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3PRESENTACIÓ

No hi ha dubte que l’any 1996, ha estat pel Fons Català un any especial. Un any de celebració o commemoracions
i cal que sigui també un any de fer balanç, no només d’aquest exercici, sinó també dels 10 anys de Fons.

Per això, dins de la memòria que ara us presentem podem trobar-hi dos grans blocs. El primer conté dades
globals sobre la feina feta, el nombre d’institucions associades  i  alguns apunts sobre la filosofia que emmarca
el propi Fons. També us parlarem del neixement d’altres fons de cooperació al País Basc, País Valencià, Mallorca
i Menorca i de la creació de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat com a eina comuna de coordinació,
d’intercanvi d’experiències i  per ser marc d’interlocució conjunta davant les institucions estatals, europees i
mundials amb plantejaments coincidents.

En el segon ens acostarem amb més profunditat a les activitats dutes a terme enguany, una breu sinopsi dels
projectes que hem contribuït a impulsar, detallant la participació de cada soci, les campanyes i actuacions
realitzades i el balanç econòmic de l’exercici.

Desitjant que tota aquesta informació contribueixi al fet que tothom pugui seguir més de prop l’innegable
creixement i consolidació del Fons, us saludo molt cordialment.

JOAN AGUADO I MASDEU
President del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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ASAMBLEA DE CELEBRACIÓ DEL
10è ANIVERSARI DEL FONS CATALÀ

INTERVENCIÓ DE SALVADOR SUNYER,
PRIMER PRESIDENT DEL FONS CATALÀ I EXALCALDE DE SALT

El passat 6 de juliol de 1996 vàrem celebrar el 10è
aniversari de la creació del Fons Català. El valor de
la iniciativa que, a mitjans dels anys 80, van tenir
alguns ajuntaments podem veure’l ara, 10 anys
després, amb la consolidació de la tasca que el Fons
ha realitzat. Aquest treball es pot veure en el creixe-
ment continuat, tant en nombre d’institucions asso-
ciades, com en nombre de projectes finançats i, per
tant, en el volum econòmic destinat a cooperació al
desenvolupament.

Amb motiu d’aquesta commemoració, es va cele-
brar a Salt una Assemblea Extraordinària, a la qual
varen assistir representants d’institucions i entitats.
Les intervencions foren del primer president del Fons,
Salvador Sunyer -exalcalde de Salt-, del vicepresi-

dent, Joan Cañada -regidor d’Olot-, del secretari, Jau-
me Soler -alcalde d’Arbúcies- i de l’actual president,
Joan Aguado -alcalde de Vilafranca del Penedès-. A la
segona part prengueren la paraula per felicitar el Fons
i per reafirmar públicament el seu compromís Xavier
Corominas -alcalde de Salt- en nom de la Federació
de Municipis de Catalunya, Maria Carme Barceló, al-
caldessa de Vila-sacra, en nom de l’Associació Cata-
lana de Municipis, Joan Domènech, diputat de la Di-
putació de Girona, Jaume Giné, director de coopera-
ció de la Generalitat i Joan Gomis, president de Justícia
i Pau i expresident de la Federació Catalana d’ONGs.

Davant la impossibilitat de reproduir tots els discursos,
n’hem seleccionat 3 perquè el seu contingut ens permet
de fer un recorregut per la història recent del Fons.

Com solen fer-se les coses que després es fan sòli-
des, sense gaire fressa ni gaires moviments medià-
tics, en aquesta sala d’actes, antiga capella del con-
vent de les Bernardes, s’hi constituïa ja fa 10 anys el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
s’escaigué que qui us parla va entrar-hi d’alcalde i
era a la presidència perquè era alcalde, però en va
sortir de president del Fons.

Ara, em demanen que us parli breument d’aquell hu-
milíssim començament. Ara que aquell gra de blat s’ha
multiplicat tant que, tot parafrasejant la frase evan-
gèlica, ha fet el 100 per 1 amb escreix. Érem en cons-
tituir-lo 7 ajuntaments, no pas dels més grossos, i 3
entitats. Ara veig espaordit, i amb quin goig, que són
158 ajuntaments o corporacions locals de signe divers,
de manera que el 100 per 1 s’ha gairebé quedat curt.
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Ara ningú no es pensi que el Fons va néixer així, per
generació espontània, no. Els orígens més remots
que són la flama inicial del Fons, i d’això qui us en
faria cinc o deu cèntims seria en Jaume Soler, alcal-
de d’Arbúcies i secretari perpetu del Fons i secretari
perpetu de totes les associacions bones i les bones
causes que hi ha hagut i que hi haurà. El fet és que
alguns ajuntaments havien secundat amb molt
d’interès la campanya del 0,7% promoguda per Jus-
tícia i Pau. Hi havien respost ja amb diners, a prime-
ra hora, amb aportacions econòmiques i, amb aque-
lls diners, diners que eren de mal distribuir i fer arri-
bar als seus destinataris, què podíem fer per
organitzar-nos? No es podia organitzar des dels pres-
supostos dels ajuntaments i de les corporacions de-
mocràtiques una ajuda institucional? Com fer rutllar
un organisme català que fos viu, assenyat, eficaç,
políticament neutre, que aglutinés l’ajuda al Tercer
Món dels ajuntaments i les institucions públiques, des
del municipi més minúscul fins el govern mateix de
la Generalitat? Bé, topàrem de primer amb les defi-
nicions jurídiques i amb les complicacions jurídiques i
cercàrem consell i orientació. Ja preparats els estatu-
ts, es constituí a l’any següent i elegírem la primera
junta. Quedi clar que érem aprenents i sovint
vacil·làvem o dubtàvem. Al cap i a la fi érem respon-
sables d’una empresa que tot just naixia i que com
veieu ens depassava.

Teníem força clar el que volíem, i molt més clar el
que no volíem. Què volíem? Mireu jo no he trobat
res més que el text que vaig escriure en el primer
butlletí, perquè diu el que volíem com ho vèiem
aleshores.

«El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
és una resposta, tan humil com vulgueu, però origi-
nal i eficaç, a un vell problema de justícia distributi-
va: els països rics són rics perquè els països pobres
són pobres. I com més béns produeixin els rics més
s’enriquiran, mentre els pobres, és clar, s’empobriran
cada vegada més.

Algú ha de trencar des de l’àmbit i la perspectiva de
cada nació aquesta dinàmica embrutidora; algú s’ha
de mullar, ha de dir les coses pel seu nom, ha de fer
de profeta; algú ha de fer alguna cosa més que do-
nar l’almoineta tranquil·litzadora o recitar la clàssica
tirallonga de paraules buides i d’invocacions a la pa-
ciència i a la bona voluntat.

Amb paraules i bones intencions no es fan carreteres
ni escoles. Calen fets!

Una colla d’ajuntaments i algunes entitats ens ho
hem proposat i hem començat a fer-ho. Com? Doncs
destinant una part del propi pressupost a millorar les
condicions de vida del Tercer Món executant-hi pro-
jectes seriosos, controlats i realistes.

Sabem que no som els primers, ni els únics, ni els
millors. Som si de cas diferents ja que ens movem i
ens coordinem a nivell d’institucions i no ens fiquem
per a res en l’autonomia de les benemèrites i nom-
broses entitats que treballen temps ha en aquest camp
i amb les quals col·laborem.

Ens agradaria poder comptar ben aviat amb el vostre
poble. Podem comptar-hi? Ens voleu ajudar?»

Què no volíem? No volíem fer caritats, ja ho hem
dit, sinó justícia. En conseqüència, res de caritats ni
almoinetes que tranquil·litzessin les consciències, res
de recaptacions amb la guardioleta a veure què pas-
sa, no volíem bones paraules ni bones intencions
solament, volíem fets. No volíem sortir a la foto, el
protagonisme no ens treia cap hora de dormir, la
publicitat de les nostres modestes persones no ens
feia perdre la gana. En canvi als partits polítics sí que
els interessava i els preocupava aquest tema. Ja ho
sabíem des del primer moment que toparíem amb
aquesta barrera, no volíem muntar un gran aparat
publicitari ni una organització amb secretaris tècnics,
funcionaris a desdir, maquinària i parafernàlia. No
volíem burocràcia ensopida i rutinària que es repar-
tís, i encara desigualment, les recaptacions que es
fessin. No volíem que valgués més el farciment que
el gall. En fèiem prou amb un racó que ens va cedir
Justícia i Pau, una taula, una cadira i la Núria al peu
de canó.

No volíem ser un canal conductor i recaptador al
servei d’aquest o d’aquell altre partit polític, ni
servir-li de propaganda electoral. Vèiem les ne-
cessitats del Tercer Món sense escatimar, ni si
fèiem costat més al partit de dreta que al de
l’esquerra. No volíem ser un òrgan paraestatal, a
nivell de la nostra nació, ja que haguéssim aca-
bat essent mers buròcrates. No volíem que els
diners es dissolguessin en un mar sense fons i es
perdessin entre tants filtres.
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No volíem fer volar coloms, per tant els projectes hau-
rien de ser, com dèiem, realistes, avalats per alguna
ONG o alguna entitat pública seriosa, i ens compro-
metíem a seguir-los pesseta rera pesseta.

En fi, que havíem assumit i entès ben bé que no vo-
líem donar més cap peix a ningú sinó ensenyar de

pescar millor a moltes persones, com més millor. El
pot, com podeu veure, era molt petit, però sembla
que ha donat bona confitura: vosaltres en sou una
prova.

Moltes gràcies i endavant.

INTERVENCIÓ DE JAUME SOLER,
SECRETARI DEL FONS CATALÀ I ALCALDE D'ARBÚCIES

Bon dia companys i companyes:

Permeteu-me, en primer lloc, encetar la meva inter-
venció amb un esplaiament de caire personal.

Haig de confessar-vos que malgrat ser una persona
acostumada a no exterioritzar en públic la meva
emotivitat, avui i aquí, se’m fa impossible no expre-
ssar davant de tots i totes vosaltres, la gran, la gran-
díssima satisfacció de poder participar, de poder viu-
re de nou, 10 anys després, a les Bernardes de Salt,
una nova Assemblea del Fons.

Ja sé que aquest no és un acte de nostàlgia, ni
d’autocomplaences, sinó una Assemblea per fer anàlisi
crítica de la feina feta en aquests 10 anys i sobretot
una ocasió única per fer un ferm emplaçament
col·lectiu davant la immensa tasca pendent.

Ho tinc clar. Però necessitava compartir amb tots i totes
vosaltres la satisfacció d’aquest 10è Aniversari, la sa-
tisfacció de representar un municipi, soci actiu del Fons
des del primer dia. Perquè ningú no em negarà que
10 anys, són 10 anys. 10 anys que Déu n’hi do!

Espero que em sabreu perdonar aquest desfogament.

Però bé, tornaré al meu paper de secretari i, per tant,
al meu paper de federatari oficial de la vida i les
vicissituds del Fons. No cal dir que en sóc el federata-
ri oficial, però no l’únic, ni de bon tros.

El primer pensament, de cares a executar amb fideli-
tat la tasca encomanada, fou proveir-me de totes i

cadascuna de les actes de les 11 assemblees de la
nostra entitat i poar entre línies els fets, les dades i
les dates més ressenyades d’aquesta dècada de fun-
cionament del Fons.

I l’he feta, aquesta feina. I a partir d’aquí puc recor-
dar-vos, per exemple:

• La migradesa i voluntarisme dels inicis: 22
ajuntaments i 4 entitats com a socis funda-
dors, 6 milions de pressupost i sense infraes-
tructura estable.

• L’optimisme desmesurat i irreal d’alguns exerci-
cis que ens feren aprovar uns pressupostos mas-
sa elevats que després s’executen només en un
20% del  que s’havia previst.

• La consolidació de la gestió, a través de
col·laboradors estables i molt preparats i final-
ment amb local propi.

• La lluita –en el sentit estricte de la paraula–
amb les institucions pel reconeixement del tre-
ball específic de l’entitat.

• El debat i l’avenç en la definició conceptual que
ens permeté de començar a editar material in-
formatiu i de formació.

• El coneixement i la interrelació directa amb les
contraparts del Sud.

• L’expansió del model cap a nous àmbits territorials.
• La progressiva implicació dels associats, fins i

tot en la gestació de projectes.
• La bona entesa i coordinació amb les ONGs,

malgrat algun intent disgregador.
• El salt quantitatiu dels darrers exercicis pressu-

postaris.
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• La incorporació activa i real de col·lectius de base
que assumeixen com a propi el Fons.

• Etc., etc., etc.

Però ben aviat em vaig adonar que errava el camí.
Era impossible –ni que disposés de tot el matí per
ressenyar-ho– extreure de la fredor d’unes actes, les
vivències extenses i intenses d’una entitat com la
nostra.

Era una feina impossible, impossible i eixorca, ja que
tots i totes disposeu de les actes i podíeu fer-ne lectu-
ra atenta en qualsevol moment.

En conseqüència, m’he permès la gosadia de derivar
cap a anàlisis més conceptualitzades i personalitza-
des alhora.

En Salvador, en la seva intervenció ja ens ha des-
crit l’origen i les finalitats del Fons, però deixeu-
me repetir la reflexió intentant no ser excessiva-
ment reiteratiu.

Què és el Fons?

El Fons és utopia.

Utopia que ens empeny a creure que la història no
ha finit –ans al contrari–, que la història almenys
per a dos terços de la humanitat, encara no s’ha
escrit, encara està per fer.

Utopia que ens reaf i rma en la necess i tat
d’aprofitar en el món de la solidaritat tots i ca-
dascun dels esforços ben intencionats, per insig-
nificants que semblin.

Utopia que ens empeny a creure –com Galeano–
que no estem condemnats a l’egoisme i a l’obscena
cacera del diner i que és possible i necessari compar-
tir el nostre relatiu benestar amb aquells i aquelles
que ho necessiten.

Utopia prenyada de realisme i immediatesa que ens
permet d’utilitzar eines tan modestes i desaprofita-
des com els ajuntaments, els municipis per defensar
i promoure canvis estructurals.

El Fons és unitat.

L’única i positiva unitat en un món de lògiques –i
diuen que inevitables– parcel·lacions.

Unitat bastida des de la consciència de la greu res-
ponsabilitat que hom assumeix quan fa de la solida-
ritat un concepte encarnat i no una simple paraula.

El Fons és eficàcia.

Eficàcia garantida per l’autèntica vocació de servei a
la causa solidària de totes les persones que s’han
implicat en el projecte.

Eficàcia per la racionalització i honesta utilització dels
escassos recursos disponibles.

Eficàcia per la coherència d’aplicar a la quotidianitat
–fins i tot a la quotidianitat burocràtica– conceptua-
litzacions clares i assumides.

El Fons és pensament.

Pensament sòlid, a partir de la lenta sedimentació de
les primeres intuïcions.

Pensament crític i superador de praxis perverses que
des de la pretesa ajuda creen noves dependències.

Pensament autocrític vers els propis errors i
limitacions.

Pensament obert –allunyat d’etnocentrismes– que
es deixa amarar de la dignitat i la fortalesa dels po-
bres i dels marginats.

El Fons és futur.

Un futur conscient i amatent tant a les urgències com
als canvis en profunditat.

Un futur necessàriament optimista, des del convenci-
ment que està tot per fer.

Un futur, un pensament, una eficàcia, una unitat,
una utopia que no ens pertanyerà si no és
compartint-la.

Companyes i companys, durant 10 anys –des
del 5 de juliol de 1986–, i gràcies a l’esforç
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sense defallença de centenars d’homes i dones
compromesos amb l’autèntica solidaritat hem
disposat d’una eina de transformació d’una rea-
litat injusta, insolidària, indigna, inhumana…

És, sens dubte, una eina de mínims –algú, amb
encert, ha comparat el Fons, en relació a la pro-
blemàtica del Sud, com un simple analgèsic en
un tractament de càncer–. Però és una eina real
i contrastada.

Des de l’emoció del moment –i atorgant–me una
representació que no sé pas si em pertoca– vull
simplement deixar constància del compromís de
tots els membres del Fons de fer-lo créixer, de
millorar-lo… per aconseguir també les solucions
estructurals que demanda el primer problema de
la humanitat.

INTERVENCIÓ DE JOAN AGUADO,
ALCALDE DE VILAFRANCA DE PENEDÈS I PRESIDENT DEL FONS

En Jaume Soler, em penso que amb l’autoritat que li
pertoca pel fet de ser membre fundador i actiu al
llarg d’aquests anys, ja ha esbossat d’alguna mane-
ra quina és la realitat i quin és una mica el futur del
Fons, i em penso que ho ha fet des d’una visió, di-
guem-ne real, explicant quina és la tasca feta, però
també les mancances i el que queda per fer, i a la
vegada també una visió de caràcter general, no ce-
nyint-nos a l’estricte marc de què és la nostra entitat,
del que és el nostre instrument, el Fons, sinó des
d’una visió global de la tasca que ens pertoca fer i de
l’objectiu que ens vam proposar ara fa 10 anys i que
ara estem disposats a continuar tirant endavant.

Si féssim un repàs de l’actualitat del Fons, en aquests
moments podem dir que el Fons Català de Coopera-
ció és una eina que aglutina pràcticament totes aque-
lles institucions públiques, bàsicament ajuntaments,
però també algunes entitats, que volen treballar
d’alguna manera en el camp de la cooperació a Ca-
talunya. I penso que aquesta fóra la definició més
clara del Fons, és a dir, què és el Fons? Quina és
aquesta eina que tenim? És un instrument, és una
plataforma de cara a coordinar esforços, de cara a
aglutinar-nos tots plegats per rendibilitzar millor no
tan sols els diners, que quan es parla de rendibilitzar
sempre se’ns en va el cervell cap el tema econòmic,
sinó sobretot de cara a rendibilitzar esforços, dedica-
ció i sobretot a rendibilitzar la nostra solidaritat.

En aquest moment s’ha aconseguit que una part
important dels ajuntaments de Catalunya, que repre-

senten en aquests moments més del 50% de la po-
blació de Catalunya, tenint en compte que no hi és la
ciutat de Barcelona, que, tot i havent-hi ja una
col·laboració, és una assignatura pendent que em
penso que s’ha d’abordar i que l’Ajuntament de Bar-
celona ha d’entendre que ha de participar plenament
en el Fons com a membre i, per tant, com a soci.
Però, dic, sense comptar amb la ciutat de Barcelona
superem ja el 50% de la població de Catalunya, tot i
que a nivell d’ajuntaments representa l’entorn del
16%. Què vol dir això? Que, evidentment, els ajun-
taments més grans, que són els que també tenen
més recursos, més capacitat, més possibilitats de
participar en el tema de la cooperació, són els que
s’hi han abocat més. Una de les últimes incorpora-
cions és la de l’Hospitalet de Llobregat, segona po-
blació de Catalunya. Tots aquests ajuntaments val la
pena que hi siguin, però lògicament hem d’intentar
ampliar aquest ventall i que qualsevol municipi, per
petit que sigui i per mancances que tingui en els seus
recursos, tingui la possibilitat també de participar en
el camp de la cooperació i la solidaritat a través del
Fons.

Penso que s’ha aconseguit això gràcies sobretot a un
increment importantíssim de la sensibilitat ciutadana
al llarg d’aquests anys. Els ajuntaments han estat
precursors en molts municipis de tirar-ho endavant,
han estat els que han pres la iniciativa, els equips de
govern, a vegades el conjunt de l’ajuntament, go-
vern i oposició, han estat els que han tirat endavant
la incorporació en el camp de la solidaritat i la incor-
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poració al Fons. Si haguéssim de fer un balanç del
que ha passat en aquest temps, sobretot el que val-
dria la pena destacar és el canvi de l’actitud de la
ciutadania en el tema de la cooperació. Recordo que
fa uns anys enrere era difícil a vegades explicar des
de l’ajuntament que l’ajuntament s’incorporés a això,
a determinats grups o sectors ciutadans que deien
que aquells recursos no eren per fora sinó que eren
per invertir dintre del propi territori, dintre del seu
municipi. Avui dia jo diria que això està superat, tot i
que sempre hi haurà alguns sectors que tindran una
visió diferent al respecte. Però la societat civil s’ha
incorporat plenament al que és la solidaritat i, per
tant, no solament veu bé que el seu ajuntament des-
tini uns recursos i uns esforços a la cooperació, sinó
que fins i tot ho exigeix, i avui dia els programes
electorals de gairebé totes les forces polítiques ja in-
corporen el fet de la solidaritat, el fet de destinar
aquests recursos, com un element programàtic a ex-
plicar als seus conciutadans.

Aquest és un fet primordial i ha comportat també
que aquesta solidaritat s’organitzés, i crec que és la
base, el fonament de la cooperació, a través de les
organitzacions no-governamentals pel desenvolupa-
ment, que han crescut en els darrers anys no tan sols
en nombre, sinó també en capacitat i fortalesa. Aques-
ta és una peça bàsica quan parlem de cooperació. Si
el Fons recull o acull bàsicament institucions locals,
malament aniria si solament existís això. L’important
és que hi hagi, al costat i en col·laboració plena, la

Federació d’ONGs que agrupi totes aquestes ONGs,
tota aquesta societat civil que s’organitza, que tre-
balla, que participa d’alguna manera també en el
camp de la cooperació.

