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Primera experiència de finançament col·lectiu entre les ONG de la Taula de la Solidaritat i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Les ONG de la Taula de la Solidaritat i la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat han 
acordat emprendre accions de suport i visibilitat dels projectes solidaris i de cooperació que 
duen a terme i difondre l’activitat i funcionament de les entitats.

El projecte Viu els colors de la cooperació! és la primera experiència de finançament col·lectiu 
(crowdfunding) engegada per les ONG de la Taula de la Solidaritat i l’Ajuntament. Cada entitat 
presenta a la població un projecte propi de cooperació amb països en vies de desenvolupa-
ment o de solidaritat en el territori més pròxim. Aquest projecte està identificat amb un color 
determinat i únic. Al llarg de tot l’any, els vicentins i vicentines, un cop informats de les carac-
terístiques de cadascun dels projectes, podran adquirir uns tiquets de colors a canvi d’1 euro. 
Els diners recaptats es destinaran al projecte escollit. Aquest finançament col·lectiu es man-
tindrà al llarg de tot l’any i es podrà utilitzar per destinar fons solidaris recaptats amb motiu 
d’accions particulars (concerts, espectacles, donacions particulars, etc.)

VIU ELS COLORS DE LA COOPERACIÓ!
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Fundació Taller de Solidaritat

Contacte: Pere Silvente Sabater
C. Burgos 66    Tel. 93 656 20 06  
http://tallerdesolidaridad.org  
info@tallerdesolidaridad.org 
psilvente@usoc.cat

Projecte: Casa de la Dona a Cochabamba. Bolívia.

Territori on es desenvolupa: Bolívia.

La Fundació Taller de Solidaritat i la congregació Serves de Sant Josep, ubicada a Bolívia (en-
tre altres llocs), desenvolupen el projecte d’una Casa de la Dona a Cochabamba, des d’on tre-
ballen, amb perspectiva de gènere, accions com una cooperativa d’aliments, reforç escolar i 
un viver d’empreses de dones i joves amb risc d’exclusió social.
 
OBJECTIUS:

Donar cobertura legal a dones en risc d’exclusió social i en situacions d’indefensió.
Afavorir una bona alimentació a famílies andines que tenen una dieta molt pobre.
Dotar d’eines a joves i dones per trobar sortides professionals.
Reforç escolar a infants i joves perquè acabin l’educació secundària.
Economat d’aliments a preus molt barats per la població andina. 
Viver de microempreses.

Color d’identificació: 
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Fundació Privada Bayt al-Thaqafa

Contacte: Daniel Ibarz
C. Jaén 18-20   Tel. 93 319 88 69  
www.bayt-al-thaqafa.org 
bayt@bayt-al-thaqafa.org / daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org 

Projecte: Aprenentatge de la llengua i la cultura del país d’acollida.

Territori on es desenvolupa: Sant Vicenç dels Horts i Barcelona. Catalunya.

El programa d’Acollida Sociolingüística i Formació d’Adults es concreta en l’aprenentatge de 
la llengua i d’aspectes socioculturals de la societat d’acollida. Va dirigit a adults, homes i do-
nes procedents de països no comunitaris que desconeixen la llengua catalana. Poden accedir 
al recurs tant persones alfabetitzades com no alfabetitzades. 

OBJECTIUS:

Facilitar l’accés de les persones adultes immigrants no catalanoparlants als recursos formatius existents.
Aconseguir que els participants dominin el català i adquireixin competències sociolingüístiques suficients 
per desenvolupar-se de manera autònoma.
Activitats de formació complementàries per adquirir habilitats que millorin la seva ocupabilitat.
Promoure les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge.

Color d’identificació: 
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Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí

Contacte:  Gustau Correa
C. Sant Josep, 88   Tel. 636 236 563  
Facebook: soc voluntari habitual 
voluntaris.svh@gmail.com 

Projecte:  Posa’t a la seva pell.

Territori on es desenvolupa:  Sant Vicenç dels Horts. Catalunya.

És un projecte de sensibilització vers les persones amb discapacitats. Les activitats de sensi-
bilització les fan voluntaris i voluntàries de l’entitat als centres educatius de Sant Vicenç dels 
Horts. 

OBJECTIUS:

Donar informació bàsica sobre les diferents discapacitats i les seves particularitats.
Conscienciar als alumnes sobre les conseqüències d’algunes conductes.
Potenciar valors de solidaritat i respecte cap als col·lectius amb dificultats.
Afavorir cap a aquests col·lectius la tolerància i les actituds positives.

Color d’identificació: 
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Solidança

Contacte: Carme Górriz Melcón
Raval de les Begudes, 25    08970 Sant Joan Despí   
Tel. 93 685 44 34 
www.solidanca.cat / solidan@solidanca.cat  

Projecte: Fandema, formació de qualitat a l’educació primària i infantil a través de l’empodera-
ment de la dona a Tujereng. Gàmbia.

Territori on es desenvolupa: Gàmbia. Àfrica. 

L’educació és l’eina més poderosa pel desenvolupament d’un país (Nelson Mandela).
Fandema, que en mandinka significa ‘ajuda’t a tu mateix’, és un projecte d’empoderament de 
la dona mitjançant la formació en itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral. L’escola de 
Fandema forma dones vulnerables com a professores. El model educatiu se centra en l’infant i 
trenca el cercle d’un aprenentatge basat en la memorització, la repetició i el càstig, fent visible 
que el canvi és possible.

