus com dels natius, i que les malalties més 

habituals eren la malària, la pneumònia i la bronquitis. Les dues últimes a causa 

dels bruscos canvis de temperatura. A part, els europeus que hi van estar durant 

un període llarg de temps, era molt probable que patissin anèmia tropical i eren 

subjecte d’úlceres i erupcions doloroses, mentre que entre els natius eren més 

propensos a sofrir tuberculosis, elefantiasis (augment d’algunes parts del cos 

causa de l’obstrucció del sistema limfàtic) i lepra entre altres.  

Lasana Conté va arribar al poder l’any 1984 quan els militars van cedir el govern 

després de la mort d’Ahmed Sékou Touré. Conté va organitzar i guanyar les 

eleccions presencials els anys 1993, 1998 i 2003. Un cop arribada la seva defunció 

el desembre de 2008, el capità Moussa Dadis Camara va realitzar un cop. La 

renúncia a cedir el poder va comportar tensions polítiques en el territori que van 

arribar al seu punt crític el setembre de 2009 quan els guardians van obrir foc 

contra un Meeting de l’oposició matant a més de 150 persones. El desembre del 

mateix any Camara va ser disparat i en conseqüència va marxar a l’exili a Burkina 

Faso. El govern de transició liderat per Skouba Konate va construir el camí cap a 

una democràcia, fins que l’any 2010 es van realitzar les primeres votacions 

gratuïtes i democràtiques. Alpha Conde va ser reelegit l’any 2015, un any després 

que s’hagués creat l’Assemblea Nacional.  

 

 

 

 

   

 

 

Geogràficament parlant, Guinea limita Guinea-Bisáu i Senegal al nord, Malí al 

nord-est, Costa de Marfil al sud-est i Sierra Leone a l’oest, mentre la seva costa 

Ahmed Sékou         Moussa Dadis Camara           Skouba Konate                 Alpha Conde 

Governants de Guinea per ordre cronològic 
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bordeja l’Oceà Nord-Atlàntic. Té una àrea total de 245.857 𝑘𝑚2 , dels quals 

245.717 són terrestres.  

Guinea està dividida en vuit regions administratives i subdividida en 33 prefectures 

(àrea territorial) en les quals ho viuen els seus 12.413.867 habitants (dada del 

Juliol de 2017).  

 

 

La seva llengua oficial és el francès tot i que cada grup ètnic té la seva pròpia 

llengua i religiosament, el 86,2% dels habitants és musulmà mentre que el 9,7% és 

cristià, seguit del 4,1% restant d’altres religions o persones paganes.  

Demogràficament, la població en els últims anys ha augmentat a causa de la 

caiguda de la mortalitat i el manteniment de l’elevada fertilitat, tot i que el seu 

creixement es va suavitzar l’any 2000 a causa d’un moviment emigratori. 

L’esperança de vida i la mortalitat també han millorat durant les últimes dues 

dècades fins a arribar a l’actual mitjana d’edat de 18,9 anys, tot i que la mutilació 

genital femenina encara avui en dia contribueix a augmentar la mortalitat infantil i 

maternal. Curiosament, l’edat mitjana del primer naixement de les dones, és el 

mateix que la mitjana d’edat.  La seva fertilitat mitjana, però, es troba en els 5 fills 

per dona, ja que es prefereixen famílies nombroses, no s’utilitzen mètodes 

anticonceptius, existeix una falta d’educació sexual i pobresa.  La falta 

Mapa de Guinea. 
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d’entrenament vocacional també és un greu problema entre els joves, ja que fins i 

tot els que tenen graus universitaris, acostumen a acabar treballant en el sector 

informal. Al voltant del 60% de la població jove està a l’atur.  

Econòmicament, el cas d’aquest país és curiós, ja que les seves riqueses minerals 

el fa ser potencialment un dels països més rics del continent africà. Té el 70% de 

les reserves mundials de bauxita (agregat de diversos minerals d’alumini) a més de 

posseir petroli i les reserves no explotades de materials preciosos com l’or i els 

diamants més grans del món en el seu subsòl. Aquesta riquesa es contraresta amb 

el fet que els seus habitants es troben entre els més pobres de l’oest africà, ja que 

les reserves naturals de les quals disposa no estan aprofitades. Per tant, podem 

concloure dient que la riquesa de Guinea es troba en el subsòl, però no en la seva 

superfície. 

Algunes de les amenaces més grans a l’economia Guineana són la inestabilitat 

política i la reintroducció de l’Ebola en els passats anys. Tot i això, l’any 2016  

l’economia  va créixer un 5,2%, bàsicament gràcies a l’increment de la mineria de 

bauxita, l’energia tèrmica i l’agricultura. 

Actualment, Guinea és una font, transit, i en menor mesura destí d’homes, dones i 

nens sotmesos a treballs forçosos i tràfic sexual. La majoria de les víctimes són 

infants guineans. Les nenes estan sotmeses a la servitud domèstica i al comerç 

d’explotació sexual mentre que els nois estan forçats a treballar com a venedors 

ambulants, sabaters o miners. El govern, no ofereix serveis de protecció a les 

víctimes i no dona suport a les ONG que les ajuden. La llei guineana tampoc 

prohibeix tots els tipus de tràfic, com la mà d’obra explotada.  

 

3.2 Guinea Equatorial 
 

Guinea Equatorial es va independitzar l’any 1968 després d’estar 190 anys sota la 

llei espanyola. És un dels països més petits del continent africà format per 

l’extensió terrenal principal i cinc illes inhabitades. La seva capital és Malabo, la 

qual està situada a l’illa de Bioko. Entre els anys 1968 i 1979 el president Francisco 

Macías va destruir pràcticament totes les institucions polítiques, econòmiques i 
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socials abans de ser succeït pel seu nebot Teodoro Obiang en un cop d’estat. El 

president Obiang, ha governat des de 1979, i va ser reelegit l’any 2016. Encara 

que teòricament hi ha una democràcia constitucional des de 1991, les eleccions 

presidencials i legislatives des del 1996 s’han classificat com a fraudulentes. El 

president exerceix pràcticament el control total sobre el sistema polític fins al punt 

d’integrar barreres legals i burocràtiques per prevenir l’oposició política.  

 

 

 

Guinea Equatorial  ha experimentat un ràpid creixement econòmic a causa del 

descobriment de reserves de petroli en alta mar, fins a arribar a esdevenir el tercer 

major exportador de petroli de l’Àfrica Sub-Sahariana. El país segueix buscant 

diversificar la seva economia i augmentar les inversions estrangeres tot i la limitada 

millora dels nivells de vida de la població. Guinea Equatorial també és l’amfitriona 

de grans conferències regionals i internacionals.  

Milers de guineans van marxar a Gabon durant la dècada del 1970 per escapar de 

la dictadura de Macías, tot i que des d’aleshores encara hi ha grups de persones 

que exilien per aquest motiu, a part de la violència que hi ha pels carrers a causa 

de la crítica situació econòmica de moltes persones.  

Geogràficament, està localitzada entre Camerun i Gabon, amb una àrea total de 

28.051 𝑘𝑚2, en la que hi habiten 778.358 persones (dades del juliol de 2017), dels 

quals el 67,6% són hispanoparlants.  

El seu clima és tropical, és a dir, calorós i humit durant tot l’any. 

Francisco Macías    Teodoro Obiang 

Governants de Guinea Equatorial per ordre cronològic 
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Els recursos naturals dels quals disposa són: petroli, gas natural líquid, fusta, or, 

bauxita, diamants, sorra i grava.  

 

 

Guinea Equatorial és un dels països més petits i menys poblats d’Àfrica i és l’únic 

on l’espanyol és una llengua oficial. Tot i el boom del petroli de la dècada dels 90, 

l’autoritarisme, la corrupció i el malbaratament de recursos han reduït la capacitat 

d’obtenir beneficis del país. Aquestes males pràctiques han provocat la desigualtat 

social i un desenvolupament desequilibrat, com es pot veure en el clar exemple 

dels pocs diners invertits en educació i sanitat. L’atur és un dels problemes més 

importants, ja que la demanda de petroli provoca que els treballadors siguin gent 

especialitzada que ve de l’estranger. El sector de l’agricultura, el qual és el 

principal sector de treball del país, es continua deteriorant a causa dels pocs diners 

públics invertits i de la migració cada cop més habitual dels treballadors a les 

ciutats. Al voltant de tres quarts de la població viu en condicions de pobresa.  

L’esperança de vida mitjana és de 64,6 anys, mentre que la mitjana d’edat és de 

19,8 anys en comparació als 18,9 de Guinea Conakry.  

El risc d’infecció, segons la base de dades de la CIA, és considerat perillosament 

elevat, mentre que els aliments i l’aigua acostumen a provocar diarrea bacterial. 

Econòmicament, l’explotació dels dipòsits de petroli i gas a partir dels anys 90, ha 

impulsat el creixement econòmic de Guinea Equatorial, sector que és considerat a 

Mapa de Guinea Equatorial. 
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l’alça un 30% del PIB, mentre altres components menors també hi col·laboren com 

la silvicultura i l’agricultura.  

Tot i que durant el període anterior a la independència de Guinea Equatorial 

contava amb la producció de cacau, l’abandonament de l’economia rural ha 

disminuït el potencial del creixement liderat per l’agricultura. Actualment, 

l’agricultura de subsistència és la dominant. La disminució d’ingressos derivats de 

la producció d’hidrocarburs, alts nivells en despeses d’infraestructura, la manca de 

diversificació econòmica i la corrupció han provocat una disminució de l’economia 

en els darrers anys. A causa de la corrupció i la mala gestió del finançament, des 

de 1993 s’han reduït els programes d’ajuda exterior del Banc Mundial i el Fons 

Monetari Internacional. 

El govern ha estat criticat en moltes ocasions per la seva manca de transparència i 

el mal ús dels ingressos del petroli, tot i que actualment en teoria s’està tractant a 

través d’una Iniciativa de Transparència de les Indústries Extractives.  

L’any 2014 Guinea Equatorial va organitzar dues campanyes de diversificació 

econòmica que se centraven a atraure inversions en els cinc sectors següents: 

agricultura i ramaderia, pesca, mineria i petroquímica, turisme i serveis financers. 

A Guinea Equatorial, com passa amb Guinea Conakry, també és un focus de tràfic 

de persones, especialment d’infants sotmesos al sexe i treballs forçats. Les nenes 

en alguns casos són prostituïdes pels seus propis pares per obtenir diners, regals, 

habitatge, etc. Els infants, a més, també són importats d’altres països per treballar 

com a servents, venedors ambulants... igual que a Conakry.  

Tot i existir una llei des de l’any 2004 que prohibia qualsevol tipus de tràfic de 

persones, des d’aleshores s’han seguit important éssers humans indocumentats 

sense cap tipus de penalització per part del govern.  
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Comparació de les dues taxes segons les fonts oficials 

4. Creació de l’ONG 
4.1 Informació prèvia 

 

Abans de començar a buscar informació per inscriure l’ONG, el que jo 

personalment vaig fer i recomanaria a tot aquell que vulgui seguir un procés 

similar, és informar-se bé del que és una ONG i les responsabilitats que comporta, 

buscar alguns exemples per internet per saber com funcionen, i sobretot amb 

alguna persona entesa perquè t’expliqui on t’estàs ficant.  

Així doncs, feta la primera fase de recerca general d’informació sobre el tema, 

primer de tot, com que mai havia realitzat cap projecte similar, vaig estar navegant 

per internet a la recerca d’una pàgina web on hi haguera documents en forma 

d’instruccions per crear una Organització No Governamental, així, partint d’una 

base, em seria més fàcil seguir els passos en un ordre lògic. Així doncs, gràcies a 

aquesta recerca a cegues, em vaig adonar que la constitució d’una associació 

sense ànim de lucre en cada país es realitza d’una forma diferent. És més, dins el 

territori espanyol, el procés per constituir una ONG a Catalunya i a Madrid és 

diferent. Per exemple, inscriure una Associació a Madrid segons fonts de l’any 

2017 comporta una taxa de 37,75€ mentre que a Catalunya gairebé es duplica, 

amb un cost de 60,10€.  
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Com tots sabem, a internet la informació no està filtrada i la informació que moltes 

pàgines web mostren, és falsa, incorrecta o caducada. Per superar aquest petit 

inconvenient, si es vol realitzar el procés a Catalunya, és recomanable centrar-se 

en la informació escrita exclusivament en català, ja que aquesta segur que parla 

sobre el territori en qüestió.  

Una altra opció, com ja s’ha esmentat anteriorment, és cercar un entès que pugui 

assessorar-te durant el procés i advertir dels errors o perills en què una persona en 

la mateixa situació es podria anar trobant durant el camí. Així doncs, vaig trobar 

una pàgina web (www.solidaries.org) que em va servir de gran ajuda.  

Abans de sol·licitar suport, és important llegir la seva pàgina web, ja que pot ser 

que els dubtes es puguin resoldre per si sols. La web en qüestió, es tracta d’una 

Coordinadora d’ONG Solidàries que agrupa entitats solidàries del Gironès i l’Alt 

Maresme que treballen diferents vessants de les desigualtats com la Cooperació al 

Desenvolupament, Drets Humans i Igualtat de Gènere entre altres.  Tenen com a 

missió consolidar el coordinament així recolzant a les iniciatives comunes i 

contribuint a emfatitzar les entitats defensores dels drets anomenats anteriorment 

en les dues comarques exposades. D’aquesta forma incrementaran la seva 

incidència política per aconseguir un desenvolupament humà sostenible.  

Per ajudar a les organitzacions que ho necessitin, segons la seva pàgina web, 

aquesta Coordinadora aporta reflexions i continguts tant a la ciutadania com a les 

diferents institucions o mitjans de comunicació de les temàtiques que dominen. 

També es comprometen a respondre envers qualsevol necessitat de les entitats 

per incrementar la seva magnitud i així arribar a aconseguir un món més just.  

També, es va llegir el seu codi ètic en el qual s’expressen tant les idees que 

defensen o denuncien com en el que es comprometen, el qual és molt interessant i 

correcte.  

Aquesta mateixa pàgina web consta d’un apartat que explica com crear una ONG 

de forma ràpida. La informació que ofereix és certa, però si és el primer cop que 

constitueixes un òrgan de l’estil, com és el meu cas, no et serveix de gran ajuda.  

http://www.solidaries.org/
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Després d’haver inspeccionat la pàgina web de la Coordinadora vaig decidir 

contactar-hi perquè em recomanessin la via més convenient per al meu cas. Allà 

va ser quan vaig conèixer a en Carles Serra, de la secretaria i suport a entitats.  

En Carles, em va explicar molt correctament tot el procés que s’ha de dur a terme 

per inscriure una Associació no Governamental. Tot seguit, per correu electrònic 

em va adjuntar els diferents arxius que cal presentar a les diferents institucions per 

tal de realitzar la inscripció. Aquests documents també es poden trobar a la pàgina 

de la Generalitat de Catalunya dins l’apartat de tràmits.  

A continuació, per acabar de tenir clar tot el tema legislatiu i judicial que involucra 

una associació, vaig llegir la Llei Orgànica 1/2002 del 22 de març, reguladora 

d’associacions la qual consta de 42 articles i diferents subapartats. Aquesta Llei, 

oficialment publicada al BOE el 26 de març del 2002, es divideix en 8 Capítols 

introduïts per una exposició de motius. Els capítols agrupen els següents 

continguts: 

 

- Capítol I: Disposicions generals 

                (Article 1 – Article 4) 

  

- Capítol II: Constitució de les associacions 

                      (Article 5 – Article 10)  

 

- Capítol III: Funcionament de les associacions 

                       (Article 11 – Article 18) 

 

- Capítol IV: Associats 

                      (Article 19 – Article 23) 

 

- Capítol V: Registres d’associacions 
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                      (Article 24 – Article 30) 

 

- Capítol VI: Mesures de foment 

                      (Article 31 – Article 36) 

 

- Capítol VII: Garanties jurisdiccionals 

                      (Article 37 – Article 41) 

 

- Capítol VIII: Consells sectorials d’associacions 

                       (Article 42 – Disposició final quarta) 

 

Un cop finalitzada la lectura d’aquesta llei, podríem dir que està desenvolupada en 

dues facetes diferents.  

A la primera, hi ressalten els aspectes més positius com ara la llibertat i la 

voluntarietat en la constitució de qualsevol associació. A més, s’expliquen 

detalladament tots els drets per la constitució d’aquesta segons estableix la 

legislació vigent. A continuació, seguint dins la primera part, es presenten els 

aspectes negatius, tot i que jo personalment més que negatius els nomenaria drets 

a la voluntarietat, ja que implica aquells drets que defensen la llibertat de 

participació, és a dir, que ningú ha d’estar obligat a formar part en una associació 

tant en el moment de la creació com durant el seu exercici. 

A continuació, la segona recull la capacitat de les associacions per inscriure’s al 

seu Registre corresponent, per establir l’associació sempre dins el marc de la Llei, 

realitzar activitats amb la finalitat de complir els seus objectius sense desobeir la 

llei sectorial específica; i per acabar, per no rebre cap interferència de les 

administracions, com es descriu al detall a l’apartat 4 de l’article 22 de la 

Constitució, llevat de la que pugui defensar altres valors, llibertats o drets 

constitucionals que s’hagin de protegir al mateix temps i nivell que el dret 

d’associació. 
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Un cop llegida i analitzada aquesta Llei orgànica, em va semblar interessant i 

necessari llegir el “Dictamen del Comité Económico y Social sobre la comunicación 

de la Comisión sobre el Fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en 

Europa”, publicat a Brussel·les el 28 de gener del 1998. D’aquesta manera, 

entendria millor d’on venen els drets i obligacions que tenen les ONG actualment i 

com han arribat a tenir el paper que tenen avui en dia dins la nostra societat. 