I tot això dintre d’un marc de dificultats, perquè la
situació del Fons pot haver millorat, tot i que lògica-
ment queden moltes mancances, com comentava
abans, però en canvi si mirem el panorama a nivell
general de la situació dels països empobrits podem
dir que avui estan més empobrits que fa 10 anys i
que la tendència es d’increment de la diferenciació
entre països rics i països pobres. Això realment és
preocupant, vol dir que els esforços que s’han estat
fent, segurament que han solucionat o han aportat
possibles solucions a determinats problemes, però,
evidentment, no han solucionat el problema i, lògi-
cament, cal renovar aquests esforços i ampliar-los i
exigir a qui correspongui que prengui iniciatives en
aquest sentit.

Això vol dir que aquest compromís, aquesta ne-
cessitat d’actuar en el marc de la cooperació in-
ternacional és una qüestió absolutament plena,
vàlida en la societat actual i, per tant, val a dir
que hem de renovar aquests esforços, hem de
fer una crida a la població, a les institucions per
tal de donar la millor solució possible i per tant
afrontar el problema agafant el toro per les ban-
yes, d’alguna manera.
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I no és un compromís només amb el desenvolupa-
ment, amb el fet de l’ajuda material, el Fons s’ha
caracteritzat i s´ha de caracteritzar també per la de-
fensa de determinats valors que es troben a la base
precisament moltes vegades del subdesenvolupament
o de les diferències. Valors que ha d’aportar el Fons
en defensa dels drets humans, en defensa de la lli-
bertat, en defensa de la justícia, en defensa de la
solidaritat, en defensa, en definitiva, de la igualtat
entre tots els ciutadans, els drets i les obligacions
que tots els ciutadans d’aquest planeta tenim a l’hora
de la veritat.

Un element també fonamental i que s’afegeix des
de la perspectiva del Fons, és el fet d’impulsar el
municipalisme, el municipalisme democràtic com
un element també que una institució formada bà-
sicament per ajuntaments ha d’incorporar i ha de
fer arribar als sectors d’aquests països on les si-
tuacions polítiques diverses fan que no a tot arreu,
ni molt menys, la situació sigui de plenitud de-
mocràtica, i al qual també des del Fons tenim
l’obligació d’impulsar i de donar-hi suport.

Tenim davant nostre tota una tasca  per fer i pen-
so que aquest és el tema bàsic d’aquesta Assem-
blea. Està molt bé que recordem el passat, que
fem reconeixements, però el més important crec
que és mirar cap al futur, mirar cap a les dificul-
tats del futur i sobretot mirar cap als nostres com-
promisos de futur.

Hem d’intentar continuar en la línia de creixement,
d’incorporar nous ajuntaments, que qualsevol ajun-
tament que vulgui participar en el tema de la so-
lidaritat té les portes obertes. I aquí, en aquest
sentit, voldria fer una crida a tots a incorporar-se
al Fons Català de Cooperació. Seran benvinguts i
evidentment seran tinguts com un soci més que
cooperarà d’alguna manera també dintre del Fons
en aquesta tasca i en aquest objectiu comú.

Amb el tema del 0,7, no com un objectiu final, sinó
com una eina, com un element emblemàtic que ha
passat a ser el 0,7 i +. En tot cas, cal intentar que els
ajuntaments caminin, els que encara no ho han fet,
a incrementar la seva disponibilitat de recursos cap a
aquest 0,7 emblemàtic i després superar-lo, encara
que depèn de les possibilitats de cada ajuntament,
que tots sabem que tampoc vivim en una situació

massa còmoda, però que això no justifica pas el fet
que hàgim d’escatimar esforços ni recursos, sinó que
precisament és un element encara més per incenti-
var-nos a buscar la manera de participar plenament
en aquesta via.

Altres elements que de cara al futur s’han d’enfrontar
i en l’actualitat s’hi està treballant: la col·laboració
amb les ONGs, la participació de les ONGs a nivell
local, però també des de la perspectiva de l’entitat,
del Fons, de tenir contactes, de la participació d’alguna
manera a través d’una comissió, a través de la fór-
mula que es cregui més convenient de les ONGs, en
què puguin participar d’alguna manera del que és el
Fons.

Un altre fet important és la relació amb la Federació
de Municipis de Catalunya, que agrupa una part
d’ajuntaments i l’Associació Catalana de Municipis,
que també agrupa una altre sector dels ajuntaments
de Catalunya, la participació, la col·laboració amb
aquestes entitats municipalistes, perquè, en definiti-
va, una de les característiques més importants del
Fons és que aglutina tot tipus d’ajuntaments, grans i
petits, de l’entorn de la capital i de les terres més
llunyanes de la capital, per tant, totes les zones de
Catalunya i evidentment també amb una participació
plural. En el Fons hi participen ajuntaments represen-
tats i governats per tot el ventall de partits polítics
existents a Catalunya i aquest és un element impor-
tantíssim de cara a treballar plegats en aquesta via.

Continuar també amb el tema de reclamar dels orga-
nismes públics més participació, sigui en el cas de la
nostra institució nacional, la Generalitat, sigui a ni-
vell estatal, sigui a nivell de la Unió Europea, sigui a
nivell de les Nacions Unides, reclamar més participa-
ció, més interès de totes aquestes administracions
públiques amb el tema de la cooperació i sobretot
reclamar temes que entenem que són bàsics, com la
Llei de cooperació, com la Llei del cooperant i altres
mesures legislatives que han de venir a conformar
un ventall més ampli i sobretot més acotat de què és
la cooperació a nivell general.

I també el tema de la sensibilitat ciutadana com un
tema bàsic de la nostra tasca de cada dia. Tot i que
abans comentava que aquest nivell és alt, evident-
ment no podem deixar-lo ni adormir ni aturar, hem
de continuar a través d’exposicions, com la que avui
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tenim aquí, i que evidentment penso que valdria la
pena que es convertís en una eina itinerant, i per
tant de sensibilització als nostres municipis, per tant
d’ampliar-ho i de fer-ho possible, fer-ho arribar a to-
thom. Com també a través de les tasques, de les
accions que es puguin fer des del mateix Fons o de
cadascuna de les nostres entitats o ajuntaments que
puguem tirar endavant d’una manera particular.

I finalment, el de consolidar l’eina creada a nivell de
l’Estat, a través de la Confederació de Fons, que avui
és una eina important, però que, evidentment, no ho
serà fins que s’hi incorporin més Fons, on avui dia hi
ha 5 Fons, a més del Fons Català, el Fons Valencià,
el Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i el Fons Basc.
Hem d’intentar que altres comunitats autònomes,
altres zones de l’Estat, puguin incorporar-se a la Con-
federació per fer-la una eina d’interlocució envers el
govern de l’Estat i envers també a la Unió Europea i
a organitzacions internacionals. S’ha de procurar con-
tinuar incentivant la creació de Fons, com ja s’està
fent, n’hi ha alguns en perspectiva a diferents zones
de l’Estat. És una tasca en la qual volem d’alguna
manera col·laborar, participant-hi de cara a consoli-

dar aquesta eina que entenem necessària que és la
Confederació de Fons a nivell de l’Estat.

Podríem dir-ne d’altres, segur que podríem fer una
llista molt més llarga de temes pendents i d’actuacions
a fer, però crec que els esmentats són elements bà-
sics de cara a continuar en aquesta tasca que ja s’ha
començat des del Fons, que va començar fa 10 anys,
que hem anat continuant els que després se’ns ha
encarregat la responsabilitat d’estar al capdavant del
Fons. En aquest sentit, voldria sobretot agrair la tas-
ca feta per la Junta Directiva del Fons, per l’interès
dels seus membres i també per tot el personal que
treballa al Fons, que evidentment la seva dedicació
supera amb escreix el que pot ser el contracte laboral
i que hi ha molta aportació també per la seva banda
a l’hora de contribuir a la tasca del Fons.

Us convido a tots plegats a participar-hi, sobretot
amb aquest objectiu final que és el d’aconseguir
una societat més justa, una societat més iguali-
tària, en definitiva, un món on tots, tots, no sola-
ment uns quants, puguem viure amb qualitat de
vida i puguem viure millor. Moltes gràcies.
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ACCIONS REALITZADES
DURANT ELS 10 ANYS

1986-1996

És evident que resulta molt difícil poder recollir les
accions realitzades pel Fons Català al llarg d’aquests
10 anys, però potser el que caldria és comentar per
damunt quines han estat les línies mestres de la nos-
tra consolidació en cada àmbit:

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
MUNICIPAL EN TASQUES DE
COOPERACIÓ

Aquest ha estat un els eixos més importants de tre-
ball, que ofereix un balanç que creiem que és ben
satisfactori, ja que dels 7 ajuntaments inicials el 1986
hem passat actualment a 164 ajuntaments i altres
administracions locals, impulsant la creació de regi-
dories de solidaritat i cooperació. Però, tot i que
l’increment de nombre és molt important, és també
ben significatiu l’esforç per tal que la seva participa-
ció no fos exclusivament finançadora. En aquest sen-
tit, hem promogut diverses mocions per tal de con-
tribuir al posicionament dels consistoris municipals
en temes com: Moció per la Pau als Balcans, Moció
pel 0’7%, Declaració de la 3a Caravana Catalana per
la Pau al Sàhara Occidental, Moció per la Pau als
Grans Llacs…

També s’han impulsat la creació de delegacions
d’observadors internacionals per assistir a la cele-
bració de jornades electorals a diversos països que
es troben en moments decisius en el procés de conso-
lidació de la democràcia, com han estat: El Salvador
(20 de març de 1994) Guatemala (12 de novembre
de 1995) i Nicaragua (20 d’octubre de 1996) o en
altres circumstàncies per donar suport polític en si-
tuacions de guerra, El Salvador (1991), o a pobla-
cions refugiades, Poble Sahrauí (1993 i 1996).

Fomentant la creació d’una línia de cooperació mu-
nicipalista col·laborant en projectes de suport a
l’administració local i aportant documentació per a
cursos de formació i capacitació en gestió municipal,
participació ciutadana, finançament local, promoció
econòmica…

Igualment hem participat en encontres interna-
cionals tant a Europa –com va ser la Conferència
Internacional Nord/Sud “Iniciatives Locals per al
Desenvolupament Sostenible” celebrada a Berlín
(octubre 1992) o la 2a Trobada de Ciutats Glo-
bals a Birmingham (març 1996) organitzades per
Ciutats i Desenvolupament– i en diversos països
del Sud –Seminari Euro–magrib a Tunísia (de-
sembre 1993), 2n Fòrum Internacional sobre Mu-
nicipalisme a El Salvador (gener 1994), l’Encontre
Europa-Amèrica Central a Antigua, Guatemala (ju-
liol 1994), etc.

ESTABLIMENT DE MECANISMES DE
FUNCIONAMENT ESTABLES PER A
L’ANÀLISI, AVALUACIÓ I
SEGUIMENT DE PROJECTES DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

Des del Fons sempre hem estat preocupats per com-
pensar els efectes de dispersió i atomització en què
sovint cau la cooperació descentralitzada. Això, unit
a la nostra voluntat de conèixer més de prop els efec-
tes d’aquesta cooperació per tal de poder informar la
societat catalana dels resultats, ens ha empès a dur
a terme un procés de seguiment i avaluació sobre el
terreny amb un enfocament no merament fiscalitza-
dor, sinó com una tasca solidària d’acompanyament
de processos.

Per a aquesta funció, a poc a poc hem anat duent a
terme un procés d’especialització en diverses àrees
geogràfiques i temàtiques i d’una metodologia prò-
pia de seguiment i avaluació.

Algunes de les conseqüències positives que se’n deri-
ven és donar continuïtat a projectes consecutius o
complementaris en una mateixa comunitat o fer un
tractament sectorial o temàtic coherent a diverses
localitats d’una petita regió, tendint cada vegada més
a donar suport a projectes més integrals.
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Actualment, disposem d’una àrea de seguiment
permanent sobre el terreny, que compartim jun-
tament amb Euskal Fondoa i el Fons Mallorquí,
amb seu a Managua, per a l’àrea de Centramèri-
ca i Carib perquè és la regió amb una major con-
centració de projectes.

CONSOLIDAR UN MARC DE
COL·LABORACIÓ ESTABLE AMB
ALTRES ADMINISTRACIONS

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Des de la 7a Assemblea General, celebrada a Sant
Sadurní d’Anoia l’any 1987, la FMC té un acord ex-
plícit de donar suport a les activitats i objectius del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i des
d’aleshores aprova a cada Assemblea General anual
una moció on recomana als seus membres l’adhesió
al Fons.

Des de l’any 1990 tenim conveni permanent de
col·laboració amb la FMC que ha propiciat la realitza-
ció conjunta de diverses Jornades sobre Municipalis-
me i Cooperació celebrades a Terrassa (1989), Bar-
celona (1990), Manresa (1992) i Rubí (1996).
Aquest conveni fou actualitzat i ampliat l’any 1995 i
el Fons participa activament en la Comissió de Soli-
daritat i Cooperació de la FMC, i en cada exercici es
duen a terme nombroses accions conjuntes, la difu-
sió de campanyes puntuals o d’emergència, l’edició
de publicacions i la promoció de diverses mocions. La
FMC, a través de la seva revista Catalunya Munici-
pal, difon de manera periòdica la tasca del Fons.

Associació Catalana de Municipis (ACM)
Tenim signat un conveni de col·laboració des de 1991
i des de l’ACM s’ha donat suport a jornades organit-
zades pel Fons i a campanyes d’ampli abast.

Generalitat de Catalunya
A partir de 1988, i prèvia reforma dels estatuts, la
Generalitat de Catalunya esdevé Institució Protectora
del Fons. Des d’aleshores ençà, la Generalitat aporta
anualment una partida de cooperació al Fons a fi de
col·laborar amb l’esforç que fan els ens locals a favor
del desenvolupament dels països de Tercer Món.
El 1995 es crea el Consell Assessor de Coopera-
ció al Desenvolupament com a òrgan col·legiat

de consulta i participació externa en matèria de
cooperació, en el qual el Fons Català té per repre-
sentant el seu president.

Parlament de Catalunya
En l’anterior legislatura es constituí la Comissió sobre
la problemàtica del Tercer Món del Parlament de Ca-
talunya davant la qual el Fons Català compareix anual-
ment des de 1993, per tal de fer arribar les nostres
propostes i per tal de donar compte davant la cambra
de la nostres actuacions i iniciatives.

El Parlament, de sempre, s’ha mostrat sensible a
acollir en el seu si delegacions de països del Sud,
i a aprovar pronunciaments en suport dels drets
humans individuals i col·lectius dels pobles del Sud.
Una prova d’aquesta voluntat va ser l’acte de co-
miat de la 3a Caravana Catalana per la Pau al
Sàhara Occidental que es va dur a terme el 27
d’abril de 1996 on una àmplia representació de
la cambra encapçalada pel president del Parlament
que juntament amb el delegat del Front Polisario
a Catalunya i el president del Fons cloïen una cam-
panya pública i ben participativa de suport polític
i material al Poble Sahrauí.

Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP)
El Fons Català ha assistit continuadament a diver-
sos seminaris i encontres realitzats per la FEMP
des de 1992 i arran de la creació l’any 1995 de
la Secció de Solidaritat Internacional n’és mem-
bre de la Permanent.

Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI)
A finals de 1995, se signava un conveni-marc de
col·laboració entre l’AECI i el Fons Català, que es
desenvolupa anualment amb la signatura d’un pla
operatiu que inclou el suport de la xarxa d’oficines
tècniques de cooperació al treball de seguiment so-
bre el terreny i aportacions econòmiques per a pro-
jectes concrets.

Programa de Cooperació
Descentralitzada Europa-Amèrica Central
La Direcció General VIII de la UE posava en marxa el
1995 un pla bianual dotat amb 600.000 ECUS per
tal d’afavorir el contacte entre institucions locals de 3
estats europeus –francès, holandès i espanyol– i en-
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titats centramericanes dels 5 països –Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Hondures i Panamà. La secreta-
ria i administració del programa ha anat a càrrec de
la CUD, que és l’agència de la Federació Mundial de
Ciutats Unides. A través d’aquest programa s’han
pogut cofinançar al 50% amb recursos de la UE dos
programes a Guatemala amb participació del Fons.

Programa PRODERE de
Nacions Unides a El Salvador
A les acaballes de la guerra d’El Salvador, a tra-
vés del compliment dels Acords de Pau de 1992,
moltes institucions internacionals, com el Progra-
ma PRODERE de Nacions Unides, que actuava en
els Departaments de Morazán i Chalatenango,
havien de cancel·lar les seves missions 2 anys des-
prés de la signatura sense que s’hagués ultimat
la tasca de reconciliació nacional i deixant pen-
dents aspectes tan importants com la integració
del sistema educatiu popular dins la xarxa públi-
ca. Preocupat per aquest fet, el PNUD decideix
sol·licitar que des de la cooperació descentralitza-
da es pugui prendre el relleu d’aquesta coopera-
ció fins al seu reconeixement definitiu dins dels
sistema educatiu del Ministeri. Per això, ens
adreçàrem a la Universitat de Girona a fi de crear
un programa de titulació acadèmica per als 42
mestres populars de la Comunidad de Repatriats
Segundo Montes de Morazán.

ESTABLIR UNA BONA
ENTESA AMB LES ONGs I
ALTRES COL·LECTIUS SOCIALS

Els propis orígens del Fons Català, que sorgeix
arran de la primera Campanya 0’7% que es va
fer a l’Estat Espanyol (1981), ja indiquen que
des del començament s’ha actuat conjuntament
amb totes aquelles ONGs, col·lectius i entitats
que volen treballar coordinadament, al Sud i al
Nord, per combatre les desigualtats i promoure
un nou ordre econòmic internacional més just.

Des de l’inici s’han impulsat, conjuntament amb
moltes altres organitzacions, diverses campanyes de
sensibilització. D’entre les més destacables dels pri-
mers temps hi hauria la campanya CATALUNYA SO-
LIDÀRIA (1988) que fou una campanya Nord/Sud
promoguda pel Consell d’Europa.

Posteriorment, es crea la Federació Catalana
d’ONGs per al Desenvolupament (1989) que
actualment ja aplega 62 ONGs, amb qui conjun-
tament celebrem diverses activitats: Jornada de
Cooperació Catalana al Desenvolupament als anys
90 (1989 i 1990) i la convocatòria conjunta de
la SETMANA PEL 0’7% SÍ juntament amb els
Grups de Base del 0’7% (1994), que dóna pas
a la multitudinària acampada pel 0’7 % duta a
terme el novembre-desembre de 1994, a Barce-
lona, on s’aplegaren més de 1.000 tendes de
campanya per tal plantejar una doble reivindica-
ció: demanar a totes les administracions (a
l’Estat, a la Generalitat i a tota l’administració
local) d’incrementar les seves aportacions per a
temes de solidaritat fins a assolir el compromís
del 0’7% i demanar, també, a tota la societat
(entitats, universitats, sindicats, empreses, i per-
sones individuals) d’implicar-se i contribuir acti-
vament a les causes dels països del Sud. Aques-
ta acció dóna lloc al naixement de la PLATAFOR-
MA 0’7% i + i coincideix amb un període de
mobilitzacions a moltes altres ciutats i pobles de
Catalunya i de l’Estat.
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VERTEBRACIÓ DE LA COOPERACIÓ
DESCENTRALITZADA

La tasca de vertebració de la cooperació descentralit-
zada pel que fa a Catalunya, creiem que s’exposa
amb força profunditat en altres apartats d’aquesta
memòria de 10 anys. Per això aquí només voldríem
referir-nos a aquelles actuacions realitzades juntament
amb altres àmbits territorials.

Al llarg d’aquests anys hem col·laborat en la creació
d’Euskal Fondoa (1988), del Fons València de Soli-
daritat (1992), del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació (1993) i del Fons Menorquí de Coopera-
ció (1993) i hem treballat activament per difondre el
model dels Fons no només a l’Estat sinó en altres
països europeus, participant en un gran nombre de
jornades, seminaris, conferències i tallers.

L’edició de la 1a Guia Municipal per la Cooperació -
Eina per treballar en solidaritat internacional (1991)
en elaboració conjunta entre IEPALA, Euskal Fondoa i
el Fons Català va suposar el primer instrument al ser-
vei de corporatius i tècnics municipals en l’important
camí de la cooperació internacional.

A la primera Jornada conjunta dels Fons l’any 1994
es constatava la coincidència de plantejaments i es
va creure convenient expressar-los de forma conjunta
i de coordinar, des de la total independència, algunes
accions i per això constituírem, el 19 de setembre de
1995 a Barcelona, la Confederació de Fons de Co-
operació i Solidaritat per tal:

a) Agrupar els FONS legalment constituïts i assumir-
ne la representació conjunta, adoptant les reso-
lucions que per la seva importància afectin els
interessos d’aquests.

b) Contribuir a impulsar la cooperació descentralit-
zada dins i fora dels àmbits territorials dels seus
membres.

c) Coordinar les accions per aconseguir un aprenen-
tatge mutu.

d) Ser interlocutors davant les institucions estatals,
europees i mundials amb plantejaments coinci-
dents.

e) Promoure projectes de sensibilització compartits.

És en aquest marc que es va organitzar, de forma
conjunta entre la Confederació de Fons i la Coordina-
dora d’ONGs per al Desenvolupament, la 1a Jornada
de Cooperació Descentralitzada, que va tenir lloc a
Getafe el juny de 1996, amb la participació de més
de 140 representants de municipis cooperants i ONGs.

