
D’on sorgeix La iDea?
La idea surgeix d’un grup de persones que, de 

forma individual, prestaven recolzament a les 

activitats d’Ekolo ya Bondejo des de la seva fun-

dació. Col·lectivament es va consolidar la idea de 

que agrunpant-se la col·laboració amb Ekilo seria 

molt més operativa i àmplia.

Quan comença La coL.Laboració amb 
ekoLo ya bonDeko? 
El punt de partida se situa l’any 1999 i coincideis 

amb l’adquisició del terreny M’Passa a les afores de 

Kinshasa. Amb aquests terrenys Ekolo es va plan-

tejar potenciar les activitats fomentant la produc-

ció agropecuària, tant per garantitzar l’autosubsis-

tència del grup com per vendre’n els excedents. Tot 

això, requeria de noves fonts de finançament i va 

ser aleshores quan vam començar a treballar junts 

a través del Projecte Kinshasa.

Per Què La rePúbLica Democràtica 
DeL congo?
L’elecció de la República Democràtica del Congo 

per canalitzar el recolzament al desenvolupa-

ment obeeix a haver trobat un grup local orga-

nitzat i dinàmic, que ofereix absolutament totes 

les garanties de que les ajudes oferides des de 

Catalunya permetran el progès econòmic i social 

d’una comunitat que es construeix a ella mateixa, 

amb la solidaritat exterior, però sense cap mena 

de dirigisme.

Quants Projectes teniu en marxa?
L’objectiu mínim fonamental del Projecte Kinshasa 

per recolzar les activitats d’Ekolo ya Bondeko es 

aconseguir que es pugui cubrir el pressupost de 

funcionament corrent. Alguns dels projectes actu-

als són:

•	 Incrementar les dotacions econòmiques 

per beques que permetin majors nivels 

de formació.

•	 Oferir oportunitats de treball a través de 

microcrèdits .

•	 Estabilitzar el terreny de M’Passa contra 

l’erosió i ajudar a tirar endavant totes les 

intervencions sobre el terreny.

com és eL Dia a Dia aL centre 
D’acoLLiDa “Foyer eLikya”?
L’activitat quotidiana dels centres d’acollida està 

dirigida a la reintegració de les nenes al seu en-

torn social, a través de la recuperació de la seva 

famila, d’una familia d’acollida o bé de la seva 

pròpia capacitat d’independència personal. El 

procés formatiu i l’activitat permanent de quatre 

educadors és fonamenantal, dotant a les nenes 

d’una professió que els h garanteixi la seva inte-

gració social de manera independent.

Com valoreu aquests anys de treball?

Els resultats quantitatius del procès han estat, 

extremadament, satisfactoris. S’ha aconseguit 

la consolidació d’Ekolo com punt de referència i 

una esperança en un país com la República De-

mocràtica del Congo, en la que domina la inacti-

vitat estatal, la guerra i, en definitiva, la pobresa i 

la desestructuració social.

L’ABS Alt Camp Oest destaca...

ENTREvIsTEM ALs REsPONsABLEs dEL “PROJECTE KINshAsA AssOssIACIÓ”, UNA ONG qUE dEsdE 
fINALs dELs 90 COL·LABORA AMB EKOLO yA BONdEKO UNA ONG dE LA REPÚBLICA dEMOCRÀTICA 
dEL CONGO.

projecte Kinshasa associació 
i ekolo ya bondeko, 

sOlIDarIs 
amb el 
CONgO

Què és eL Projecte kinshasa?
“Projecte Kinshasa Associació” és una ONG cons-

tituida legalment a España i inscrita al Registre 

de ONG’s de la Generalitat de Catalunya. Tot i que 

la constitució de l’associació es va fer el 2009, 

aquesta ja actuava des de 1999 com a grup de 

treball juntament amb la ONG “Comité Oscar Ro-

mero”, que va prestar incondicionalment la seva 

col·laboració per canalitzar el recolzament a Ekilo 

ya Bondeko.

“Ekolo ya Bondeko” (Poble de la Fraternitat) és 

una ONG constituida a la República Democràtica 

del Congo el 1984. La seva tasca és la localització 

de nens i nenes abandonats i la cerca dels seus 

familiars o de families d’acollida. Durant tot el 

procés els hi ofereixen assistència sanitària i en-

PER qUALsEvOL COMUNICACIÓ Us 

POdEU AdREçAR A:

Contacte Projecte Kinshasa: Xavier Cor-

reig, Tel. 630027438, correu/e: xavier@

correig.net 

Les vostres opinions, aportacions, notícies, 

etc. seran molt ben rebudes. Si voleu fer 

alguna aportació ho podeu fer al compte 

corrent de P.K.A. a La Caixa: 2100-1804-

59-0200108993
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com es Pot coL.Laborar?
Conectant directament amb qualsevol dels socis 

del Projecte Kinshasa per:

•	 Rebre o difondre la informació i participar 

voluntariament en las activitats del Pro-

jecte.

•	 Col·laborar economicament en el desen-

volupament de les activitats d’Ekolo ya 

Bondeko, tant de manera puntual com 

periòdica. En referència a això, cal dir que 

el 100% de les aportacions es traspassa a 

Elolo, ja que la gestió del Porjecte Kins-

hasa va totalment a càrrec dels socis, de 

forma voluntaria.

senyament. A més, també recolzen als grups soci-

als de la zona, amb microcrèdits i beques d’estudi. 

La tercera via d’activitat d’aquesta ONG es centra 

en l’aprofitaments d’uns terrenys adquirits el 1999 

i en el que s’han construit diverses infraestructures 

com aules, residències, terrenys per cultivar...

Per la seva part, el Projecte Kinshasa ajuda a Ekolo 

ya Bondeko en:

•	 Buscar financiació a Catalunya, tant 

de particulars com d’entitats públi-

ques i privades.

•	 Difondre la informació de les activitats 

d’Ekolo

•	 Sensibilitzar a la població catalana sobre 

la necessitat de la cooperació pel desen-

volupament

•	 El·laborar la documentació necessària dels 

projectes d’Ekolo per presentar les sol·licituts 

d’ajuda.

•	 El·laborar els documents de rendició de 

comptes en relació a les ajudes rebudes, etc.

En relació a les propostes de col·laboració so-

bre el terreny al Congo, el Projecte Kinshasa no 

té establerta cap xarxa de voluntaris. Quasevol 

proposta en aquest sentit és transmesa a la ONK 

local (Ekolo) que valorarà la posibilitat de la col-

laboració.