Personalment, crec que per entendre el present i saber especular sobre el futur, és 

important conèixer el passat.  

En aquest, es parla sobre les grans aportacions que fan les associacions i també 

exposa dificultats en què es troben i mesures tant pel que fa a associacions i 

fundacions, Estatal o de la Unió Europea. 

 

Aquest dictamen consta de 7 punts amb els seus respectius subapartats: 

1. Introducció 

Explica els diferents beneficis que aporten les associacions a la societat 

com ara crear llocs de treball, defensar les llibertats i el compliment dels 

Drets Humans, proporciona una gran varietat de serveis... A més introdueix 

la preocupació que hi ha per segons quins aspectes i anticipa la presentació 

de millores en els punts que la segueixen.  

2. Observacions generals 

Exposa la presència d’una gran varietat de lleis jurídiques sobre aquest 

tema i les diferencies de terminologia que comporta. Per això, el Comitè 

expressa la voluntat de ficar en comú les característiques que regeixen la 

vida associativa i l’economia social. D’aquesta forma, es podrà diferenciar 

aquest sector de qualsevol altra activitat.  

També determina la impressionant quantitat de fundacions que hi ha a 

Europa en aquell moment, 100.000, i la necessitat d’aplicar la política de la 

Unió en diferents àmbits.  

3. Democràcia i benestar 

Explica el paper tan important que juguen les associacions per la 

conservació de la democràcia dins el continent Europeu, ja que una 
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associació permet als individus reconèixer les seves conviccions, perseguir 

activament els seus ideals, realitzar treballs que el facin sentir realitzat, 

trobar el seu lloc a la societat i fer-se sentir en aquest món cada vegada 

més globalitzat. Fenomen que provoca que les decisions es prenguin cada 

vegada més lluny del ciutadà, per això les associacions també ajuden al fet 

que aquest tingui veu, i d’aquesta manera desenvolupar la llibertat 

d’expressió que en anys anteriors havia estat coartada. A més, explica que 

les ONG exerceixen provoquen canvis per aconseguir un món millor i més 

just així millorant el benestar de les persones. 

4. Treball 

Diu que l’atur en els anys anteriors a la publicació del document (no oblidem 

que parla del 1998) s’havia reduït gràcies a les associacions i per això 

anima als altres Estats a modificar la fiscalitat i les cotitzacions patronals 

per estimular l’ocupació activa en l’àmbit de les associacions i fundacions i 

així aprofitar aquestes eines per reduir encara més l’atur.  

5. Observacions particulars – El nivell dels Estats membres 

Suggereix la revisió d’algunes lleis en altres Estats per tal de canviar-les o 

assegurar-se que no obstaculitzen les finalitats de les associacions. Com 

per exemple, que els altres Estats revisin la relació entre l’òrgan de govern i 

les associacions però que no es delegui cap assumpte d’interès general per 

a tota la població. O també diu que les associacions haurien d’incrementar 

el seu autofinançament  i no dependre tant de les subvencions estatals. 

6. Observacions particulars – El nivell de les associacions i fundacions 

En aquest punt, pretén afavorir les condicions de les dites organitzacions. 

Així doncs, recomana que s’intentin ampliar a més estats i ajudar-se entre 

elles per arribar a enfortir-se gràcies a l’expansió i la cooperació. També, 

entre altres propostes, els anima a aprofitar els programes d’educació i 

desenvolupament de competències finançat per la Unió Europea.  

7. Observacions particulars – El nivell de la Unió Europea. 

Per últim, el que aquest apartat vol transmetre és el desig que la Unió 

Europea uneixi més als països, i vol potenciar el diàleg a través de 

l’assentament de les xarxes de comunicació per a facilitar el flux 
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Portada de l’estudi Realitzat 

per Michael E. Porter, Scott 

Stern i Michael Green. 

 

d’informació i així debatre els temes del voluntariat perquè acabi havent les 

mateixes possibilitats a tots els Estats membres. 

 

4.2 Objectiu 
 

Abans de realitzar els tràmits d’inscripció cal tenir clar l’objectiu de l’associació i 

què es farà per aconseguir aquest objectiu. Jo tenia clar que volia ajudar als països 

poc desenvolupats. D’aquesta manera, em vaig estar informant sobre els països 

amb la pitjor qualitat de vida i menys previsió empresarial i em vaig interessar per 

Guinea Conakry, un dels països on segurament encara hi ha nens jugant amb les 

meves joguines de quan era petit.  

Segons un estudi realitzat per Social Progress Imperative en el que s’analitzen 133 

nacions10, a Àfrica s’hi troben la major part dels països amb pitjor qualitat de vida. 

Els deu països amb pitjor qualitat de vida són: 

1. República Centreafricana 

2. Afganistan 

3. Txad  

4. Angola 

5. Níger 

6. Guinea 

7. Yemen 

8. Etiopía 

9. Sierra Leona 

10. Libèria 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Llistat de resultats del Social Progress Index del 2016: Annex punt 
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En aquest estudi s’hi van tenir en compte tres grans aspectes: les necessitats 

humanes bàsiques, els fonaments del benestar i les oportunitats. Per començar, 

dins del primer factor, l’anàlisi va estudiar la nutrició i cuidats mèdics bàsics, l’aigua 

i el sanejament, l’allotjament i per últim la seguretat personal. A continuació, en els 

fonaments del benestar es van tenir en compte l’accés a coneixements bàsics, la 

informació i comunicacions, la salut i el benestar i la qualitat mediambiental. Per 

últim, dins del grup de les oportunitats, es van destacar els drets personals, la 

llibertat personal i d’elecció, la tolerància i l’accés a l’educació superior.  

Aquest Índex de Progrés Social dóna explicació a la situació d’un país i permet als 

líders, empreses o societats civils d’aquest avaluar el seu èxit i accelerar-ne el 

progrés. Aquest índex és independent al PIB però complementari d’aquest. 

L’objectiu d’aquest és establir una base per guiar el creixement del país en qüestió. 

Per primer cop, es va implantar l’any 2014 i s’ha anat millorant any rere any així 

ampliant la seva repercussió.  

Tot seguit, vaig contactar amb el consolat de Guinea a Espanya, i vaig estar 

parlant amb el consol, Jordi Aliagas. Em vaig apropar a la seva oficina i em va 

facilitar les dades de diferents orfenats i organitzacions que actuaven a Guinea.  

El següent pas, seria realitzar els tràmits corresponents com més aviat millor i així 

tenir l’ONG inscrita com més aviat millor. 

 

4.3 Documentació 
 

Un cop ja s’adquireix  un mínim coneixement sobre aquest camp, i ja s’ha fixat 

l’objectiu, el següent pas és omplir els documents per a la inscripció.  Aquesta, es 

pot fer per internet o presencialment. L’ONG Vêtements Solidaires es va inscriure 

presencialment. Aquesta documentació es troba a la web del Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya. Dins l’apartat de tràmits. 

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on es mostren les pestanyes a seguir. 
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Un cop allà, es trobaran molts documents, els quals són: 

- Sol·licitud presencial 

- Acta fundacional 

- Model d’estatuts generals 

- Model d’estatuts de mares i pares d’alumnes 

- Model d’estatuts d’alumnes 

- Model d’estatuts juvenil 

 

Per una ONG del caire de la futura Vêtements Solidaires, després de llegir 

atentament cada model d’estatuts, es va arribar a la conclusió que el més adequat 

seria inspirar els estatuts en el Model d’Estatuts Generals i el Model d’Estatuts 

Juvenil.  

Una dada imprescindible que cal saber, és que per crear una ONG es necessiten 

un mínim de tres persones. Les quals ocuparan els llocs de President, Secretari i 

Tresorer. Per constituir una Organització general es necessita que aquestes tres 

persones siguin majors d’edat, és a dir, que tinguin més de 18 anys. La dificultat 

per trobar a tres persones majors d’edat, ja que jo tampoc ho sóc, va decantar la 

balança per crear una ONG de caràcter juvenil, ja que en l’article 4 d’aquesta 

podem veure que poden ser membres aquelles persones que es trobin entre els 14 

i 30 anys. Això no significa que una persona major de 30 anys no pugui ser 

membre, ho serà però serà un membre amb veu però sense vot.  

Una altra dada a tenir en compte, és que el Nom de l’ONG, no pot portar cap 

caràcter no inscrit en la Llengua Espanyola. En el cas de Vêtements Solidaires, 

l’accent de Vêtements no està acceptat al castellà, per tant la inscripció es va fer 

sense aquest accent. Així doncs, als papers figura com a “Vetements Solidaires”, 

del qual es va haver d’escriure un paper a part donant a conèixer que aquestes 

paraules signifiquen Roba Solidària en la llengua francesa, la qual és la llengua 

més parlada al país ajudat. 

També cal contemplar el tema de la seu de l’associació. En aquest cas el correcte 

va ser ficar el meu domicili particular, ja que en el cas que no haguera estat així, 

hagués hagut de presentar una carta, conforme l’amo del domicili permet inscriure 
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la seu en el seu immoble. D’aquesta forma, al ser l’adreça on estic inscrit, no va 

haver-hi la necessitat de presentar cap certificat.  

Per últim, és important que la data que es fiqui a l’Acta Fundacional de 

l’Associació, sigui la mateixa que la dictada al final dels estatuts abans de les 

firmes, ja que se suposa que aquests estatuts han estat llegits i firmats pels socis 

fundadors en el dia de l’Acta Fundacional. D’aquesta manera, en el cas que aquest 

detall no es tingui en compte, a l’hora de presentar els documents al Registre 

Territorial li faran canviar allà mateix, com es podrà apreciar en el meu cas, en el 

que es va rectificar la data dels estatuts amb bolígraf, sense cap inconvenient.  

Així doncs, després de tenir en compte aquests detalls basats en la pròpia 

experiència, cal començar a personalitzar i redactar els diferents documents. Els 

quals estan breument explicats a continuació. Les còpies d’aquests documents es 

troben a l’Annex, dada que anirà apareixent als peus de pàgina per indicar el punt. 

 

4.3.1 Enregistrament de la sol·licitud11 

D’entrada, s’ha d’omplir un formulari en el qual estàs enregistrant les teves dades 

perquè et doni unes dades com el Número de Sol·licitud, el Número de Referència 

i uns codis de barres. Aquesta informació, doncs, servirà per anar a un caixer 

automàtic Servicaixa i passar el codi de barres. Un cop realitzada aquesta acció, 

directament s’indicarà l’import a pagar.  

Les dades que s’han d’omplir són: 

- Dades personals:  

➢ Nom i cognoms 

➢ Nif/Passaport 

- Adreça 

- Nom de l’associació 

- Servei a Realitzar 

- Concepte (Tipus de Taxa) 
 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Fotocòpia del document:  Annex C 
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4.3.2 Resguard del pagament de la taxa 12 

Un cop s’ha fet el pagament de la Taxa per la Inscripció d’una associació, que com 

ja s’ha esmentat és de 60,10 euros, el mateix caixer entregarà un resguard 

assegurant que ja s’ha pagat la quantitat demanada, el qual s’haurà de guardar i 

presentar al Servei Territorial el dia de la inscripció juntament amb la sol·licitud 

com a comprovant.  

 

4.3.3 Sol·licitud13 

Aquesta sol·licitud consta la voluntat de realitzar la inscripció d’una associació. La 

sol·licitud que s’adjunta a l’Annex ja ha estat segellada pel Servei Territorial de 

Tarragona. 

Les dades a omplir en aquest document es divideixen en dos grups. En el primer 

s’hi introdueixen les dades personals del sol·licitant i el segon s’omple amb les 

dades de l’entitat. 

Aquest document s’ha d’omplir amb les següents dades: 

- Nom i cognoms 

- Tipus d’identificació (DNI) 

- Càrrec que ocupa la persona sol·licitant a l’entitat 

- Adreça de correu electrònic 

- Adreça de correu ordinari  

- Tipus d’entitat a inscriure 

- Lloc d’inscripció 

- Nom de l’entitat 

- Adreça de l’entitat 

- Telèfon i correu electrònic de contacte de l’entitat 

- URL de la web ( si existeix) 

- Tràmit realitzat 

- Finalment, firma del sol·licitant. 

 

                                                             
12 Fotocòpia del resguard: Annex D 
13 Fotocòpia de la sol·licitud: Annex E 
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4.3.4 Acta Fundacional14 

El terme Acta Fundacional només s’utilitza en l’àmbit de les associacions, ja que si 

fos fora d’aquest, parlaríem d’una Acta Constitucional.  

Aquest document és el resultant d’una reunió en la qual s’han establert els 

estatuts, explicats en el següent punt, entre els membres fundadors de 

l’associació.  

Aquesta acta, també està dividida en tres parts diferenciades. La primera ens 

demana les dades de la reunió, en la que s’especifica: 

- Lloc i data de la reunió 

En la segona part, s’especifiquen els següents aspectes de les persones 

fundadores, les quals han de ser un mínim de tres: 

- Nom i cognoms.  

- Aclarir la majoria d’edat. 

- DNI / NIF / NIE  

- Nacionalitat  

- Adreça postal  

Cal recordar, que seguit d’aquest document, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del 

document d’identitat (DNI o passaport) de cada integrant.  

Per últim, es donen a conèixer els acords realitzats en aquesta reunió. En els quals 

s’ha d’escriure: 

- Nom de l’associació (si és juvenil, el nom serà: juvenil + nom) 

- Junta directiva i la seva composició: 

➢ Nom i cognoms del president/a 

➢ Nom i cognoms del secretari/ària 

➢ Nom i cognoms del tresorer/a 

➢ Nom i cognoms d’altres possibles representants d’un càrrec.  

- Signatures de cada integrant amb el nom sota cada firma.  

                                                             
14 Fotocòpia de l’Acta Fundacional: Annex F 
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Les funcions que realitza el president es troben al Capítol V, mentre que les 

funcions del secretari i el tresorer estan especificades en el Capítol VI dels 

estatuts.  

 

4.3.5 Estatuts15 

Els estatuts són les regles fonamentals del funcionament d’una Associació. En ells 

s’hi troba una explicació detallada de cada aspecte a contemplar d’aquesta.  

No tenen validesa jurídica però sí que són vinculants entre els socis, ja que s’hi 

sotmeten de forma voluntària quan passen a formar part de l’Associació.  

Aquests estatuts estan formats per dos tipus de continguts, tot i que no estan 

diferenciats visualment. Els primers són continguts establerts pels socis mentre 

que els segons són uns continguts obligatoris, establerts per l’Article 7 de la Llei 

Orgànica 1/2002, del 22 de març, regulada pels Drets a Associació. 

Normalment consten de 10 Capítols, els números dels quals estan escrits en 

nomenclatura Romana, i 32 Articles.  

Al final d’aquest seguit d’acords entre els socis s’hi troben, per segon cop, les tres 

signatures amb els noms dels seus propietaris a sota.  

Com s’ha esmentat al principi d’aquest apartat (Documentació), la data dels 

estatuts i de l’acta fundacional ha de ser la mateixa. Així s’interpreta que aquests 

estatuts han estat discutits a la reunió.  

Dins els estatuts també s’explica informació molt important com la freqüència del 

canvi de Junta Directiva (amb un cost de 21 euros (dada del setembre de 2017)),  

les funcions que té cada càrrec o les condicions de la dissolució. 

  

 

 

 

                                                             
15 Els estatuts de l’entitat es troben a l’Annex G 



 
 

45 
 
 

Vêtements             Solidaires 

4.4 Resposta de la Generalitat 
 

Un cop presentats aquests documents al Registre Territorial, el Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya té un termini màxim de tres mesos a 

comptar de la data d’entrada en els registres d’aquest Departament i sempre que 

hagi liquidat la taxa corresponent, llevat de les sol·licituds d’inscripció dels estatuts.  

En el cas que s’hagi presentat la sol·licitud mitjançant el portal Tràmits gencat, el 

termini es computarà a partir de la presentació, en els registres d’aquest 

Departament, de la documentació necessària per tramitar la sol·licitud i sempre 

que s’hagi liquidat la taxa corresponent.  

També cal recordar que els imports de les taxes que genera aquesta sol·licitud 

seran vàlids fins a l’exercici següent de l’any en curs.  

Quan el Departament de Justícia hagi aprovat la sol·licitud,  ho farà saber enviant 

una carpeta per correu postal que inclou: 

- Carta introductòria segellada amb el Justificant de Recepció16, en la que 

expliquen algunes recomanacions, com en el meu cas, la necessitat 

d’obtenir un NIF per quan es rebin subvencions. Tot i això, per evitar pagar 

més taxes, m’esperava en optar a alguna subvenció per obtenir un NIF, 

però com a conseqüència de l’inexistent finançament aliè, no va fer falta 

aquesta dada d’identificació. 

- Document firmat per la Directora dels Serveis Territorials 17  en el qual 

s’explica la resolució de l’entitat. 

- Fotocòpies dels estatuts amb una quadrícula al final on s’hi especifiquen 

algunes dades com el Número d’inscripció i la data de Resolució 18 . 

D’aquest punt només n’adjunto la casella final, ja que ha estat l’únic canvi.  

- Acta Fundacional segellada i firmada19.  