És evident que la tasca de construir el Fons Català de
Cooperació Desenvolupament al llarg d’aquests 10
anys ha estat i és molt més que la d’anar incremen-
tant el nombre de socis, de projectes o fins i tot de
recursos econòmics per gestionar. El Fons és un ins-
trument d’acció que ens ha de permetre impulsar una
política de cooperació compromesa i treballar per tal
de crear un clima d’opinió pública favorable a la pro-
moció d’un nou ordre econòmic internacional.

NÚRIA CAMPS I VIDAL
Gerent
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EVOLUCIÓ DELS RECURSOS
ECONÒMICS

EL CREIXEMENT DEL FONS CATALÀ
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durant els anys 1995 i 1996, després del ressò po-
pular que va obtenir la Campanya pel 0,7% de finals
de l’any 1994 i principis del 1995. Durant els anys
1995 i 1996 hi ha hagut un gran creixement en el
nombre de socis, amb un increment del 31,1% l’any
1995 i d’un 23,8% l’any 1996. La sensibilització
dels ciutadans s’ha vist reflectida en les decisions
dels representats polítics als ajuntaments i ha facili-
tat la tasca de difusió del Fons Català.

En aquests 10 anys d’existència, els recursos econò-
mics s’han incrementat des de la modesta xifra de 4
milions de pessetes l’any 1986 fins els més de 370
milions gestionats durant l’any 1996. Aquest creixe-
ment ha estat desigual i podem establir tres perío-
des:

1. Fins l’any 1989 hi va haver un creixement
constant.

2. Els anys 1990 i 1991 van significar un estanca-
ment del creixement, amb una lleugera reducció
dels recursos gestionats.

3. A partir de l’any 1992 hi va haver una recupera-
ció i a partir de 1994 un gran creixement, com

a conseqüència de l’increment tant del nombre
de socis com de les quantitats que cadascun hi
aporta.

L’evolució del nombre de socis al llarg d’aquests 10
anys d’història sempre ha estat creixent, tot i que
amb ritmes desiguals, marcats tant per circumstàn-
cies internes com externes al propi Fons. Si a
l’Assemblea Constituent del juliol de 1986 hi van
ser presents 10 institucions (7 ajuntaments –Anglès,
Arbúcies, Olot, Salt, Sarrià de Ter, Tarragona, Torroe-
lla de Montgrí– i 3 entitats –Càritas Diocesana de
Girona, CIEMEN, Justícia i Pau–), a finals del mateix
any 1986 ja eren 30 els socis.

A partir de 1987 va començar un degoteig lent però
constant de nous socis, en uns moments en què la
cooperació al desenvolupament encara era un tema
poc conegut per la societat catalana i, per tant, era
molt difícil de convèncer els responsables polítics dels
ajuntaments de destinar una part del pressupost
municipal a aquests temes.

La confirmació d’aquesta realitat anterior va venir
amb l’allau de noves incorporacions que hi ha hagut
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DISTRIBUCIÓ DELS
AJUNTAMENTS SOCIOS
SEGONS POBLACIÓ

Nombre d’habitants Total de municipis Municipis socis Proporció

de 0 a 1.000 545 17 3,1 %

de 1.001 a 5.000 254 47 18,5 %

de 5.001 a 10.000 61 28 45,9 %

de 10.001 a 25.000 47 33 70,2 %

de 25.001 a 100.000 28 24 85,7 %

de 100.001 a 500.000 8 8 100,0 %

més de 500.000 1 0 0,0 %

TOTAL 944 157 16,63 %

derem la població d’aquests municipis atès que en
aquests moments els ajuntaments associats agrupen
el 52,2% de la població catalana.

Un aspecte important a tenir en compte, especial-
ment per al creixement futur, és la distribució dels
ajuntaments socis segons el nombre d’habitants: tots
els grans municipis de Catalunya (més de 100.000
habitants), excepte Barcelona, són socis del Fons i
també el 62,5% de les poblacions mitjanes (entre
5.000 i 100.000 habitants).

Dels 177 socis que a finals de 1996 tenia el Fons,
157 (89%) són ajuntaments. Aquesta xifra, però,
representa encara un percentatge molt baix del to-
tal d’ajuntaments de Catalunya. Tenint en compte
que hi ha 944 ajuntament, de moment solament
n’agrupa el 16,6%.

Ara bé, si les xifres, pel que fa a nombre d’ajun-
taments, són encara molt lluny de l’objectiu ideal del
100% proposat a l’Assemblea General de Terrassa
(octubre 1995) –és a dir, que tots els ajuntaments
en siguin socis– podem ser més optimistes si consi-
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS
AJUNTAMENTS SOCIOS

Comarques de Nombre Proporció sobre Proporció sobre
d’ajuntaments el total municipis de

socis d’ajuntaments socis la província

Barcelona 92 58,6% 29,4%

Girona 42 26,7% 18,8%

Tarragona 16 10,2% 8,7%

Lleida 7 4,5% 3,1%

TOTAL 157 100% 16,6%

Proporció de Nombre de Proporció d’habitants Nombre de
municipis de la comarques dels municipis socis comarques
comarca socis sobre el total de la
del Fons comarca

100% 0 100% 0

més de 80% 0 més de 80% 5

més de 60% fins a 80% 3 més de 60% fins a 80% 11

més de 40% fins a 60% 2 més de 40% fins a 60% 7

més de 20% fins a 40% 7 més de 20% fins a 40% 5

més de   0% fins a 20% 19 més de   0% fins a 20% 3

0% 10 0% 10

1986-1996

cis), mentre que a les comarques de Tarragona i Llei-
da hi ha pocs ajuntaments socis (representen el
14,7% del total).

Pertanyen al Fons ajuntaments de 31 de les 41
comarques catalanes. Encara no hi ha cap comar-
ca on tots els municipis en siguin socis i només
n’hi ha 4 en què, com a mínim, en siguin el 50%.

La distribució territorial dels ajuntaments socis no és
homogènia. A primer cop d’ull hi ha una divisió clara.
La majoria són de comarques de Girona i Barcelona
(representen el 85,3% del total d’ajuntaments so-

Però si tenim en compte la població dels munici-
pis, són 23 les comarques en les quals els munici-
pis socis representen més de la meitat de la po-
blació total de la comarca.
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DISTRIBUCIÓ DELS
PROJECTES FINANÇATS

PER CONTINENTS

CATALUNYA (SENSIBILITZACIÓ
I EDUCACIÓ) (11,9%)

CENTRAMÈRICA (36,0%)N0RD-AMÈRICA (MÈXIC) (3,1%)

ÀSIA (2,3%)

ÀFRICA (17,2%)

EUROPA (BÒSNIA I
HERCEGOVINA) (0,8 %)

SUD-AMÈRICA (24,5%)

CARIB (4,2%)

Al llarg d’aquests 10 anys s’ha contribuït a impul-
sar 261 projectes, dels quals 232 són de coopera-
ció a 45 països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia i 29
més realitzats a Catalunya de sensibilització i edu-
cació per la pau.
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Desenvolupament cultural 3 1 2 3 1 10

Desenvolupament comunitari 5 5 3 2 3 1 19

Desenvolupament econòmic 27 4 1 3 2 37

Promoció drets humans i democràcia 2 1 1 3 7

Educació-formació 3 6 2 4 2 1 2 20

Ajuda d’emergència 1 1 5

Construcció infraestructures i equipaments 18 2 4 2 4 16 3 2 22 1 2 76

Protecció del medi ambient 2 1 2 5

Desenvolupament municipalista 6 1 7

Sanitat 7 2 6 2 12 3 1 33

Sensibilització 1 12 18 31

Promoció sociolaboral 4 3 3 1 11

TOTAL 66 10 6 18 22 35 11 2 76 10 5 261
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PER SECTORS DE COOPERACIÓ I BENEFICIARIS

Els projectes finançats en aquests 10 anys comprenen
una gran diversitat de sectors i de tipus de beneficiaris,
seguint els criteris de selecció de projectes establerts per
les assemblees de socis al llarg dels anys.

La classificació dels projectes segons el sector de co-
operació i el tipus de beneficiari és una aproximació
basada en les característiques dominants del projec-

te atès que, en alguns casos, segons el criteri utilit-
zat, un projecte pot tenir una doble classificació. Per
exemple, la construcció d’un centre sanitari pot clas-
sificar-se com a construcció d’infraestructures o com
a sanitat; el nostre criteri ha estat considerar l’aspecte
essencial del projecte, que és el de construcció, com
a criteri de classificació, independentment de la fina-
litat de la infraestructura.

Tot i que la varietat de tipologies dels projectes és
important, cal destacar els projectes relacionats amb
la construcció d’infraestructures i equipaments, el
29,1%, i els projectes en els quals els beneficiaris
són la població adulta en general (és a dir, el projec-

te no va dirigit a cap subgrup específic), el 29,1%, i
els camperols, el 25,3%. Finalment, cal destacar els
projectes de desenvolupament econòmic per a cam-
perols i població rural, que representen el10,4% del
total de projectes.

1986-1996
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CONFEDERACIÓ DE FONS DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

QUÈ ÉS UN FONS DE
COOPERACIÓ

Un Fons de Cooperació i Solidaritat és un organisme
sense ànim de lucre on s’apleguen ajuntaments i
altres institucions públiques i privades amb els se-
güents objectius:

1. Contribuir al desenvolupament dels països del
Tercer Món, mitjançant la constitució i la gestió
d’un fons econòmic, que possibiliti una coopera-
ció descentralitzada i que promogui un desen-
volupament sostenible.

2. Administrar i gestionar els fons econòmics lliu-
rats al FONS per a projectes d’ajuda al Tercer
Món i campanyes de sensibilització sobre la co-
operació al desenvolupament.

3. Fomentar i donar suport als esforços de les
institucions oficials, entitats i associacions, per
tal de crear un clima d’opinió favorable a la

promoció d’un nou ordre econòmic interna-
cional.

4. Estimular la participació ciutadana, mitjançant
campanyes i informacions adequades, en els pro-
jectes de cooperació amb el Tercer Món.

5. Col·laborar per tal que sigui una realitat la desti-
nació mínima del 0,7% del producte interior brut
a l’ajuda pública als països subdesenvolupats,
segons els acords de les Nacions Unides subs-
crits per l’Estat espanyol.

6. Esdevenir una veu ètica col·lectiva que denunciï
qualsevol situació que atempti de manera greu
contra els drets humans i que pugui presentar
propostes de llei i propostes de resolució a favor
de la solidaritat i la cooperació en qualsevol àmbit
de representació política.

ELS AVANTATGES DELS FONS

La formació d’un fons de solidaritat per al desenvolu-
pament, que coordini la cooperació local, permet:

 • Facilitar el treball a les administracions locals en
temes de cooperació, sense necessitat de crear
un model de cooperació propi des de cada ajun-
tament o diputació, evitant duplicitats, despeses
de gestió i models de desenvolupament diversos
i a voltes incoherents.

 • Gestionar de forma conjunta els projectes i acci-
ons de desenvolupament en el Tercer Món, esta-
blint criteris que fomentin realment el desenvolu-
pament sostenible i donar suport a projectes de
major envergadura. I fent possible equips tècnics
per facilitar l’avaluació, el control i la transparèn-
cia de la gestió dels projectes.

 • Assegurar la continuïtat dels projectes, garantint
la no dependència del seu finançament de can-
vis sobtats, tant en el panorama polític local com
per l’esclat de situacions d’emergència en els
països del Sud.

• Facilitar també la relació administració-ONGs i
grups de base, que optin per presentar llurs pro-
jectes de desenvolupament i programes de sen-
sibilització evitant la dispersió i amb unes bases
úniques.

L’experiència dels FONS ja existents, que coordinen
les seves accions per aconseguir un aprenentatge
mutu, avalen el model de FONS com una bona i efi-
caç forma de canalitzar la solidaritat.
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MODEL DE FONS

La nostra prioritat principal és coordinar esforços:

• Per col·laborar directament amb la població dels
països del Sud.

• A través d’aquelles ONGs, entitats i persones que
des de fa anys treballen per la pau i per la cons-
trucció d’un món més just i solidari.

Amb la creació d’un organisme sense ànim de lucre:

• On pugui confluir la solidaritat de totes les insti-
tucions públiques locals: ajuntaments, consells
comarcals, diputacions i també la participació del
govern autònom, de forma unitària i indepen-
dentment dels partits que les liderin.

I TROBADA DE FONS

Aquest document és fruit d’una primera jornada con-
junta entre els fons de cooperació fins ara existents
que, segons la data de constitució, són: FONS CA-
TALÀ (1986), EUSKAL FONDOA (1988), FONS VA-

• Mitjançant la creació i gestió d’un fons econò-
mic amb l’objectiu de contribuir al desenvolupa-
ment dels països del Tercer Món i a la sensibilit-
zació ciutadana en l’àmbit local.

• Gestionat de forma democràtica i participativa.

• Limitant les despeses administratives i
d’estructura a un màxim del 10% dels recursos
econòmics disponibles.

• Assegurant el control i la transparència de la
gestió del FONS, així com el consens en els ob-
jectius i prioritats.

LENCIÀ (1992), FONS MALLORQUÍ i FONS MENOR-
QUÍ (1993), celebrada a Barcelona el 15 de gener
de 1994.

1986-1996

ELS FONS, UN CAMÍ OBERT

1. Els FONS treballen en l’anomenada cooperació
descentralitzada, que són les accions conjuntes
dels grups comunitaris, les autoritats locals i les
organitzacions no-governamentals (ONGs), que
compta amb la participació directa de les comu-
nitats beneficiàries tant en la planificació com en
l’execució i l’avaluació de projectes de desenvo-
lupament sostenible.

2. Els FONS són un instrument de cooperació del
municipalisme que, superant la dispersió i
l’aïllament locals, volen fer possible un model
global de cooperació descentralitzada de forma
coordinada i eficaç.

3. Els FONS neixen circumscrits a una determinada
comunitat, amb identitat pròpia, de forma que
aquest marc serà l’àmbit de referència de la co-

operació descentralitzada promoguda des dels
seus municipis, amb tota l’especificitat que això
comporta.

4. Els FONS, per raons de justícia i solidaritat, no
poden restar al marge dels greus problemes de
desenvolupament que afecten 2/3 de la huma-
nitat i afirmen que ningú no pot deixar d’implicar-
s’hi amb el pretext que altres instàncies ja hi
treballen.

5. Els FONS possibiliten l’acostament entre les co-
munitats d’ambdós móns tot afavorint l’intercanvi
Nord/Sud dels recursos disponibles i
l’agermanament d’entitats i homòlegs per tal de
contribuir a crear un clima d’opinió pública favo-
rable a la promoció d’un nou ordre econòmic
internacional.
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MEMBRES DE LA CONFEDERACIÓ

FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
General Riera, 67, 2n
07010 PALMA DE MALLORCA
Tel. i Fax. (971) 29 70 53

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ
Ajuntament d’es Mercadal
Major, 16
07740 ES MERCADAL
Tel. (971) 37 50 02    Fax. (971) 37 55 76

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
Portaferrissa, 13 bis, entresol, 1a
08002 BARCELONA
Tel. (93) 412 26 02    Fax. (93) 301 90 88

EUSKAL FONDOA - ASOCIACIÓN
DE ENTIDADES LOCALES
VASCAS COOPERANTES
Goikoa Jauregia - Ijentea, 6
20003 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Tel. (943) 42 85 08   Fax. (943) 42 93 85

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Carrer Montcada, 14
46800 XÀTIVA
Tel. i Fax. (96) 227 43 42

CONFEDERACIÓ DE FONS DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Atesa aquesta coincidència de plantejaments, hem
cregut convenient expressar-los de forma conjunta i
de coordinar, des de la total independència, les nos-
tres accions, de cara a:

• Agrupar els FONS legalment constituïts i assumir-
ne la representació conjunta, adoptant les reso-
lucions que per la seva importància afectin els
interessos d’aquests.

• Contribuir a impulsar la cooperació descentralit-
zada dins i fora dels àmbits territorials dels seus
membres.

• Coordinar les accions per aconseguir un aprenen-
tatge mutu.

• Ser interlocutors davant les institucions estatals,
europees i mundials amb plantejaments coinci-
dents.

• Promoure projectes de sensibilització compartits.



24

EXPOSICIÓ 10è ANIVERSARI

Amb motiu de la celebració de l’Assemblea Extraordinària, dedicada a la commemoració del
10è aniversari del Fons Català, que tingué lloc a Salt el passat 6 de juliol de 1996, es va fer
la presentació pública de l’exposició FONS CATALÀ: CATALUNYA AMB EL TERCER MÓN.

L’exposició fa un recorregut per aquests 10 primers anys d’existència del Fons, amb dades
sobre el creixement que ha tingut al llarg dels anys, els socis, les entitats amb les quals es
col·labora, els projectes finançats i altres campanyes i activitats en les quals el Fons ha partici-
pat.

L’exposició, que està a disposició de tots els socis que la sol·licitin, vol ser un mitjà per donar a
conèixer la tasca que s’està duent a terme i ser també una eina amb la qual cada ajuntament
o soci pugui mostrar a tots els ciutadans el resultat de la seva participació com a membre del
Fons.

1986-1996
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FONS CATALÀ, CATALUNYA AMB EL
TERCER MÓN: EXPOSICIÓ

DADES TÈCNIQUES

L’exposició consta de 15 plafons, amb informació a
totes dues bandes (total 30 plafons). Els plafons
fan 90cm x 150cm, van muntats amb suports
metàl·lics i estan units de forma articulada, de ma-
nera que s’aguanten directament sobre el terra i no
es necessita cap sistema especial per penjar-los. Tots
els plafons muntats tenen una llargada aproximada
de 15 metres i una alçada de 2 metres. També hi ha
un plafó independent de presentació de l’exposició.

CONTINGUT

La informació de l’exposició està repartida en 30
cartells i mostra el treball que ha realitzat el Fons
Català des de la seva creació l’any 1986.
La informació dels cartells fa referència a:

• Els orígens i el creixement del Fons
• Els socis
• Les diverses tasques que realitza el Fons
• Les entitats amb les quals es col·labora
• La distribució dels projectes realitzats
• Exemples diversos de projectes
• Exemples de diverses accions i campanyes

que el Fons ha promogut o en les quals ha
participat

MATERIAL DE PROMOCIÓ

El Fons Català facilitarà cartells per fer la promoció
de l’exposició, amb una banda no impresa a la part
inferior, on cada ajuntament o entitat podrà incloure
la informació relativa a l’estada de l’exposició a la
població.

COST

El cost d’utilització de l’exposició és de 100.000
pessetes. Aquesta quantitat correspon a les despe-
ses de transport, muntatge i desmuntatge l’exposició
i edició de cartells.

CONDICIONS D’ÚS:

1. El Fons Català cedeix l’ús de l’exposició.
L’ajuntament o entitat que la sol·liciti només hau-
rà de pagar les despeses de transport i instal·lació.

2. Preferentment l’ús de l’exposició serà per set-
manes senceres (1, 2, 3…). El dia de canvi de
l’exposició (instal·lació i recollida) serà el dilluns.

3. El transport i instal·lació serà realitzat per una
empresa especialitzada, contractada pel Fons
Català.

4. Per formalitzar la cessió d’ús cal omplir el full de
sol·licitud que s’adjunta i fer el primer pagament
del cost.

5. Al full de sol·licitud cal indicar les dates de
l’exposició, oferint diverses alternatives, en pre-
visió que diversos ajuntaments la sol·licitin per
les mateixes dates i per poder optimitzar la ruta
que seguirà entre els diferents municipis que la
sol·licitin.

6. En el moment de formalitzar la sol·licitud d’ús
de l’exposició, s’haurà de fer el pagament
d’almenys el 50% del cost. La quantitat restant
s’haurà de pagar com a molt tard 1 setmana
abans de la instal·lació de l’exposició.

7. El pagament per transferència bancària es farà
al compte corrent de la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, número 2100-3200-96-
2500029627 a nom de Fons Català de Coope-
ració.

VÍDEO 10 ANYS DEL FONS
També està a la vostra disposició el vídeo FONS
CATALÀ: CATALUNYA AMB EL TERCER MÓN, edi-
tat amb motiu de la celebració del 10è aniver-
sari, que recull l’evolució del Fons al llarg
d’aquests anys i és una mostra del treball de
cooperació que està realitzant. Us pot ser molt
útil per presentar el Fons a la vostra entitat o
població. Preu per a entitats i institucions no
associades al Fons: 1.000 ptes
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FONS CATALÀ: CATALUNYA AMB EL TERCER MÓN

FULL DE SOL·LICITUD DE L’EXPOSICIÓ

En/Na _______________________________________________________ ,
com a (1) _______________________________________________________________________________________________

de (2) ___________________________________________________________________________________________________

sol·licita la cessió d’ús de l’exposició FONS CATALÀ: CATALUNYA AMB EL TERCER MÓN, amb un cost
de 100.000 pessetes per cobrir les despeses de transport i  instal·lació, i n’accepta les condicions d’ús.

DADES DE LA INSTITUCIÓ
Nom (2) ________________________________________________________
Persona responsable de l’exposició _________________________________________
Adreça _________________________________________________________
Codi Postal _____________________ Població ___________________________
Comarca ________________________ NIF ___________________________
Telèfon _________________________ Fax ___________________________

DATES DE L’EXPOSICIÓ
Indiqueu les dates principals i les alternatives, per setmanes senceres i de dilluns a dilluns.
Data principal: de __________________ a ___________________________
Dates alternatives: de __________________ a ___________________________

de __________________ a ___________________________

LLOC ON S’EXPOSARÀ
Nom de la sala ____________________________________________________
Adreça _________________________________________________________
Població ________________________________________________________
Telèfon ________________________________________________________

CARTELLS
Nombre de cartells (21 x  42 cm) que necessiteu per fer promoció de l’exposició: ______________

Pagament: Aquesta sol·licitud només es considerarà vàlida si va acompanyada del pagament (3) de, com a mínim, el 50% del cost
de transport i instal·lació. Aquesta quantitat s’ha d’ingressar al compte corrent de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
número 2100-3200-96-2500029627, a nom del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
La signatura d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’ús i de pagament.

