
MEMORIA ACTIVITATS GLOBALMON 2013

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT

A) Projectes finalitzats o en execució: 

 “Construcció y equipament d’una escola de primària en Txaclina, Vall 
del Logone, Camerun”. 

 Estat del projecte: Finalitzat setembre 2013
 Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana

Logone Camerun.
 Justificació i informe final: entregats i aprovats

 “Formació complementaria al mestres de primària de la Vall del 
Logone, Camerun i Txad”

 Estat del projecte: finalitzat març 2013
 Finançadors: Obra Social Bancaixa, Globalmon, Sana 

Logone, Centre Cultural de Yagoua. 
 Justificació i informe final: entregats i aprovats

 “Recolzament a dues cooperatives d’agricultors de cereals a la Vall 
del Logone, Camerun” 

 Estat del projecte: finalitzat juny 2013
 Finançadors: Obra Social Caja Sol, Ajuntament 

d’Ontinyent, Globalmon, Sana Logone Camerun, 
Ajuntament de Yagoua. 

 Justificació i informe final: Entregat i aprovats

 “Recolzament a l’escolarització primària de 400 menors al poblat de 
Houang, Vall del Logone, Txad”

 Estat del projecte: en execució. 
 Finançadors: Ajuntament d’Ontinyent,  Ajuntament de 

Gandia, Globalmon i Sana Logone Txad. 
 Justificació i informe final: Justificació i informe per a 

l’Ajuntament de Gandia, entregat i aprovat. 

 “Construcció i equipament del Centre Cultural de Yagoua Fase II. Vall 
del Logone, Camerun”. 

 Estat del projecte: en execució.
 Finançadors: Obra Social Bancaixa, Ajuntament de Gandia, 

Globalmon, Ajuntament de Yagoua, Sana Logone i Centre 
Cultural de Yagoua.

 Justificació i informe final: Justificació i informe per a 
l’Ajuntament de Gandia, entregat i aprovat. 



B) Estudi, redacció i cerca de finançament nous projectes: 

 “ Campanya de millora de la salut pública a la Vall del Logone, Txad”.

 Estat del projecte: cerca de finançament
 Socis i Contrapart: Sana Logone Txad

 “Campanya de nutirició infantl i desparasitació als menors del barri 
de San José, Guayaquil, Equador”.

 Estat del projecte: cerca de finançament
 Socis i Contrapart: Viviendas para los Sin Techo, ONGD Hogar 

de Cristo Ecuador

 “Construcció i equipament d’una escola-taller de fusta a Yagoua, Vall 
del Logone, Camerun”

 Estat del projecte: finalitzant la redacció.
 Socis i Contrapart: Sana Logone Camerun, Globalmon 

Camerun, Ajuntament de Yagoua

 “Recolzament a les activitats generadores de renda, impuls de la 
cooperativa TPA, Yagoua, Vall del Logone, Camerun”

 Estat del projecte: cerca de finançament
 Socis i contrapart: Sana Logone Camerun, Globalmon 

Camerun, Ajuntament de Yagoua, Cooperativa TPA. 

 “Reforma i equipament de l’escola primaria de Dana, Vall de Logone 
Camerun”

 Estat del projecte: En fase d’inici
 Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Logone Camerun, prefectura d’Educació de Yagoua, Asociació 
pares i mares escola de Dana. 

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

 “EDUCA-SÒLID, Educació per al Desenvolupament als joves de la 
Comarca de La Safor”

 Estat del projecte: En execució
 Finançadors i socis de projecte: Generalitat Valenciana, 

Diputació de Valencia, Ajuntament de Gandia, Globalmon, 
Educación Deporte y Cooperación, Viviendas para los Sin 
Techo. 



 Campanya de sensibilització a través de la cultura saheliana. 

 Inauguració Nou Espai Globalmon
 “Contes Massa” Exposició dibuixos i lectura de relats a l’Espai 

Globalmon
 Art Tikar Africà. Exposició i xerrada a l’Espai Globalmon
 “Embelesante Sahel Africano”. Exposició al Palau Ducal del 

Borja i xerrada per al Cercle d’Amics de Sant Francesc de Borja
 Exposició “Una palabra encontrada” al Palau Ducal del Borja

 Xerrades i conferències

 Celebració Dia de la Pau, 

 Conferència “Globalmon i Sana Logone 10 anys trebbalant per 
Desenvolupament de La Vall del Logone”. Castello de Rugat. 