  

                                                             
16 Carta Introductòria: Annex H 
17 Resolució de l’entitat: Annex I 
18 Estatuts amb especificació de dades: Annex J 
19 Acta Fundacional segellada i firmada: : Annex K 
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5. Creant la imatge de l’ONG 
 

Perquè una ONG pugui assolir amb èxit els seus objectius, haurà d'aconseguir que 

el tema pel que lluita arribi a la màxima gent possible. Per assolir aquesta fase, 

una ONG ha d'arribar al seu públic en cerca de dos objectius. El primer, difondre 

els valors que li donen sentit a l'organització i el segon, aconseguir que públic 

interessat se senti involucrat i compromès. Així, l'ONG podrà aconseguir que la 

gent s'involucri, tant en accions com en recursos econòmics. Aquests objectius, 

per tant, es compliran quan l'organització hagi fet públic el seu propòsit i hagi 

sensibilitzat a tot un grup de gent.  

També cal fer creure a la gent que aquesta ONG és la protagonista per donar 

solució al tema en qüestió. Això requereix que la imatge que l'entitat transmet, 

expliqui d'alguna manera la història on s'insinuen la causa i l'efecte del projecte, 

així donant a entendre un present on existeix una necessitat i un futur on aquesta 

estigui coberta. 

En aquest context, la imatge de l'ONG no només ha de funcionar com un símbol 

d'identificació, sinó que també ha de ser el missatge implícit que representa tot un 

discurs, en el que s'hi trobin representats l'escenari d'acció i l'obra social que 

aquesta organització vol dur a terme. 

En resum, una ONG necessita tot un mecanisme visual que marqui el terreny de 

treball però que al mateix temps sigui suficientment seductor per atraure a tota 

persona vinculada al tema en qüestió. 

 

5.1 El nom. 
 

El naming és un procés creatiu que inclou tot el relacionat amb la creació del nom 

per una marca. Sovint el nom final és resultat d’una llarga pluja d’idees. És cert 

també, que és imprescindible recordar que com més breu sigui aquest nom, amb 

més facilitat es podrà recordar. També cal que sigui pronunciable, evitant introduir-

hi lletres de més i així crear una eufonia que el farà agradable d’escoltar. A més, 

aquest nom haurà de transmetre l’essència d’organització, ja que serà fruit de la 
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creativitat que li donarà personalitat pròpia. Per últim, s’ha d’adaptar de tal forma 

que es pugui registrar, com ja s’explicarà posteriorment en el cas de Vêtements 

Solidaires. 

El naming, té tres principis bàsics: 

- Fidelitzar: Una marca sempre ha d’aportar uns valors o principis, i aquest 

nom els haurà de representar, com s’explica millor més endavant en aquest 

punt.  

- Captar: el nom és el primer element que el públic percep de la marca. 

Aquest, per tant ha de cridar l’atenció. 

- Posicionar: El naming, també intenta posicionar el nom de la marca dins el 

cap del consumidor, o si més no, del públic.  

Si una marca, o en aquest cas l’ONG, no té un nom que la identifiqui o que sigui 

fàcil de memoritzar, el públic no la relacionarà i els hi costarà molt més temps 

arribar a interioritzar-la i recordar-la. També és important tenir en compte que 

aquest nom no pot donar lloc a males interpretacions.  

La importància del nom de la marca es basa en la simple idea que els humans ens 

comuniquem mitjançant paraules. Amb elles, sempre busquem etiquetar qualsevol 

element, sigui tangible o abstracte. Així doncs, si es tracta d’un producte, una 

empresa o una organització, s’haurà d’etiquetar amb un nom que faci que quan les 

persones l’escoltin, automàticament pensin en l’element que han d’identificar.  

En el cas de l’ONG, però, és important que aquest nom transmeti un missatge que 

faci entendre al receptor la seva finalitat. Així que molts cops no serà tan important 

triar un nom curt sinó un nom que indiqui una bona acció, com podem veure en els 

casos d’algunes conegudes ONG com Save the Children, Médicos sin Fronteras o 

Bread for the World.  

En el cas de Vêtements Solidaires, es va tenir clar que el nom seria en francès, ja 

que és l’idioma més parlat de Guinea. Així, en el nom ja s’hi identificaria, tot i que 

d’una forma molt subtil, que el país receptor és francòfon.  

Sabent això, després de veure que la pluja d’idees no donava molt bon resultat, 

vaig sol·licitar ajuda a la professora de francès Anna Josa. Se li va explicar que 

l’objectiu principal d’aquesta organització seria enviar roba a Guinea, i 
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seguidament va proposar el nom de Vêtements Solidaires. Un nom que quadrava 

perfectament amb els valors que s’intentaria representar amb aquesta ONG.  

Aquest nom, però, té el petit inconvenient que és difícil de llegir i fins i tot de 

recordar per una persona que no és parlant de la llengua francesa. Tot i que 

incompleix un dels principis bàsics, en el que es recomana que el nom sigui fàcil 

de recordar, és un nom perfectament adequat al propòsit de l’organització.  

A continuació, el següent pas va ser contactar amb el Servei Territorial per 

comprovar que encara no hi hagués cap ONG inscrita amb aquest nom. Per sort, 

varen donar llum verda. Només cal recalcar que no es pot registrar cap nom que 

contingui una grafia inexistent dins la llengua catalana. Per tant, el nom de l’ONG 

al registre apareix sense l’accent (^). A partir d’aleshores, en referir-nos a aquell 

projecte, ja no li diem Treball de Recerca, sinó Vêtements Solidaires. 

 

5.2 L’eslògan 
 

La majoria de consumidors recordem un anunci per les seves imatges, la música 

que els acompanya o bé per una frase original i fàcil de recordar.  

Aquesta frase s’anomena eslògan i serveix per fixar, ampliar o resumir el missatge 

que se li atribueix a un anunci. Aquest, és recomanable que sigui breu, fàcil de 

recordar, capaç de cridar l’atenció, persuadir i convèncer al receptor. Per últim, és 

important que  ofereixi la màxima informació en el mínim text possible, d’aquesta 

manera serà capaç de transmetre el que es vol en les mínimes paraules possibles 

perquè sigui més fàcil de memoritzar. Així doncs, cal tenir present que en destacar 

les qualitats del producte que s’ofereix, s’ha d’intentar no atribuir característiques 

comunes amb les de la competència, més aviat, farà falta destacar aquelles 

qualitats que diferenciïn el nostre producte amb el del consumidor.  

A més d’aquestes característiques, cal tenir present que l’eslògan, perquè sigui 

recordat pel receptor, ha d’haver estat llegit diverses vegades. Així, és una gran 

idea incloure l’eslògan dins el logo.  
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Alguns exemples d’eslògans de grans empreses són: 

- Coca-Cola: “Destapa la felicitat”  -  Red Bull: “Red Bull te da alas” 

- McDonald’s: “I’m lovin’ it”   -  LG: “Life’s Good” 

- Nike: “Just Do It”     -  Rexona: “No te abandona” 

- Nokia: “Connecting People”   - Subway: “Eat Fresh” 

Parlant en l’àmbit de l’ONG Vêtements Solidaires, vaig estar pensant en la idea 

que volia transmetre amb la meva ONG, i vaig arribar a la conclusió que a trets 

generals, jo l'havia creat per fer d’aquest món un món millor, per aportar el meu 

granet de sorra. Després d’una pluja d’idees, vaig arribar a la conclusió que 

m’estava desviant massa del tema principal. És aleshores, quan vaig decidir no 

complicar-me més la vida, i en llengua francesa vaig plasmar directament aquest 

missatge: per un món millor.  Així quedaria el següent eslògan:  

“Pour un monde meilleur” 

 

5.3 El logo 
 

Un cop ja tenim el nom, cal donar-li una imatge que l’acompanyi. D’aquesta 

manera, el conjunt serà molt més visual i fàcil de reconèixer. Ja que ni que 

aparentment ho sembli, no és el mateix sentir o veure escrit el nom de la marca, 

que veure’l acompanyat del seu logo.  

Per començar, definim logo com l’element gràfic que identifica una empresa, 

marca, societat, etc. Si entrem en tecnicismes, podem diferenciar tres tipus de logo 

diferents. El primer, i probablement el més popular, és l’anomenat logotip,  

en el que el mateix nom de la marca funciona com una imatge, com seria el cas de 

la famosa marca de refrescos Coca-Cola. El segon és l’isotip, on la imatge 

funciona sense el text, com seria el cas de la mundialment coneguda poma 

mossegada de la marca Apple. Per últim, trobem l’Isologotip, paraula poc comú 

però que es refereix a la combinació de les dues anteriors, com és el cas de la 

cadena de restaurants de menjar ràpid Burger King. 
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Aquest logo haurà d’ajudar a diferenciar la teva marca de les altres, en el meu cas, 

a diferenciar la meva ONG, per la qual cosa s’haurà de diferenciar de la resta, cosa 

per la qual moltes empreses lluiten.  

Vivim rodejats de logos de diferents marques. Fins i tot els nens petits que encara 

no saben lligar-se els cordills de les sabates tenen la capacitat de reconèixer els 

logos de moltes marques o de deduir què ofereix aquella empresa només veient-lo.  

En crear un logo, no hi ha la possibilitat de plagi, per tant, per assegurar-se que el 

seu logo no és sospitosament similar a qualsevol altre ja existent, existeixen webs 

com Logo Thief que comparen el teu logo amb una base de dades. Ja 

descomptant el plagi, cal passar per un procés creatiu per arribar a tenir un logo 

original. Així doncs, cal recalcar que ni el logo de Mercedes és un cotxe, ni el 

d’Apple és un ordinador. Així que cal pensar més enllà del que pot arribar a ser 

obvi.  

En tenir en compte la imatge de la marca, no cal oblidar cap detall. Per això, és 

important triar els colors que més s’identifiquin amb el propòsit del projecte en 

qüestió. Com per exemple, les tonalitats brillants són les que criden més la vista 

però donen un toc més agressiu, en canvi, els colors més apagats desprenen 

sofisticació, tot i que tenen el perill de poder ser parats per alt. Donat aquest 

exemple, queda clar que cada color té una implicació diferent i pot aportar matisos 

al missatge. A continuació, es mostren deu colors amb les qualitats que se li poden 

atribuir:  

Vermell: Energia, atracció, passió..  Violeta: Espiritualitat, saviesa... 

Taronja: Creativitat, amabilitat, joventut... Negre: Credibilitat, elegància... 

Groc: Solejat, optimisme...    Blanc: Simplicitat, neteja, puresa.. 

Verd: Ecologia, creixement...   Rosa: Bellesa, Alegria... 

Blau: Professionalitat, tranquil·litat, confiança... Marró: Ruralitat, Història.... 

Així doncs, tenint en compte aquesta informació, primer em vaig decantar per crear 

un Isologotip, ja que preferia que el nom de l’ONG sempre hi fos present, 

acompanyat de l’eslògan que li dona encara més sentit al nom. Així que el primer 

pas de tots va ser triar el tipus de lletra.  
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Al ser una ONG dedicada als infants, es va creure convenient triar una lletra 

lligada, que no fos molt seria. Tot i això, per l’eslògan, em vaig decantar per unes 

lletres majúscules bàsiques que fossin ràpides de llegir. I per últim, aquests dos 

textos encapçalats per una perxa, ja que l’objectiu principal de l’ONG és recollir 

roba.  

Aquesta primera capa, doncs, estaria formada per una perxa, el nom i per últim 

l’eslògan. A continuació, vaig decidir canviar el color, ja que preferia que aquest, 

fos un to marronós que recordés als colors càlids d’Àfrica. 

El color marró es caracteritza per no transmetre sentiments com alegria o tristesa. 

Aquest, es relaciona més amb la fusta i la Terra, per tant, podem dir que és un 

color vinculat amb la natura i el medi ambient.  A continuació, es mostra la imatge 

ja tintada d’una tonalitat marró: 

 

I per últim, per acabar d’arrodonir el disseny, vaig incorporar una ombra d’un nen i 

una nena d’aparença africana donant-se de la mà, per homenatjar al país receptor 

de la roba. El fet que es donin la mà, també simbolitza la germanor que una ONG 

comporta, i la solidaritat d’ajudar-se els uns als altres. A més, en estar d’esquenes, 

podríem deduir que estan mirant endavant, per tant, que desitgen prosperar, i 

estan disposats a fer-ho junts.  

Finalment, el disseny final queda de la següent manera: 
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5.4 Instagram 
 

Instagram és, avui en dia, una de les xarxes socials amb més poder de tot el món. 

Segons “El Economista”, amb més de 700 milions d’usuaris actius al més i un 

creixement estimat de 100 milions d’usuaris nous cada sis mesos, Instagram s’ha 

convertit en la xarxa social de moda a escala Internacional.  

Vivim en un món connectat i cada vegada més centrats en la imatge. En el mòbil, 

no hi llegim pas. Avui en dia, es conten per milions les persones que utilitzen les 

xarxes socials en temps morts. Es calcula que, per 2019, 2/3 de les persones que 

tenen un smartphone seran usuaris d’Instagram. 

Una imatge és més ràpida de captar, més fàcil d’entendre i més creïble. Per això, 

totes les empreses aposten per les xarxes socials per anunciar-se, específicament 

per Instagram.  

Aquesta xarxa social permet mostrar la part més humana de l’empresa, com el 

treball dels empleats, el backstage de qualsevol obra de cara al públic, o enunciar 

novetats i promocionar productes d’una forma més propera al públic. És tan fort 

l’impacte econòmic d’aquesta plataforma que hi ha gent que es guanya la vida 

venent la seva imatge d’Instagram a grans marques.  
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El marketing a Instagram és molt potent, ja que els consumidors no tenen la 

sensació que estan sent comercialitzats. Així, les marques aconsegueixen introduir 

el producte dins una imatge que ens mostra com encaixa aquest en la vida 

quotidiana. 

Sabent així el poder que té aquesta xarxa social, vaig creure convenient crear una 

conta per l’ONG i així obrir-la de portes al públic per aconseguir un millor ressò.  

El nom d’usuari de la conta és @vetementssolidaires. I en aquesta, s’hi ha anat 

compartint tots els passos que s’han anat realitzant. Aquests avanços s’han 

publicat a Instagram Stories, que és un apartat d’aquesta xarxa social en què es 

permet als usuaris la possibilitat de crear vídeos curts, o compartir imatges que 

desapareixeran al cap de 24 hores des de la seva publicació. A continuació es 

mostren alguns exemples dels passos seguits en aquest apartat d’Instagram: 

 

 

En començar el projecte, dos mesos abans de la recollida, es va intentar crear el 

màxim ressò possible i es va demanar difusió d’una imatge via Instagram Stories 

en la que s’hi troba escrit el següent text: 

“Para mi TDR estoy creando una ONG para enviar ropa a los niños pobres de 

Guinea. Al empezar el curso escolar realizaré una recogida de ropa de verano para 

enviar-la. Os pediría que guardéis toda la ropa de verano que no queráis o no 

necesitéis. No cuesta nada, os lo agradecería mucho, y estoy seguro que estos 

niños aún más.  
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@vetementssolidaires. 

Si podéis haced REPOST. Me gustaría que con la ayuda de todos esto llegase a 

algo significante.” 

Escrita en castellà per arribar al màxim número de gent possible, demana a la gent 

que no tiri la roba d’estiu que no necessiti, ja que s’informa que hi haurà una futura 

recollida de roba. A continuació, es dona a conèixer el compte d’Instagram acabat 

de crear, i per últim es demana a la gent que comparteixi la imatge amb la finalitat 

d’arribar a la màxima gent possible. 

Aquest objectiu es podria dir que es va complir perquè aquesta imatge va ser 

compartida per més de 50 persones diferents. A continuació es mostra un petit  

mosaic amb captures de pantalla d’alguns dels comptes que van compartir la 

imatge: 
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A més d’aquest primer moviment per informar a la gent de l’existència d’aquesta 

ONG, difusió que també es va dur a terme via Whats App, es va realitzar una altra 

difusió. Aquest cop encara amb més participació, en la que es va compartir el 

cartell de l’ONG per anunciar les dades de la campanya de recollida. Aquesta 

vegada, es van superar les 90 difusions. Amb el gran nombre de visites que té 

cada difusió, es podria afirmar amb tota seguretat que hauria pogut arribar a més 

de 60000 usuaris, ja que alguns dels usuaris que van fer-ne difusió superen els 

10000 seguidors, i fins i tot els 50000.  

A continuació, com amb la primera difusió, es mostra un collage amb algunes 

captures de pantalla de la participació en aquesta difusió.  

 

5.5 La pàgina web 
 

Una pàgina web és un document d’informació electrònica adaptat a la “World Wide 

Web”, representada amb les inicials WWW.  En aquesta, el text es combina amb 

imatges per fer que el document sigui dinàmic.  
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Actualment, tenir una pàgina web porta credibilitat davant dels clients i ajuda a 

l’empresa a ser visible als buscadors.  

És important tenir en compte que moltes de les visites a una pàgina web són de 

persones que no coneixen la marca o el propòsit d’aquesta, per això és important 

incloure aquella informació que permeti al consumidor posar-se en contacte amb la 

marca, com per exemple: la ubicació física, el número de telèfon, el correu 

electrònic, xarxes socials, etc.  