                                                                                                           (signatura i segell de la institució)

(1) Càrrec de la persona que fa la sol·licitud: alcalde, president…
(2) Nom de la institució que sol·licita l’exposició: ajuntament, associació, fundació…
(3) Adjunteu xec o fotocòpia de l’ingrés o de l’ordre de transferència.
NOTA: Retorneu aquest full de sol·licitud a:
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (a l’atenció d’Albert Pujol)
Portaferrissa, 13 bis, entresol, 1a - 08002 BARCELONA

1986-1996
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MemÒria 1996

INTRODUCCIÓ

Enguany ha estat per a nosaltres un any intens. Intens perquè a més de ser un any de celebracions ha
estat també un any marcat per la incorporació de 33 nous ajuntaments membres i d’1 consell
comarcal, pel fort creixement econòmic respecte a exercicis anteriors i pel paper de coordinació del
Fons en iniciatives molt participatives.

En aquest sentit, s’ha coordinat la 3a Caravana Catalana per la Pau al Sàhara Occidental i la nodrida
Delegació d’observadors internacionals de la Plataforma Catalana de Suport al Procés Electoral Nica-
ragüenc. També, i arran de la creació de Consells Locals de Cooperació, se’ns ha sol·licitat la nostra
participació i assessoria en molts. Aquest fet ha permès conèixer de prop els moviments solidaris
locals, la qual cosa permetrà de fer-los arribar noves propostes de campanyes de sensibilització.

Això ha comportat la necessitat d’un creixement de la infraestructura i l’equip tècnic i la seva especia-
lització en àrees concretes de gestió. Molt especialment,  l’àrea de seguiment sobre terreny per a
Centramèrica i el Carib. Aquesta especialització ha permès millorar el puntual coneixement de la
situació dels projectes en curs i poder difondre-la trimestralment en dossiers detallats de seguiment.
És per tot això que, en aquesta memòria, només s’hi inclou una breu sinopsi de cada projecte i tota
la informació relativa a l’execució està disponible i permanentment actualitzada en aquests dossiers
trimestrals.

Només un breu repàs del que s’inclou a les properes pàgines ens fa veure tot el que es va fent,
malgrat que els retards en els pagaments per part de totes les institucions fan que el ritme d’execució
dels projectes s’endarrereixi més del que voldríem.
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INCORPORACIÓ DE 34 NOUS SOCIS

Durant l’any 1996 s’han incorporat com a nous so-
cis les institucions següents:

Ajuntament d’Alella
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Besalú
Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de Camprodon
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de les Llosses
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de la Masó
Ajuntament de Massanes
Ajuntament del Molar
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Mont-ras
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Palau de Plegamans

Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Pla de Santa Maria
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Ribes de Freser
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Riudarenes
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roses
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Santa Maria d’Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Torredembarra
Ajuntament d’Ulldecona
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Ajuntament de Vallromanes
Consell Comarcal de l’Alt Camp

Les aportacions que s’indiquen a continuació, realit-
zades pels socis i altres institucions col·laboradores,
corresponen a les quantitats aportades durant el 1996
destinades a projectes de cooperació i sensibilització
i les quantitats aportades per a campanyes específi-
ques com ara la 3a Caravana Catalana per la Pau al
Sàhara Occidental o la Campanya per la Pau als Grans
Llacs.

Ajuntaments socis

Abrera ....................................... 300.000 ptes
Alella .................................................... 0 ptes
Alpens ......................................... 70.686 ptes
L’Ametlla del Vallès ................................. 0 ptes
Anglès ......................................... 50.000 ptes
L’Arboç ................................................. 0 ptes
Arbúcies .................................. 1.650.000 ptes
Arenys de Mar ......................... 1.000.000 ptes

Arenys de Munt ........................... 250.000 ptes
Argentona ............................... 1.500.000 ptes
Badalona ................................ 7.360.000 ptes
Banyeres del Penedès .................. 325.000 ptes
Banyoles ............................................ pendent
Begur ........................................ 600.000 ptes
Berga ........................................ 800.000 ptes
Besalú ....................................... 160.000 ptes
La Bisbal d’Empordà .................... 600.000 ptes
Blanes .................................... 7.521.838 ptes
Les Borges Blanques .................... 198.000 ptes
Les Cabanyes .............................. 180.000 ptes
Caldes d’Estrac .............................. 65.017 ptes
Caldes de Malavella ................................ 0 ptes
Caldes de Montbui ......................... 50.000 ptes
Calella ....................................... 220.000 ptes
Campdevànol .............................. 425.000 ptes
Camprodon ................................ 600.000 ptes
Canet de Mar .............................. 100.000 ptes

APORTACIONS REALITZADES PELS
SOCIS I COL·LABORADORS EL 1996

NOUS SOCIS
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Canovelles .......................................... pendent
Cardedeu ................................... 275.560 ptes
Castellar del Vallès .................... 2.900.000 ptes
Castellbisbal ............................ 1.750.000 ptes
Castelldefels ............................ 8.800.849 ptes
Castellfollit de la Roca .................... 30.000 ptes
Castell-Platja d’Aro .................................. 0 ptes
La Cellera de Ter ............................ 85.000 ptes
Celrà ......................................... 175.000 ptes
Cerdanyola del Vallès ................ 3.635.842 ptes
Deltebre ................................................ 0 ptes
L’Escala ...................................... 100.000 ptes
Esplugues de Llobregat .............. 1.733.625 ptes
Esterri de Cardós ........................... 15.000 ptes
Figueres .................................. 1.000.000 ptes
Flaçà ........................................... 25.000 ptes
Flix ........................................ 1.000.000 ptes
Les Franqueses del Vallès .......... 1.200.000 ptes
La Garriga ............................... 2.630.000 ptes
Girona .................................... 4.000.000 ptes
Granollers ................................ 3.900.000 ptes
Guardiola de Berguedà ................... 50.000 ptes
L’Hospitalet de Llobregat ........... 3.770.000 ptes
Igualada ................................. 2.000.000 ptes
Llagostera .................................. 150.000 ptes
Llavorsí ...................................... 396.940 ptes
Lleida ..................................... 5.000.000 ptes
Lliçà d’Amunt ........................... 1.100.000 ptes
Lloret de Mar ........................... 1.335.000 ptes
Les Llosses ................................... 59.307 ptes
Malgrat de Mar ........................ 2.946.000 ptes
Manlleu .................................. 1.250.000 ptes
Manresa .................................... 696.000 ptes
Martorell ................................. 2.000.000 ptes
Les Masies de Voltregà ................. 250.000 ptes
El Masnou .......................................... pendent
La Masó ..................................... 133.807 ptes
Massanes ........................................... pendent
Mataró ................................. 12.000.000 ptes
Mediona .................................... 756.419 ptes
El Molar ....................................... 88.572 ptes
Molins de Rei ........................... 1.025.000 ptes
Mollet del Vallès ....................... 2.000.000 ptes
Montcada i Reixac .................... 2.000.000 ptes
Mont-ras .................................... 100.000 ptes
Montmeló ............................... 1.500.000 ptes
Navarcles ................................... 745.261 ptes
Olot ....................................... 1.700.000 ptes
Palafolls ..................................... 300.000 ptes
Palafrugell .................................. 500.000 ptes

Palau de Plegamans ................. 1.000.000 ptes
Pallejà ....................................... 250.000 ptes
Parets de Vallès ....................... 1.488.180 ptes
El Pla de Santa Maria ........................... pendent
Les Planes d’Hostoles .............................. 0 ptes
La Pobla de Segur ....................... 150.000 ptes
Polinyà ................................... 2.065.000 ptes
El Prat de Llobregat .................. 1.630.000 ptes
Premià de Dalt ............................ 380.000 ptes
Premià de Mar ......................... 1.452.583 ptes
Les Preses .................................. 154.000 ptes
Reus ....................................... 8.772.300 ptes
Ribes de Freser ........................... 885.953 ptes
Ripoll ...................................... 1.051.210 ptes
Ripollet ................................... 1.500.000 ptes
Riudarenes ................................. 300.000 ptes
Roda de Ter ............................. 1.200.000 ptes
Roses ........................................ 600.000 ptes
Rubí ....................................... 2.942.000 ptes
Sabadell ................................. 4.000.000 ptes
Salt ........................................ 3.183.000 ptes
Sant Adrià de Besòs ................................ 0 ptes
Sant Agustí de Lluçanès .................. 24.980 ptes
Sant Andreu de Llavaneres ............ 550.000 ptes
Sant Boi de Llobregat ................ 2.000.000 ptes
Sant Cebrià de Vallalta ................... 32.700 ptes
Sant Celoni ................................ 910.000 ptes
Sant Cugat del Vallès ................ 7.575.000 ptes
Sant Esteve de Palautordera ......... 600.000 ptes
Sant Feliu de Guíxols ................... 840.000 ptes
Sant Feliu de Pallerols .................. 275.000 ptes
Sant Gregori ............................... 100.000 ptes
Sant Iscle de Vallalta ...................... 39.172 ptes
Sant Joan de les Abadesses .......... 200.000 ptes
Sant Just Desvern ..................... 1.350.000 ptes
Sant Llorenç d’Hortons ................... 80.000 ptes
Sant Llorenç Savall ...................... 390.600 ptes
Sant Mateu de Bages .................... 18.924 ptes
Sant Pere de Ribes ...................... 430.000 ptes
Sant Pol de Mar .......................... 165.000 ptes
Sant Sadurní d’Anoia ................... 375.000 ptes
Sant Vicenç de Castellet ............... 125.000 ptes
Sant Vicenç de Montalt .................. 25.000 ptes
Sant Vicenç dels Horts ............... 2.800.000 ptes
Santa Coloma de Farners ............. 500.000 ptes
Santa Coloma de Gramenet ....... 3.231.223 ptes
Santa Margarida de Montbui ......... 300.000 ptes
Santa Margarida i els Monjos ..... 1.032.986 ptes
Santa Maria d’Oló ......................... 18.699 ptes
Santa Maria de Palautordera ......... 275.000 ptes

APORTACIONS
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Santa Perpètua de Mogoda ........ 3.000.000 ptes
Sarrià de Ter ............................... 100.000 ptes
La Sénia .................................... 100.005 ptes
Sentmenat ................................. 117.500 ptes
La Seu d’Urgell ........................... 600.000 ptes
Sitges ..................................... 3.500.000 ptes
Súria ......................................... 150.000 ptes
Tagamanent ................................. 13.500 ptes
Tarragona ................................ 8.000.000 ptes
Terrassa .................................. 6.000.000 ptes
Torelló ....................................... 677.000 ptes
Torredembarra .................................... pendent
Torrelles de Llobregat ................... 525.000 ptes
Torres de Segre ............................. 30.000 ptes
Torroella de Montgrí .................. 2.000.000 ptes
Tortosa ................................... 1.247.068 ptes
Tossa de Mar .............................. 192.600 ptes
Ulldecona ................................... 276.855 ptes
Vallfogona de Ripollès .................... 24.000 ptes
Vallromanes ............................... 125.000 ptes
Valls ....................................... 2.000.000 ptes
El Vendrell .................................. 400.000 ptes
Vic ......................................... 4.800.000 ptes
Viladecans ............................... 2.000.000 ptes
Vilafranca del Penedès .............. 6.000.000 ptes
Vilajuïga ...................................... 70.500 ptes
Vilanova del Camí ....................... 400.000 ptes
Vilanova i la Geltrú ................... 2.000.000 ptes
Vilassar de Mar ........................ 1.300.000 ptes

Altres institucions associades
Consell Comarcal de l’Alt Camp ....... 85.200 ptes
Consell Comarcal del Garraf .......... 400.000 ptes
Consell Comarcal del

Vallès Occidental .................... 1.200.000 ptes
Consell Comarcal del

Vallès Oriental .......................... 400.000 ptes
Diputació de Barcelona ............ 25.000.000 ptes
Diputació de Girona .................. 1.800.000 ptes
Mancomunitat de Municipis Àrea

Metropolitana de Barcelona ..... 24.300.000 ptes

Entitats associades
Cooperativa Abacus ....................... 74.807 ptes
Federació d’Associacions de

Pares d’Alumnes de Catalunya .... 186.228 ptes
Fundació Servei Gironí de

Pedagogia Social ........................ 50.000 ptes
Grup Gicapla, S.A. ......................... 31.496 ptes

Justícia i Pau de Barcelona .............. 15.000 ptes
Justícia i Pau de Girona ................ 200.000 ptes

Altres ajuntaments col·laboradors
Artesa de Segre .......................... 330.000 ptes
Barcelona ................................ 6.350.000 ptes
Breda ........................................ 300.000 ptes
Cambrils .................................... 600.000 ptes
Castelló d’Empúries ....................... 23.450 ptes
Cercs ......................................... 500.000 ptes
Cervera ........................................ 50.000 ptes
La Fatarella .................................. 50.000 ptes
Fogars de Tordera .......................... 50.000 ptes
Gavet de la Conca ......................... 10.000 ptes
La Granada ................................... 55.585 ptes
Horta de San Joan ......................... 10.000 ptes
Hostalric ...................................... 10.000 ptes
Llimiana ....................................... 10.000 ptes
Montblanc .................................. 200.000 ptes
Montornès del Vallès .................... 400.000 ptes
Els Pallaresos ................................ 50.000 ptes
La Pobla de Mafumet ..................... 25.000 ptes
Riudellots de la Selva ..................... 25.000 ptes
Roquetes .................................... 200.000 ptes
Salou ........................................ 100.000 ptes
Sant Feliu de Llobregat ................ 500.000 ptes
Sant Martí de Llémena ..................... 3.000 ptes
Santa Coloma de Cervelló ............... 50.000 ptes
Santa Eulàlia de Ronçana ............. 500.000 ptes
Sils ............................................. 60.000 ptes
Sort ............................................ 10.000 ptes
Subirats ..................................... 100.000 ptes
La Torre de l’Espanyol .................... 25.000 ptes
Torrelavit ...................................... 25.000 ptes
Vilafant ...................................... 100.000 ptes

Altres institucions col·laboradores
Agència Espanyola de

Cooperació Internacional - AECI ... 39.481.051 ptes
Generalitat de Catalunya ......... 35.000.000 ptes

Altres entitats col·laboradores
Empresa Municipal d’Aigües de

Vilafranca del Penedès ............... 350.000 ptes
Lliçà Solidari ............................... 350.000 ptes
Aportacions diverses per a
campanyes .............................. 6.098.832 ptes

APORTACIONS
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RESUM DE LES APORTACIONS
MUNICIPALS

Aportació dels ajuntaments socis Nombre d’ajuntaments
(en ptes/habitant) Any 1995 Any 1996

més de 1.000 ptes 1 1

entre 500 i 1.000 ptes 0 4

entre 300 i 500 ptes 3 4

entre 200 i 300 ptes 10 22

entre 100 i 200 ptes 17 24

entre 50 i 100 ptes 26 40

entre 25 i 50 ptes 26 31

entre 10 i 25 ptes 11 13

menys de 10 ptes 8 3

TOTAL 102 142

A finals de l’any 1996 el Fons Català tenia 177 so-
cis, dels quals 157 eren ajuntaments. D’aquests 157
ajuntaments 142 van fer aportació per finançar pro-
jectes i per a les diverses campanyes que ha coordi-
nat el Fons durant l’any.

Com es pot observar, el creixement dels recursos ges-
tionats durant l’any 1996 no solament és pel creixe-
ment del nombre de socis (un 24% aproximada-
ment), sinó que també s’ha incrementat el promig
de l’aportació dels socis que, en el cas dels ajunta-
ments, si comparem l’aportació que han fet per habi-
tant, representa un increment d’un 28,7% respecte
l’any 1995.

Les dades globals de les aportacions fetes pels ajun-
taments socis són:

Però, per altra banda, les aportacions dels ajunta-
ments associats no són homogènies. Entre els muni-
cipis hi ha una gran divergència entre l’aportació
econòmica per habitant: des de municipis que han
consignat una quantitat gairebé simbòlica de menys
de 5 ptes per habitant, fins prop de 1.500 ptes per
habitant.

Any 1995 Any 1996

Nombre d’ajuntaments que han consignat 102 142

Aportació total dels ajuntaments socis (ptes) 122.447.074 204.327.538

Promig (ptes/habitant) d’aquests ajuntaments 52,1 67,2

Aportacions d’altres socis (ptes) 22.554.807 53.652.924

Aportacions d’altres instituciones (ptes) 47.095.233 93.139.636

Altres donatius (ptes) 1.639.598 6.392.555
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RECURSOS
GESTIONATS

APLICACIÓ DELS RECURSOS

4,0%

8,4%

87,6%

PROJECTES DE COOPERACIÓ

PROJECTOS DE SENSIBILITZACIÓ

DESPESES DE GESTIÓ

Durant l’any 1996 el Fons Català ha gestionat
370.000.000 de pessetes.

ORIGEN DELS RECURSOS

Aproximadament el 75% dels recursos gestionats pel
Fons provenen de les aportacions fetes per les admi-
nistracions locals: ajuntaments, consells comarcals,
diputacions i mancomunitats.

AJUNTAMENTS

DIPUTACIONS

ALTRES ADMINISTRACIONS LOCALS

ALTRES ENTITATS

GENERALITAT

ALTRES APORTACIONS PER A CAMPANYES

AECI

ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ

7,5%
7,4%

2,6%

9,8%

1,8%

11,1%

0,5

59,3%

RECURSOS
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PROJECTES FINANÇATS
DURANT EL 1996

ÀFRICA
Mauritània

Burkina Faso

Camerun
Zaire

Ruanda

Burundi
Illes de Sao Tomé

i Príncipe
˜

Senegal

Gàmbia

Sàhara Occidental

Guinea Equatorial Tanzània

Relació de països

• Àfrica
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Costa d'Ivori
Gàmbia
Guinea Equatorial
Marroc
Mauritània
Ruanda
Sàhara Occidental
São Tomé i Príncipe
Senegal
Tanzània
Zaire

• Àsia
Líban

• Caribe
Cuba
Haití
República Dominicana

• Centramèrica
Guatemala
Hondures
Nicaragua
El Salvador

• Nord-amèrica
Mèxic

• Sud-amèrica
Argentina
Bolívia
Brasil
Colòmbia
Xile
Equador
Paraguai
Perú
Uruguai

• Europa
Bòsnia i Hercegovina
Catalunya (sensibilització)

Les aportacions que fan tots els socis i els
col.laboradors van destinades de forma fi-
nalista a projectes concrets aprovats per
l’Assemblea General del Fons. En aquest
apartat fem una relació dels projectes, agru-

pats per continents, que durant l’any
1996 han rebut consignacions, amb una
breu descripció i la llista d’institucions
que hi han fet aportacions.

