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Presentació.Després de mes de 10 anys d’activitat, com agrupació voluntària d’entitats de
cooperació de Gràcia, es aquesta la primera memòria anual, un cop ens hem
constituït com entitat jurídica de ple dret.
Tots aquests anys, han servit, d’una banda per conèixer tota aquesta realitat
associativa de Gràcia, vinculada al mon de la cooperació, però també ha servit,
de manera molt especial per conèixer les persones que fan possible el dia dia
d’aquestes entitats, propiciant la col·laboració entre entitats i apropant-les a la
ciutadania.
Amb tot aquest bagatge de 10 anys i aquest coneixement mutu, hem iniciat
aquesta nova etapa, seguin els principis estatutaris, que entre d’altres son:
>Fomentar la cooperació al desenvolupament.
>Fomentar el treball en xarxa en el àmbit local i internacional.
>Informar a la ciutadania sobre drets humans, sostenibilitat i
desenvolupament.
>Promoure campanyes , manifestos i actes, tant propis de GS, com de les
entitats.
>Fomentar, protegir i impulsar les entitats de cooperació vinculades a Gracia.
>Fomentar i gestionar accions varies de divulgació i de recerca de recursos,
com fires, tot tipus de esdeveniments i patrocinis.
>Dissenyar, gestionar i finançar, tot tipus de projectes tant propis com de les
entitats.
>Actuar d’ intermediaris entre l’administració i les entitats.

Cal agrair el suport tant de les entitats associades, dels voluntaris, de
les empreses i de les organitzacions varies, que ens han donat suport
en el decurs de tot aquest exercici.
Amb el compromís de seguir recolçant i reforçant les entitats i els
projectes en curs, rebeu una afectuosa abraçada.

Frederic Callís i Casacuberta. President.
Barcelona. 7 de Març 2021

Altes i baixes.

En el transcurs d’aquest exercici 2020, han cursat alta les següents entitats:
>Grup Caliu. >Gracia Participa ( Rebost Solidari ). >Somriures Marroc.
>Centre Heura. >Amics de la Gent Gran.

Per altra banda han cursat baixa: >Udutama, Barri Obert, >The Help
Fundation.
Com a resultat d’ altes i baixes, actualment son 20 les entitats associades.
Cal destacar que la totalitat de les baixes, han estat per motius de
cessament de les activitats.

Relació d’entitats , àmbits d’actuació i indrets del mon on
desenvolupen la seva activitat.

ACCION PLANETARIA.
>Indrets on cooperen... Grècia, Serbia, Peru, Sierra Leona,
Barcelona.
>Tipologia de projectes... Clíniques dentals solidaries, Menjadors
socials, Rebost solidari...

AIDA BOOKS.
>Indrets on cooperen... Guinea Bissau, Líban, Nicaragua,
Senegal...
>Tipologia de projectes...Acolliment, escolarització, Nutricio...

AMICS D’AK BENN...
>Indrets on cooperen...Senegal...
>Tipologia de projectes...Escolarització...

AMICS DE LA GENT GRAN...
>Indrets on cooperen... Barcelona, Valencia , Madrid...
>Tipologia de projectes... Acompanyament.

AJUTSI...
>Indrets on cooperen... Índia del Sud...
>Tipologia de projectes.. Educació...
GRUP CALIU...
>Indrets on cooperen... Barcelona.
>Tipologia de projectes... Educacio, rehabilitació...

CENRE HEURA...
>Indrets on cooperen...Barcelona.
>Tipologia de projectes...Acolliment, alimentació...

COL·LECTIU VIO...
>Indrets on cooperen... Grècia Melilla i el Sahara.
>Tipologia de projectes... Acollida.

CULTIVALIA SENEGAL...
>Indrets on cooperen... Senegal.
>Tipologia de projectes... Escolarització, agricultura...

ENLLAÇ SOLIDARI...
>Indrets on cooperen... Brasil i Barcelona.
>Tipologia de projectes...Escolarització, apadrinament...

FUNDACIO BANC DE RECURSOS...
>Indrets on cooperen... Senegal, Barcelona, Lleida..
>Tipologia de projectes...Alimentaris, Reutilització de bens
d’equip...

GRACIA AMB EL SAHARA...
>Indrets on cooperen... Sahara.
>Tipologia de projectes... sensibilització i educació.

GRACIA PARTICIPA ( Rebost Solidari )...
>Indrets on cooperen...Barcelona.
>Tipologia de projectes... Subministres alimentaris...