Hi ha moltes maneres diferents de crear una pàgina web. La web de l’ONG va ser 

creada amb Wix.com. Aquesta és una plataforma fundada l’any 2006 per crear 

llocs web de forma gratuïta en la qual no es requereixen coneixements tècnics per 

crear-la, ja que les funcions i eines d’aquesta estan simplificades i a l’abast de 

tothom. L’any 2016, va arribar a la impressionant xifra de 90 milions d’usuaris de 

190 països diferents amb una mitjana de 45000 usuaris nous per dia.  

Un cop creada la conta en aquesta plataforma, ja es va poder començar a 

dissenyar la pàgina web de l’ONG.  

Aquesta, consta de quatre apartats.  

El primer, Inici, on hi ha el títol de l’organització seguit d’una introducció al projecte 

i a continuació un enllaç que mostra els pròxims esdeveniments.  
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La segona pestanya, inicialment titulada “Guinea Conakry”, explica l’orfenat al qual 

s’ajudaria, com podem veure a continuació: 

 

Tot i això, a falta d’un pla de logística adequat, es va haver de cancel·lar la 

col·laboració amb l’orfenat i es va haver de buscar una altra causa. A causa 

d’aquest imprevist, es va haver de reformar aquest punt de la pàgina web. 

Actualment, l’apartat es titula “A qui ajudem?” i explica el projecte d’Aldeas 

Infantiles SOS amb el que es col·labora. Com s’ensenya en la següent captura de 

pantalla: 
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A continuació, en el tercer apartat s’hi va introduir una reflexió per conscienciar al 

lector. Aquesta, està composta per un paral·lelisme entre la vida del primer món i 

la del tercer món. Fa pensar al lector que aquesta societat consumista en la qual 

vivim no està a l’abast de tothom, i coses que a nosaltres ens semblen tan 
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bàsiques com tenir roba a l’armari, per desgràcia, no tot el món ho pot contemplar 

com un fet bàsic. Tot seguit, una petita reflexió tanca aquest apartat donant a 

entendre que hem de ser més forts nosaltres que la societat que ens obliga a 

comprar i estar renovant constantment els nostres béns materials, així doncs, 

anima al lector en involucrar-se en aquestes tasques voluntàries que l’ajudaran a 

sentir-se millor amb si mateix. 
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Per acabar, en l’última pestanya titulada “En què pots ajudar?” s’indiquen les 

dades de la passada campanya de recollida per proporcionar així al lector la 

informació necessària per participar en aquest recapte. L’apartat està dividit en tres 

apartats diferents. En el primer hi ha una llista dels articles que es van recaptar, la 

segona un seguit de recordatoris, i per últim la informació sobre els dos punts de 

recollida.  Com es veurà a continuació, aquest apartat ha estat la base del disseny 

final del cartell de la campanya.  

 

Tots els apartats de la pàgina web, inclouen un peu de pàgina amb la informació 

de contacte. Aquest té la intensitat de la imatge molt reduïda per no prendre 

protagonisme al contingut de la pàgina, tot i que en cap moment deixa de ser 

llegible. En el peu s’hi inclou; el nom de l’ONG, el telèfon i el correu electrònic 

personal de contacte, les empreses col·laboradores, i per últim, a la dreta de les 

dades esmentades, una bústia on també es pot establir contacte, com es pot 

apreciar a continuació: 
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La direcció de la pàgina web de l’ONG es mostra a continuació: 

https://vetementssolidaires.wixsite.com/guinea 

  

https://vetementssolidaires.wixsite.com/guinea
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6. Campanya de Recollida 
 

Any rere any moltes ONG organitzen campanyes de recollida, com per exemple, 

les campanyes anuals del Banc dels Aliments de Barcelona: "la fam no fa 

vacances" i El Gran Recapte d'Aliments de Catalunya. Aquesta organització sense 

ànim de lucre realitza aquests esdeveniments amb l'objectiu de recuperar els 

excedents alimentaris i distribuir-los entre les entitats locals perquè ho facin arribar 

a les persones necessitades. L'any 2016 hi van participar 213 voluntaris, es van 

recollir 17915000 kg de menjar i es va distribuir en 329 entitats receptores en les 

quals s'hi van trobar 137156 beneficiaris. 

En l'organització interna d'una Campanya de Recollida hi ha diversos 

departaments implicats que cobreixen diferents activitats. Aquests, han de treballar 

harmònicament per obtenir un bon resultat. 

Primer, hi trobem el departament de direcció, el qual vetlla perquè tots els 

departaments caminin en la mateixa direcció i s'aprofitin de les experiències, 

recursos i sinergies que es generen. 

A continuació, també hi hauria d'haver un sector que es dediqués a fer un estudi 

de la necessitat que es vol cobrir per tal d'aportar elements de reflexió i fer-hi front. 

Tot seguit, en el cas que es requereixin voluntaris, hi haurà un departament que 

gestioni el reclutament i la selecció d'aquests. S'assignaran les tasques d'acord a 

les necessitats de l'Organització com les habilitats, experiència o temps de 

dedicació que hi pot aportar cada persona. Serà imprescindible que es realitzi el 

seguiment i suport als voluntaris des que arriben a l'Entitat fins a la seva sortida, 

fomentant i mantenint així un excel·lent esperit de col·laboració i treball en equip. 

El següent departament, el de Comunicació, tindrà la funció de comunicar al públic 

el missatge de la recollida. En aquesta primera fase de cara al públic es difon i 

s'informa de les diferents fites i esdeveniments relacionats amb l'organització. 

Entre d'altres, moltes ONG elaboren butlletins interns, realitzen una redacció d'un 

diari cada x mesos, es va actualitzant la pàgina web i es creen continguts en les 

xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, etc. En aquesta fase també s'hi 

gestiona la imatge corporativa de l'entitat. Per sensibilitzar al públic, també és una 

gran idea promoure els valors que l'ONG representa entre les escoles i instituts a 
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través de xarrades, visites i recaptes als centres escolars. 

A més a més, és molt important gestionar la rebuda física del material recollit i la 

posterior retirada d'aquests cap al receptor, activitat que realitzarà el departament 

de gestió. 

D'aquesta manera, en petita escala l'ONG Vêtements Solidaires ha cobert aquests 

departaments. El de direcció va estar present en tot moment a l'hora de coordinar 

tot el que va succeir durant la durada de la campanya i els dies anteriors i 

posteriors. Tot seguit, l'estudi es va realitzar inicialment a l'hora de definir els 

objectius de l'ONG, tot i que al final la roba anirà destinada a Guinea Equatorial, 

seguirà ajudant a nens amb perill d'exclusió social. El següent sector, el de 

voluntaris, es podria dir que formalment no ha existit, però en realitat ha estat 

present en tot moment gràcies a totes les persones que han col·laborat de forma 

voluntària. Per anar acabant, les activitats que acostuma a realitzar el sector de 

Comunicació, es veuen reflectides en la Pàgina Web, l'Instagram i el cartell que 

s'explicarà a continuació creat exclusivament per la Campanya de Recollida. Per 

últim, el departament de gestió es veu representat en tot el temps invertit a trobar 

sortida al material recollit, igual que el seu emmagatzemament. 

L'actuació harmònica d'aquests departaments es va demostrar de cara al públic els 

dies 18, 19 i 20 d'octubre en els que es va realitzar la campanya. Es va intentar 

endarrerir la recollida el temps just per tenir les màximes coses enllestides 

possibles però era necessari dur-la a terme abans del canvi de temps, ja que és 

veritablement quan la gent realitza el canvi de la roba d'estiu a la d'hivern i se'n 

desfà de la roba que ja no necessitarà la temporada vinent. 

D'aquesta manera, es va creure que aquests serien els dies perfectes perquè la 

setmana anterior, del 12 al 15 d'octubre, hi havia un pont festiu en el qual 

s'esperava que les famílies comencessin a realitzar aquest "canvi d'armari". 
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6.1 Punts de Recollida 
 

Per realitzar una campanya de recollida, és molt important situar diferents punts en 

els quals la gent hi pugui anar a dipositar les seves donacions. Aquests 

establiments es comprometen a recollir tota la roba que la gent porti sense cap 

remuneració econòmica.  

Per la campanya realitzada, es van aconseguir dos punts de recollida.  

D’una banda s’hi troba l’Escola xxxxxxxxxx. Per arribar a fer la col·lecta es van 

haver de portar a cap un seguit d’accions. Primer de tot, es va transmetre la 

iniciativa a la directora del centre escolar explicant el projecte de l’ONG i l’ajuda 

que se sol·licitava per part de l’escola fent de punt de recollida. La directora va 

acceptar i a continuació es va haver de presentar una sol·licitud al Consell de 

Gestió Escolar. La sol·licitud redactava el següent missatge: 

 “Bon dia, Em dic XXXXXXXXX i sóc un alumne de segon de Batxillerat. Pel meu 

Treball de Recerca he creat una ONG anomenada Vêtements Solidaires, que 

significa roba solidària en francès, la missió de la qual és enviar roba a un orfenat 

de Guinea Conakry. Un país molt pobre. Així doncs, em dirigeixo al consell de 

gestió de l’escola per sol·licitar permís per dur a terme de roba i recursos 

econòmics els dies 18, 19 i 20 d’octubre a l’escola. Aquesta consistirà a recollir 

roba d’entre 3 i 16 anys, a l’entrada tant de primària com de secundària. 

Evidentment, aquest projecte comporta la necessitat de recursos econòmics, per 

això demanaria que em deixéssiu ficar una petita guardiola a secretaria els dies 

que duri la recollida de roba per recollir donatius. Moltes gràcies.” 

Tot seguit, un cop el consell va donar el seu vistiplau, es va procedir a redactar una 

circular amb fi de ser enviada a les famílies de l’escola. 

D’altra banda, gràcies a Cristina Roig, farmacèutica comunitària i diplomada en 

terapèutica homeopàtica aplicada BOIRON, es va poder col·lectar roba a la 

farmàcia Rovira Farmàcia, situada a l’Avinguda Prat de la Riba, n.21 de Reus, com 

ja s’ha pogut veure en la circular enviada a les famílies dels estudiants de l’Escola 

xxxxxxxxxx. Se’ls va explicar el projecte i informar de les dates i no hi van tenir cap 

inconvenient. A més, comptaven amb l’experiència d’haver realitzat una altra 
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campanya de recollida de sabates per un altre projecte. Tenint en compte 

l’expertesa, la Cristina em va donar alguns consells, entre d’altres, va indicar que 

era necessària una caixa per poder dipositar-hi les donacions i em va recomanar 

que realitzés el disseny d’un cartell on s’expliqués breument el projecte i es donés 

la informació de la recollida, com els articles a recollir i els establiments dedicats a 

la campanya. 

 

El fet que n’hi hagi un al centre de la ciutat, afavoreix la participació ciutadana, ja 

que a la gent que hi visqui a prop li serà molt més còmode apropar-se a un 

establiment proper a la seva zona de residència que haver d’agafar el seu vehicle 

propi per portar-ho a l’escola, que se situa als afores de la ciutat de Reus. A més, 

en trobar-se en un carrer molt transitat per vianants, incrementa el volum de gent 

sensibilitzada amb el projecte.  

En canvi, que l’altre punt de recollida sigui l’escola també té el punt fort que és un 

lloc on s’hi troba una gran xifra de nens petits, els quals tindran roba per donar. A 

més, la circular enviada a les famílies també dispara la xifra de gent assabentada 

de la campanya i en conseqüència augmenta el nombre de donacions. També cal 

recalcar que a les famílies de l’escola els hi és molt còmode aprofitar que els seus 

fills van al centre per deixar la donació, per tant, també consta d’un alt nivell de 

comoditat.  

 

 

Imatges dels dos punts de recollida llestos per rebre les donacions. 
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6.2 Transport i Magatzem 
 

Va ser important tenir en compte què se’n faria de la roba entre la campanya de 

recollida i la recollida d’Aldeas Infantiles. Per això, era imprescindible tenir clar on 

es guardaria tot el material recol·lectat i com es portaria dels punts de recollida al 

magatzem. 

Amb referència al magatzem, gràcies a l’empresa de nutrició Vitaloid, es va poder 

aconseguir una oficina per dipositar-hi temporalment tot el recapte. Aquesta oficina 

situada a l’edifici n.87 de l’Avinguda Marià Fortuny de Reus va actuar com a 

magatzem durant el procés de recol·lecció.  

Respecte a la logística dels punts de recollida a l’oficina, per falta de cap altre via, 

es va haver de fer ús dels cotxes de familiars per anar fent viatges. A continuació 

es poden veure algunes imatges del transport que es repetien durant els dies de la 

recollida i els dies posteriors a les dates marcades: 

 

6.3 El Cartell 
 

El cartell és un mitjà gràfic de comunicació consistent en una làmina de cartolina, 

paper o altre material, sobre el qual s’hi imprimeix un disseny la funció bàsica del 

qual és comunicar un missatge. L’objectiu d’aquest mitjà és que l’espectador que 

ocupi com a receptor recordi la informació i tot seguit actuï coordinadament amb el 

que li va ser suggerit.   

Un gran cartell està dotat d’un gran atractiu visual i una gran força emotiva, per 

això podem dir que es tracta d’un dels mitjans de comunicació més eficaços.  
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El missatge que el cartell dona a conèixer es troba integrat en una unitat estètica 

composta per imatges que tenen un gran impacte en l’individu i textos breus.  

Hi ha dos tipus de cartells: els informatius i els formatius.  

Els primers serveixen per comunicar un esdeveniment, curs, reunió... i, ja que 

necessitaran text per explicar-lo, es recomana que aquest sigui gran i que només 

inclogui la informació indispensable per ser entès correctament. Tot i la importància 

del text, també poden estar acompanyats d’imatges.  

En canvi, els segons s’utilitzen per proporcionar l’establiment d’hàbits com la salut, 

higiene, neteja, ordre o seguretat, tot i que també poden ser fomentadors d’actituds 

com l’esforç o la consciència. A diferència dels cartells informatius, en aquests la 

imatge cobra més importància que el text, ja que el missatge que es vol transmetre 

s’expressa gràficament de forma concisa i clara on el text hi té un escàs marge 

d’aparició perquè la seva funció és emfatitzar la imatge percebuda.  

Perquè un cartell cridi l’atenció ha de transmetre una sensació de qualitat, així 

tenint un color de fons adequat, una bona distribució dels elements introduïts o una 

bona síntesi capaç de resumir la idea de forma adequada en una mínima expressió 

física.  

No es recomana l’ús d’imatges exagerades perquè es podria perdre l’essència del 

missatge principal que es vol transmetre. A més, la idea d’un disseny simple també 

ajudarà a millorar la comprensió del cartell d’una forma ràpida.  

Un cop tenint clar el concepte d’un bon cartell, es va procedir al disseny d’aquest.  

En el primer disseny, encapçalant el cartell es va introduir un títol seguit d’una breu 

introducció al projecte i a continuació es van indicar les dates. Tot això acompanyat 

d’un mapa que indicava la situació geogràfica de Guinea Conakry en el mapa del 

continent africà.  

Tot seguit, es van indicar els dos punts de recollida amb les seves adreces 

corresponents i es van donar un seguit de tres recordatoris. En el primer es 

recordava que els articles havien de ser d’estiu i de pluja, en el segon el rang 

d’edat, i el tercer recalca que la roba recollida hauria d’estar en condicions òptimes.  
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Per tancar el missatge del cartell s’hi va introduir un recordatori explicant la 

possibilitat de fer donacions i per últim, ja finalitzant el disseny s’hi troben les 

empreses col·laboradores, dades de contacte i al mig el logo de l’ONG.  

El color de fons es va decidir que seria el mateix que el del logo. Un color marró 

que recorda els paisatges africans.  

 

Tot i complir tots els requisits d’un bon cartell, no n’acabava d’estar convençut que 

aquest fos un disseny convincent. Hi faltava alguna cosa que li donés un toc 

creatiu. Per això, vaig decidir canviar el disseny i aprofitar talls de l’apartat de la 

pàgina web en el que s’explicava la informació sobre la campanya de recollida.  

Bon dia, em dic David Aliagas Cochs i pel meu TDR he creat aquesta ONG 

per enviar roba als nens i nenes d’un orfenat de Guinea Conakry.  

Per això, els dies 18, 19 i 20 d’octubre, es durà a terme una 

Recollida de roba usada.  

 

     PUNTS DE RECOLLIDA: 

- Escola Puigcerver (c/Astorga n13) 
 

- Rovira Farmàcia (Av. Prat de la Riba, 21) 

 
     ATENCIÓ: 

- Guinea és un país de clima càlid i plujós, per 

això serà necessària: Roba d’estiu i de pluja  

(Samarretes, pantalons curts, xancletes 

impermeables, botes d’aigua...) 

- EDATS: Entre 3 i 16 anys. 

- Roba en bones condicions.  

- Amb la col·laboració de:  
- Contacte:  

dvdaliagas@gmail.com 

696150412 

     @Vetementssolidaires 
  

       Es recorda que a cada establiment de recollida  hi haurà una guardiola 

on s’hi podran dipositar donatius per fer possible aquest projecte.  

 

  

V 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA 
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Així doncs, vaig optar per introduir-hi parts de la pàgina web com a base, i afegir-hi 

el mapa ja inclòs en el primer disseny però canviat de colors així combinant més 

amb el disseny general per diferenciar el cartell de la pàgina web.  

Tot seguit es van canviar de costat els apartats de contacte i col·laboració tot i que 

es va mantenir l’essència de l’apartat final del cartell inicial.  