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL CATALUNYA

País: SÀHARA OCCIDENTAL
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ
Aportació FONS: 39.150.424 ptes
Construcció de l’HOSPITAL MATERNO-INFANTIL CATALUNYA, per atendre les necessi-
tats sanitàries de la regió en el campament de refugiats d’El Aiun. La capacitat total
serà de 70 llits i bressols i els beneficiaris seran, directament, les 80.000 persones
que conformen la població femenina i infantil dels campaments i, de manera general,
el conjunt de 165.000 persones que actualment hi viuen.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
AJUNTAMENT D’IGUALADA
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTBLANC
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIPOLL

Marroc

Costa d’Ivori

AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
COL·LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS

OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS

ORIENTAL
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

PROJECTES 1996
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CONSTRUCCIÓ D’UN
INSTITUT I ESCOLA
PROFESSIONAL

País: CAMERUN
Presenta: ACCIÓ SENSE COLOR
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
Construcció d’una escola d’ensenyament
secundari i formació professional a Blan-
goua, que al matí oferirà el programa
d’ensenyament oficial i a la tarda un
ensenyament pràctic a través de tallers
de mecànica, fusteria, costura, etc. Tam-
bé s’habilitarà un espai per allotjament
en règim d’internat per als alumnes que
no visquin a Blangoua.
AUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS

MONJOS

SISTEMES ALTERNATIUS I
AUGMENTATIUS DE
COMUNICACIÓ PER A NENS
DISCAPACITATS

País: MARROC
Presenta: PROYECTO LOCAL /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 2.260.000 ptes
Al Marroc hi ha poques infraestructures
per atendre els nens discapacitats. No
hi ha formació per a especialistes en
psicomotricitat o logopèdia i els pocs que
hi ha reparteixen el seu temps entre di-
versos centres. Projecte de formació dels
professionals del centre de l’Association
Marocaine Vie Meilleure de Kenitra, in-
troduint-los als sistemes alternatius i
augmentatius de comunicació per a nens
discapacitats.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROJECTE D’UN ORFENAT A
RUANDA

País: RUANDA
Presenta: ACCIÓ SOLIDÀRIA DELS
POBLES - CIEMEN
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
Manteniment durant un any com a mí-
nim d’un centre d’acolliment a Giseny
per a 100 nens orfes, perduts i/o aban-
donats durant la guerra. Això inclou ali-
mentació, sanitat, allotjament, educa-
ció i tot allò necessari per crear un entorn
favorable per al bon desenvolupament
dels infants.
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTBLANC
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
AJUNTAMENT DE VIC
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

AIGUA PER AL SAHEL

País: BURKINA FASO
Presenta: AIGUA PER AL SAHEL /
AJUNTAMENT MOLINS DE REI
Aportació  FONS: 4.800.000 ptes
Es preveu la construcció de 8 pous per
millorar la salubritat de l’aigua, evitar
els llargs desplaçaments de les dones i
els nens per aconseguir aigua, augmen-
tar la producció ramadera i millorar la
dieta alimentària de la població amb el
cultiu d’hortalisses i verdures prop dels
pous.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CAMERUNITZACIÓ DE
NGOVAYANG

País: CAMERUN
Presenta: MEDICUS MUNDI
Aportació FONS: 2.800.000 ptes
Des de 1988 es realitza el procés de
camerunització de l’Hospital de Ngova-
yang amb el reforç de la formació del
personal local, la delegació progressiva
de tasques, la retirada de cooperants i
el suport a algunes despeses fixes de
l’hospital per un temps limitat. El pro-
jecte pretén contribuir a les despeses de
funcionament de l’hospital durant dos
anys, com a fase final d’aquest  procés.
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS

SUPORT AL PROGRAMA
NACIONAL DE LLUITA
CONTRA LA TUBERCULOSI

País: ILLES DE SÃO TOMÉ I PRÍNCIPE
Presenta: MEDICUS MUNDI
Aportació FONS: 3.350.000 ptes
Continuació del programa de control de
la tuberculosi en el marc de la coopera-
ció entre l’Estat Espanyol i São Tomé,
del qual Medicus Mundi és entitat
col·laboradora. L’objectiu és la millora
de la salut de la població mitjançant un
Programa Nacional de Control de la Tu-
berculosi per disminuir la morbilitat i la
mortalitat ocasionades per aquesta
malaltia.
AJUNTAMENT DE LA GRANADA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
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DISPENSARI RURAL A
BONGOBO

País: COSTA D’IVORI
Presenta: GRUP DE SOLIDARITAT
AKWABA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
Construcció i manteniment d’un dispen-
sari per atendre les necessitats sanitàries
de Bongobo i les seves rodalies (prop
de 20.000 habitants). També es realit-
zarà un treball d’educació sanitària per
millorar els hàbits d’higiene i salut. De
forma complementària el local del dis-
pensari s’utilitzarà per a les activitats so-
cioculturals de la comunitat.
AJUNTAMENT DE BERGA
AJUTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE  VILASSAR DE MAR

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT
D’UNA GRANJA DE BESTIAR
OVÍ I AVÍCOLA A
DAMANMALARI

País: SENEGAL
Presenta: DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIONS
Aportació FONS: 1.500.000 ptes
Els membres de Desenvolupament i Mi-
gracions, procedents de la regió on s’ha
de dur a terme el projecte, es proposen
de fomentar l’autoocupació per fer front
a l’atur juvenil, la delinqüència i les mi-
gracions amb el desenvolupament de la
ramaderia. Es preveu la construcció i
l’equipament d’una granja, la construc-
ció d’un pou adjacent per facilitar aigua
i l’adquisició del bestiar oví i avícola.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT DE VIC
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
FUNDACIÓ SER.GI

PROMOCIÓ DE LES
ACTIVITATS COMUNITÀRIES
DE LES DONES EN
AMBIENTS RURALS

País: BURKINA FASO
Presenta: ESCOLTES CATALANS /
ASSOCIATION POUR LA PAIX ET LA
SOLIDARITÉ
Aportació FONS: 1.200.000 ptes
Adquisició d’eines per facilitar la realit-
zació dels treballs agrícoles a 3 coope-
ratives de dones camperoles, amb
l’objectiu d’augmentar-los les rendes,
d’iniciar la formació sobre noves tècni-
ques agropastorals i de diversos tipus
d’activitats socioeconòmiques i de ga-
rantir la seguretat alimentària d’aquests
pobles sense destruir l’equilibri ecològic.
AJUNTAMENT DE VALLS
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
GENERALITAT DE CATALUNYA

REIMPLANTACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC DEL GOMER A
BAREINA

País: MAURITÀNIA
Presenta: MÓN-3 UNIVERSITARIS
PEL TERCER MÓN
Aportació FONS: 3.450.000 ptes
L’aparició de substituts sintètics de la
goma (acàcia senegal) i les sequeres
van provocar la desforestació i la des-
fixació de les dunes. Ara hi ha un retorn
als productes naturals i una revifalla del
comerç de la goma. A Bareina s’ha creat
la Cooperativa de Reforestació de Go-
mers de Bareina, amb l’objectiu de re-
forestar la zona i obtenir-ne un rendi-
ment econòmic.
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE

MOGODA

SUPORT A LA RAMADERIA
SOSTENIBLE

País: GUINEA EQUATORIAL
Presenta: AGRUPACIÓN AGRÍCOLA
GANADERA ACONA
Aportació FONS: 1.500.000 ptes
ACONA és una agrupació d’agricultors-
ramaders que promou l’agricultura i la
ramaderia, ajudant a passar de la tradi-
cional a la moderna, millorant les condi-
cions de vida de les famílies campero-
les. Amb aquestes millores també
aconseguiran posar al mercat productes
agroalimentaris que actualment han
d’importar-se. Per desenvolupar el pro-
jecte necessiten un molí per moldre el
gra i per fer el pinso per al bestiar.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

DESENVOLUPAMENT
AGROPECUARI A LA MEITAT
SUD DE LA ZONA DE LUBERO

País: ZAIRE
Presenta: VETERMÓN
Aportació FONS: 4.500.000 ptes
La gran majoria de la població de la
meitat sud de la zona de Lubero té com
a base econòmica l’agricultura. L’acció
projectada pretén millorar el nivell de
vida de la zona, mitjançant la promoció
de l’agricultura i de la ramaderia, for-
mant animadors rurals i creant centres
demostratius i facilitant l’accés a la cria
d’animals.
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
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CONSTRUCCIÓ D’UN
COL·LEGI D’ENSENYAMENT
SECUNDARI A NYABIHANGA

País: BURUNDI
Presenta: VEÏNS SENSE FRONTERES
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
A Nyabihanga (60.000 habitants) no
hi ha cap centre d’ensenyament secun-
dari ni de formació professional. Es pre-
veu la construcció i equipament d’un
centre d’ensenyament  secundari per a
378 alumnes. L’escola no és una finali-
tat en si mateixa: a mitjà i llarg termini
se’n preveu la util ització per a
l’alfabetització d’adults, la promoció
d’oficis, la pràctica de l’esport, etc.
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’ULLDECONA
AJUNTAMENT DE VALLS

PREVENCIÓ DE L’ANÈMIA I
LA MALÀRIA EN NENS
AFRICANS

País: TANZÀNIA
Presenta: AJUNTAMENT DE MATARÓ/
UNITAT D’EPIDEMIOLOGIA I
BIOESTADÍSTICA HOSPITAL CLÍNIC
Aportació FONS: 3.270.000 ptes
La malària i la deficiència de ferro son
uns dels principals problemes sanitaris
dels països menys desenvolupats. Les
dones embarassades i els nens petits
són els grups més afectats, de tal ma-
nera que en molts països es recomana
la suplementació amb ferro als lactants
entre 4 i 7 mesos d’edat. Per tant, abans
de recomanar de manera rutinària, la
suplementació de ferro a lactants
d’aquestes zones, és necessari valorar
els possibles efectes adversos en rela-
ció a la susceptibilitat a la malària que
la pràctica pogués ocasionar.
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
AJUNTAMENT DE MATARÓ
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3a CARAVANA CATALANA PER LA PAU AL SÀHARA
OCCIDENTAL

País: CATALUNYA - POBLE SAHRAUÍ
Coordina: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Aportació: 33.500.000 ptes
La 3a Caravana Catalana per la Pau al Sàhara té un doble vessant, per un costat
col·laborar amb el Poble Sahrauí a pal·liar les seves necessitats als campaments de
refugiats, amb material d’higiene i d’alimentació i transportar material d’equipament
sanitari per a l’Hospital Materno-Infantil Catalunya, actualment en fase de construcció,
i per l’altre pressionar davant l’opinió pública catalana i internacional, tot buscant una
solució definitiva del conflicte, que li permeti l’exercici del seu dret a l’autodeterminació
com a poble, en compliment del Pla de Pau decretat per les Nacions Unides el 1992.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE MATARÓ
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE VALLÈS
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SALT
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA
ACESA AUTOPISTES
AJUDA EN ACCIÓ
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ

VALLÈS ORIENTAL
AULA TALLER DE CASTELLDEFELS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS L’HOSPITALET CENTRE
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES TORRES
BOHERINGER MALGRAT
CÀRITAS RIPOLLET
CENTRE EXCURSIONISTA PUIGCASTELLAR
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS JACINT

VERDAGUER
CLUB DE PETANCA RIPOLLETENC
COL·LECTIU PER LA IGUALTAT EN LA

DIVERSITAT
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
COOPERACCIÓ
CREU ROJA BARCELONA
DONES PER LA IGUALTAT DE RIPOLLET
ENTREPOBLES
FSAP CC OO CATALUNYA
GRUP DE SUPORT SÀHARA BREDA
IB JOANOT MARTORELL
IU L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
MISSIONERES DEL COR DE MARIA
PSC SANTS
SANT FELIU SOLIDARI
SANT QUIRZE SOLIDARI
SINDICAT DE PENSIONISTES CC OO
APORTACIONS PARTICULARS
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CENTRE DE SALUT DE
BURENG

País: GÀMBIA
Presenta: AJUNTAMENT DE BLANES/
AJUDA EN ACCIÓ
Aportació FONS:  7.000.000 ptes
El Centre de Salut de Bureng resulta
insuficient per atendre la població de la
zona, el dispensari està mal equipat i
no té pavelló de maternitat. Projecte
per construir un pavelló de maternitat
equipat adequadament per a les parte-
res, construir una sala d’espera per a
mares lactants, rehabilitar la sala
d’espera actual per allotjar l’equip tèc-
nic i muntar un generador per submi-
nistrar electricitat.
AJUNTAMENT DE BLANES

REHABILITACIÓ DE
L’HOSPITAL DE NEMBA

País: RUANDA
Presenta: MEDICUS MUNDI
Aportació FONS: 1.454.545 ptes
L’Hospital de Nemba, construït el 1974
per iniciativa de la Diòcesi de Ruhenge-
ri, amb el suport de Medicus Mundi, ha
patit desperfectes importants a causa de
la guerra civil a Ruanda. Projecte de re-
construcció de l’hospital per aconseguir
en dos anys un nivell d’equipament i de
funcionament similar al que hi havia
abans de l’inici de la guerra.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
AJUNTAMENT DE FIGUERES
AJUNTAMENT DE ROSES

CONSTRUCCIÓ DE
14 POUS D’AIGUA A
BURKINA FASO

País: BURKINA FASO
Presenta: AIGUA PER AL SAHEL /
AJUNTAMENT MOLINS DE REI
Aportació FONS: 409.091 ptes
Construcció de 14 pous per millorar la
salubritat de l’aigua, evitar els llargs
desplaçaments de les dones i els nens
per aconseguir aigua, augmentar la pro-
ducció ramadera i millorar la dieta ali-
mentària de la població amb el cultiu
d’hortalisses i verdures prop dels pous.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
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Líban

ÀSIA

Cuba

Haití

República Dominicana

CENTRE DE FORMACIÓ,
ORIENTACIÓ I EDUCACIÓ
SANITÀRIA AL LÍBAN

País: LÍBAN
Presenta: COMITÈ DE SOLIDARITAT
CATALUNYA - LÍBAN
Aportació FONS: 3.770.000 ptes
Rehabilitar un local com a centre
d’orientació i educació sanitària per in-
formar i orientar la pagesia i les petites
empreses familiars sobre noves tècni-
ques de producció compatibles amb la
protecció del medi ambient, millorar la
qualitat de vida per evitar l’emigració i
educar sobre mitjans per millorar les
condicions higièniques i de salut de les
dones embarassades i els nens. Es rea-
litzaran cursos de capacitació i la cam-
panya d’educació sanitària també es
farà a les escoles rurals.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE TAGAMANENT

CARIB

REHABILITACIÓ DE
L’INSTITUT DE LA HABANA
VIEJA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR LA
HABANA / AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 9.400.000 ptes.
L’Institut de La Habana Vieja està situat
en una de les edificacions més notables
del casc històric. Reparació general de
l’institut, incidint especialment en els
sanitaris, la fusteria, els vidres i el mo-
biliari escolar.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE FLIX
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VILADECANS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA

ACABAMENT DE 60
HABITATGES A HOLGUÍN

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR DE
HOLGUÍN / AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
Aportació FONS: 6.475.000 ptes
La crisi que pateix Cuba ha provocat el
descens, per manca de subministra-
ments, de la construcció d’habitatges per
a treballadors amb problemes d’al-
lotjament. Aquest és el cas de 4 edificis
de 5 plantes a Holguín. Són 60 habitat-
ges que allotjaran 400 persones. Els
subministraments prioritaris per poder
continuar la construcció són: ins-
tal·lacions hidrosanitàries i elèctriques i
fusteria.
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EQUIPAMENT GENERAL I
ESPECÍFIC D’UNA ESCOLA
D’INTEGRACIÓ CUBANA

País: CUBA
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU
Aportació FONS: 1.450.000 ptes
L’escola integrada Abraham Lincoln, si-
tuada a Matanzas (250.000 habitants),
acull 319 alumnes, 26 dels quals tenen
trastorns visuals i 27 en tenen de llen-
guatge. A causa de la limitació de recur-
sos que pateix l’illa, el projecte preveu
proveir l’escola de diversos materials
necessaris per continuar la tasca
d’educació i integració.
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

MILLORA DE LES
CONDICIONS DE VIDA A LA
CIUDADELA DE CUBA

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR /
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 700.000 ptes
La Ciudadela de Cuba, a La Habana Vie-
ja, consta de 31 nuclis habitats. Té pro-
blemes amb les teulades, la fusteria,
l’electricitat i la pintura. Atesa la seva
antiguitat i els valors arquitectònics que
encara conserven i fonamentalment per
millorar les condicions de vida dels seus
habitants, es proposa la reparació de la
ciutadella.
 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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MILLORA DE LES
CONDICIONS DE VIDA A LA
CIUDADELA DE MONTE

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR /
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Aportació FONS: 1.500.000 ptes
La Ciudadela de Monte, a La Habana
Vieja, consta de 70 nuclis habitats. Té
problemes amb les teulades, la fuste-
ria, l’electricitat i la pintura. Atesa la seva
antiguitat i els valors arquitectònics que
encara conserven i fonamentalment per
millorar les condicions de vida dels seus
habitants, es proposa la reparació de la
ciutadella.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE SÚRIA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SUPORT A LA TASCA DE
DONES ORGANITZADES EN
BARRIS MARGINALS DE
SANTO DOMINGO

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Presenta: CE-MUJER /
COOPERACCIÓ
Aportació FONS: 4.000.000 ptes
CE-MUJER dóna suport a grups de do-
nes als barris marginals de Santo Do-
mingo, especialment a 13 grups de la
zona de Los Mina Norte, mitjançant el
suport a les seves iniciatives producti-
ves per millorar el nivell de vida de les
famílies, l’enfortiment de les organitza-
cions de dones del barri i millorant la
capacitat de les organitzacions comuni-
tàries per afrontar els problemes
d’higiene i sanejament ambiental del
barri.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

SANEJAMENT AMBIENTAL
DELS MUNICIPIS DE PUERTO
PLATA, LUPERÓN I IMBERT

País: REPÚBLICA DOMINICANA
Presenta: COOPERACCIÓ - ALT
PENEDÈS / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 2.500.000 ptes
Bona part de la població no té servei
d’aigua potable, la recollida
d’escombraries és deficient i no hi ha
tractament de residus. Es preveu millo-
rar les condicions de salut dels ciutadans,
augmentar els coneixements de la po-
blació sobre salut, millorar les condicions
sanitàries i ambientals dels municipis
i promoure accions participatives i
d’autogestió comunitària adreçades a
la preservació del medi ambient.
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

REPARACIÓ DE LES TEULADES
DEL CENTRE HISTÒRIC DE
BANES

País: CUBA
Presenta: PODER POPULAR /
HÁBITAT / AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
Aportació FONS: 2.272.727 ptes
Les inclemències del temps i les dificul-
tats econòmiques de Cuba durant els
últims anys han limitat dràsticament les
reparacions i el manteniment de les edi-
ficacions del centre de la ciutat de Ba-
nes. L’objectiu és millorar les condicions
d’habitabilitat de 227 habitatges i 99
serveis públics situats en el centre his-
tòric, reconstruint-ne les teulades i altres
reparacions complementàries.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
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Hondures

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

CONSTRUCCIÓ D’UN
DISPENSARI I D’UN CENTRE
NUTRICIONAL A SAINTE
SUZANNE

País: HAITÍ
Presenta: GRUP TERCER MÓN-
MANS UNIDES / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 250.000 ptes
Els habitants de la zona de Sainte
Suzanne no tenen electricitat, ni ai-
gua corrent, ni clavegueram. La co-
bertura sanitària és escassa, sola-
ment un dispensari atès per dues
infermeres. El projecte consisteix en
la construcció d’un dispensari en uns
terrenys propietat d’una congregació
religiosa, que també hi aportarà part
del material sanitari.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CENTRAMÈRICA

AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE
RECURSOS PEDAGÒGICS DE
PUERTO CABEZAS

País: NICARAGUA
Presenta: ANDEN
Aportació FONS: 4.500.000 ptes
Consolidació del Centre de Recursos
Pedagògics de Puerto Cabezas, amb un
local per realitzar cursos de capacitació,
investigació i tasques de preparació dels
docents indígenes, equipar el centre per
cobrir les necessitats de formació dels
mestres, millorar l’atenció dels profes-
sors de la regió i dels estudiants de la
Normal per fomentar la recuperació i el
manteniment de la cultura autòctona i
l’educació bilingüe.
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL

VALLÈS
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
GRUP GICAPLA

REVISTA D’INFORMACIÓ
ALTERNATIVA I D’EDUCACIÓ
POPULAR

País: EL SALVADOR
Presenta: ASOCIACIÓN
SALVADOREÑA INDÍGENA
DEMOCRÁTICA / COMITÈ ÓSCAR
ROMERO
Aportació FONS: 2.000.000 ptes
ASID du a terme una tasca de consoli-
dació i enfortiment de les bases dels
Acords de Pau. En aquest sentit, es pro-
posa l’edició de la revista Cenemi (‘te-
rra’ en nahuat) que permeti la difusió
d’informació per promoure i estimular
el desenvolupament social, educatiu i
econòmic, alhora que recuperar i enfor-
tir la cultura indígena autòctona.

