
 

 

Què pots fer 

• Participar en les nostres activitats com a 
VOLUNTARI  

• Fer-te SOCI (10 €/mes) 

• BECAR l’educació d’un nen (primària 40 
€/any, secundària 200 €/any).  

• VIATJAR amb nosaltres i VISITAR els 

projectes a KÈNIA. 

Fitxa de col.laboració 
Compte bancari: Associació Dignity.cat 
IBAN 

E S 2 9 0 0 4 9 0 1 9 0 1 4 2 

8 1 4 3 3 1 1 8 0 

Codi Swift: BSCHESMMXXX 
Dades personals: 
Nom…………………………………………………………. 

Cognoms…………………………………………………. 
DNI/NIE…………………………………………………… 
Adressa……………………………………………………. 

Provincia i codi postal…………………………….. 
Teléfon…………………………………………………….. 
email……………………………………………….………. 

Dades bancàries 
Nom de l’entitat……………………………………… 
Titular del compte…………………………………. 
Número de Compte 

               

         

IBAN 

               

         

Contacta’ns 
C/Pep Ventura, 55 esc E 3-2 SANT PERE DE 
RIBES 08810 
Tf 616996182-654166731-931373315 
e-mail: info@dignity.cat 
https://www.dignity.cat 

 

LEMA 

Junts per una bona causa 

 

MISSIÓ 

Vida digna per a la gent gran i 

els nens a Kènia 

 

VISIÓ 

Crear una societat en la que la gent 
gran se sent segura, valorada i viu 

amb dignitat. Una societat que 
protegeix els valors socials, una 

societat amb una bona educació i 
digna per a totes les edats. Una 

societat que vol l’educació per a 

tothom i que apoia i assumeix la 
responsabilitat del seu sistema 

educatiu local. 

 

 

     

 

 

Associació Dignity.cat 
Vida digna per a la gent gran i els nens a 

Kènia 

 

 
 

Contacta’ns 
C/Pep Ventura, 55 esc E 3-2 SANT PERE DE 

RIBES 08810 
Tf 616996182-654166731-931373315 

e-mail: info@dignity.cat 
https://www.dignity.cat 
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Qui sóm 

L’associació Dignity.cat és una ONG fundada 

per una familia de Kènia i amics que 

comparteixen el principi de la solidaritat. Està 

registrada a l’Ajuntament de Sant Pere de 

Ribes i al Registre d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya (núm inscripció 

60421 i NIF G66958695).  

Què fem 

Assistim òrfans i altres nens vulnerables, així 

com la gent gran que viuen en pobres 

condicions de vida al poble de Katuk (Kènia). 

 

Els nostres programs          
1. Programa WAZEE 

 Donar atenció integral a la gent 

gran per viure amb dignitat a pesar 

del seu estat econòmic, gènere o 

qualsevol altre factor de 

vulnerabilitat  

2. Programa WATOTO 

 Donar atenció a l’educació dels 

nens en el poble de KATUK, 

assegurar que el seu dret a 

l’educació no es troba compromès, 

independentment de la seva 

capacitat financera. 

3. Ajudar a l’escola Nyang’inja: 

(PROGRAMA NYANG’INJA) 

 Mantenint un bon ambient 

d’aprenentatge amb millores de 

l’estructura, dels recursos humans i 

ajudant en l’aspecte social i de salut 

dels nens. 

 Utilitzant estrategies innovadores i 

de sustenibilitat per assegurar una 

continuitat a llarg plaç. 

 Ajudant i empoderant la comunitat 

per a que eventualment pugui ferse 

responsable totalment de l’escola i la 

senti com propia. 
 

 

Prioritats  
Construir un casal pels avis per promoure la seva 
integració social. PROGRAMA WAZEE.  

Més professors, classes suficients i millorades 
per a l’escola. PROGRAMA NYAG’INJA. 

Hi ha encara 25 nens en situació de 
vulnerabilitat esperant per entrar al PROGRAMA 
WATOTO. 

Què hem assolit(2017-2018) 

Num: socis 8 

3 visites als projectes de Katuk (Kènia) 

Entrega 150 kg de roba de segona mà  

Programa WATOTO:  

• 29 beques escolars: 29 nens han 

estat inclosos en el programa Watoto 

• Excursió al Parc natural de Ruma pels 

nens del programa 

Programa NYANG’INJA: 

• Col.laboració en la construcció de la 

classe de tercer de l’escola 

Nyang’inja (Educació secundària). 

• Finançament pel contracte per un 

any d’un mestre de l’escola 

Nyang’inja (Educació Primària). 

Participació en diverses activitats 

organitzades per l’Ajuntament de Sant 

Pere de Ribes: Sant Jordi, Mostra d’Entitats, 

Projecte Educació per la Pau, etc. 

 