 

Aquest sí que era el disseny definitiu. La combinació perfecta entre els llençols 

blancs afegint-hi un toc de puresa que reforça la idea de la recol·lecció de roba de 

nen petit i el color marró fluix del logo de Vêtements Solidaires creava un 

maridatge perfecte. A més, el color rosat que acompanya el títol també entrava en 

Amb la col·laboració de:  

- Contacte: 

Vetementssolidaires.wixsite/guinea 

696150412 

     @Vetementssolidaires 
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harmonia amb la resta del disseny així trencant la monotonia de l’escala de 

marrons.  

En definitiva, en va resultar un disseny creatiu que crida l’atenció, format per una 

sèrie d’elements que reforcen la idea principal de la campanya de recollida.  

D’aquest cartell, se’n van imprimir una sèrie de còpies en mida DIN A3, 

posteriorment plastificades que es van penjar en els punts de recollida una 

setmana abans de començar la campanya. 

 

6.4 Difusió 
 

Amb l’objectiu d’obtenir el màxim número de sensibilitzats possible, van ser 

necessàries un seguit d’accions divulgatives.  

La primera, com ja s’esmenta en l’apartat en el qual s’explica Instagram com una 

xarxa social informativa, va ser la difusió de la imatge del cartell per les xarxes 

socials de més d’un centenar de persones obtenint un camp aproximat de més de 

50000 usuaris com a conseqüència de l’elevat nombre de seguidors d’algunes 

persones que van compartir la imatge. 

Tot seguit, abans de començar la campanya es va enviar una circular a totes les 

famílies dels estudiants de l’Escola xxxxxxxxxx a través de secretaria que 

redactava el següent missatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 
 

Vêtements             Solidaires 

“Benvolguda família,  

L’alumne XXXXXXXXX de segon de batxillerat de XXXXXXXX ha creat una ONG pel seu 

Treball de Recerca. Aquesta s’anomena Vêtements Solidaires, i té com a objectiu enviar 

principalment roba als nens pobres de l’orfenat “God is Love orphanage” situat a Guinea 

Conakry. Per això, la nostra escola, durant els dies 18, 19 i 20 d’octubre acollirà la 

campanya de recollida a les entrades de primària i secundària, i dipositarà una guardiola a 

secretaria per qualsevol donatiu que ajudi a fer possible aquest projecte.  

Articles de recollida: 

- Roba    -   Calçat d’estiu i botes d’aigua 

- Pitets    -   Llençols 

- Peluixos   -   Tovalloles 

Important: 

- Edats: 0-16 anys 

- Bones condicions i ja rentat 

- Roba d’estiu i de pluja (ja que és un país de clima càlid amb abundants mesos 

plujosos) 

 

També us informem que RoviraFarmàcia, situada a l’ Av. Prat de la Riba, 21 de Reus, 

també acollirà aquesta bona causa mateixos dies en el seu horari habitual.  

Per més informació...  

Pàgina web:   vetementssolidaires.wixsite.com/guinea 

Instagram:     @vetementssolidaires                          

Moltes gràcies.” 

A més de la difusió de la informació sobre la recollida via internet, també es va recórrer a 

un mètode més tradicional com és el de penjar cartells. Un cop impreses mig centenar de 

còpies, es van penjar per tot el centre escolar, a la farmàcia, i en altres punts del centre de 

la ciutat en els que se’m va permetre penjar-los. Així, penjant els cartells pel centre, també 

obtindria un nombre de persones d’avançada edat assabentades, les quals no fan un ús 

habitual d’internet i menys de les xarxes socials, però poden incitar el “boca a boca” 

d’aquesta iniciativa, d’aquesta manera no només es limitaria a les famílies de l’escola i als 

usuaris d’Instagram, Facebook, etc., sinó que ara el rang d’edat era complet.  
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En última instància, queda esmentar que també es va incloure la premsa en aquest 

procés divulgatiu.  

El diari és un dels mitjans massius de comunicació més importants de l’actualitat, 

especialment en els últims anys en què gràcies a l’assimilació de suports 

tecnològics d’internet ha sabut augmentar el nombre de lectors, així creant un 

portal paral·lel al diari en paper anomenat diari digital.  

Un cop tenint present la idea de ser publicat en algun diari, es va fer una recerca 

dels diaris que actuen més propers a la zona de reus. Aquests són Reus Digital, 

delcamp.cat, Diari de Tarragona, Nació Digital, El Punt Avui i el Diari Més. Tot 

seguit, es va contactar amb cada un d’aquests i se’ls va explicar la iniciativa. 

Aleshores, el Diari de Tarragona i Reus Digital es van mostrar interessats i 

disposats a publicar una notícia sobre l’ONG en els seus respectius diaris. 

Primerament es va dur a terme l’entrevista amb en Joan Morales, redactor del Diari 

de Tarragona i una sessió fotogràfica amb el fotògraf Alfredo González per 

acompanyar la notícia, la qual va ser publicada el dia 18 de Desembre, tant en 

format digital com en paper i compartida a les xarxes socials d’aquest. 

Uns dies més tard, es va realitzar l’entrevista amb en Josep Gallofré, el qual va 

estar molt interessat en aquest Treball de Recerca. Allà, després de fer l’entrevista 

també es va fer una sessió fotogràfica amb el mateix per obtenir la foto que 

encapçalaria la notícia. Així doncs, el dia 19 de Desembre es va publicar la notícia 

informant els lectors que encara s’era a temps per fer donacions.  

A continuació es mostren les dues notícies:  
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Nuestros jóvenes y adolescentes tienen que cargar, en 
muchos casos de manera injusta, con la etiqueta de ser una 
generación poco comprometida con la sociedad, escasa de 
valores y que se lo ha encontrado todo hecho. Pero historias 
como la del reusense David Aliagas demuestran todo lo 
contrario. Este estudiante de segundo de Bachillerato del 
colegio Puigcerver de Reus, a sus 17 años, ha creado una 
ONG para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de 
Guinea Ecuatorial, un proyecto que empezará a dar sus 
frutos después de fiestas. 

Todo empezó cuando tuvo que buscar un tema para 
desarrollar su trabajo de investigación de segundo curso de 
BAT. «Hablé con mi tutor, Eduard Arnal, de que no quería 
hacer un trabajo técnico y aburrido. Y como siempre me ha 
gustado ayudar a los demás se me ocurrió la idea de hacer 
un voluntariado dentro de un ONG y después escribir un 
diario sobre mi experiencia que se convertiría en el trabajo 
de investigación», explica David. 

 
Esta primera opción quedó descartada por el hecho de que el 

joven estudiante era menor de edad. A partir de aquí había 

que buscar una solución y ésta pasó por «crear yo mismo la 

ONG». Llegados a este punto, David Aliagas tuvo que hacer 

frente al papeleo necesario para poder inscribirse como 

organización no gubernamental. Crear unos estatutos, pagar 

una tasa de 60 euros e inscribirse en el registro de 

asociaciones de Departament de Justícia. Al ser menor de 

edad le obligó, finalmente, a constituirse como asociación 

juvenil, con la colaboración de su hermano y de su mejor 

amigo. Hace dos semanas, la Generalitat daba el ‘ok’ a la 

entidad. 

¿Por qué Guinea? 

Una vez creada la ONG, bautizada como 
‘Vêtements Solidaires’ (’Ropa Solidaria’, en 
francés) había que buscar un país al que destinar 
la ayuda, en este caso ropa y enseres para niños. 
«Descubrí un trabajo que había hecho un señor 
que estudió cómo mejorar la calidad de vida de 
Guinea-Conakri y pensé que podía ser una buena 
opción. Contacté con un orfanato de ese país, 
pero sin éxito, porque me costaba 900 euros 
enviar la ropa y no podía permitirme tanto 
gasto», explica David Aliagas. 

Entonces fue cuando este joven reusense tuvo la 
suerte de ponerse en contacto con Aldeas 
Infantiles, que le dijeron que están desarrollando 
en Guinea Ecuatorial un proyecto de atención 
médica a niños de en riesgo de exclusión social. 
«Me pusieron todas las facilidades del mundo y a 
coste cero. Eso significa que yo le entregaré la 
ropa a Aldeas Infantiles y ellos se encargarán de 
hacerla llegara a Guinea Ecuatorial», comenta. 

Pero David no ha perdido el tiempo y, a la espera 
de que la Generalitat aprobase su inscripción, ya 
ha realizado una primera recogida de ropa que 
tuvo como puntos de entrega el colegio 
Puigcerver y la Farmacia Rovira. Ahora, a partir de 
este miércoles, inicia una segunda recogida en la 
escuela. Cuando tenga toda la ropa junta, se la 
entregará a Aldeas Infantiles para que después de 
Navidad se la lleven a Guinea Ecuatorial. David 
reconoce que le gustaría viajar hasta este país 
africano para hacer la entrega, pero es imposible 
porque Aldeas sólo desplaza a un equipo médico. 
«Es una lástima, porque me gustaría ver en 
directo a la gente que puedo ayudar con mi 
iniciativa», se lamenta el joven estudiante. 
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A més, com a conseqüència de la publicació d’aquestes dues notícies hi va haver 

un seguit de blogs o usuaris que van aprofitar per donar a conèixer la iniciativa 

d’aquesta ONG més enllà de les fronteres catalanes fins a arribar a ser compartida 

a través de Facebook al voltant de mig centenar de vegades. A continuació se’n 

mostra algun exemple: 

 

 

 

6.5 El Procés de Recollida 
 

La campanya de recollida de roba es va dur a terme els dies 18, 19 i 20 d'Octubre, 

com es va indicar en els diferents mitjans de difusió, tot i que es podria dir que es 

va allargar una setmana més a causa de dos factors. El primer va ser el gran 

volum de donacions. Com a conseqüència, es van haver de realitzar molts viatges 

dels punts de recollida al magatzem, cosa que no va ser possible deixar enllestit en 

tres dies, ja que els vehicles de transport dels quals es disposava eren un cotxe i 

una moto. A continuació, el segon factor va ser causat pels donants perquè les 

donacions no es van concentrar en els tres dies marcats, com era d'esperar, sinó 

que es van anar estenent al llarg d'uns quants dies més. 

La resposta de la gent envers la recollida va ser impressionant. Des de primera 

hora del matí del dia 18, les caixes dipositades als punts de recollida s’anaven 

omplint fins a arribar al punt d’haver de deixar bosses al voltant d’aquestes.  
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Imatges de diversos moments durant els dies de recollida.  

Imatges del magatzem durant diferents fases de la recollida en les que s’aprecia el creixent 

volum d’articles recollits.  

  

 

Tot i haver realitzat aquesta primera gran recollida, a continuació d’aquesta 

podríem dir que hi va haver un petit flux constant de donacions que no parava i que 

va arribar al seu punt més àlgid quan es van publicar les notícies sobre l’ONG als 

diaris. Aleshores, va ser quan es va donar el segon punt fort de tot el procés de 

recollida, ja que entre altres molts interessats en donar roba, hi va haver donacions 

significants per part de pares de l’escola i sobretot, d’una associació de la selva 

anomenada “Amics d’un altre tomb, si us plau!", la qual va col·laborar amb roba i 

joguines.  
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Exemple de cartell per identificar les caixes que envia Aldeas Infantiles SOS a Guinea. 

Finalment, un cop ja estaven totes les donacions recollides al magatzem, es va 

procedir a empaquetar tot el material tal com ho requeria Aldeas Infantiles SOS.  

Per enviar-ho a Guinea, és necessari guardar-ho tot en caixes de cartró, les quals 

han d’estar precintades i identificades amb un cartell. A més, en el cas que sigui 

fràgil és recomanable remarcar-ho al cartell. En aquest, prenent com a model el 

cartell model, és imprescindible situar el logo de l’ONG a la part superior esquerra 

per encapçalar el document que estarà en format horitzontal. A continuació, al seu 

centre, s’hi situa el seu destí, en aquest cas Aldeas Infantiles SOS Bata Guinea 

Equatorial, seguit del tipus de material que conté la caixa, Material para Niños. 

Seguidament, cal numerar les caixes, acció que es realitza indicant el número de la 

caixa sobre el total, com es pot veure a l’exemple que es mostra a continuació. 

Finalment, com ja s’ha dit, cal indicar la fragilitat en cas que sigui una informació 

rellevant per a la logística d’aquesta caixa. En el cas dels articles recollits per 

Vêtements Solidaires, no va fer falta escriure fràgil en cap caixa perquè el material 

que guardava bàsicament estava compost per roba i peluixos.  
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7. Logística i Finançament 
 

La realització d’activitats de moviment i emmagatzemament de productes i 

mercaderies es remunta als orígens de la civilització. Tanmateix, aquestes tasques 

es realitzaven per separat fins que, no fa molts anys, es va arribar a la conclusió 

que estaven molt relacionades. Actualment, la logística empresarial les incorpora 

en una mateixa disciplina i les tracta de forma coordinada.  

Tot i ser dues accions que estan completament relacionades, en aquest treball 

s’expliquen en punts diferents, ja que s’ha preferit triar com a tret de diferenciació 

el fet que l’emmagatzemament va ressaltar durant la campanya, i després 

d’aquesta ha resultat gairebé inactiu, mentre que la logística per enviar la roba al 

país destinatari resulta ser un procediment aliè a la realització de la recollida. 

Per fer arribar tot el material al seu destí, és necessari tenir planejat el recorregut 

que farà aquest, quan ho farà i a través de quina empresa. Així doncs, definim 

logística com el conjunt de mitjans i mètodes necessaris per dur a terme 

l’organització d’una empresa o servei, especialment de distribució. Quant al 

finançament d’aquesta logística, serà necessari trobar una via de finançament 

extern, ja que la mateixa ONG no disposa de cap font de finançament intern, per 

això és important trobar una subvenció que ajudi a realitzar tot aquest procés. No 

obstant això, la subvenció no és l’única font de finançament, com per exemple, 

també hi ha aportacions particulars com poden ser les dels socis, els quals fan 

aportacions periòdiques ja establertes o a la seva voluntat, apadrinaments en què 

l’acció és similar a la dels socis però amb un lligam emocional més intens o 

donacions puntuals a curt termini que depenen molt del context (emergències o 

determinats moments de l’any), les quals generen una elevada resposta en les 

campanyes.  

Durant la campanya de recollida, es va intentar integrar un punt de donacions, tot i 

que aquest no va tenir massa èxit. A causa de la poca quantitat recollida, es va 

dedicar a cobrir part de les despeses generades per la constitució de l’ONG com 

poden ser les taxes prèviament pagades.  

En aquest projecte, es podria dir que aquest punt ha estat el més difícil d’enllestir. 

En part, perquè era dels únics punts que no depenia d’un mateix, sinó que depenia 
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totalment d’empreses o òrgans aliens. Per això, la planificació de la logística i els 

diferents intents per aconseguir subvencions han estat els que han costat més 

temps. Com s’explicarà a continuació, el destí principal era Guinea Conakry, però 

després d’esgotar les possibles vies de transport a causa d’un inexistent 

finançament, hi va haver l’obligació de canviar de destí i triar un país on aquest 

tema estigués més organitzat.  

Actualment, les ONG no estan preparades per sobreviure sense finançament de 

les administracions i això acabarà provocant que moltes desapareguin. És curiós 

que per dir-se Organització No Governamental, la seva dependència per les 

subvencions del govern sigui tan elevada, com es demostrarà quan es parli de les 

subvencions. 

 

7.1 Amidjor Foundation 
ç 

Com ja s’ha comentat diversos cops durant el treball, el destí inicial de la roba era 

Guinea Conakry. Un cop es va veure que la col·laboració amb God Is Love 

Orphanage era inviable a causa de les dificultats de comunicació, es va buscar una 

altra alternativa per seguir enfocant el projecte a Conakry. Així doncs, el que es 

pretenia era trobar un contacte d’allà que pogués facilitar un destinatari, de manera 

que es va procedir a contactar amb el màxim d’usuaris possibles d’Instagram que 

pengessin fotos amb la ubicació de Guinea Conakry. Mètode que primerament pot 

semblar absurd, però que va resultar ser el més efectiu, ja que es va arribar a la 

conclusió que la falta de comunicació seria inexistent si aquella persona amb qui 

s’havia contactat tenia accés a internet perquè podia penjar fotos.  

Consegüentment, després d’haver intentat contactar amb diversos usuaris amb la 

simple frase: “Hi, are you from Conakry?”, va arribar la resposta d’una noia, Bana 

Traore, la qual es va mostrar molt interessada a ajudar. Després d’explicar-li el 

projecte en francès, em va respondre que una amiga seva, que casualment tenia el 

títol de Miss Guinea-Marroc, tenia una associació d’ajuda a nens orfes de Guinea. 

Tot seguit, la Bana li va facilitar el meu número de telèfon i a través d’una trucada 

telefònica se li van explicar les mancances del projecte que s’esperava que ella 

pogués solucionar.  
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Logo d’Amidjor Foundation 

Kourouma Aminata Djoran, Miss Guinea-Marroc 2017, és una estudiant de segon 

any d’un Màster de Màrqueting i també és la responsable de Màrqueting a 

“EmploiGuinée”, una de les pàgines webs més competents a Guinea per trobar 

feina. Ella va estar molt agraïda de poder rebre l’ajuda de Vêtements Solidaires, i 

es va comprometre a buscar possibles solucions tant de logística com de 

finançament des de Guinea.  

