


Ingressos 

SALDO INICI ANY 

Saldo inicial any 2019 7190,3 

Ingressos subvencions públiques 38394,26 

Ingressos socis i particulars 2774,20 

Despeses projectes 32033,73 

Despeses banc  200,83 

Despeses gestio  9454,66€ 

Despeses 

TOTAL ENTRADES 41168,45  € 

TOTAL DESPESES 41689,22 € 

Saldo bancari a final d’any  6624,85 € 

Caixeta final d’any 44,68 



MEMÒRIA D´ACTIVITATS I PROJECTES A COLÒMBIA 

Activitat Data 

Projecte de beques escolars per a 40 nens/es i 
joves orfes,d´alt risc social i escassos recursos 

econòmics de Buenaventura (Colòmbia). 

Gener a desembre 

Manteniment obres menjador social per  
nens/es orfes de la ciutat de Buenaventura a 

Colòmbia 

2019 

Servei de menjador per 35 nens/es orfes. 
Donació d' 1 àpat equilibrat al dia a nens i nenes 

orfes i d' escassos recursos de 2-14 anys amb 
Greus mancances nutricionals . 

 

2019 

Projecte de Nadal: Adquisició de joguines per a 
40 nens/es sense recursos del barri Llleras de 

Buenaventura (Colòmbia). 

Desembre 2019 



Activitat Data 
Revisions  mèdiques i control  de   pes i 
alçada dels infants  

23 Febrer 2019 
18 de Maig 
16 d’Agost 
16 de Novembre 

JORNADA MÈDICA PER LA COMUNITAT 
Visita dentista. Neteja 
Planificació  familiar  i  vacunacions 
Visita mèdica general 
Ginecologia  i  citologia 
 

25 de gener 2019 

JORNADA MÈDICA PER LA COMUNITAT 
Visita mèdica general 
Planificació  Familiar  i   vacunacions 
Ginecologia  i  citologia 
 

24 de maig 2019 

TALLER PER A PARES I MARES DE FAMILIA 
empoderament 
Habilitats per al lideratge 
equitat de gènere 
Educar els fills en la no violència 

9 Març 2019 (18 dones) 16 març 2019 (15 
dones) 13 abril 2019 (15dones) 20 abril 2019( 
19 dones ) 8 juny 2019 (27 dones) 15 juny 
2019 ( 18 dones) 

 Tallers per infants: 
Estrategies de relacions socials i per a la 
prevenció de la violència 

9 Març 2019 (22 infants) 16 març 2019 (28 
infants) 13 abril 2019 (32 infants) 20 abril 
2019 (38 infants) 8 juny 2019 (39 infants) 15 
juny 2019 (42 infants) 





MEMÒRIA D´ACTIVITATS I PROJECTES A CATALUNYA 

Activitats Data 

Reunions de l´assemblea general de Dagua Any 2019 

Col-laboració com a membre actiu de la 
Coordinadora d’ongs de Girona 

Any 2019 
 

Participació en reunions de “ la comissió de la 
veritat” de ICIP a Barcelona 

Any 2019 

Presentació i col-loqui de la pel-lícula colombiana “    
Vidas represadas, entre la inundación y el 

desplazamiento” 

Cicle Cinema i solidaritat 
2018-2019 

Taller per a la convivència. 

Sensibilització en Igualtat de gènere, respecte i 

tolerància cap a les diferències a la Coordinadora 

d’Ongs de Girona 

febrer 2019 

Presentació i col-loqui de la pel-lícula colombiana 
“Los colores de la montaña ” 22 d’octubre de 2019 

 

Cicle de cinema i 
solidaritat 2019-2020 



Activitats Data 

Taller Drets humans i empoderament 
de dones 

Novembre –desembre 2019 

Taller Derechos humanos y 
movimientos sociales 

21 de diciembre 2019 
 

Col-laboració amb la presentació de 
“Voces de vereda” al Museu del 

Cinema de Girona 

4 de setembre 2019 

Activitat “Contes de Colòmbia” en el 
dia del visitant del Museu d’Art de 

Girona. Daniela Violi 

Cicle Cinema i solidaritat 
2018-2019 

Taller “La diáspora colombiana en 

Europa y el respeto a la diversidad” 
21 juny 2019 



Formem part de:  Amb la col.laboració de: 