PROJECTES 1996
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CONSTRUCCIÓ DE LA CASA
COMUNAL DE RÍO CHIQUITO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
LEÓN / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
Construcció d’una casa comunal al Sec-
tor I de Río Chiquito, a la ciutat de León,
on  viuen 11.000 persones. És un sec-
tor marginal i d’extrema pobresa, on la
taxa d’atur és superior al 80% i la co-
bertura dels serveis comunitaris bàsics
és insuficient. La Casa Comunal està
projectada com a instrument d’arti-
culació de les iniciatives disperses, que
fomentin l’enfortiment del teixit social
organitzatiu de la comunitat del sector
i oferirà també serveis de cuina i men-
jador infantil i biblioteca.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

FONS ROTATORIS PER A LA
PRODUCCIÓ D’HORTALISSES
A YAMABAL

País: EL SALVADOR
Presenta: PADECOES
Aportació FONS: 650.000 ptes
La majoria dels llegums i hortalisses
consumits a El Salvador han d’importar-
se. El projecte vol crear un fons rotatori
per oferir crèdits als camperols per cul-
tivar 5 espècies d’hortalisses adaptades
a la zona (pipian, carbassa, pebrot verd,
cogombre i tomàquet) amb la qualitat
i la quantitat suficients per obtenir-ne
un bon marge de benefici.
AJUNTAMENT D’ABRERA
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE FOGARS DE TORDERA
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE VIC

AMPLIACIÓ DEL VIVER
MUNICIPAL DE CHINANDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHINANDEGA / AJUNTAMENT DE
MOLINS DE REI
Aportació FONS: 2.800.000 ptes
L’any 1994 el Fons Català va finançar
el projecte Viver i Reforestació, per crear
un viver de plantes per reforestar el ter-
me municipal de Chinandega i millorar
el casc urbà amb la plantació d’arbres.
Davant els bons resultats obtinguts, cal
una ampliació del viver per passar de
200.000 plançons a 300.000 i per
millorar els sistemes de reg.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CONSTRUCCIÓ DE DUES
AULES I SERVEIS SANITARIS
A UNA ESCOLA

País: EL SALVADOR
Presenta: CONCEJO MUNICIPAL DE
JOCOAITIQUE / AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR
Aportació FONS: 2.500.000 ptes
Construcció d’una escola de 2 aules i
serveis sanitaris a 2 km a l’est de Jo-
coaitique, al Caserío El Rincón. Aquesta
escola donarà servei a 40 famílies que
viuen a les rodalies. La demanda de
suport econòmic per a la construcció ve
donada pel fet que el Ministeri
d’Educació d’El Salvador no l’assumeix
en el seu programa d’infraestructures.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE
DE CAPACITACIÓ PER A
PARES AMB FILLS
DISCAPACITATS «LOS
PIPITOS»

País: NICARAGUA
Presenta: ASOCIACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA CON HIJOS
DISCAPACITADOS «LOS PIPITOS» /
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 2.200.000 ptes
L’Asociación de Padres de Familia con
Hijos Discapacitados «Los Pipitos» bus-
ca solucions als problemes educatius i
d’inserció dels seus fills. Han de cons-
truir uns locals de 293 m2 per a les se-
ves activitats, amb oficina, auditori, ser-
veis sanitaris i cuina. Els pares de
l’associació han comprat el terreny i ara
falta la construcció de l’edifici.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

CENTRE JURÍDIC POPULAR A
MATAGALPA

País: NICARAGUA
Presenta: CENTRO JURÍDICO
POPULAR / COMITÈ ÓSCAR
ROMERO
Aportació FONS: 6.000.000 ptes
El Centro Jurídico Popular, promogut per
professionals del dret de Matagalpa, vol
oferir, a uns costos accessibles, un ser-
vei d’assistència legal, d’orientació, ca-
pacitació i investigació a la població amb
menys recursos, a les organitzacions
socials i gremials populars i als organis-
mes de cooperació de projectes de des-
envolupament.
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
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CENTRE DE FORMACIÓ
D’ARTESANS ADREÇAT ALS
JOVES

País: NICARAGUA
Presenta: COMITÈ D’OSONA DE
SOLIDARITAT AMB NICARAGUA I
CENTRAMÈRICA / AJUNTAMENT DE
TORELLÓ
Aportació FONS: 800.000 ptes
Construcció d’un centre de formació
per a joves artesans. També servirà
com a centre de comercialització de
l’artesania de pedra marmolina i de
magatzem per a la venda d’eines de
treball a preus assequibles. Constarà
d’una sala d’exposic ió i  venda
d’artesania, una sala-magatzem de
venda d’eines i un taller per treballar
la pedra on s’impartirà la formació
amb 3 instructors i 15 alumnes.
AJUNTAMENT D’ALPENS
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL
AJUNTAMENT  DE TORELLÓ

BIBLIOTEQUES DE CARRER
PER A BARRIS MARGINALS

País: HONDURES
Presenta: MOVIMIENTO ATD
CUARTO MUNDO
Aportació FONS: 2.800.000 ptes
Creació de biblioteques de carrer a 3
barris, per oferir als nens que no assis-
teixen regularment a l’escola la possi-
bilitat de tenir un contacte amb la
cultura a través del llibre i el desen-
volupament d’activitats artístiques com-
plementàries a la lectura.
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE LA MASÓ

SERVEI D’INFÀNCIA RURAL

País: NICARAGUA
Presenta: COMITÈ D’OSONA DE
SOLIDARITAT AMB NICARAGUA I
CENTRAMÈRICA
Aportació FONS: 3.400.000 ptes
El servei d’infància rural de San Juan de
Limay sorgeix amb l’objectiu d’atendre
la població infantil (des de nadons fins
als 6 anys) per ajudar les famílies més
pobres, per contribuir a la disminució del
percentatge de desnutrició, preparar els
nens per a l’educació primària i ajudar
les mares perquè elles puguin atendre
els fills més grans.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE GURB
AJUNTAMENT DE MANLLEU
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE VIC

CENTRE DE FORMACIÓ DE
NENS DE CARRER

País: NICARAGUA
Presenta: COMITÈ D’OSONA DE
SOLIDARITAT AMB NICARAGUA I
CENTRAMÈRICA
Aportació FONS: 1.170.000 ptes
El projecte Sí a la Vida del barri Villa
Austria de Managua, intenta solventar
el greu problema de nens abandonats
per les seves famílies i addictes a la cola.
Per ajudar a desintoxicar-los s’està cons-
truint un local per acollir definitivament
els nens, alimentar-los diàriament, do-
nar-los classes de formació i, sobretot,
allunyar-los dels centres de la drogaaddic-
ció i la delinqüència.
AJUNTAMENT DE BERGA
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE RIUDARENES
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
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CENTRE DE RECURSOS PER A
CECS

País: EL SALVADOR
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
La rehabilitació dels 100.000 cecs d’El
Salvador és molt difícil, atès que l’única
escola és a la capital i solament ense-
nya braille i autonomia personal. Per mi-
llorar la situació, l’Asociación de Ciegos
de El Salvador vol crear un centre de
recursos per a cecs a San Salvador, per
possibilitar el desenvolupament sociocul-
tural dels invidents del país.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

PROJECTE ECOTURÍSTIC ISLA
DE MONTECRISTO

País: EL SALVADOR
Presenta: SOLIDARITAT  AMB
CENTRAMÈRICA / SABADELL
SOLIDARI / AJUNTAMENT
SABADELL
Aportació FONS: 7.500.000 ptes
La Fundación CORDES contribueix a mi-
llorar el desenvolupament de zones afec-
tades per la guerra civil. El projecte vol
facilitar a la comunitat de l’illa ingres-
sos estables per sortir de l’actual nivell
de subsistència i contribuir al desenvo-
lupament econòmic de la zona, crear
una nova forma de lleure i esbarjo que
permeti a la població turista conviure
amb la natura respectant-la i treballar
per la conservació del medi ambient.
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D´HORTONS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DEFENSA I PROMOCIÓ DEL
VOT DE LA POBLACIÓ
INDÍGENA

País: GUATEMALA
Presenta: FUNDACIÓN INCIDE
Aportació FONS: 3.063.658 ptes
Projecte emmarcat en la campanya de
la Plataforma pel Procés de Democra-
tització a Guatemala i per l’aplicació
dels Acords de Pau, per promoure una
major participació de la població indí-
gena en el procés electoral i l’exercici
del dret a escollir autoritats maies en
els diferents nivells de decisió política i
promoure la unitat i el respecte entre
indígenes i ladinos.
AJUNTAMENT DEL MOLAR
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ
AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
RECONVERSIÓ PRODUCTIVA
A 6 ZONES DE NICARAGUA

País: NICARAGUA
Presenta: INTERMÓN / NITLAPÁN
Aportació FONS: 10.000.000 ptes
Promoure la reconversió productiva
de petits productors rurals de Masaya,
fomentant nous cultius amb crèdits i
assistència tècnica i consolidar la pro-
fessionalització del programa de finança-
ment pel desenvolupament local amb
l’enfortiment dels bancs locals (petites
empreses de serveis de crèdit i estalvi,
de base associativa, que donen serveis
als petits productors), amb la capacita-
ció de socis, directius i administradors.

CULTIU DE BLAT DE MORO I
CONSTRUCCIÓ DE SITGES
METÀL˙LIQUES

País: NICARAGUA
Presenta: COMISSIÓ
D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ /
UGAQ / AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 2.700.000 ptes
Cultiu de 75 manzanas de blat de moro
amb noves tècniques per millorar el ren-
diment i el marge comercial; construc-
ció de 50 sitges per emmagatzemar-lo
per vendre’n una part quan el preu sigui
més elevat i creació d’un fons perquè
els camperols puguin retirar el 50% de
la producció durant uns mesos i esperar
el millor moment de venda.
AJUNTAMENT DE BESALÚ
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE SALT

FONS ALTERNATIU DE CRÈDIT
AGROPECUARI I ARTESANAL

País: NICARAGUA
Presenta: PROSUD
Aportació FONS: 2.000.000 ptes
Creació d’un fons alternatiu de crèdit
agropecuari i artesanal per aportar re-
cursos perquè els petits productors i les
cooperatives tinguin accés als crèdits
adequats als seus plans de producció,
emmagatzemament, transport i comer-
cialització. També pretén informar i ca-
pacitar els productors sobre aspectes
agroecològics.
AJUNTAMENT DE CERVERA
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
AJUNTAMENT DE LES PRESES
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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LABORATORIS CLÍNIC,
BACTERIOLÒGIC I DE
PATOLOGIA PER AL CENTRE
DE SERVEIS MÚLTIPLES PER A
LA DONA

País: NICARAGUA
Presenta: ENTREPOBLES /
FUNDACIÓN SÍ MUJER
Aportació FONS: 7.500.000 ptes
L’escàs control ginecològic i obstètric, la
mala qualitat dels serveis de salut re-
productiva, la manca d’educació sexual
i d’accés als mètodes anticonceptius són
la causa d’embarassos precoços o tar-
dans. Projecte de construcció i equipa-
ment de laboratoris al Centro de Servi-
cios Integrales para la Mujer (Managua)
per millorar la qualitat de l’atenció de
les dones, tot oferint exàmens, proves i
anàlisis clíniques de qualitat.
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

PROGRAMA DE FORMACIÓ
DOCENT A EDUCADORS EN
SERVEI

País: EL SALVADOR
Presenta: AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT /
COMUNIDAD SEGUNDO MONTES
Aportació del FONS: 33.329.851 ptes
Per pal·liar les insuficiències de la for-
mació dels professors de les escoles po-
pulars, es realitzarà un programa de for-
mació docent per a educadors en servei,
en el marc dels Sistemas Locales de
Educación del Municipio de Meangue-
ra. L’objectiu és oferir una formació pe-
dagògica adequada a 42 educadors que
actualment estan treballant a les esco-
les populars de la comunitat Segundo
Montes, amb el suport de la Universitat
de Girona, que els titularà.
AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ

INTERNACIONAL - AECI
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE MATARÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MOBILIARI PER AL CENTRE
DE CAPACITACIÓ PER A
PARES AMB FILLS
DISCAPACITATS «LOS
PIPITOS»

País: NICARAGUA
Presenta: ASOCIACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA CON HIJOS
DISCAPACITADOS «LOS PIPITOS» /
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 560.000 ptes
Un cop acabada la construcció del cen-
tre de capacitació, es tracta d’adequar
el local amb l’adquisició del mobiliari
necessari per tal que el centre es pugui
posar en marxa. L’ajut econòmic que
sol·liciten és per a l’adquisició de 150
cadires metàl·liques, 1 taula i 1 pissarra
acrílica per a l’auditori del centre. El
col·lectiu de pares de l’associació apor-
ta els recursos per a l’adquisició de la
resta de mobiliari pel centre.
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
FAPAC
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FINANÇAMENT DE 16
PROFESSORS RURALS AL
MUNICIPI DE SAN RAMÓN

País: NICARAGUA
Presenta: AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS /
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
BRIGADISTES A NICARAGUA
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
La majoria de la població de San Ra-
món viu en petites comunitats rurals,
sense recursos per cobrir les necessitats
bàsiques de salut i educació. L’Estat ha
suprimit 12 places de professors per
manca de pressupost. Els pares poden
habilitar espais a les pròpies comunitats,
però sol·liciten el finançament dels pro-
fessors. També es preveu la concessió
de beques per al transport de 18 estu-
diants adults i l’adquisició de material
escolar i bibliogràfic.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE

MONTBUI

SAMAYAC NAHUALA

País: GUATEMALA
Presenta: AJUNTAMENT D’ARENYS
DE MAR / ARENYS SOLIDARI
Aportació FONS: 1.660.000 ptes
El projecte preveu 4 accions, a la pobla-
ció de Samayac i a les aldees de la Bo-
cacosta de Sololá: construcció d’un
mòdul de 2 aules a Patzité, ampliació
del fons de la biblioteca popular de
Samayac, ampliació dels recursos didàc-
tics del centre de recursos pedagògics
de Samayac i una revisió sanitària a les
comunitats indígenes de Pasajquim i
Patzité.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PARC GUADALUPE DEL CASC
URBÀ DE JALAPA

País: NICARAGUA
Presenta: MUNICIPALIDAD DE
JALAPA / AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 3.900.000 ptes
Construcció d’un parc al centre urbà de
Jalapa, que significarà un punt de re-
ferència i trobada i també de serveis
recreatius, esportius i culturals. El pro-
jecte inclou la construcció al parc d’una
pista de bàsquet i una de voleibol, un
quiosc per a actes diversos, jocs infan-
tils i bancs.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EQUIPAMENT DE LA
RESIDÈNCIA DE VELLS A
SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

País: GUATEMALA
Presenta: AJUNTAMENT DE VIC /
DIÓCESIS DE EL QUICHÉ
Aportació FONS: 2.000.000 ptes
Santa Cruz del Quiché va ser durant els
anys 80 un punt de concentració de la
població víctima de la guerra civil i la
violència que va viure aquesta zona. A
les àrees indígenes molts vells van que-
dar abandonats, sense ningú que se’n
fes càrrec. El Hogar Sor Herminia para
Ancianos té capacitat per atendre 62
persones. El projecte preveu l’adquisició
de mobiliari per equipar el centre: estu-
fes, rentadora, frigorífics, estris de cui-
na, plats, coberts i equipament d’oficina.
AJUNTAMENT DE LES CABANYES
AJUNTAMENT DE VIC

CONSTRUCCIÓ DEL PARC
INFANTIL SOLIDARITAT

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL SUR / AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Aportació FONS: 765.000 ptes
Construcció d’un parc infantil al barri
Pedro Joaquín Chamorro, del municipi
de San Juan del Sur, agermanat amb
Torroella de Montgrí. L’extensió és de
572 m2 i les obres previstes consisteixen
en l’anivellament del terreny, construc-
ció de murs de contenció, construcció
de camins per a vianants, àrea de jocs
infantils, àrea de descans amb bancs,
enllumenat i pintura. També s’hi planta-
ran arbres i gespa.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
DE LA HERMANDAD

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL SUR / AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Aportació FONS: 1.053.000 ptes
El municipi de San Juan del Sur no dis-
posa de pressupost suficient per poder
realitzar obres de millora i urbanització
dels carrers. En el marc de l’ager-
manament entre Torroella de Montgrí i
San Juan del Sur, es proposa la millora
de les infraestructures urbanes amb la
pavimentació del carrer Hermandad, si-
tuat a la zona central urbana de San
Juan.
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
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CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE
DE CAPACITACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
MEDIAMBENTAL A NEJAPA

País: EL SALVADOR
Presenta: COOPERACCIÓ ALT
PENEDÈS / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 2.400.000 ptes
Projecte de construcció del Centre de
Capacitació i Desenvolupament Mediam-
biental. El centre formarà, cada cicle
acadèmic, prop de 960 persones, entre
cursos de formació de tècnics, que te-
nen una durada de 2 anys, i cursos
curts o seminaris-tallers comunitaris per
formar tècnics i promoure projectes que
contemplin noves tècniques de cultiu i
desenvolupament agropecuari respectuo-
ses amb el medi ambient.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DONES DE CHAJABAL.
INFANTS PER LA VIDA

País: GUATEMALA
Presenta: NICCA / SIDEMO /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 2.111.200 ptes
Projecte de suport al funcionament de
l’escola de pàrvuls de Chajabal, amb 80
infants, que coordina el Comitè de Do-
nes. Això possibilitarà que disposin de
temps útil per  participar en activitats de
dinamització del col·lectiu. També serà
una font de treball per als mestres indí-
genes de la comunitat i es durà a terme
una campanya educativa, nutritiva i sa-
nitària bàsica per als infants.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
GENERALITAT DE CATALUNYA

BEQUES UNIVERSITÀRIES
NUEVA ESPERANZA 1997

País: EL SALVADOR
Presenta: COMUNIDAD NUEVA
ESPERANZA / AJUNTAMENT
D’IGUALADA
Aportació FONS: 1.818.182 ptes
Per a la comunitat Nueva Esperanza,
l’educació és molt important, però no
disposa de recursos suficients per fi-
nançar les despeses quan els joves han
d’anar a estudiar fora de la comunitat.
Finançament de 7 beques per a estu-
diants de la comunitat a la Universidad
Central de El Salvador i a la Universidad
Tecnológica (UTEC).
AJUNTAMENT D’IGUALADA

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
GIRONA - 2

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BLUEFIELDS / AJUNTAMENT DE
GIRONA
Aportació FONS: 2.727.273 ptes
Com a conseqüència del gran creixement
de Bluefields durant els últims anys,
s’han creat una sèrie d’assentaments
perifèrics que tenen carrers que presen-
ten serioses dificultats de trànsit durant
l’hivern. En el marc de l’agermanament
entre Bluefields i Girona, projecte de
continuació del revestiment del carrer
Girona per contribuir a millorar les con-
dicions de pavimentació urbana.
AJUNTAMENT DE GIRONA

ESCOLA POPULAR MÒBIL
PER AL SISTEMA ECONÒMIC
SOCIAL CORDES

País: EL SALVADOR
Presenta: SOLIDARITAT AMB
CENTRAMÈRICA / SABADELL
SOLIDARI / AJUNTAMENT DE
SABADELL
Aportació FONS: 909.091 ptes
L’objectiu de l’Escuela Popular Móvil és,
per mitjà de les activitats formatives
mensuals organitzades a cada una de
les 14 comunitats del sector de San
Carlos Lempa, crear un ambient educa-
tiu i participatiu en el Sistema Económi-
co Social que afavoreixi la cooperació
per buscar solucions als problemes
econòmics i socials tant familiars com
comunitaris.
AJUNTAMENT DE SABADELL

HABITATGES URBANS A
PALACAGÜINA

País: NICARAGUA
Presenta: COMISIÓN DE
HERMANAMIENTO ARBÚCIES-
PALACAGÜINA/ SOARPAL /
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Aportació FONS: 2.045.455 ptes
El projecte pretén resoldre en part el
problema de la manca d’habitatges,
impulsant la construcció de 100 cases
al casc urbà de Palacagüina. Els benefi-
ciaris del projecte han d’aportar el ter-
reny, els materials bàsics i la mà d’obra
no qualificada i amb el projecte es fi-
nançaran els materials com ciment, fus-
ta, teules, canonades, etc. i els especia-
listes de construcció i la supervisió
tècnica.
COL·LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA
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PAVIMENTACIÓ I DRENATGE
A SAN MIGUELITO

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN
MIGUELITO / AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Aportació FONS: 1.818.182 ptes
Arran de l’agermanament entre el mu-
nicipi de San Miguelito i l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, una visita de
tècnics catalans detectà mancances im-
portants en el clavegueram i la pavimen-
tació de San Miguelito. El projecte con-
sisteix en la pavimentació de 1.754 m2

de carrers i la construcció de canalitza-
cions per al desguàs de l’aigua de la
pluja.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AJUT A LES POBLACIONS DE
LES MUNTANYES DE
CHINANDEGA

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHINANDEGA / AJUNTAMENT DE
MOLINS DE REI
Aportació FONS:  409.091 ptes
Millora del nivell de vida dels campe-
rols de les zones de muntanya a través
de diverses accions: introducció de cul-
tius arboris, amb arbres de fusta per
construcció, per cremar i fruiters, ate-
rrassament en corbes de nivell que evi-
tin l’erosió, introducció de nous cultius i
sistemes de conreu per millorar la quali-
tat de l’alimentació, millora dels acces-
sos a la zona i abastament d’aigua, amb
la construcció d’un pou.
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

CASA DE LA DONA A QUILALÍ

País: NICARAGUA
Presenta: COMISSIÓ D’AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ / AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 847.273 ptes
Projecte per millorar el nivell sanitari de les mares i els nadons de Quilalí i per ajudar a
millorar la situació social de les dones de la regió afavorint la seva integració en el
desenvolupament local. Obertura d’un centre d’atenció per a dones embarassades i
parteres amb factors de risc. També s’hi realitzaran activitats d’educació sanitària i
social.
AJUNTAMENT DE SALT

MERCAT I MALECÓN

País: NICARAGUA
Presenta: ALCALDÍA DE SAN
CARLOS / AJUNTAMENT DE
BADALONA
Aportació FONS: 4.872.727 ptes
La situació actual de la zona del mercat
de San Carlos no és la més adequada.
El projecte es proposa la construcció d’un
nou mercat per reubicar tots els comer-
ciants, dotant la ciutat amb uns serveis
comercials més eficients, segurs i higiè-
nics. Amb la desaparició del mercat de
la zona actual, es podrà fer una inter-
venció per reurbanitzar la zona del Ma-
lecón, recuperant-la com a zona
d’esbarjo i passeig per a la població.
AJUNTAMENT DE BADALONA

CONTRIBUCIÓ A L’EDUCACIÓ
PER LA PAU I LA
DEMOCRÀCIA

País: GUATEMALA
Presenta: COICAPEC
Aportació FONS: 1.220.000 ptes
La llei permet als ciutadans d’agrupar-
se en Comités Cívicos per ser candidats
al govern municipal. El desconeixement
de l’administració local en fa molt difí-
cil la gestió. Per això demanen asses-
sorament i capacitació per als Comités
Cívicos sobre aspectes  d’educació po-
pular i de gestió local als departaments
de Quetzaltenango i Totonicapan.
AJUNTAMENT DE RUBÍ
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CONSTRUINT PODER LOCAL:
CIUTADANIA, GESTIÓ
DEMOCRÀTICA I POLÍTIQUES
PÚBLIQUES

País: MÈXIC
Presenta: COPEVI
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
El projecte vol intervenir en àmbits es-
tratègics per enfortir el protagonisme
dels grups socials en el procés de transi-
ció democràtica, per contribuir a la cons-
trucció de ciutadania arrelant els propis
ciutadans als sectors organitzats de la
societat civil i la participació activa en la
generació d’un poder local alternatiu, per
enfortir la gestió democràtica del govern
local i l’anàlisi i la generació de políti-
ques orientades a elevar la qualitat de
vida, la democràcia i la participació ciu-
tadana a nivell municipal i regional.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES

ABADESSES

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ
I FORMACIÓ DE
PROMOTORS/ES DE DRETS
HUMANS I REPRODUCTIUS A
LES COMUNITATS INDÍGENES
DE CHIAPAS

País: MÈXIC
Presenta: ASSOCIACIÓ CATALANA
DE BRIGADISTES A NICARAGUA /
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN PARA LA MUJER
Aportació FONS: 3.100.000 ptes
Les violacions dels Drets Humans dels
indígenes de Chiapas fan necessària una
formació per tal que puguin denunciar-
les. El problema s’agreuja amb les do-
nes, com a col·lectiu doblement oprimit.
Programa de formació de dones a tra-
vés de tallers de sensibilització i cursos
de formació de promotores de drets
humans, drets reproductius i salut de les
dones, procediments i institucions per a
la denúncia i la defensa dels drets...
AJUNTAMENT DE REUS

SUD-AMÈRICA

SUPORT A LES BRIGADES
INTERNACIONALS DE PAU

País: COLÒMBIA
Presenta: BRIGADES
INTERNACIONALS DE PAU
Aportació FONS: 2.650.000 ptes
La presència de les BIP vol aconseguir
un clima on les persones puguin actuar
amb una major normalitat, una dissua-
sió contra les violacions dels Drets Hu-
mans i un respecte per les persones que
participen en les organitzacions socials
de la regió: sindicats, grups de Drets
Humans, representants de persones des-
plaçades, cooperatives, etc.
GENERALITAT DE CATALUNYA

Chile
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PROGRAMA DE
PERFECCIONAMENT EN LA
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
DESCENTRALITZACIÓ
MUNICIPAL

País: ARGENTINA
Presenta: FUNDACIÓN DEL SUR /
AIESEC
Aportació FONS: 16.151.200 ptes
El projecte contempla una sèrie d’accions
coordinades i integrades per a la millo-
ra de la gestió administrativa i
l’afavoriment de pràctiques descentrali-
tzades de participació en la definició i
l’execució de polítiques públiques mu-
nicipals a la província de Salta.
AGENCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ

INTERNACIONAL - AECI

MODERNITZACIÓ DEL SERVEI
DE BIBLIOTECA I
D’INFORMACIÓ DEL CENTRE
DE COMUNICACIÓ POPULAR
DE VILLA EL SALVADOR

País: PERÚ
Presenta: HUAYNA / AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 650.000 ptes
La Biblioteca Popular César Vallejo ha
contribuït a l’educació i la cultura de
milers de nens, joves, dirigents d’or-
ganitzacions de base i adults en gene-
ral. Es proposa la modernització del ser-
vei d’atenció bibliotecària, el suport a
grups de joves que desenvolupin activi-
tats educativoculturals centrades en la
biblioteca, l’edició d’una revista i
l’actualització del material bibliogràfic
per a joves d’estudis superiors.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET

SUPORT A UN TALLER DE
COMPONENTS DE
CONSTRUCCIÓ PER A DONES
DE LES ZONES MARGINADES
DEL DISTRICTE DE SURCO

País: PERÚ
Presenta: ESTRATEGIA - CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARA EL
DESARROLLO URBANO
Aportació FONS: 1.000.000 ptes
El projecte preveu crear una micro-em-
presa de components de construcció,
que permetrà de generar nous llocs de
treball per a dones i beneficiar la pròpia
comunitat i les comunitats veïnes tot
oferint productes de qualitat a preus
econòmics.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ,
INVESTIGACIÓ I ELABORACIÓ
DE MATERIALS EDUCATIUS
PER A LA JOVENTUT

País: PARAGUAI
Presenta: CASA DE LA JUVENTUD
Aportació FONS: 3.650.000 ptes
La Casa de la Juventud és una organit-
zació creada per dirigents de diverses
entitats juvenils per la necessitat de con-
solidar les seves experiències organit-
zatives i incentivar l’organització en els
estaments juvenils i unificar esforços i
canalitzar projectes a través d’un orga-
nisme que aglutini tots els interessos.
S’està impulsant el centre de documen-
tació, investigació i elaboració de mate-
rials educatius per a la joventut.
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

CAPACITACIÓ DE GRUPS DE
PETITS I MITJANS
PRODUCTORS LLETERS AL
SUD DEL PAÍS

País: URUGUAI
Presenta: CENTRO COOPERATIVISTA
URUGUAYO
Aportació FONS: 5.500.000 ptes
El procés de reconversió tecnològica de
les grans explotacions lleteres ha deixat
en una situació d’inferioritat els petits
productors, majoritàriament unitats fa-
miliars on tota la família participa en
l’explotació lletera. El CCU vol millorar
la qualitat de vida dels petits i mitjans
productors lleters amb la millora de la
capacitat competitiva de la seva empre-
sa lletera i la capacitació en aspectes de
gestió.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE

PALAUTORDERA
GENERALITAT DE CATALUNYA

PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ
CAMPEROLES

País: ARGENTINA
Presenta: CENEPP / GRUP DE
COOPERACIÓ CAMPUS TERRASSA
Aportació FONS: 1.775.000 ptes
La província de Santiago del Estero és
una de les més pobres i ruralitzades de
l’Argentina. Projecte per a la promoció
de les comunitats i famílies camperoles,
la realització d’un pla de capacitació per
als dirigents de les organitzacions i co-
munitats camperoles i col·laborar en la
gestió comercial i administrativa amb un
pla d’assessoria i capacitació comercial.
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
AJUNTAMENT DE SUBIRATS



50

ORGANITZACIÓ DE NENS I
NENES DEL CARRER

País: BRASIL
Presenta: INFÀNCIA VIVA /
MOVIMENTO NACIONAL DE
MENINOS E MENINAS DE RUA
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
El Movimento de Meninos e Meninas
de Rua vol agrupar nens i adolescents
que es troben als carrers i constituir nu-
clis de base on debaten la seva condi-
ció d’exclosos, coneixen els seus drets
i elaboren solucions alternatives per a
les seves vides. Amb l’exercici de
l’autoajuda s’eduquen per a la ciutada-
nia i per desenvolupar formes de soli-
daritat col·lectiva. El projecte «Organit-
zació» es realitza a vuit ciutats amb la
finalitat de concretar i sistematitzar
aquest procés.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CERCS
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
AMNISTIA INTERNACIONAL - CATALUNYA
LLIÇÀ SOLIDARI

DESENVOLUPAMENT DE LA
DEMOCRÀCIA A NIVELL
LOCAL

País: URUGUAI
Presenta: CIDC - PRAXIS
Aportació FONS: 1.700.000 ptes
Davant els nous reptes electorals i la
voluntat de sistematitzar i estendre
l’experiència de participació realitzada
a la Zona 14 de Montevideo, el CIDC
realitza una tasca de sistematització
dels nuclis temàtics principals del des-
envolupament de la democràcia a ni-
vell local, mostrant les possibilitats de
construcció d’una pedagogia del poder
i també la investigació sobre com els
processos democràtics a nivell local po-
den portar a l’elaboració d’un model
democràtic amb protagonisme ciutadà.

AMPLIACIÓ I MILLORA DEL
SISTEMA D’AIGUA POTABLE
DE LA COMUNITAT EL
CARMEN DE JADÁN

País: EQUADOR
Presenta: AJUDA EN ACCIÓ
Aportació FONS: 3.100.000 ptes
Les estructures del sistema d’aigua po-
table d’El Carmen no van ser acabades
correctament i tampoc no han tingut un
bon manteniment. El servei d’aigua
potable és deficient i no arriba a totes
les famílies. El projecte preveu millorar
la qualitat del servei d’aigua potable i
ampliar-ne la cobertura fins prop del
100% de les famílies.
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE POLINYÀ

BIBLIOTECA CATALUNYA A
PEÑABLANCA

País: XILE
Presenta: LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES / SABADELL SOLIDARI /
AJUNTAMENT DE SABADELL
Aportació FONS: 3.200.000 ptes
La Biblioteca Catalunya va néixer fa 4
anys a l’Escola Pública Luis Pasteur com
una biblioteca oberta al públic, que per-
met l’accés a la lectura i a l’estudi a
una població amb pocs mitjans per al
desenvolupament cultural. Ara es pro-
posa la construcció d’un edifici propi, la
dinamització i l’organització de cursets
i tallers per als nois i noies de la zona i
mantenir el creixement del fons de la
biblioteca.
AJUNTAMENT DE SABADELL

MILLORA SANITÀRIA PER
ALS INDÍGENES DE L’ÈTNIA
CHAYAHUITA

País: PERÚ
Presenta: LLIGA PELS DRETS DELS
POBLES / SABADELL SOLIDARI /
AJUNTAMENT DE SABADELL
Aportació FONS: 2.500.000 ptes
Millora del desenvolupament sanitari de
l’ètnia chayahuita amb les accions se-
güents: curset de promotors de salut per
als nadius, curset de formació a mes-
tres de promotors de salut, beques
d’estudis per a nadius, campanyes
d’eradicació de malalties, manteniment
d’un laboratori mèdic i farmacioles co-
munals, infraestructura de cobertura
sanitària.
AJUNTAMENT DE SABADELL
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XARXA DE RADIOFONIES
PER A LES FEDERACIONS
INDÍGENES MÉS AÏLLADES DE
LA SELVA PERUANA

País: PERÚ
Presenta: COOPERACIÓ
AMAZÒNICA / AIDESEP
Aportació FONS: 4.000.000 ptes
Creació d’un sistema de comunicació
radial que permeti a les diferents fede-
racions indígenes d’estar en contacte
permanent entre elles i amb la central
AIDESEP per tal de coordinar cursos,
assemblees i reunions, comunicar ràpi-
dament els casos d’emergència sani-
tària, com epidèmies, planificar les va-
cunacions, campanyes informatives, etc.
AJUNTAMENT DE BEGUR
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
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FORMACIÓ I ENVIAMENT DE
VOLUNTARIS-COOPERADORS
COM A SUPORT A
INICIATIVES LOCALS DE
DESENVOLUPAMENT

País: ARGENTINA / EQUADOR /
XILE / PERÚ
Presenta: SETEM CATALUNYA
Aportació  FONS: 2.800.000 ptes
Algunes contraparts de SETEM-Catalunya
a Amèrica Llatina, amb les quals
col·labora organitzant camps de treball
de solidaritat, han formulat sol·licituds
de voluntaris de llarga durada. Actual-
ment SETEM-Catalunya té 29 places i
sol·licita el finançament de part de les
despeses que genera la participació
d’aquests voluntaris a 4 projectes en curs.
AJUNTAMENT DE CALELLA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ESTRATÈGIES PER AL
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE LA
MUNTANYA

País: COLÒMBIA
Presenta: SUNA-HISCA /
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
Aportació del FONS: 7.000.000 ptes
Falan, al departament de Tolima, depèn
del cultiu del cafè; aproximadament el
50% de la superfície del municipi està
ocupada pels camps de cafè. El projecte
busca promoure un desenvolupament
sostenible, millorant la gestió dels re-
cursos naturals de la zona i aplicant tèc-
niques que respectin l’entorn natural
evitant-ne la degradació produïda pel
monocultiu del cafè.
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA DE SALUT
INTEGRAL PER A LA
COMUNITAT CAMPEROLA
SAN MARTÍN DE SECHURA

País: PERÚ
Presenta: MANS UNIDES
Aportació FONS: 7.000.000 ptes
El projecte pretén complementar l’acció
del govern en el camp de la salut i
s’orienta a 3 aspectes fonamentals: edu-
cació comunitària, mobilitzant organit-
zacions de dones, comitès de salut, di-
rigents comunals, autoritats municipals,
etc.; prevenció i promoció de la salut,
amb la capacitació de 34 promotors de
salut i 30 llevadores; assistència bàsi-
ca, a través del treball dels promotors
de salut i llevadores i mitjançant la
instal·lació d’una xarxa de postas de sa-
lud comunales.
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

CAPACITACIÓ I FORMACIÓ DE
PROMOTORS MAPUTXES

País: XILE
Presenta: CAMPANYA 1% - MIV/
COMUNICACIONES MAPUCHE
XEG-XEG
Aportació del FONS: 4.000.000 ptes
El principal perill amb què s’enfronta el
poble maputxe són els programes
d’autodesenvolupament fets des d’una
perspectiva occidental. El projecte neix
del treball de diverses organitzacions
maputxes per autocapacitar els dirigents
a partir dels propis recursos humans i
dur a terme un desenvolupament basat
en l’enfortiment de la cultura pròpia.
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

TALLER DE CONFECCIÓ
ARTESANAL PER AL
SOSTENIMENT
ADMINISTRATIU I
EQUIPAMENT DE LA FUNDIR

País: EQUADOR
Presenta: FUNDACIÓN INDÍGENA
RUMIÑAHUI / AJUNTAMENT DE SALT
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
Posada en marxa d’un taller de confec-
ció basat en l’artesania tèxtil dels indí-
genes. Els beneficiaris directes seran 33
treballadores i les seves famílies. Una
part dels beneficis econòmics revertiran
a la fundació per mantenir l’estructura
administrativa i poder oferir altres ser-
veis de caràcter social a la població de
la zona on s’ubica el projecte.
GENERALITAT DE CATALUNYA

ENFORTIMENT DE LES
ESTRUCTURES
INSTITUCIONALS DE SUPORT
A LES MICRO I PETITES
EMPRESES DE MONTEVIDEO

País: URUGUAI
Presenta: INTENDENCIA MUNICIPAL
DE MONTEVIDEO
Aportació FONS: 8.000.000 ptes
Un dels problemes de Montevideo és
la desocupació (10,4%) i la subocupa-
ció (20%), que afecta principalment els
joves i les dones. A Uruguai més del
90% d’empreses són micro i petites
empreses. Per això la Intendencia Mu-
nicipal de Montevideo es proposa ini-
ciar accions per fomentar la creació i
sosteniment d’aquest tipus d’empreses
que són les que creen la majoria de llocs
de treball al país.
GENERALITAT DE CATALUNYA
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DESENVOLUPAMENT
ALTERNATIU DE LA COCA I
POLÍTIQUES ANTIDROGA EN
UNA PERSPECTIVA SOCIAL I
SOSTENIBLE

País: BOLÍVIA
Presenta: CONCERTACION/S /
CEDIB
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
L’objectiu és crear eines de sistematit-
zació, d’anàlisi i de difusió sobre la pro-
blemàtica de les drogues i del desenvo-
lupament alternatiu a la regió del Tròpic
de Cochabamba. Això ha de permetre
el seguiment crític dels projectes realit-
zats i avançar una proposta vàlida pel
desenvolupament sostenible i respec-
tuós del medi i les cultures de la regió.

ORGANITZACIÓ D’UN TALLER
DE FUSTERIA A LA
COMUNITAT D’ORPUA

País: COLÒMBIA
Presenta: GRUP D’ORPUA
Aportació FONS: 2.500.000 ptes
Un grup de cinc persones van fer
l’aprenentatge de fusteria, participant
en un projecte anterior a través del qual
van adquirir les eines manuals per fer
l’ofici. Ara sol·liciten ajut per a la com-
pra de maquinària i d’eines i es com-
prometen a fer treballs de servei a la
comunitat i a capacitar els joves perquè
puguin contribuir al desenvolupament de
les seves comunitats.
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS

HISTÒRIA ORAL, IDENTITAT I
ORGANITZACIÓ ÈTNICA A LES
COMUNITATS HUILLICHES DE
CUCAO

País: XILE
Presenta: OFICINA PROMOTORA
DEL DESARROLLO CHILOTE
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
Els chiloé han impulsat un procés
d’organització ètnica que busca invertir
la situació actual de marginació i plan-
teja reconstruir la història oral de les
comunitats indígenes de Cucao, Huelde
i Huentemó per recuperar la seva iden-
titat cultural i promoure l’autoavaluació
i el reconeixement dels seus drets, que
els dugui a trobar solucions per al des-
envolupament ètnic.
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
GENERALITAT DE CATALUNYA

TALLER DE CAPACITACIÓ PER
A JOVES COMUNICADORS DE
BASE

País: PERÚ
Presenta: HUAYNA / AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 1.300.000 ptes
Formació de 25 comunicadors de base
de 18 a 26 anys provinents de 5 distric-
tes del Cono Sur de Lima, per realitzar
una comunicació més fluïda i propera al
territori a través de les emissores de ràdio
i televisió del Centro de Comunicación y
Promoción del Desarrollo de Villa El Sal-
vador, que dedica una part dels seus
esforços a la comunicació popular, edu-
cativa, cultural i comunitària, promovent
la participació democràtica dels dirigents
i de la població.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE

GRAMENET
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROJECTES 1996
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ECOPLANTACIÓ DE FRUITERS
AUTÒCTONS

País: PERÚ
Presenta: CEPRODE / COMITÈ
CATALÀ DE SOLIDARITAT AMB ELS
POBLES DEL PERÚ
Aportació FONS: 3.100.000 ptes
Creació d’un mòdul pilot de plantació
ecològica d’arbres fruiters nadius amb
finalitat demostrativa i experimental,
que alhora sigui un centre de capacita-
ció permanent pels als camperols de la
vall, on es desenvolupin i experimentin
tecnologies apropiades per aprofitar les
energies renovables disponibles local-
ment (hidràulica, eòlica i solar) i explo-
tar àrees ermes per fer una plantació
d’arbres nadius.
GENERALITAT DE CATALUNYA

ESCOLA ORI DE ERÉ

País: BRASIL
Presenta: CENTRO DE ESTUDOS E
DEFESA DO NEGRO DO PARÁ -
CEDENPA
Aportació  FONS: 1.750.000 ptes
L’Escola Ori de Eré acollia nens de pre-
escolar, però per exigència del conve-
ni signat amb la Secretaria Estatal
d’Educació, també va ocupar-se del pri-
mer cicle d’educació primària. L’Estat
ha creat dues escoles públiques al ba-
rri i ha suspès el conveni. Malgrat això,
el CEDENPA vol continuar amb el pro-
jecte oferint formes d’educació alter-
nativa que despertin la creativitat dels
nens i que siguin útils professionalment
als adolescents.
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE VALLROMANES
GENERALITAT DE CATALUNYA

POTENCIACIÓ DE LA
GRANJA-ESCOLA
PIQCHAJANI A AYAVIRI

País: PERÚ
Presenta: AJUNTAMENT DE MATARÓ /
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL BISBE
JOAN GODAYOL
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
La Granja-escola Piqchajani, de la Prela-
tura d’Ayaviri, es destina a millorar la
cultura agrària i ramadera de la pobla-
ció de la zona. Cal adquirir un tractor i
els seus complements per potenciar
l’activitat de la granja i convertir-la en
model d’explotació agrària-ramadera i
centre experimental. La primera fase
beneficiarà 18.000 habitants de 6 po-
bles de cada una de les províncies de
Melgar, Caravaya i Saudia.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
GENERALITAT DE CATALUNYA

DOTACIÓ DE FARMACIOLES
COMUNITÀRIES A
POBLACIONS RURALS DE
COLÒMBIA

País: COLÒMBIA
Presenta: AJUNTAMENT DE
TERRASSA / CREU ROJA DE
TERRASSA / CRUZ ROJA DE
COLOMBIA
Aportació FONS: 3.636.363 ptes
En el marc del programa d’atenció a
les víctimes de la violència, projecte
de capacitació de líders comunitaris
dels municipis en primers auxilis, nor-
mes de procediment i seguretat per a
situacions i conflicte i ús de l’emblema
de la Creu Roja, i també la dotació de
farmacioles completes per a l’atenció
sanitària bàsica en els 164 municipis
on es realitzarà el programa (dues far-
macioles per municipi).
AJUNTAMENT DE TERRASSA

SUPORT A L’APICULTURA A
L’ACAMPAMENT DE CHICO
MENDES

País: BRASIL
Presenta: MST / AJUNTAMENT DE
TORELLÓ / AJUNTAMENT DE
MANLLEU
Aportació FONS: 1.024.545 ptes
L’acampament Chico Mendes està for-
mat per treballadors rurals sense terra
del sud-est de São Paulo. Les accions
tenen com a objectiu aconseguir que el
govern agiliti el procés de Reforma
Agrària. Projecte per ampliar els coneixe-
ments de tècniques apícoles per passar
d’una apicultura de depredació a una
explotació més racional, establir canals
de comercialització i potenciar la cons-
ciència organitzativa a partir del treball
col·lectiu.
AJUNTAMENT DE MANLLEU
AJUNTAMENT DE TORELLÓ

MILLORA DE LA QUALITAT DE
L’AIGUA POTABLE A LLOJETA,
LA PAZ

País: BOLÍVIA
Presenta: CREU ROJA /
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
Aportació FONS: 600.000 ptes
L’aigua de consum domiciliari a Llojeta
no és potable i ocasiona malalties diar-
reiques agudes, parasitosis, tifus i epi-
dèmies de còlera. L’objectiu és potabilit-
zar les aigües de Llojeta. La solució
tècnica més viable és la instal·lació de
10 hipocloradors i un comparador de clor
residual, per controlar i potabilitzar les
fonts que ja existeixen. Es construiran
les casetes de protecció per salvaguar-
dar les infraestructures.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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Bòsnia -
Hercegovina