Amidjor Foundation, l’associació de Kourouma, es dedica a l’escolarització dels 

infants orfes i en situacions precàries a més d’ajudar a persones de tercera edat en 

situacions difícils.  Aquesta, es va comprometre a fer-se càrrec de la roba recollida 

per Vêtements Solidaires i repartir-la als nens als qui ajudaven, però malgrat 

l’esforç i la il·lusió per tirar endavant el projecte, per cap de les dues parts es va 

aconseguir trobar cap font de finançament que pogués ajudar a pagar el transport 

de Barcelona a Guinea. Així doncs, després d’unes setmanes d’intensa recerca de 

noves solucions per tirar endavant la col·laboració entre les dues organitzacions, 

es va haver de buscar un nou projecte en què la logística fora més econòmica.  
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7.2 Empreses de Logística 
 

Abans d’esgotar les opcions per enviar la roba a Conakry, es van intentar establir 

convenis amb diversos mitjans de transport tant aeris, terrestres com marítims per 

intentar reduir el preu del transport.  

Començant per una empresa que engloba els tres medis, SEUR, hagués estat 

l’empresa idíl·lica per encarregar-se de la logística, ja que si s’hagués comptat amb 

el seu compromís, probablement s’haurien pogut encarregar tant de portar la roba 

del magatzem al punt de sortida de l’avió o vaixell, com del mateix mitjà per portar-

ho tot d’Espanya a Guinea.  

SEUR és una empresa de logística fundada l’any 1942 amb seu central a Madrid. 

Col·labora amb més de 300 associacions, consta d’una fundació, “Fundación 

SEUR”, la qual va néixer l’any 2004 amb l’objectiu d’ajudar als infants més 

desfavorits i facilitar a organitzacions sense ànim de lucre l’accés a serveis 

logístics de qualitat per fer arribar els materials necessaris en la realització de 

projectes d’acció social tant en situacions quotidianes com d’emergència, segons 

explica a la seva web.  

Doncs bé, es va enviar un correu electrònic i no es va rebre cap resposta. 

A continuació, vist que no seria possible enviar la roba a través de SEUR, es va 

estudiar la idea d’enviar-ho per avió. Després de repassar els destins de totes les 

aerolínies, es va arribar a la conclusió que són tres les empreses que connecten 

Barcelona i Conakry.  

- Royal Air Maroc 

Pàgina web: www.royalairmaroc.com/es 

Correu electrònic de contacte: callcenter@royalairmarroc.com 

Número de telèfon de contacte: 902 210 010 

- Brussels Airlines 

Pàgina web: brusselsairlines.com 

Correu electrònic de contacte: callcenter.es@brusselsairlines.com 

Número de telèfon de contacte: +32 (0)2 723 23 62 

- AirFrance 

Pàgina web: www.airfrance.es 

Correu electrònic de contacte: contactar deixant el missatge a la web. 
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Logo de les tres aerolínies que realitzen trajectes Barcelona - Conakry  

Número de telèfon de contacte: 913753335 

 

 

 

 

Un cop ja recollides les dades necessàries per contactar amb les tres aerolínies, 

se’ls va enviar el següent missatge: 

“Dear Sir or Madam, 

 

My name is XXXXXXXXX and I am a student of a Spanish school near Barcelona. 

For my final high school project, I have created an NGO which main goal is to 

collect clothes and other children's stuff in order to send it to Guinea Conakry and 

help improve children's life quality.  I have been collecting children's and teenager's 

summer and rain clothes, towels, teddy bears, shoes.... This campaign has been 

realised in my small city, Reus. 

 

I am aware that your airline flies from Barcelona to Conakry, Guinea. As this is a 

small NGO, I run out of financial aids, so I was wondering if you would be willing to 

cooperate with me by sending the clothes to Guinea Conakry. There are not a lot of 

clothes. I would be very grateful if you could help us with the logistics as this is my 

weakest point.  

Looking forward to hearing from your response,  

XXXXXXXXX, 

President and founder of Vêtements Solidaires.” 

 
 
Al cap d’uns dies, va respondre AirFrance explicant la impossibilitat d’oferir aquest 

servei a causa del compromís que té amb les seves pròpies organitzacions. En 

canvi, de Royal Air Marroc i de Brussels Airlines no se’n va rebre cap resposta.  
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En definitiva, després del fracàs de les dues primeres propostes, es va acudir a 

l’últim medi, el marítim. La idea d’aquest, doncs, era contactar amb una empresa 

de vaixells que envies contenidors del Port de Barcelona al de Conakry, ja que del 

Port de Tarragona no en sortia cap direcció Guinea. Així doncs, es va acudir a la 

pàgina web www.icontainers.com per trobar el preu més econòmic. En aquesta, es 

podrien triar dues opcions. La primera, seria considerar l’ONG com un individual i 

la segona com una empresa, fet que fa variar d’una forma exagerada els preus.  

Com es pot veure a la captura de pantalla que es mostra a continuació, els preus 

rondaven al voltant dels 500 euros. El primer preu, data del dia 09 de desembre del 

2017, tot i que els transports es realitzen cada 7 dies, mentre que el segon preu, el 

que data del 17 de desembre de 2017 es realitza cada 15 dies.  

 

En canvi, tot seguit es mostren els preus que comportaria realitzar aquest transport 

com un individual. Les dates d’aquests són les mateixes que les de la imatge 

anterior, igual que la freqüència dels transports. 

http://www.icontainers.com/
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Les dues taules mostren els preus d’un container compartit en el qual el material 

que s’enviaria ocuparia 3𝑚3, i pesaria uns 100 kg, dada elàstica perquè es va 

comprovar que per molt que es reduís el pes, el cost es mantindria invariable.  

Per acabar, es va enviar un correu electrònic a l’empresa explicant la situació i 

preguntant si hi havia alguna possibilitat d’obtenir aquest servei d’una forma més 

econòmica en tractar-se d’una organització sense ànim de lucre. Tot i això, la seva 

resposta ser negativa.  

Encara que la possibilitat de col·laboració era nul·la, aquesta última era l’única 

opció que hi havia per enviar la roba, per tant, ara el següent pas era aconseguir 

una subvenció per pagar aquest trajecte. 

 

7.3 Les Subvencions 
 

A l’hora de gestionar una subvenció cal tenir present que s’ha de respectar un 

procés. El fet de saltar-se alguna de les seves fases pot comportar complicacions, 

com per exemple, en moltes ocasions es cau en l’error de tenir clar el projecte a 

realitzar però tenir presents les dificultats de subvenció. Aleshores, el que 

acostuma a passar és que a la convocatòria per obtenir la subvenció, es presenta 

un projecte que no correspon amb el real, i en obtenir el finançament s’acaba fent 

una barreja entre l’objectiu que realment tenia l’ONG i el que la subvenció 

requereix. Aquest fet provoca una pèrdua d’identitat de l’organització, i els socis en 

adonar-se que el projecte que finalment s’executarà no és el que ells creien, es 

deslligaran del projecte. Per aquesta raó, és fonamental tenir clar el projecte a 

realitzar al marge de les possibles subvencions, és a dir, el projecte és previ a la 

convocatòria de la subvenció, i no al revés. 
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Un altre error que es pot cometre, és el fet de pensar que una subvenció es limita a 

aconseguir-la i justificar-la, sense que existeixi un fil conductor entre una fase i la 

següent, d’aquesta manera s’acabaran inventant uns resultats que estaran 

adequats a les previsions i no pas a la realitat. Per tant, cal planificar cada pas, el 

seu seguiment i l’avaluació del projecte, per tenir previstes les dades que s’hauran 

de recollir.  

En el procés de gestió d’una subvenció, es podrien diferenciar les següents fases: 

1. Elaborar un bon projecte. 

2. Buscar una subvenció adequada. 

3. Aprovar la presentació del projecte que s’exhibirà a la convocatòria. 

4. Omplir els formularis de sol·licitud i adjuntar la documentació requerida. 

5. Presentar la sol·licitud de subvenció. 

6. Rebre la notificació. 

7. Adaptar el projecte al finançament disponible. 

8. Executar el projecte i anar recollint les dades d’aquest. 

9. Fer el seguiment i transmetre’l a l’organisme subvencionador. 

10.  Finalitzar l’execució del projecte 

11. Avaluar el projecte. 

12. Presentar la justificació. 

El finançament pot ser provinent de fonts públiques, privades o l’anomenat 

autofinançament. 

Dins de les fonts públiques s’hi poden trobar quatre nivells principals. La Unió 

Europea, l’Administració de l’Estat, les Comunitats autònomes i els Ajuntaments, 

tot i que també es podria especificar més parlant de les Nacions Unides per sobre 

de la Unió Europea i el nivell provincial per sota de l’autonòmic.  

El que totes aquestes tenen en comú, és que en la majoria dels casos, els fons 

públics no arriben a finançar el 100% del cost del projecte, per això és important 

comptar amb recursos propis o acudir al cofinançament. A més, aquests limiten els 

àmbits d’actuació el qual, en la majoria dels casos, haurà d’estar adaptat al de 

l’organisme convocant, com podrien ser limitacions geogràfiques o sectorials. A 

banda d’això, tampoc acostumen a finançar les despeses indirectes de l’entitat.  
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Aquestes subvencions, dins l’àmbit estatal, tenen com a marc legal de referència la 

llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu decret. Llei que 

consta de 2 capítols dividits en 21 articles diferents en els quals s’expliquen les 

diferents regulacions que s’han de tenir en compte a l’hora d’acudir a una 

subvenció. 

Segons aquesta llei, entenem com a subvenció tota disposició econòmica 

realitzada per qualsevol dels subjectes contemplats en l’article 3 de la mateixa llei, 

a favor de les persones públiques o privades, i que compleixi certs requisits com 

poden ser que l’entrega d’aquests diners es realitzi sense contraprestació directa 

dels beneficiaris, que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat 

objectiu, l’execució del projecte... així que el beneficiari compleixi les obligacions 

materials i formals prèviament establertes o que el projecte tingui per objectiu el 

foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social.  

No tenen caràcter de subvenció: 

- Prestacions de la Seguretat Social.  

- Pensions assistencials per vellesa als espanyols no residents a Espanya. 

- Subsidis o prestacions socials als afectats per la immunodeficiència humana o 

minusvàlids no residents a Espanya 

- Ajudes als afectats per la síndrome tòxica i coagulopaties desenvolupades a 

partir de l’hepatitis C. 

- Pensions de guerra i altres d’actes terroristes. 

-  Prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial. 

- Beneficis fiscals i en la cotització de la Seguretat Social 

- Crèdit oficial, menys en els que l’Administració Pública subvencioni al 

prestatari la totalitat o part dels interessos de l’operació de crèdit.  

Les entitats col·laboradores també juguen un paper important en l’atribució d’una 

subvenció. Segons el BOE, serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom 

de l’òrgan que concedeix la subvenció, entregui i distribueixi els fons públics als 

beneficiaris quan així s’estableixi en les bases reguladores o bé col·labori en la 

gestió d’aquesta subvenció sense que es produeixi prèvia entrega i distribució dels 

fons rebuts. Fons que no es consideraran part del seu patrimoni en qualsevol 

moment.  
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Les comunitats autònomes i les corporacions locals podran actuar com entitats 

col·laboradores de les subvencions concedides per l’Administració General de 

l’Estat, els seus organismes públics i altres entitats l’activitat de les quals s’ajusti al 

dret públic.  

No podran actuar com a beneficiari ni entitat col·laboradora les entitats que: 

- Haver estat condemnat mitjançant sentència a la pèrdua de possibilitat 

d’obtenir subvencions o ajudes públiques per delictes de prevaricació 20 , 

malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus o delictes urbanístics.  

- Haver-se declarat insolvent en qualsevol procediment, estar subjectes a 

intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la Llei 22/2003, del 9 de 

Juliol, sense que hagi acabat el període d’inhabilitació fixat en la sentència.  

 

7.3.1 Subvencions locals – Ajuntament de Reus 
 

A l’hora d’optar a una subvenció s’ha de tenir clar en quina administració adreçar-

se. En el cas de les Administracions Locals, s’hi troben els Ajuntaments. Aquests, 

estan organitzats per regidories temàtiques tot i que, quan l’Ajuntament és gran, 

també pot estar dividit en regidories territorials. Així doncs, un ajuntament mitjà 

(200.000 habitants) tindrà una regidoria d’Hisenda, una altra d’Educació, etc.  

Per això és molt important conèixer l’organigrama de l’Ajuntament en qüestió, a qui 

li correspon cada competència dins d’aquest i les normes de participació ciutadana 

per poder valorar les diferents opcions que es tenen per accedir a una determinada 

subvenció. 

Una altra característica comuna de les subvencions municipals és que es colen 

convocar al voltant de la primavera, és a dir, entre dos i quatre mesos després de 

l’inici de l’any, com bé va confirmar na Dolors Joanpere, de la Regidoria de 

Participació, Ciutadania i Transparència, quan es va acudir a parlar amb ella per 

una possible subvenció de cara a Vêtements Solidaires. En addició, aquestes 

subvencions s’adjudiquen entre el Maig i el Juliol, la qual tardança suposa un 

                                                             
20 Es considera Delicte de Prevaricació, segons l’article 404 del codi penal, aquell en el que una autoritat 
o funcionari públic dicta una resolució arbitrària en un assumpte administratiu tot i sabent la injustícia 
d’aquest. Se’l castigarà amb una pena d’inhabilitació pel treball o càrrec públic.  
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problema, ja que aquest finançament es reclama per dur a terme projectes durant 

l’any, i passada la primera meitat d’aquest, és probable que encara no s’hagi 

adjudicat dita subvenció. Tot i que, com va aclarir na Dolors, si es tracta d’un 

projecte urgent i ja s’ha inscrit al registre municipal entre altres requisits, es pot 

arribar a fer una excepció i es podria parlar de subvencionar un projecte sense 

haver d’esperar a mitjans d’any, excepció que aquesta ONG hagués pogut 

aprofitar si, com ja s’ha esmentat, ja hagués passat per un seguit de procediments 

en l’àmbit municipal amb més anterioritat. Fet que resulta pràcticament impossible 

tenint en compte que al Desembre es rebé l’aprovació de la Generalitat de 

Catalunya després d’un trimestre d’espera.  

Aquest problema, doncs, ve determinat per la tardança en aprovar els 

pressupostos municipals, sigui per motius polítics o perquè depenen de 

transferències de l’Estat o de la mateixa Comunitat Autònoma. En qualsevol cas, 

això ens impedeix planificar amb la suficient antelació les nostres fonts de 

finançament i una ONG sempre començarà l’any sense saber si se’ls cobrirà el 

pressupost amb els ingressos de l’exercici.  

D’altra manera, sobretot els Ajuntaments més grans comencen a tancar l’any a 

Octubre o Novembre, raó per la qual se sol·licita la justificació de les subvencions 

fins a finals d’octubre. Això significa que les despeses que es tinguin entre la data 

de la justificació i el final de l’any natural no quedaran cobertes per aquest tipus de 

subvencions municipals.  

Per aquesta raó, les ONG han de concentrar la major part de les despeses del 

Projecte Subvencionable en el període comprès entre les parelles de mesos Maig-

Juny i Octubre-Novembre, per la simple raó de no començar a gastar sense saber 

si la subvenció disposarà de recursos suficients per a cobrir dites despeses i per 

tant quedar-se amb factures que no es podran utilitzar per a la justificació.  

Per acabar de demostrar el gran problema que hi ha en el finançament municipal 

d’aquest tipus de projectes, cal esmentar que el retràs del cobrament en efectiu de 

la subvenció es pot trobar entre els nou i els dotze mesos, excepte en algunes 

excepcions com l’Ajuntament de Reus en el que segons na Dolors el cobrament no 

és molt tardà, ja que la dependència dels municipis de les transferències 
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d’organismes superiors com l’Estat o la Comunitat Autònoma provoquen grans 

problemes de liquiditat. 

En el cas de l’Ajuntament de Reus, com ja s’ha dit anteriorment, es va contactar 

amb la Sra. Dolors Joanpere Bigorra, de la Regidoria de Participació, Ciutadania i 

Transparència de Reus, que es troba al c/Sant Joan i tot seguit es va realitzar una 

reunió amb aquesta per estudiar les diferents possibilitats de subvenció que hi 

hauria per l’ONG.  

 

7.4 Aldeas Infantiles SOS 
 

Finalment, un cop coneixent les possibilitats de les quals es disposava, es van 

estar mirant diferents projectes d’ONG espanyoles buscant alguna que encaixés 

amb la idea principal que tenia Vêtements Solidaires. Després d’una extensa 

recerca, el projecte que més s’adequava, era el “Programa de Atención Médica a 

Niños Equatoguineanos en Exclusión Social” realitzat per Aldeas Infantiles SOS. 

Així doncs, comprovat que aquest seria el projecte perfecte per col·laborar, es va 

contactar amb Beatriz Revuelta Pagador, del departament de Relacions amb 

Institucions Públiques i Privades d’Aldeas Intantiles SOS.  

Aldeas Infantiles SOS és una organització internacional privada, d’ajuda a la 

infància sense ànim de lucre i independent a tota orientació política. Va ser 

fundada l’any 1949 a Imst (Austria) i amb presència a 134 països. Aquesta ONG és 

membre de la UNESCO i Assessora del Consell Econòmic i Social de l’ONU.  

