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Balanç d’activitats al llarg de 2010

L’activitat de Conductors Solidaris de Catalunya 
va tancar l’any 2010 amb un balanç molt positiu 
d’accions realitzades, començant l’any amb 
un lliurament de joguines al Casal del Raval 
i col•laborant amb la Federació Catalana de 
Voluntariat tot cedint la seva seu de Sant Martí per 
al repartiment de material escolar a 78 entitats.

El mes de febrer també va començar amb un 
lliurament de joguines, aquest cop a l’escola 
Mossèn Jacint Verdaguer, situat en el barri de Sant 
Ildefons de Cornellà, i inclòs en el Pla Educatiu de 
l’entorn amb risc d’exclusió social. Aquest mateix 
mes es va col•laborar amb l’Unió de Federacions 
Esportives Catalanes en l’organització de la Marató 
d’Spinning per Haití, tot recollint bicicletes en 
poblacions de les rodalies de Barcelona i retornant-
les després de l’esdeveniment. 

Durant la primavera CSC va participar en diverses 
accions, com la recollida de mòbils de la Fundació 
Jane Goodall, impulsada per TMB amb l’objectiu de 
reciclar coltan. El coltan és un material que s’extrau 
a les mines de la República del Congo i que motiva 

Boleto de subscripción a CSC para empleados de TMB
Deseo colaborar con Conductores Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifi co 
a continuación:

DATOS PERSONALES

Apellidos: ...........................................................................................................................................................
Nombre: ..................................................................................................... DNI: ...............................................
Núm Empleado: ............................................ Categoría: ..................................................................................
Centro de trabajo: ..............................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ...............................................Email: ..............................................................................
Dirección de contacto: .......................................................................................................................................
C.P.: ..................................... Población: ...........................................................................................................

Barcelona, a ............. de ............................... de 20.......                Firma del solicitante:

  METRO
 
  BUS            (marcar con una X lo que corresponda)

El importe de 4€ es de carácter mensual y es mi deseo que me lo descuenten de cada mes a través de mi 
nómina.
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Apellidos: ..........................................................................................Nombre: ..................................................
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Barcelona, a ............. de ............................... de 20.......                Firma del solicitante:
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Cuota de Socio Mensual..............................3,45 €
 IVA (16%) ....................................................0,55 €

TOTAL .........................................................4,00 €

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA
Núm cuenta “La Caixa”  2100-1019-61-0100292429

Nombre: ........................................ Apellidos: ...................................................................................................
Dirección: ................................................................Población: ..............................................CP: ....................
Telf: ........................................ Movil: ....................................... Email: ..............................................................

Deseo ser socio colaborador con una aportación de: (marca con una X)
  4 euros mensual
  12 euros trimestral
  48 euros anual

DATOS BANCARIOS

Titular:........................................................................................................................     Firma: 
Banco o Caja: ...........................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................
Núm Cuenta: .............................................................................................................
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l’esclavització de centenars de persones, inclosos 
nens. Aquest va ser l’inici d’una primavera molt 
activa, en la que es va efectuar un lliurament de 
joguines a la Unitat Materno-Infantil de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron i es va participar en l’organització 
del III Festival Barnafrika i en l’acte de clausura 
del mateix, que va tenir lloc en el Museu Etnològic. 
Aquesta acció va ser seguida d’una exposició de 
fotografi es dels diversos combois de CSC a l’edifi ci 
de Duanes de Barcelona.

Després del recés estival, es va començar el curs 
escolar amb un estand a les Festes del Barri del 
Poble Nou, per tal de difondre l’activitat de l’ONG 
i de recaptar nous socis i continuar amb un altre 
estand a l’octubre, aquest cop a Sant Llorenç 
d’Hortons, en el marc de la matinal motera.

El mes de novembre va ser un dels més actius 
començant amb una exposició fotogràfi ca sobre els 
combois a l’Hospital Dos de Maig. Seguidament es 
va col•laborar amb en dues iniciatives impulsades 
per TMB: per una banda, la recollida d’aliments 
en els diferents centres de treball amb posterior 
lliurament a la Fundació Banc dels Aliments i 
per una altra, el transport del material de l’acció 
d’Intermón Oxfam denominada “TMB amb el 
Comerç Just”. L’activitat de novembre va acabar 
amb una gran festa organitzada per CSC i SILO 
amb l’objectiu de recaptar fons per a la construcció 
d’un centre nutricional infantil a Guinea Bissau. 
La festa es va celebrar a la discoteca Sutton i 
va superar les expectatives d’assistència i de 
recaptació. 

Des d’aleshores i fi ns el dia d’avui s’ha treballat 
activament en la preparació de nous projectes, en 
la reorganització de tot el material a causa de la 
pèrdua del local de Sant Martí i s’ha centrat gran 
part de l’activitat en l’organització del comboi del 
mes de març. 

Es preveu que el 2011 sigui tan actiu com el 2010, 
tot superant-nos dia a dia i assolint nous reptes.
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3r Comboi Solidari a Guinea Bissau, Mali i el 
Senegal 

 Para más información consultar: http://www.conductorssolidaris.org 
 E-mail: comunicaciong@conductorssolidaris.org
 Facebook: http://www.facebook.com/pages/Conductors-Solidaris-de-Catalunya/155963201105172

Crear i posar en marxa un centre de salut a la 
població de Ndiawene a Senegal és el primer 
projecte al que ens estem enfrontem, per primera 
vegada, a l’ONG.