 Conferència “Globalmon i Sana Logone 10 anys trebbalant per 
Desenvolupament de La Vall del Logone”. Algemesi. VI Semana
Intercultural “La Divesitat ens enriquix”. 

Participació tambè en mercat solidari. 

 Participació en la V Fira per la Solidaritat d’Ontinyent. 

 Participació Taula Rodona sobre el Voluntariat. Consell de 
cooperació i solidaritat d’Ontinyent. 

 Campanya escolar. Presentació i difusió del projectes de Globalmon a 
La Vall del Logone en la Comunitat Valencia. Xerrada impartida en més 
de 100 centres (guarderies, escoles, instituts, centres socials...). 

 Festival Tokna Massana dedicat a l’AIGUA. Yagoua, Vall del 
Logone, Camerun. Discurs inaugural a càrreg de José Luis 
Ferrer Soria, president de Globalmon

DESENVOLUPAMENT INTERN I INSTITUCIONAL

 L’Assemblea General de Globalmon, màxim òrgan de decisió de 
l’entitat, va renovar la junta directiva, màxim òrgan executor. Es va 
votar nous càrrecs en la sessió ordinaria de febrer de 2013. (Veure 
organigrama adjunt).

 Globalmon és una ongd registrada en els diferents registres oficials
de Txad i Camerun. 

 Les  dues  noves  delegacions  tenen  capacitat  de  gestió
independent,  son  interlocutores  davant  les  organizacions
nacionals i internacionals de desenvolupament. 



PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS

 Dos  estudiants  del  Màster  de  Cooperació  Internacional  per  al
Desenvolupament,  han  realitzat  les  pràctiques  professionals  amb
Globalmon. Tots dos han realitzat una estada a la Vall del Logone,
amb la supervisió de Globalmon. 

 Un estudiant  de  Camerun,  que ha fet  la  seua especialització  a  la
Universitat de Valencia, ha realitzat les pràctiques professionals amb
Globalmon, a la seu de Gandia. 

VOLUNTARIAT

 Un equip  de  voluntaris  amb experiència  en  empresa  i  fusteria  ha
realitzat un viatge a la Vall del Logone, per col·laborar i assessorar en
el projecte de l’Escola Taller de fusta.  

 L’equip de voluntaris de Globalmon, ha col·laborat amb les activitats
relacionades amb les campanyes de sensibilització i difusió. 

 Un equip de voluntaris han realitzat un viatge a la Vall del Logone,
per fer entrega de dos containers (de mercaderies). 

 Els  containers  son  fruit  dels  donatius  a  Globalmon  per  la
ciutadania  i  alguns  materials  i  maquinaria  comprada  per
Globalmon en el marc dels diferents projectes.

 Els  containers  contenien,  material  escolar  i  d’oficina,  llibres,
joguets,  material  oftalmològic,  roba  i  sabates  i  maquinaria
professional per una fusteria. 

Gandia a 10 de febrer de 2014

José Luis Ferrer Soria Lluis Cristobal Garcia Perez
Presidente    Secretari. 



Els sota signats, certifiquen: 

Nova junta directiva, votada en la Assamblea General de Globalmon de 21 
de febrer de 2013. 

President: José Luis Ferrer Soria (Dni: 19.964.951-P)
Tresorer: Facund Puig Muñoz (Dni: 19.987.363-H)
Secretari: Lluis Cristobal Garcia Perez (Dni: 19.973.289-C)

Vocals: 
Evarist Navarro Segura (Dni: 19.988.148-K)
Berta Navarro Segura (Dni: 19.979.963-R)
Vicent Alandete Martinez (Dni: 19.993.708-S)
Josep Ramon Millet Pons (Dni: 19.995.029-W)

Gandia a 10 de febrer de 2014

José Luis Ferrer Soria Lluis Cristobal Garcia Perez
Presidente Secretari