Segons s’explica al seu projecte, protegeixen als nens que s’han vist privats d’un 

cuidat parental i els brinden un entorn familiar i protector en què puguin créixer 

sentint-se estimats i respectats. Atenen el desenvolupament de l’infant fins que 

arriba a ser una persona autosuficient i ben integrada a la societat i acompanyen 

als joves en el seu procés de maduració i independència. A més, treballen per 

enfortir famílies vulnerables, de manera que puguin atendre adequadament als 

seus fills.  
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FONT: Dossier del Projecte d’Aldeas Infantiles SOS  

 

 

Un cop ja es coneixia el seu projecte, se li va explicar a la Beatriz, el de Vêtements 

Solidaires i va proposar una col·laboració. D’aquesta manera m’abstenia de pagar 

transport tant del magatzem al punt de sortida, com d’aquest al seu destí.  

Aleshores, veient que les possibilitats d’actuar independentment eren pràcticament 

nul·les, es va acceptar la col·laboració. Per tant, la feina de Vêtements Solidaires 

seria de recollir la màxima roba que es pogués, i Aldeas Infantiles SOS 

s’encarregaria de passar-la a buscar i d’enviar-la a Guinea Equatorial.  

En l’àmbit espanyol, Aldeas Infantiles SOS hi està present des de 1967. L’any 

1981 es construeix l’Asociación Aldeas Infantiles SOS d’Espanya que coordina les 

tasques realitzades a escala nacional i tot seguit, l’any 1983 és declarada d’utilitat 

pública pel Consell de Ministres.  

Aquesta ONG treballa en set comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Castilla-La 

Mancha, Canàries, Catalunya, Galicia i Madrid, a través de programes de 

protecció, on organitzen un entorn familiar quan el nucli biològic no ho permet; 

programes de suport a l’autonomia dels joves, treballant amb aquests en aquest 

procés fins que aconsegueixen integrar-se a la societat com adults responsables, a 

més de realitzar programes de prevenció per ajudar a les famílies amb problemes 

per millorar les condicions de vida i prevenir així l’abandonament infantil.  

D’altra banda, a escala mundial existeixen 546 Aldeas Infantiles SOS dirigides per 

SOS Kinderdorf International, la federació de totes les associacions nacionals 

d’Aldeas Infantiles SOS.   
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Com ja s’ha dit anteriorment, estan presents a 134 països atenent a més de 

450.000 nens i joves, oferint 488.000 tractaments mèdics en 65 Hospitals SOS, a 

banda de comptar amb més de 2.000 dispositius SOS que engloben residències 

de joves, col·legis i hospitals, entre altres infraestructures.  

Aquest projecte es realitza les poblacions costaneres Bata i a Luba.  

La primera, Bata, es considera la ciutat principal del país tot i no ser la capital. La 

seva urbanització va començar a partir de la dècada del 1950, quan encara estava 

sota el domini colonial espanyol, tot i que el recent boom del petroli al país ha 

propiciat el seu desenvolupament amb més d’un centenar de projectes 

d’infraestructures tant subterrànies com marítimes. Tot i aquesta planificació, 

l’augment demogràfic ha fet que el pla urbanístic no s’hagi respectat i com a 

conseqüència s’hagin creat barris sense urbanitzar i de difícil accés sense aigua 

potable ni electricitat.  

Per solucionar aquest problema, l’any 2016 el Govern Equatoguineà va tirar 

endavant el Pla General d’Ordenació Urbana de Bata, el qual contempla una 

reorientació ordenada i singular de l’estructura urbana de la ciutat que s’executarà 

per etapes fins al 2070.  

Parlant de la sanitat, a la ciutat s’hi troba l’Hospital Regional Dr. Damián Roku 

Epitie Monanga on hi treballen metges locals i cooperants procedents de Cuba i la 

Xina, a part de l’Hospital Sociedad Guineana de Salud que pertany a l’Institut de 

Seguretat Social (INSESO), on hi treballen metges nadius i espanyol. A part, 

també cal destacar el Centro Médico La Paz el qual es caracteritza per ser 

l’hospital de referència de tot Àfrica Central, sent el segon més modern i tecnològic 

del continent. No obstant això, per infraestructures, qualitat i serveis disponibles, 

Bata segueix sent molt inferior a qualsevol hospital important d’Europa Occidental. 

Per últim, doncs, compta amb diversos centres de salut com el de María Gay o La 

Libertad.  

La segona ciutat ajudada per aquest projecte, Luba o San Carlos de Luba, és la 

segona ciutat més gran de l’illa de Bioko, situada a 52 km de la ciutat de Malabo, i 

és la capital de la província de Bioko Sur. El seu port és conegut per la indústria de 

la tala d’arbres i des de l’any 2002 també per la indústria petroliera. Durant la 
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Mapa de Guinea Equatorial amb el logo de les dues ONG al 

costat de les dues ciutats incloses al projecte.  

colonització espanyola, va ser un centre turístic important, on hi destaquen els 

seus quatre kilòmetres de platja amb sorra blanca.  

La badia de Luba va ser descoberta l’any 1471 per l’explorador portuguès 

Fernando Poo. A la Badia de Boloko, el Conde d’Arjelejos hi va desembarcar el 24 

d’octubre de 1778 per prendre possessió dels Territoris del Golf de Guinea, a bord 

dels vaixells Santa Catalina, Soledad i Santiago, prenent possessió del lloc en nom 

de Carles III. La ciutat va ser batejada com San Carlos a causa que el Conde 

d’Argelejos i el coronel Primo de Rivera hi van desembarcar sota el regnat de 

Carles III.  Amb la dictadura de Francisco Macías, però, es va canviar el nom a 

San Carlos de Luba en honor a Luba, el cap del poblat bubi de Balaché, qui va 

encapçalar una revolta contra els espanyols l’any 1910.  

 

  

 

La duració del Projecte és anual i segons afirma Aldeas Infantiles SOS, seguirà en 

marxa sempre que existeixin pacients infantils a tractar a guinea Equatorial. Fins a 

l’any 2013, es realitzaven quatre viatges a l’any on hi viatjaven cirurgians 

pediàtrics, oftalmòlegs, optometristes i odontòlegs.   

Actualment, a causa de la falta de pressupost, només hi viatgen els equips de 

cirurgians pediàtrics de l’Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón i l’Hospital 

Universitario Niño Jesús de Madrid. 

L’organització dels viatges es desenvolupa en unes pautes molt definides.  
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Perquè els equips mèdics puguin realitzar la seva feina han de comptar amb la 

infraestructura necessària. Per això cada any es valora l’estat del material i de les 

instal·lacions.  

Una vegada conclosos els viatges es convoca una reunió, en la que assisteixen 

per una part, els participants de les expedicions mèdiques, i per altra les 

responsables del programa.  

Es presenten les memòries, es tracten els incidents succeïts, es comenta sobre 

l’estat del material, el que és necessari comprar o reparar, el que poden finançar, 

etc. Aleshores, es distribueixen les dates aproximades dels viatges de l’any 

següent i es parla sobre els futurs avenços.  

Per realitzar el projecte és necessari enviar el contenidor amb el material, 

medicines, mobiliari, equipació, donacions, etc. Que és aquí on s’adhereix el 

recollit per l’ONG Vêtements Solidaires. Aquest contenidor és necessari que arribi 

amb antelació als viatges programats.  

Aleshores, el primer equip mèdic que hi viatgi, serà l’encarregat d’instal·lar el 

material adquirit. 

 

 

L’ONG presenta els seus projectes a l’Administració Pública i a entitats privades 

per aconseguir finançament. Si no s’aconsegueix una cobertura econòmica, 

finança totes les despeses gràcies a les quotes dels socis i empreses, a més de 

donatius particulars.  
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7.4.1 Els orígens del projecte 

El centre Médico SOS Hermann Gmeinner, a Bata, està actiu des de 1996.  

Dues organitzacions religioses espanyoles que treballaven en el sector de 

l’educació a Guinea Equatorial, van sol·licitar l’any 1998, el suport d’Aldeas 

Infantiles SOS per proporcionar tractament mèdic a menors que no podien ser 

curats en el seu país com a conseqüència dels precaris recursos sanitaris.  

Aquesta demanda, aleshores, va ser estudiada per Aldeas que, seguint les 

recomanacions internacionals en suport i col·laboració amb els països en 

desenvolupament, especialment en el sector de la infància, i disposant en aquell 

moment tant de recursos tant materials com de personal, es va decidir 

desenvolupar el Programa d’Atenció Mèdica.  

Aquest programa s’ha dut a terme en dues fases.  

La primera va prendre com a data d’inici el març de 1998 i va finalitzar l’abril del 

2001. En aquesta, van ser atesos 31 menors, seleccionats al seu país pels 

Missioners  Claretians sota les següents premisses: 

- Menors d’entre 5 i 15 anys pertinents a famílies necessitades. 

- Que pateixin malalties de tractament temporal i tractables pels hospitals de 

referència de Madrid, amb els que prèviament s’havia firmat un compromís de 

col·laboració.  

-  Amb permís dels seus pares o tutors per ser traslladats a Espanya i el 

consegüent tractament.  

El nombre de places que es va establir, en principi, va ser de sis menors 

simultàniament, xifra que podia ser ampliable a set en cas d’emergència. L’any 

2000, però, a causa de l’elevada demanda des de Guinea, es va estendre a la xifra 

de dotze menors de forma simultània.  

Vist el desarrelament que suposava pels nens estar allunyats de la seva família i la 

seva cultura, es va plantejar la possibilitat que fossin els equips mèdics qui es 

traslladessin a Guinea per tractar a la població infantil.  

Aquest fet va donar lloc a la segona fase, la qual inicià l’any 2001, quan un equip 

de cirurgians pediàtrics de l’Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, format per dos 
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Quiròfan a l’hospital de Bata. 

FONT: Dossier del Projecte d’Aldeas Infantiles SOS 

cirurgians pediàtrics i una infermera de quiròfan, es va oferir per anar a Guinea 

Equatorial a valorar la situació dels recursos sanitaris existents.  

Després de visitar diferents hospitals, es va concloure que les instal·lacions del 

Centre de Salut SOS, ubicat a Bata, reunia unes excel·lents possibilitats per 

efectuar-hi el tractament quirúrgic, tot i que evidentment van ser necessàries 

algunes reformes a més d’efectuar l’enviament de divers material de quiròfan.  

Així va ser, doncs, com a partir de l’any 2002, l’atenció oferta es converteix en un 

Programa de Cooperació i Desenvolupament.  

 

 

 

7.4.2 Els objectius del projecte 

Els objectius del projecte “Programa de Atención Médica a Niños Equatoguineanos 

en Exclusión Social” són: 

- Facilitar el tractament mèdic i/o quirúrgic especialitzat als nens de Guinea 

Equatorial, el diagnòstic dels quals formi part de les patologies susceptibles de 

tractament proposades pels Equips Mèdics Voluntaris. 

- Facilitar el tractament mèdic i/o quirúrgic especialitzar a la població infantil de 

la zona insular (Malabo) de Guinea Equatorial. 

- Passar consulta mèdica tant en el dispensari de Guinea Equatorial com en 

altres llocs de l’illa i zona Continental per: 

• La realització d’Històries Clíniques. 

• Informes de pacients que podrien ser intervinguts en futurs 

desplaçaments. 
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• Prescriure tractaments adequats per aquells casos en què no sigui 

necessària la cirurgia.  

- Facilitar un major i millor servei a la població infantil de Guinea Equatorial. 

- Formar en prevenció i assistència al personal vinculat a l’Aldea a Guinea.  

 

En conclusió, vistos els valors del projecte d’Aldeas Infantiles SOS, es pot afirmar 

rotundament que és l’idíl·lic per col·laborar amb Vêtements Solidaires. Les dues 

ONG tenen com a objectiu ajudar als infants d’un país subdesenvolupat, tret comú 

que ha fet que les dues puguin actuar juntes. La roba donada vestirà als infants de 

Guinea Equatorial i els peluixos els dibuixaran mil i una rialles.  
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8. Conclusions 
 

Finalment, per concloure aquesta gran experiència i aquest complex treball, cal dir 

que de conclusions n’he tret moltes en l’àmbit acadèmic, però principalment en 

l’àmbit personal. 

Acadèmicament parlant, he après a organitzar la feina. Si aquesta s’ordena, un 

procés tan complicat com el de crear una ONG, es fa més fàcil en anar-lo seguint 

pas a pas i sense presses. Ha estat un treball al qual li he dedicat moltes hores tot i 

que no ha representat cap sacrifici, ja que és un tema que m’apassiona. 

Personalment he après a tractar amb les administracions públiques, una feina no 

gaire fàcil i a vegades molt feixuga. A part, si hagués començat a crear l’ONG un 

any abans, probablement hauria pogut assolir els objectius inicials d’enviar la roba 

pel meu compte a Guinea Conakry, ja que hagués arribat a les convocatòries de 

subvencions de diferents administracions públiques, entre elles la que fa 

l’Ajuntament de Reus a mitjans d’any i, per tant, superar l’obstacle més gran que 

he hagut de vorejar, el finançament.  

D’altra banda, aquest treball m’ha ensenyat el que veritablement és una ONG i els 

valors que representa. El fet d’explorar l’origen d’aquestes organitzacions, m’ha fet 

entendre la situació en què es troben actualment respecte a la globalització. 

També he après a seguir un procés burocràtic com és del de la constitució de 

l’organització. En aquest procés és molt important no deixar lloc a dobles 

interpretacions i deixar-ho tot especificat, característica exigent que si no hagués 

complert, encara ara no tindria el vistiplau de la Generalitat per seguir endavant 

amb l’ONG.  

Però bé, com he dit abans aquest treball no només m’ha servit per aprendre 

conceptes, sinó que també m’ha fet créixer com a persona.  

He arribat a la conclusió que la pobresa no hauria de ser un estat natural. La gent 

és pobra per la forma en què actua la humanitat i per com es comporta a favor dels 

interessos de qui organitza i governa el món. Les guerres no succeeixen de forma 

espontània, sinó que les creen els interessos polítics i econòmics i les declaren i 

les fan els éssers humans. La tirania és l’exercici brutal i intolerant del poder d’uns 
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pocs sobre molts. Amb això vull dir que les qüestions humanes són actes humans i 

responsabilitat humana. O ens conformem amb la forma en què està organitzat el 

món, o el canviem. Jo he decidit canviar-lo. I la gent que no s’impliqui en modificar 

aquesta societat, sincerament crec que es converteix directament en còmplice 

passiu dels seus efectes. No estic dient que tothom hagi de crear una ONG o 

participar-hi en alguna, però sí que podem ser més conscients dels nostres actes, i 

sense anar més lluny, ajudar a la gent del nostre voltant que ho necessiti. Si ens 

fiquéssim en la pell d’aquells qui ho estan passant malament, desitjaríem que hi 

hagués algú que ens ajudés. Doncs bé, nosaltres que tenim la sort d’estar en una 

posició privilegiada, tenim el deure d’ajudar a aquells que no hi estan. Amb això, no 

em refereixo a treure’ls d’aquella situació, sinó donar-los els impulsos necessaris 

perquè en surtin ells sols. Com diu la regla d’or de l’utilitarisme, “Fes als altres allò 

que vols que et facin a tu”. 

Com va dir Forize Manji, un activista nascut a Kenya l’any 1950: “Si les ONG volen 

tenir un paper positiu, aleshores hauran de basar-se en dues premisses: solidaritat 

i drets.” I continua dient:  

“La solidaritat no consisteix a lluitar batalles d’altres, sinó establir la cooperació 

entre diferents elements sobre la base del respecte mutu, la dignitat i la 

preocupació per les injustícies que sofreix cadascú. Consisteix a prendre partit 

davant la injustícia o el procés que la produeix. No se suporta amb compassió, 

caritat o el retrat dels altres com a objecte de llàstima, ni amb l’arrogant potestat de 

nomenar-se protector dels pobres. No consisteix a recaptar fons per dirigir 

projectes a l’estranger, sinó de recaptar-los perquè altres els puguin utilitzar per 

lluitar les seves pròpies batalles. Consisteix a prendre mesures en el mateix 

territori que millorin la capacitat dels altres per sortir victoriosos en la lluita contra la 

injustícia.” 

La diversitat de persones que hi ha actualment al món no només implica passats 

diversos, sinó futurs diversos: suposa diversitat de visions del món, del progrés i de 

la qualitat de vida. La diversitat suposa que cap opció és natural, i que som lliures 

de triar el nostre futur. Per això, no hem de pensar que perquè una cosa sigui 

diferent, estarà malament i, en conseqüència, serà discriminada i corregida, error 

que tendeix a fer la societat actual en què la discriminació racista, sexual o 

econòmica segueix estant present en el nostre dia a dia. Al contrari, probablement, 
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gràcies a aquella diferència podrem progressar els dos cap a un estat millor així 

aprenent els uns dels altres, ja que si no fos per la gent que pensa diferent, aquest 

món no hauria evolucionat.  

A part d’això, vivim en un món ple d’injustícies. És intolerant que una persona no 

pugui fer el que vol fer, perquè un element extern l’estigui limitant, dit d’una manera 

més concisa, no pot ser que els nens guineans no tinguin dret a uns estudis 

decents i, en conseqüència, a un treball decent perquè els seus governants no 

destinin recursos a l’educació. I és encara més impermissible que no puguin gaudir 

de ser lliures tant en la seva infantesa com en la seva vida adulta, per la possibilitat 

que qualsevol dia acabin sent objecte del tràfic de persones.  