OBJECTIUS:

Millorar la qualitat formativa dels infants d’infantil i primària a Fandema.
Enfortir les capacitats formatives de les professores de Fandema per a l’educació dels infants.

Color d’identificació: 
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Cehda. Associació per al desenvolupament 
cultural, ambiental i humà de Ghana  

Contacte: Naima Salrà
C. Jacint Verdaguer 30-32   Tel. 609 868 814 
www.cehdaghana.org
cehdaghana@cehdaghana.org   

Projecte: Projecte Children: integració i motorització (Motoking)  de l’equip de treballadors a 
Sawla.  Ghana.

Territori on es desenvolupa: Ghana. Àfrica.

El Projecte Children consisteix a oferir suport a famílies que es queden a càrrec de nens i nenes 
que han perdut un o els dos pares biològics. Els nens i nenes que entren en el projecte, reben 
un àpat després de les activitats diàries al centre i tot un seguit d’activitats de reforç escolar i 
d’interculturalitat, així com les despeses en salut i educació.

OBJECTIUS:

Potenciar el desenvolupament d’un model de vida sostenible, d’acord amb el medi.
Potenciar el desenvolupament de les comunitats rurals més empobrides, facilitant-los l’accés 
a les necessitats més bàsiques.
Empoderar a nens i nenes de Sawla en situació social difícil.
Adquisició d’un Motoking (motocarro) pel transport diari d’aliments, material i nens i nenes 
que viuen allunyats del centre.

Color d’identificació: 
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Semilla para el Cambio 

Contacte: Núria Vera i Sandra Lanzar
C. Jacint Verdaguer, 146   Tel. 619 329 864 – 669 826 246 
 www.semillaparaelcambio.org
barcelona@semillaparaelcambio.org    

Projecte: Integració social en comunitats desfavorides de Varanasi. Índia.

Territori on es desenvolupa: Índia. Àsia.

El projecte es focalitza envers els infants i les dones mitjançant activitats d’educació, nutrició, 
sanitat i empoderament de la dona. Tot plegat cerca el principal objectiu d’integrar i desen-
volupar les comunitats més desfavorides de Varanasi, oferint eines que afavoreixin una trans-
formació social.

OBJECTIUS:
Educació integral per la infància i alfabetització d’adults.
Nutrició.
Salut.
Desenvolupament econòmic centrat en la dona.

Color d’identificació: 
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Associació El Tren Solidari

Contacte: Rubén Suarez López
Avinguda de Montserrat, 32   Tel. 936 769 730  -  661 589 549  
www.eltrensolidari.org
eltrensolidari@gmail.com / rubenselga@hotmail.com 

Projecte: Malalties minoritàries: la síndrome de Dandy Walker.

Territori on es desenvolupa: Sant Vicenç dels Horts. Catalunya.

L’ONG El Tren Solidari té la seu a Sant Vicenç dels Horts. Està formada per persones volun-
tàries, moltes d’elles del nostre municipi. A través d’un seguit d’activitats lúdiques, esportives 
i de conscienciació, l’entitat col·labora amb diferents hospitals i projectes de recerca. Enguany 
col·labora amb l’Hospital Sant Joan de Déu en l’estudi de malalties minoritàries i en la creació 
del projecte de recerca sobre la síndrome de Dandy Walker. Aquesta és una malaltia degene-
rativa que apareix durant la infantesa i provoca dificultats i endarreriment en la mobilitat i en 
la parla, rigidesa muscular i facial i sordera prosgressiva, entre altres alteracions.

OBJECTIUS:

Aconseguir un diagnòstic etiològic (genètic) de la malaltia.
Crear un banc d’ADN de pacients afectats.
Sensibilitzar sobre la malaltia i les seves conseqüències. 
Treballar la integració de les persones afectades.

Color d’identificació: 
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Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara

Contacte: José Luís Ferrer Buendia
C. Burgos, 42  Tel. 655 817 105  
Facebook: Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara 
 jooseluis1957@yahoo.es

Projecte: Escola al Sàhara per a discapacitats físics i visuals al districte 27 de Febrer.

Territori on es desenvolupa:  República Àrab Sahraui Democràtica.

Des de fa més d’una dècada, l’Associació Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara col·labora en el 
finançament i manteniment d’una escola mixta de discapacitats físics i visuals ubicada en el 
campament de refugiats de Bojador, al barri 27 de Febrer. Gràcies a la sensibilització i l’ajut re-
captat, es duen a terme accions diverses, com ara:  formació d’educadors i educadores; imple-
mentació de l’edifici de l’escola, el mobiliari i els equipaments pedagògics; subministrament 
de material sanitari i òptic; subministrament i renovació de material escolar, alimentació i ve-
hicles, i compensació econòmica pel treball que fan mestres, educadors i sanitaris sahrauís.
  
OBJECTIUS:
Construcció i conservació de l’edifici escolar i dotació de mobiliari.
Formació pedagògica d’educadors i educadores sahrauís.
Dotació de material fungible i material educatiu general i específic.
Adaptacions informàtiques.
Alimentació diària per a mestres i alumnes.
Vehicles per als desplaçaments.
Compensació econòmica per als treballadors i treballadores.

Color d’identificació: 
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El diàleg continua a la xarxa

facebook.com/AjuntamentSVH

           ajuntamentsvh

           www.svh.cat

#SolidaritatSVH

             @AjuntamentSVH


