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Presentació.- 

Es aquesta la memòria, d’un exercici de gran complexitat, per totes les entitats i també per Gràcia 

Solidària, degut a les grans limitacions, imposades a conseqüència de la pandèmia, que no ens ha 

permès desenvolupar algunes de les activitats. Tals com les reunions presencials, que s’ha 

demostrat que son veritablement útils, i que generen coneixement, i complicitat entre entitats i 

com no implicació en els projectes en curs. 

També en aquest final d’any, 2021 i principi de 2022, hem tingut que superar, un canvi de seu 

social, del tot trasbalsador, que d’una bada no ens ha permès utilitzar amb normalitat la sala gran 

on fer reunions, i sessions de formació programades, entre d’altres.  

A banda de tot això hem treballat per donar a conèixer tota aquesta realitat associativa de Gràcia, 

vinculada al mon de la cooperació, i donar a conèixer les persones que fan possible el dia dia 

d’aquestes entitats apropant-les a la ciutadania. 

Han transcorregut ja mes de 10 anys des de que vàrem iniciar les activitats sota la marca de 

Gracia Solidaria, mantenint 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, recolzar i finançar, tot tipus de projectes tant propis com de les 

entitats. 

>Actuar d’ intermediaris entre l’administració i les entitats. 

Finalment , un cop mes, cal  agrair el tot el suport que hem rebut, en aquest exercici, tant 

complex. Resto a l’espera, de poder veure’ns ja en la nostra nova seu, i recollir tot tipus de 

suggeriments concrets, que puguin contribuir a reforçar i recolzar totes les entitats adherides. 

Alhora volem seguir cercant altres entitats de cooperació al desenvolupament, tant local com 

internacional, vinculades a Gracia. 

Una abraçada. 

Frederic Callís i Casacuberta.  President.                                               

Barcelona. Març 2022 



Altes i baixes. 

 

En el transcurs d’aquest exercici 2021 , ha cursat alta, l’Associació Contra 

el Càncer. 

 

Per altra banda no ha cursat baixa cap entitat.  

Com a resultat d’ altes i baixes, actualment Gràcia Solidària, agrupa 21 

entitats que treballen en el àmbit de la cooperació i el desenvolupament , 

tant a nivell internacional com local. 

 

    

    

    

    

    

 

 



 

Relació d’entitats associades, 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. 

ASOCIACIÓ CONTRA EL CANCER... 

>Indrets on coooperen... Estat Espanyol. 

>Tipologia de projectes... Ajuda als malalts de Càncer. 

AJUTSI... 

>Indrets on cooperen...  Índia del Sud... 

>Tipologia de projectes.. Educació... 

GRUP CALIU / ATENEU DIVERS... 

>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... 

FAMILIA DE HETAUDA... 

>Indrets on cooperen... Nepal. 

>Tipologia de projectes...Educació i tractament de nens i joves, 

amb discapacitat intel·lectual. 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS... 

>Indrets on cooperen... Senegal, Barcelona, Lleida.. 

>Tipologia de projectes... Alimentaris, Reutilització de bens 

d’equip... 

FUNDACIO GUNÉ... 

>Indrets on cooperen...Senegal. 

>Tipologia de projectes...Projectes, en la defensa dels drets civils i 

socials, d eles poblacions mes pobres. 

GRÀCIA AMB EL SAHARA... 

>Indrets on cooperen... Sahara. 

>Tipologia de projectes... acolliment i escolarització. 

 



GRÀCIA 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. 

 

 



 

 

GRACIA SOLIDARIA EN XIFRES. 

 

21 OGRANITZACIONS DE COOPERACIÓ LOCAL I 

INTERNACIONAL. 

 

27 INDRETS DEL MON ON COOPEREN. 

 

60 PROJECTES DE COOPERACIO EN CURS. 

 

450.000 BENEFICIARIS DELS PROJECTES. 

 

1.600 VOLUNTARIS. 

 



Detall d’activitats i iniciatives, desenvolupades en aquest 

exercici, 2021 i a cavall amb el 2022. 

 

>Fira solidaria de Nadal. 

>Xerrada sobre el Senegal. 

>Xerrada sobre la situació del Sàhara. 

>Edició del nou tríptic. 

>Concurs fotogràfic. IX Edició. 

>Projecte. Cooperació local d’àmbit alimentari, d’ 

higiene personal i d’ equipaments varis. 

>Accions continuades, en comunicació. 

 

Consolidació i actualització del web del GS. Cal destacar un cop mes, 

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 16 entrevistes de plana sencera. 

Continuïtat de l’acord amb Radio Gràcia, en el programa Ona de 

Dones i en Espai Solidàri. 

 

Manteniment de les xarxes socials de Facebook (amb 1478 seguidors) 

i Instagram ( amb 338 seguidors ). 

 

Continuïtat de l’equip exterior de voluntaris de suport, en 

comunicació. Amb el compromís de multiplicar les nostres accions de 

comunicació. Amb previsió de consolidar aquest equip i augmentar-lo. 

 

 

 



INFORMACIÓ ECONÓMICA. 

INGRESSOS. 

Per concepte de: Donatius, quotes, fira de Nadal, ajuts districte de 

Gracia, ajut Obra Social de la Caixa.... 

Total....... 10.578,10€ 

(Ingressos de l’ exercici 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...... 13.997,33€ 

(Despesa de l’ exercici 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 

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 / Carla Pereira. 

 

 



         PATROCINADORS I ENTITATS COL·LABORADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  



ELS PROTÀGONISTES.













RECULL D’IMATGES DE PROJECTES I 

ACTIVITATS VARIES.







Lots alimentaris Nadal 

2021





Subministres alimentaris, 

d´higiene, i 

d´equipaments varis.



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