El projecte consisteix en la construcció i posada 
en funcionament d’un centre de salut que donarà 
assistència a unes 10.000 persones de la zona de 
Ndiawene i voltants, de manera ambulatòria ja que 
pateixen una manca d’atenció sanitària immediata. 
L’objectiu principal és millorar el nivell de salut de la 
població.

Ja fa uns mesos que l’hem començat a construir. 
El centre estarà dotat d’un dispensari, una sala 
d’urgències, una farmàcia i una sala d’usos 
comuns. Ara ens trobem en la fase d’adequació 
del complex com és pintura, canalització d’aigua 
i electricitat. Una vegada estiguin acabades les 
obres, dotarem les instal•lacions del mobiliari i els 
materials sanitaris pertinents. 

Diversos membres de l’ONG ja es troben a Dakar 
en el 3r Comboi Solidari a Guinea Bissau, Mali i el 
Senegal.

Aquest comboi té com a missió traslladar, entre 
altres materials, un Nissan Patrol 4x4 curt, un 
camió Renault 4x4 R 230, un camió Nissan L 35 
ambulatori i un autocar Pegaso ambulatori. Els 
dos primers vehicles, que van carregats amb 
llits i equips hospitalaris donats per l’Hospital de 
Bellvitge i l’Hospital Dos de Maig, estan destinats 
a la població de Gambasse, a Guinea Bissau, on 
prestaran servei a la cooperativa agrícola, així com 
a la resta de la comunitat. Els altres dos vehicles 
estan destinats a la comunitat de Hombori, a Mali. 
Aquest vehicles es faran servir com a ambulatoris 
mòbils, igual que el vehicle que van transportar en 
el 2n comboi i que, actualment, està fent operacions 
de cataractes per tot el país.

Creació i posada en marxa de un centre de 
salut en Ndiawene a Senegal

Des de principis del mes de març, i ubicada als 
vestíbuls de l’Hospital General i Hospital Sociosanitari 
de l’Hospitalet, exposem 36 fotografi es que mostren 
l’activitat que desenvolupem a l’ONG a diferents països 
de l’Àfrica.

El Consorci col•labora amb CSC donant material i 
equipament sanitari que prové de peces en desús, però 
encara servibles i, que s’ha enviat en el 3er. Comboi 
Solidari per a equipar diferents centres sanitaris a 
Senegal, Guinea Bissau i Mali.

Exposició fotogràfi ca 
a l’Hospital General i 
Hospital Sociosanitari 
de l’Hospitalet 

Membres de l’ONG a l’aeroport del Prat mometns abans de sortir cap a 
Dakar.

Gambasse, on l’ONG col•labora en la construcció d’un centre 
nutricional i un poliesportiu.

El projecte comprèn les accions següents:

• Construir el centre de salut per a atenció sanitària.
• Dotar les sales d’urgències, la d’usos comuns i el 

dispensari de material quirúrgic i mobiliari.
• Proveir-los de medicaments i material sanitari.
• Formar voluntaris per col•laborar en les tasques 

mèdiques del dispensari.
• Proporcionar material gràfi c i pràctic per a la formació 

d’agents de salut.

Acciones previstas 
para el 2011 
Hemos empezado el año colaborando con Rotary Club 
en el Masked Festival. Actualmente, nos encontramos 
colaborando con Filólogos Sin Fronteras en la recogida 
de libros, donados por los trabajadores de TMB, y que 
irán destinados a los presos españoles en el extranjero.

A més, es transportan llits i part del material sanitari 
donat per l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital Dos de 
Maig a Ndiawene, al nord del Senegal, on l’ONG 
està construint un centre sanitari que prestarà 
servei ambulatori a unes 10.000 persones.

A lo largo del año transportaremos la totalidad del 
mobiliario, material de curas e instrumentación de 
nuestro proyecto, “Centro de salud” en Ndiawene, 
Senegal 

Así mismo tenemos previsto la puesta en marcha, en 
colaboración con la organización SILO, del proyecto 
“Campus de Futbol” en Gambasse, Guinea Bissau. 

donde ya se ha iniciado el allanamiento del terreno para 
la construcción de un polideportivo. 

Continuaremos asesorando a entidades en materia de 
transporte y logística y colaborando con otras entidades 
y ONG´s.

Detall del recinte del centre de salut.

• Formar el personal responsable de les instal•lacions.
• Inaugurar ofi cialment les instal•lacions i posar en marxa 

els serveis.

Els 5 objectius específi cs que hem d’aconseguir 
són:

1.- Disminuir la mortalitat materno-infantil en el moment del 
part o a causa de complicacions derivades del mateix.
2.- Millorar l’atenció immediata en casos d’accident i 
urgències.
3.- Atendre les malalties víriques i altres malalties 
endèmiques com la malària, infeccions, etc.
4.- Fomentar habilitats en matèria d’higiene, alimentació, etc. 
per millorar la salut de la població.
5.- Crear un equip local encarregat de la gestió del centre 
(registres, neteja, magatzem, control visites, etc.) per poder 
assolir aquests objectius.

Detall d’una de les sales.

Aquest és el nostre principal objectiu pel 2011.
Voluntaris de l’ONG es troben, en aquest moments  
a Ndiawene fen tasques de canalització d’aigua i 
d’electricitat per intentar posar en marxa el centre 
abans de fi nals d’any.


