
Com  a  delegat  de  l'ONG  aquí  a  Gualba,  m'agradaria  donar  a  conèixer  aquesta
organització i les activitats que s'han anat realitzant. Per això, us passo la pàgina web
perquè pugueu informar-vos també en ella: www.ccong.es

Dintre d'aquestes activitats, aquí a Gualba, hi ha la col·laboració amb el Segon Sopar
Negre de Màgia,  presentant l'ONG, en la que es va aportar més d'un centenar de
llibres i material divers que varen repartir-se gratuïtament entre els assistents; i en el
mateix marc, amb l'AMPA de l'Escola Aqua Alba es va realitzar també l'any passat un
taller de màgia pels nens.

Hem participat en la Fira de l'Intercanvi de Segona Mà del poble, hem recollit diners en
Concerts de la Coral de Gualba i darrerament s'han organitzat tallers pels més menuts
i la venda de pessebres per recaptar fons per l'ONG.

Aquest any ens hem desplaçat a Ouagadougou, capital de Burkina Faso, sis membres
de  l'organització  en  diferents  etapes  amb  el  propòsit  de  col·laborar  amb  la  gent
d'aquelles terres tan desconegudes per molts. Vull donar des d'aquí les gràcies a tots
els que ens han recolzat, tan moralment com, en molts casos, econòmicament.

En el conjunt d'aquest viatge vam conèixer també el President del Comitè Olímpic de
Burkina Faso, on, després de veure el gran dèficit d'infraestructura i recursos esportius
i  d'atenció  al  discapacitat,  vàrem  decidir  emprendre  un  projecte,  que  neix  aquí  a
Gualba, de recollida de material ortopèdic i material pels jugadors paralímpics; no us
podeu imaginar com agraeixen qualsevol ajuda per poder complir els seus somnis de
participar en uns Jocs.

M'agradaria  doncs,  amb aquest  escrit,  poder  comptar  amb l'ajuda del  poble a tots
nivells  i  des d'aquí  faig una crida a la  col·laboració  de tota la gent  que pugui.  En
pròximes ocasions aniré informant. Gràcies!
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