Una altra injustícia que he pogut observar, és que cada vegada hi ha més casos en 

els quals el paper del voluntariat passa a ser publicitat. Les ONG s’estan convertint 

en empreses, que utilitzen la pobresa com una injustícia de la qual se n’aprofiten 

per fer negoci, especialment les ONG internacionals de primera línia, el nom de les 

quals es promouen internacionalment com a marques. Per això, cal recuperar la 

política de l’activisme de les ONG i la noció original de la cooperació internacional 

com una activitat política que intenta transformar el món. Per aconseguir-ho, són 

necessàries organitzacions noves, de formes noves, més petites. Motivades per 

una sèrie de valors i mogudes per la solidaritat. És necessari el renaixement de la 

passió per les organitzacions autènticament dirigides per ciutadans voluntaris per 

crear un món en benefici de tots els que hi habiten. Una ONG ha de realitzar 

accions que recolzin els drets de tots els humans a ser humans, a aconseguir 

plenament el seu potencial creatiu i a viure creativament i activament com a 

ciutadans en les seves comunitats.  

A més, en aquest treball he pogut adquirir nous valors i consolidar-ne els ja 

existents. He entès que el compromís és un dels valors clau perquè una ONG 

funcioni, ja que, com per exemple, no m’he donat per satisfet fins que no he 

aconseguit, d’una manera o altra, els objectius previstos. A part d’això, el 

compromís en si és molt important, ja que si jo espero que la gent faci el que han 

acordat amb mi, jo hauré d’actuar igualment i respectar el compromís adquirit. Però 

no només en aquest àmbit, sinó en la vida en general, el compromís és la base de 

la confiança. Tot seguit, he adoptat l’altruisme d’una forma més intensa en el meu 

dia a dia i m’he adonat que si actuem esperant alguna cosa a canvi, ens 
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emportarem moltes decepcions, per tant, si actuem, hem d’estar satisfets pel sol 

fet d’actuar, i si en algun moment arriba una recompensa, serà benvinguda, però 

no serà aquesta la motivació de la bona acció. 

A mesura que he anat passant per tot aquest procés, m’he sentit realitzat amb mi 

mateix, ja que sóc conscient que amb aquest petit moviment milloraré la vida 

d’alguns nens. Tot i això, en el moment en què m’he sentit més feliç, va ser mentre 

va durar la recollida de roba. La sensació d’adonar-me que no estava sol i que hi 

havia una gran quantitat de gent disposada a ajudar-me i a desfer-se d’alguns 

béns i fins i tot haver-ne comprat de nous per la meva iniciativa, és felicitat pura. 

Haver de buidar les caixes dels punts de recollida dos o tres cops al dia va ser 

impressionant. A més, vaig sentir una gran satisfacció quan dos diaris locals, Diari 

de Tarragona i Reus Digital, es van interessar pel meu projecte i van voler publicar-

lo. Els comentaris d’ànims i de suport de gent que no conec o les felicitacions de 

les persones més pròximes al meu dia a dia em van fer adonar que tots aquells 

moments en què em volia donar per vençut i no ho vaig fer pensant en les rialles 

dels nens que ajudaria, van valdre la pena.  

El millor és saber que gràcies al meu projecte hi haurà nens que podran jugar amb 

els peluixos i vestint roba que mai haurien imaginat que tindrien, això és 

indescriptible. És un sentiment que m’agradaria poder mantenir per la resta de la 

meva vida, i pel que lluitaré mentre segueixin existint injustícies a corregir en 

aquest món.  

A manera de conclusió, només em queda agrair a un seguit de persones que han 

fet aquest camí més fàcil, com el meu pare i la meva mare per dedicar tot el temps 

necessari en transportar la roba i els peluixos recollits, a part de mostrar la seva 

disposició per ajudar en qualsevol moment i recolzar-me al llarg de tot el procés. 

Tot seguit, al meu germà Josep Anton i al meu millor amic Joel, per oferir-se a 

formar part de la junta directiva de l’ONG sense la qual no hagués estat possible la 

seva constitució i a en Carles Serra, coordinador d’ONG, per guiar-me durant tot el 

procés de la constitució de l’ONG i oferir-me el seu temps, tant responent tots els 

dubtes sorgits durant el treball, com les meves preguntes durant l’entrevista. 

També vull agrair al meu tutor del Treball, el qual va creure en mi des del primer 

moment i em va impulsar a aconseguir un repte tan gran com el de crear una 

ONG, al qual mai m’hauria imaginat que hagués estat capaç de fer front. A banda 
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d’aquestes persones en concret, també valoro l’esforç que va suposar per Cristina 

Roig de Rovira Farmàcia i a l’Escola xxxxxxxxx formar part d’aquesta experiència 

com a punts de recollida voluntaris, i al meu avi Josep Anton que em va deixar les 

oficines per guardar-hi tot el recollit. Finalment, només queda donar les gràcies als 

centenars de persones que van fer difusió de la recollida i a tots els donants que es 

van implicar en aquesta causa. 

 

 “No hem de perdre la fe en la humanitat que és com l’oceà: no s’embruta perquè 

algunes gotes estiguin brutes”. 

-Mahatma Gandhi. 
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&dq=ENTREVISTA%20A%20ONG&pg=PA6#v=onepage&q&f=false 
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Wikipedia: Batahttps://es.wikipedia.org/wiki/Bata_%28Guinea_Ecuatorial%29 

Wikipedia: Guinea Francesa https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Francesa 

Wikipedia: Luba  
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Annex A: Entrevista a Carles Serra, coordinador d’ONG. 

 

1. Quines tasques realitza com a coordinador d’ONG? 

Les meves tasques són d’assessorament a les entitats pel que fa a la gestió 

interna i l’elaboració, finançament i justificació de projectes. També establir 

contactes entre entitats per a projectes comuns, fomentar el voluntariat envers les 

ONG, coordinar comissions de treball... 

 

2. Què considera que és el més interessant i enriquidor de la seva feina? I el 

que menys li agrada? 

El més interessant i enriquidor és el contacte amb la gent i tot el que n’aprens. El 

que menys m’agrada és haver de preparar les justificacions del nostre projecte. 

 

3. La creació d’ONG és constant? Sap si se’n creen més d’àmbit d’actuació 

nacional o internacional? Si és així, a què creu que es deu? 

D’ONG sempre se’n van creant, hi ha hagut èpoques amb més efervescència i 

d’altres més tranquil·les. 

Actuar en l'àmbit local ho fan totes, ja que les que fan cooperació internacional 

tenen molt clar que tan important és realitzar projectes al Sud com activitats de 

sensibilització al Nord. 

Les ONG han anat entenent que tan important és millorar la qualitat de vida de les 

persones del Sud com sensibilitzar les del Nord en les causes de l’empobriment 

d’aquests països i explicar-los què poden fer elles per contribuir a revertir-ho. En 

molts de casos, a més, les institucions que financen els projectes demanen que hi 

hagi un retorn a la població. 
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4. Què opina sobre el fet que la taxa per constituir una ONG a Madrid sigui de 

37 euros mentre que a Catalunya és de 60? A què creu que és debut? 

Suposo que es deu al fet que la taxa espanyola és la mateixa per tot l’Estat (on hi 

ha llocs de renda molt més baixa que a Catalunya) i en canvi la catalana està 

d’acord amb el nivell de renda català. 

 

5. Per què existeixen les ONG? Creu que el servei a la societat que una ONG 

ofereix hauria de sorgir del govern, i que per tant les ONG es dediquen a 

cobrir les carències d’aquest? 

Perquè el món és desigual i està mal repartit. Mentre hi hagi pobresa, falta de 

respecte als Drets Humans i guerres hi continuaran havent ONG. 

Els governs són els que estan obligats a garantir els drets dels seus ciutadans, 

poden fer-ho directament o contractant entitats o empreses que ho facin. Ara bé, 

en molts de casos si no fos per les ONG, no es podrien donar uns serveis mínims 

a la població que el govern hauria de garantir. Hi ha casos, cada vegada més, en 

què es treballa coordinadament entre els beneficiaris, l’ONG i l’administració del 

país receptor (per exemple, l’ONG es compromet a construir una escola, els pares 

dels nens a participar en la construcció, i el ministeri a assumir-ne el manteniment i 

pagar els mestres). 

 

6. Creu que les ONG tenen un paper fonamental en la societat d’avui en dia? 

Per què? 

Tant com fonamental jo no diria però sí que continuen essent la veu crítica de la 

societat, les que assenyalen les causes i els culpables de la situació del món i que 

proposen solucions per pal·liar-ho. Mentre el món sigui tan injust és fonamental 

que existeixin. 

 

7. Pensa que les ONG tenen el suport que es mereixen per part de l’Estat? I 

per part de la població? 
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Des del moment en què l’Estat està ben lluny de destinar el 0,7% del seu 

pressupost a cooperació (tal com es recomana des de les Nacions Unides des de 

fa anys) ja es veu quin suport hi dóna. A més té les seves pròpies agències de 

cooperació que, moltes vegades, fan els seus projectes d’acord amb els interessos 

econòmics del govern (per exemple, una carretera fins a aquella part de la costa 

on el grup hoteler espanyol està construint un complex turístic) i no pas amb les 

necessitats de la població. 

Per una part hi ha les grans ONG, que saben transmetre el seu missatge i 

gaudeixen de bona predisposició per part de la majoria de la gent, i per l’altra les 

petites de les quals la gent en coneix els membres perquè són del barri, poble, 

família... i els tenen confiança. En general estan més ben sostingudes per la 

població que no pas per l’Estat. 

 

8. Diria que la crisi econòmica que ha viscut Espanya en aquests últims anys 

ha afectat les ONG? Podria preveure el futur de la situació de les ONG? 

Ha afectat més les grans que no pas les petites, ja que la manca de diners els ha 

obligat a acomiadar personal i a parar projectes. Les petites, en canvi, en estar 

formades per voluntaris no han estat tan afectades i si no han pogut fer projectes 

tan grans, els han fet més petits o dividit en diverses fases. Crec, tanmateix, que 

les que han sobreviscut n’han sortit reforçades. 

No m’atreviria a fer pronòstics però pel que fa a les petites, si saben trobar un 

relleu generacional, podran continuar endavant tot adaptant-se als nous temps. 

 

9. Què opina sobre la sensibilització de la població sobre els problemes 

humanitaris? Creu que és suficient? 

Potser la població no és militant però sí sensible, en tenim la mostra amb les 

mobilitzacions que hi ha hagut a favor de l’acollida de refugiats o contra la guerra 

d’Iraq. La població mostra molta més sensibilitat que la majoria de polítics, si la 

democràcia és la voluntat del poble per què el govern espanyol no ha acollit les 

persones refugiades? 
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10. Quins creu que són els factors que motiven a una persona a ser voluntari o 

a crear una ONG? I els que fan que aquest voluntari mantingui una relació 

duradora amb l’organització? 

Els motius poden ser múltiples. Jo diferenciaria entre les persones autòctones, que 

poden haver quedat impressionades per haver descobert una realitat que els 

incomoda (a través d’un documental, viatge, amic que li ha explicat...) i volen 

contribuir a arreglar-ho, i els nouvinguts que mantenen un lligam familiar i 

sentimental amb el lloc d’origen i que busquen la manera de contribuir 

col·lectivament a la millora de les condicions de vida del poble d’origen.  
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Annex B:  Resultats de l’Índex de Progrés Social 
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Annex C: Enregistrament de la Sol·licitud    
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Annex D: Resguard del pagament de la taxa 
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Annex E: Sol·licitud   
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Annex F: Acta Fundacional 
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Annex G: Estatuts de l’ONG 

 

ESTATUTS 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1 

Amb la denominació Associació Juvenil “Vetements Solidaires” es constitueix 

aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 

4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació, i els seus estatuts. 

Article 2 

Els fins de l’associació són: 

Millorar la qualitat de vida dels infants de Guinea Conakry 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

- Campanya de recollida de roba per enviar als nens guineans 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 3 

1. El domicili de l’associació s’estableix a Reus, i radica al carrer Antic Pas del 

Ferrocarril , núm.1, Pis 3, porta 1.  

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions 

Article 4 1 

Poden ser membres de l’associació totes les persones amb capacitat natural.  
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En són membres de ple dret els joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 

anys. 

També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, persones menors de 14 anys i 

persones majors de 30, que no tindran, però, la possibilitat de formar part de 

l’òrgan de govern. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de 

l’associació. 

Les persones que compleixin 30 anys mentre estiguin ocupant un càrrec a la Junta 

Directiva, podran continuar formant part de l’òrgan directiu fins que finalitzi el seu 

mandat.  

Per ser membre de l'associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i 

ser admès per la Junta Directiva. 

Article 5 

Són drets dels membres de l’associació: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de 

l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries. 

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels 

objectius socials bàsics. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta 

Directiva o dels mandataris de l'associació. 

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 
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8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva 

disposició. 

10. Formar part dels grups de treball. 

11. Posseir un exemplar dels estatuts. 

12. Consultar els llibres de l'associació. 

Article 6 

Són deures dels membres de l'associació: 

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per 

assolir-les. 

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i 

altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb 

aquests. 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l'associació. 

Article 7 

Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva 

decisió a la Junta Directiva. 

2. No  satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutàries. 

 

Capítol III. L'Assemblea General 

Article 8 
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1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en 

formen part per dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment 

constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de 

l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, 

incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de 

votar. 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els estatuts.  

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també 

adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al 

sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

d) Acordar la dissolució de l'associació.  

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

g) Aprovar el reglament de règim interior. 

h) Acordar, amb un expedient previ, la baixa o la separació definitiva dels socis. 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes 

degudes a una raó diferent de la separació definitiva. 

j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a 

cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest 

article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea 

General. 

Article 10 
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1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, 

dins dels mesos compresos entre Gener i Juny, ambdós inclusivament. 

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels 

socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a 

comptar de la sol·licitud. 

Article 11 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria 

que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 

actualitzada de socis que ha de tenir l'associació. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. 

Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més 

edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la 

Junta Directiva. 

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el 

president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 

resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la 

sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta 

i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

Article 12 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 

socis presents o representats.  

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del 

dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat 

l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció 

de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea 
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únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat 

que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la 

convocatòria d’una nova assemblea general. 

Article 13 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 

l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o 

representats. 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de 

l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració 

en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria 

qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat 

dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten 

diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis 

presents o representats (més vots a favor que en contra). 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista 

dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que 

els socis ho autoritzin expressament. 

 

Capítol IV. La Junta Directiva i l'Òrgan Adjunt 

Article 14 

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva,2 que componen el 

president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han 

de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per 

votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després 

d'haver acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre 

d’Associacions, mitjançant un certificat emès pel secretari sortint, amb el vistiplau 
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del president sortint, en el qual ha de constar l’acceptació del nou president i del 

nou secretari.  

4. Els membres de la Junta Directiva i de l'Òrgan Adjunt exerceixen el càrrec 

gratuïtament. 

5. Si l'associació no té cap persona major d'edat o menor emancipada en l'òrgan 

de govern, ha de disposar del suport de l’Òrgan Adjunt, elegit per l'Assemblea 

General i integrat per un mínim de dues persones majors d'edat que hauran de 

suplir, indistintament i en tots els casos en què calgui, la manca de capacitat 

d'obrar de les que formen part dels òrgans de l'associació. La constitució inicial i 

les renovacions següents, totals o parcials, de l'Òrgan Adjunt han de ser 

comunicades al Registre perquè en tingui la constància deguda. 

Article 15 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de un 

any, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

__________________________________________________________________

____ 

2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar 

necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un 

president i un secretari. 

3. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a 

cinc anys. 

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu 

mandat pot esdevenir-se per: 

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el 

cas de les jurídiques 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d) separació acordada per l’assemblea general 
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e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts 

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera 

reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de 

l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 16 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 

General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea 

estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 

organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 

recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que 

els membres de l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que 

s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins 

de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup 

de treball, a proposta dels mateixos grups. 
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k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 

altres persones, per aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 

comunicació i també un centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o 

d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons 

es determina a l'article 29. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i 

donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun 

altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 17 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el 

substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus 

membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada 

trimestre.4 

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 

president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5 

Article 18 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 

antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions 

que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. 

L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi 

és necessària sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19 
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1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 

terços del seus membres. 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per 

exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en 

cada cas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------4. Es pot fixar una altra periodicitat.   

5. Es pot fixar un altre percentatge. 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 

signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, 

s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és 

procedent. 

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

Article 21 

1. Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea 

General i de la Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 
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f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si 

n’hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 22 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, 

com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta 

un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. 

Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades 

prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments 

de crèdit o d'estalvi. 

Article 23 

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i 

signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, 

redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de 

registre de socis. 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 24 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar 

els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la 

Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de 

treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe 

detallat de les seves actuacions. 
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Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 25 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.6 

Article 26 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se 

Article 27 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 

mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini 

l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques —que s'han 

d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta 

Directiva— i quotes extraordinàries. 

Article 28 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

__________________________________________________________________

____6. Si en té, cal indicar la quantitat en què es valora. 

 

Article 29 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o 

d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 
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Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de 

ser la del tresorer o bé la del president. 

Capítol IX. El règim disciplinari 

Article 30 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 

corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, 

segons el que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una 

denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un 

instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini 

de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha 

de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta 

Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, 

les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el 

procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. 

 

Capítol X. La dissolució 

Article 31 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb 

caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 32 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la 

finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 

cregui necessari. 
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3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 

responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 

contret voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat 

pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de 

l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els 

apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si 

l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora 

especialment designada. 
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Annex H: Carta Introductòria  
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Annex I: Resolució de l’Entitat
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Annex J: Estatuts amb especificació de dades 
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 Annex K: Acta Fundacional segellada i Firmada 
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