JIN-PA...
>Indrets on cooperen... India, Tibet...
>Tipologia de projectes... Escolarització, equipaments...

SOMRRIURES MARROC...
>Indrets on cooperen...Marroc...
>Tipologia de projectes...Nutrició i escolarització...

SO3 BARCELONA...
>Indrets on cooperen...India , Kenia...
>Tipologia de projectes...Escolarització, i acolliment...

SOS REFUGIADOS BCN...
>Indrets on cooperen...Barcelona, Grecia...
>Tipologia de projectes...Acolliment, nutrició...

KASAMUAKU...
>Indrets on cooperen...Senegal...
>Tipologia de projectes...Escolarització i equipament escolar.

SUMEM I ARRIBEM MES LLUNY

GRACIA SOLIDARIA EN XIFRES.
20. OGRANITZACIONS DE COOPERACIÓ LOCAL I
INTERNACIONAL.
25. INDRETS DEL MON ON COOPEREN.
50. PROJECTES DE COOPERACIO EN CURS.
55.000 BENEFICIARIS DELS PROJECTES.
1.200 VOLUNTARIS.

Detall d’activitats i iniciatives, desenvolupades en aquest
exercici, i a cavall amb el 2021.

>Sessió de formació en gestió de xarxes i
comunicació en general.
>Fira solidaria de Nadal.
>Concurs fotogràfic. VIII Edició.
>Projecte Post Covid. Cooperació local.
>Projecte Moria, Suport al projecte de Sos
Refugiados.
>Projecte de Gènere, en suport al projecte de
Aida Books.
>Recapte, suport a l’ acció de Sos Refugiados.
>Comunicació.
>>Consolidació i actualització del web del GS. Cal destacar i agrair,
la bona gestió de la voluntària Fanny Fontanet del Banc de
Recursos.
>>Consolidació de l’acord amb el setmanari l’Independent. A data
d’avui ja s’han publicat 13 entrevistes de plana sencera i on
darrerament s’ha publicat l’entrevista amb l’Albert Giralt de Gràcia
amb el Sàhara.
>>Continuïtat de l’acord amb Radio Gràcia, en el programa Ona de
Dones i en Espai Solidàri, on darrerament, han entrevistat a Rubèn
Sánchez del Grup Caliu.
>>Manteniment de les xarxes socials de Facebook (amb 1422
seguidors) i Instagram ( amb 210 seguidors ).
>>Creació d’un equip exterior de voluntaris de suport, en
comunicació.

INFORMACIÓ ECONÓMICA.
INGRESSOS.
Per concepte de: Donatius, quotes, fira de Nadal, ajuts districte de
Gracia, ajut Obra Social de la Caixa....
Total.......13.022,05 €
(Ingressos de l’ exercici 2020 + ingressos ajornats al primer
trimestre del 2021 )
DESPESES.
Per concepte de: Despesa ordinària seu social, assessoria,
assegurança, organització fira de Nadal, projecte Post Covid
( compra productes alimentaris, de higiene ...), accions de promoció
esdeveniments varis...
Total......14.239,51 €
(Despesa de l’ exercici 2020 + despeses ajornades al primer
trimestre del 2021 )
>>Cal destacar el pagament del lloguer de la nostra seu social per
part de l’ajuntament Districte de Gracia. Total anual de 4.800,00 €

JUNTA DIRECTIVA.
President.... Frederic Callís i Casacuberta.
Vicepresident... Xavier Valdivieso Font.
Secretaria... Maite Ortega Fumanal.
Tresorer... Alfred Oliveras Taboada.
Vocal... Monica Parejo Illana.

Vocal... Lucia Peregrin Pascula.

Vocal... Josep Roca Alsina.

Vocal... Mireia Abril Jane.

Vocal... Xavier de Juan Ballester.

Vocal... Aina Barca Fontova.

Vocal... Jordi Riera Bas.

Vocal... Jordi Altarriba Bos.

Vocal... Olga Prat Fernandez.

Vocal... Monica Sole de la LLera.

Vocal... Nuria Garcia Pazos

Vocal... Albert Giralt Queralt.

PATROCINADORS I ENTITATS COL·LABORADORES.

ELS PROTÀGONISTES.

RECULL D’ACTIVITATS 2020.

Lots alimentaris Nadal 2020

Panera Nadal 2020

Recapte alimentari i de roba

Lots alimentaris refugiats

Rebost Solidari

Associació Gràcia Solidària
Carrer del Rubí 18, Entresol.
Barcelona 08024
graciasolidaria@gmail.com
www.graciasolidaria.org