Catalunya

EUROPA

NADAL A SARAJEVO

País: BÒSNIA i HERCEGOVINA
Presenta: PALLASSOS SENSE
FRONTERES / MÚSICA PER LA PAU
Aportació FONS: 400.000 ptes
Pallassos sense Fronteres, realitza un
projecte conjuntament amb altres orga-
nitzacions (Titelles per la Pau, Música
per la Pau, Rialles, etc. ) per organitzar
un Festival de la Infància a Sarajevo,
paral·lel al que es fa a Barcelona, impli-
cant-hi artistes de diverses disciplines
artístiques i de diversos països. També
s’aprofitarà l’expedició per distribuir
materials diversos recollits en diverses
campanyes per Bòsnia.
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL

PRODUCCIÓ FARMACÈUTICA
A LA CIUTAT DE TUZLA

País: BÒSNIA I HERCEGOVINA
Presenta: FUNDACIÓ COMÍN /
FARMACÈUTICS SENSE FRONTERES /
INSTITUT RUDARSKI DE TUZLA
Aportació FONS: 7.000.000 ptes
Bòsnia i Hercegovina no és a l’anomenat
Tercer Món, però la guerra ha ensorrat
la seva capacitat productiva. L’objectiu
és la represa de la producció en l’àmbit
farmacèutic, aprofitant les instal·lacions
semi-industrials del laboratori de Tuzla.
La producció pròpia de medicaments vin-
drà a superar les dificultats del trans-
port d’ajut humanitari, alhora que crea-
rà una infraestructura pròpia.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE

LLAVANERES
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS

MONJOS
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE SITGES
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

DESENVOLUPAMENT
SANITARI A YURIMAGUAS

País: PERÚ
Presenta: LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES / SABADELL SOLIDARI /
AJUNTAMENT DE SABADELL
Aportació FONS: 1.818.182 ptes
Aquest projecte és continuació del pro-
jecte de millora sanitària per als indíge-
nes de l’ètnia chayahuita. El projecte
preveu cursets de promotors de salut a
nadius, beques d’estudi per a la forma-
ció superior de nadius en àmbits de
medicina, infermeria i auxiliar sanitari,
una campanya anual d’eradicació de les
malalties cròniques més esteses i el
manteniment d’un laboratori mèdic i de
farmacioles comunals.
AJUNTAMENT DE SABADELL

PROJECTES 1996
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SENSIBILITZACIÓ

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE
L’AGERMANAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AMB PUERTO CABEZAS

País: CATALUNYA
Presenta: NICCA / AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Aportació FONS: 500.000 ptes
Realització d’un reportatge sobre
l’agermanament entre Vilafranca del
Penedès i Puerto Cabezas, en quins as-
pectes es basa, quines són les aporta-
cions culturals i econòmiques, quina
mena de col·laboració podem oferir des
de Catalunya, com es rep l’ajut, etc. En
essència, es tracta de mostrar què es
pot fer des d’un ajuntament.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA  DEL PENEDÈS

MANUAL DIDÀCTIC UN MÓN
PLURAL I DIVERS

País: CATALUNYA
Presenta: MÓN-3  UNIVERSITARIS
PEL TERCER MÓN
Aportació FONS: 2.200.000 ptes
Adequar els continguts del Taller-escola
Itinerant (finançat pel Fons) en forma
de manual per a l’àrea de ciències so-
cials del primer cicle d’ESO. El manual
presenta els temes bàsics del taller-es-
cola: la caracterització del Tercer Món,
les interdependències del món actual,
els moviments de població i la situació
dels immigrants.

MATERIALS DIDÀCTICS:
VISQUEM LA DIVERSITAT

País: CATALUNYA
Presenta: VISQUEM LA DIVERSITAT
Aportació FONS: 1.400.000 ptes
Visquem la Diversitat és un programa
d’educació en la interculturalitat basat
en el contacte afectiu entre els alum-
nes i les minories ètniques mitjançant
activitats lúdiques compartides a través
de tallers-trobades. S’editaran en for-
ma de llibre els materials de la carpeta
didàctica per facilitar el treball del pro-
fessor a l’aula, abans i després del ta-
ller-trobada.
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
GRUP GICAPLA

CATALUNYA: UN PROJECTE
SOLIDARI

País: CATALUNYA
Presenta: FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT
Aportació FONS: 4.000.000 ptes
Pretén fomentar la creació d’una cons-
ciència solidària entre els treballadors de
Catalunya, introduint a l’àmbit laboral
la reflexió sobre la realitat dels països
del Tercer Món i l’anàlisi de les relacions
entre els països del Nord i del Sud i la
dimensió global dels problemes del Ter-
cer Món. També vol estimular i donar
suport a alternatives concretes de soli-
daritat i cooperació a l’àmbit laboral.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

POBLACIÓ, CULTURA I
DIVERSITAT - 2

País: CATALUNYA
Presenta: CASAL DEL MESTRE DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Aportació FONS: 2.600.000 ptes
Continuació del projecte Població, Cultura i
Diversitat finançat pel Fons Català. Acaba-
da la primera fase, en què els materials es
van divulgar principalment a Santa Colo-
ma de Gramenet, es proposa millorar la
infraestructura de l’exposició, reeditar els
dossiers didàctics i les guies per al mestre i
crear el Joc del Món, amb l’objectiu de di-
vulgar-lo per tot Catalunya.
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10 ANYS DE FONS CATALÀ

País: CATALUNYA
Presenta: FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
Aportació FONS: 5.000.000 ptes
L’any 1996 es compleixen 10 anys de
la fundació del Fons Català de Coope-
ració. D’aleshores ençà, el Fons no ha
parat de créixer i cal fer un balanç da-
vant de l’opinió pública catalana que
reculli el conjunt de projectes que ha
contribuït a finançar i l’evolució que la
cooperació local ha tingut a Catalunya.
Per això s’ha previst l’elaboració d’un
vídeo i d’una exposició itinerant.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA

III FÒRUM INTERCULTURAL:
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT I
MIGRACIONS

País: CATALUNYA
Presenta: FUNDACIÓ SERGI
Aportació FONS: 500.800 ptes
L’eix del III Fòrum Intercultural de Giro-
na és el rol que poden, el que volen i el
que haurien de jugar els migrants i les
seves organitzacions en el desenvolupa-
ment dels seus països d’origen; eix que
es complementa amb una revisió dels
conceptes bàsics i una avaluació de les
pràctiques habituals, tant de les orga-
nitzacions de migrants com de les ONGDs
d’aquí i dels seus països d’origen.
GENERALITAT DE CATALUNYA

PROJECTES 1996

EXPOSICIÓ CONVIURE A
BÒSNIA

País: CATALUNYA
Presenta: ROSA ZARAGOZA I
ALTRES ARTISTES
Aportació FONS: 430.000 ptes
Organització d’una jornada Conviure a
Bòsnia a les universitats i a diversos
pobles de Catalunya, amb diverses ac-
cions: xerrada sobre la situació del po-
ble de Bòsnia i Hercegovina, exposició
fotogràfica sobre la vida quotidiana a
Tuzla, concert de Rosa Zaragoza, mos-
tra de gastronomia a càrrec de les do-
nes bosnianes refugiades a Catalunya i
actuació folklòrica del grup Zvonko Ce-
ric. L’aportació del Fons és per muntar
l’exposició de fotografies i la publicitat.
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ÀFRICA NEGRA: 0,7% SÍ,
PERÒ SENSE DICTADORS

País: CATALUNYA
Presenta: ETANE
Aportació FONS: 3.000.000 ptes
ETANE proposa realitzar una campanya
d’accions de divulgació per sensibilitzar
la població catalana sobre la realitat
actual dels països de l’Àfrica Negra, per
comprendre millor la forta presència
d’immigrants d’aquests països i per
donar a conèixer les dificultats que molts
dictadors oposen a l’ajuda al desenvo-
lupament via ONGDs.
AJUNTAMENT DE MATARÓ

CURS DE FORMACIÓ EN
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

País: CATALUNYA
Presenta: CONCERTACION/S  /
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Aportació FONS: 500.000 ptes
El Fons Català ofereix a tots els ajunta-
ments de Catalunya la possibilitat
d’organitzar un curs bàsic de formació
en cooperació al desenvolupament.
L’objectiu és apropar la formació a les
persones interessades en aquesta temà-
tica, sense que hagin de fer grans des-
plaçaments. Complementàriament tam-
bé s’ofereix la possibilitat d’organitzar
sessions didàctiques d’educació per la
pau i el desenvolupament  a les escoles
i instituts.

LA COOPERACIÓ ENTRE
POBLES. UN FUTUR POSSIBLE

País: CATALUNYA
Presenta: A.M. ROSA SENSAT
Aportació FONS: 2.000.000 ptes
Realització d’una sèrie de vídeos Per un
Món de Solidaritat dedicats a temes
concrets:  salut, participació i respecte a
la democràcia, economia desenvolupa-
ment i subdesenvolupament, racisme i
multiculturalisme, ús i abús dels recur-
sos naturals,  ciència i tecnologia. Aquest
any es proposa realitzar el tercer vídeo
de la col·lecció.
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ÀREA DE SEGUIMENT SOBRE TERRENY

SEGUIMENT DE PROJECTES

Atès el constant increment de projectes en què
col·laborem i pel fet que un important nombre es
troben a Centramèrica i el Carib, es va aprovar
d’establir una àrea de seguiment de projectes sobre
el terreny en aquesta regió.

A Centramèrica, la dècada  1980-1990 està caracte-
ritzada pel conflicte de guerra que va impactar tota
la regió provocant un gran nombre de víctimes direc-
tes a Guatemala, Nicaragua i El Salvador.

Fer cooperació en el marc de la reconstrucció de paï-
sos en postguerra, ens ha implicat considerar:

L’entorn: els projectes s’executen i operen sota con-
dicions molt precàries i en un univers de treball carac-
teritzat per la seva complexitat a nivell de l’entorn
socioeconòmic i ecològic, i del context políticomilitar.

La població beneficiària: els beneficiaris dels pro-
jectes es caracteritzen per haver patit problemes de-
rivats de la situació de guerra, i trobarem grups on hi
ha un alt índex de població discapacitada, desplaça-
da i/o refugiada, que viu en condicions d’extrema
pobresa.

Enguany l’àrea de seguiment sobre terreny, amb seu
a Managua, va operar de maig a juliol. Durant aquests
tres mesos es va prestar una especial atenció al se-
guiment de 22 projectes que s’estan desenvolupant
a Nicaragua i 5 a El Salvador.

Els sectors de cooperació que s’estan atenent són els
següents:
• Educació
• Sanitat
• Infraestructura
• Desenvolupament econòmic
• Desenvolupament comunitari
• Desenvolupament cultural
• Desenvolupament municipalista
• Protecció del medi ambient
• Drets Humans

Els beneficiaris dels projectes són:
• Dones
• Infants
• Joves
• Discapacitats
• Col·lectius tècnics o professionals

• Camperols i població rural
• Població general

La presència del Fons a Centramèrica va permetre
poder disposar, de manera continuada, d’informació
oportuna generada durant l’execució dels projectes.
En el treball de seguiment sobre terreny hem pogut
estar en contacte directe, tant amb les contraparts
locals responsables de l’execució, com amb els be-
neficiaris directes dels projectes. Això ens ha donat
una visió molt més real i més global de la realitat
social on estan immersos els projectes de cooperació
finançats a través del Fons.

El context políticomilitar de la zona ha canviat, però
els factors estructurals que varen provocar el conflic-
te encara persisteixen (com per exemple conflictes
de classe: terratinents i camperols) creant inestabili-
tat a través de la crisi econòmicosocial i la permanèn-
cia d’alguns grups armats (recontra, guàrdies blan-
ques, esquadrons de la mort...)

Davant d’aquesta crisi els governs imposen mesu-
res neoliberals d’ajustament econòmic que afec-
ten profundament els grups socials més vulnera-
bles, descens de la producció, estancament de
l’activitat econòmica, com infraestructures produc-
tives parades o en mans dels més rics (oligarques),
bloqueig dels crèdits per als petits productors i
cooperatives, atur, disminució de la capacitat ad-
quisitiva de salaris i increment de la  pobresa, arri-
bant a nivells de misèria i extrema pobresa, que
manté els habitants d’aquesta regió en estats de
tensió per la sobrevivència.

Entre les activitats que s’han dut a terme destaquen
les de sistematització de la informació referent a la
cartera de projectes vigents a la regió, elaboració dels
instruments d’investigació per captar informació (en-
trevistes, fitxes, etc.), síntesi i anàlisi de la informa-
ció captada, recorreguts de camp i preparació
d’informes a nivell projecte.

Amb l’operació d’aquesta àrea es garanteix
l’acostament del Fons Català a la regió centrameri-
cana i es reforça el procés d’articulació de les accions
de seguiment, durant les fases d’execució i operació
i permet la gestió dels nous projectes presentats a la
seu central del Fons a Barcelona.



59

ESCRIU EL SUD
Pel que fa al seguiment de projectes, s’està duent a terme una tasca de processament i unificació de les dades
que contenen els informes que es van rebent en la mesura que els projectes es van executant, la qual cosa
permet d’elaborar dossiers amb una periodicitat trimestral per tal de fer-los extensius a tots els socis del Fons.

No obstant, els informes de seguiment sovint contenen valoracions dels propis beneficiaris, dels responsables
sobre terreny… difícils de transmetre o transcriure en els dossiers, però especialment vius. Per això, en
reproduïm textualment alguns paràgrafs:
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SALA POLIVALENT ESPORTIVA
I CULTURAL - Guatemala

“El proyecto surge por iniciativa de la solidaridad que
mantenemos específicamente con el Colegio Rosse-
lló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet y también
por la necesidad que tenemos de contar con áreas
adecuadas para desarrollar en los niños sus aptitu-
des y cualidades educativas, culturales y deportivas”.

“El profesor Macario Teleguario Patal y los maestros
que integran la Comisión de Hermanamiento: Yolan-
da de Linares, Berta Morales, Edwin Arrecis, Luz de
María Rivera, Jorge Barahona, Víctor Batres y Edgar
Rivera se comprometen a la compra de materiales y
observación de la obra en periodo de vacaciones de
acuerdo a un calendario estipulado”.

Macario Teleguario
director ESCUELA TIERRA NUEVA

CENTRE DE REHABILITACIÓ
PER A DISMINUÏTS SENSORIALS
AFECTATS PER LA CEGUESA - Índia

“The work was going on without any change to the
initial plan. We hope to finish the construction of the
building, acquire the necessary forniture and inaugu-
rate the functioning without much delay. Contacts
have been made already with other organisations in
Kerala which work for the blind and they have promi-
sed to guide and help as train personnel for the smoo-
th running of its activities (no financial assistance is
expected from such organisations) we expect the next
instalment of your contribution in near future which
has became inevitable for carrying out the aims sa-
tisfactorily and in time”.

“The Community Hall, (which is a part of the whole
project) is rendering good service to the public. Besi-
des regular cultural programmes, one medical semi-
nar on “Naturopathy” was conducted in last March;
and a multipurpose medical camp for detection of
Cancer and Ophthalmic disorders was held a few days
ago. The local administrative body is using our facili-
ties for several activities of public interest”.

Johns Abraham Konat
coordinador general del THREESAI SHUBHO CENTRE

CAPACITACIÓ I FORMACIÓ DE
PROMOTORS MAPUTXES - Xile

 “Yo creo que el curso ha sido de mucha importan-
cia, el hecho de que el peñi Armando Marileo haya
hecho una investigación bien profunda y el hecho de
conversarlo acá con hermanos de distintas comunas
y eso creo que es importante, el hecho de informarle
y hacerle ver la visión del Mundo Mapuche, sabemos
que son cosas que cuesta entenderlo pero sí he visto
que ha habido esfuerzo acá de los participantes. Yo
sabía de las actividades que se realizan en el Mundo
Mapuche, pero no con el significado y aquí he descu-
bierto que cada actividad tiene su significado, enton-
ces son cosas importantes  que se han entregado
durante dos módulos del curso y claro, ahora la res-
ponsabilidad es también nuestra de seguir investi-
gando y veo que este trabajo tiene mucho futuro”.

Santiago Huenchuñir
participant dels cursos realitzats per la

CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y
COMUNICACIONES MAPUCHE XEG-XEG

DESENVOLUPAMENT SANITARI
A LES COMUNITATS
INDÍGENES CHAYAUITES DE
YURIMAGUAS - Perú

“Las visitas de seguimiento fueron preciosas. Las
comunidades experimentan una gran seguridad cuan-
do son visitadas permanentemente. El costo en com-
bustible es más que regular, pero sin duda merece la
pena. Se visitaron un total de 28 comunidades entre
las de Armanayaco y Paranapura.”

María Luisa Maduell
responsable sobre terreny de la

LLIGA DELS DRETS DELS POBLES

SEGUIMENT DE PROJECTES
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Carta d’una alumna de l’Escuela Tierra Nueva agermanada amb
l’ Escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet.
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PRODUCCIÓ DE BLAT DE MORO I
CONSTRUCCIÓ DE SITGES
METÀL·LIQUES - Nicaragua

“En el próximo período de información podremos
expresar con más exactitud los logros y problemas
que se obtuvieron del servicio prestado de créditos
ya que de enero a abril corresponde hacer las recupe-
raciones de crédito. Entonces podremos tener una
mayor valoración del éxito o fracaso que se tenga.
De momento las cosas han ido bien, los productores
están bien entusiasmados ya que han logrado cose-
char y se avisora una buena oportunidad de precios
en la producción de maíz. De todas maneras al final
de la actividad económica del maíz hacemos una
evaluación del año productivo y planificar las activi-
dades del próximo año.”

Jaime Vázquez
capacitador de la UNIÓN DE GANADEROS Y

AGRICULTORES DE QUILALÍ

DESENVOLUPAMENT
AGROPECUARI A LA MEITAT SUD
DE LA ZONA DE LUBERO - Zaire

“La intestabilitat de la situació al Zaire va anar re-
tardant l’inici de l’acció, que finalment va poder
començar el 17 de gener de 1994. Com que la
seva durada és de 3 anys, la data prevista de fina-
lització és el gener de 1997. (...) Un cop més els
conflictes socials i la perillositat de la zona han obli-
gat VSF a retirar el seu personal expatriat després
de 2 anys i mig de treball a la zona. Per tant, a
partir de l’1 de juny de 1996, el projecte s’ha tan-
cat temporalment a l’espera de l’evolució dels es-
deveniments. Actualment hi ha més de 60.000 des-
plaçats a la zona, greus enfrontaments entre mili-
tars zairesos i rebels, amb un gran nombre de baixes
entre la població civil.”

Gustavo Duch
director de VETERMÓN

REHABILITACIÓ DE L’INSTITUT DE
LA HABANA VIEJA - Cuba

“Aspectos positivos: Se mantienen sistemáticamen-
te los controles semanales del avance de la obra, la
solución de algunos de los materiales que hasta el
momento no había sido posible su adquisición.

Aspectos negativos: La lentitud en el avance de la
obra por la dificultad en la adquisición de materiales
tales como cristales, mármoles, luminarias, breque-
ras, algunos equipos, así como la confección de puer-
tas y ventanas lo que hace que el cronograma de
ejecución no pueda cumplirse.”

Hernando Freire
responsable del projecte del

PODER POPULAR DE LA HABANA

CONSTRUCCIÓ DE DUES AULES I
SERVEIS SANITARIS
D’UNA ESCOLA - El Salvador

“Como Alcalde del municipio juntamente con el Con-
cejo Municipal, en nombre de todos los moradores
de la comunidad favorecida, agradecemos enorme-
mente los recursos aportados por los Ayuntamientos
de Castellbisbal y Malgrat de Mar de Cataluña, a tra-
vés del Fons Català de Cooperació para la construc-
ción de la Escuela del Cs/ La Planta, C/ El Rodeo de
esta jurisdicción (...).

(...) Es grata satisfacción comunicarle que hemos
finalizado el proyecto de construcción de la Escuela
(...) que dentro de cinco días esta obra será entre-
gada a la Comunidad La Planta y en especial a la
población en edad escolar a través de un acto de
inauguración.”

José Ismael Romero
alcalde del CONCEJO MUNICIPAL DE JOCOAITIQUE

SEGUIMENT DE PROJECTES
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CAMPANYES REALITZADES

CAMPANYES

CAMPANYA PER LA PAU
ALS GRANS LLACS

La greu crisi que ha patit la zona dels Grans Llacs, ha
estat anunciada des de fa temps per nombroses orga-
nitzacions a nivell internacional i especialment per la
COORDINADORA PER LA PREVENCIÓ ACTIVA DE CON-
FLICTES  (CPAC), que amb seu a Mallorca  actua des
de 1994.

La CPAC iniciava aquest 1996 amb la realització d’una
Marxa a Peu que partia de BARCELONA el  27 de
gener i arribava a GINEBRA el 21 de febrer amb
l’objectiu de reclamar l’actuació de la comunitat in-
ternacional.

Aquesta marxa a peu BARCELONA-GINEBRA, que
comptà des de l’inici amb el suport del Fons Català,
començava a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona i
finalitzava a la seu de l’Alt Comissariat per als Drets
Humans de les Nacions Unides de Ginebra, amb una
entrevista d’una delegació amb el comissari José Ayala
Laso. Posteriorment, un petit nombre de represen-
tants viatjaren fins a Brussel·les, a la seu del Parla-
ment Europeu, per mantenir una entrevista amb di-
versos eurodiputats membres del Fòrum per una Di-
plomàcia Preventiva. Després es traslladaren fins a
París on foren rebuts per Frederic Mayor Zaragoza,
president de  la UNESCO. Tots ells es van mostrar
molt receptius amb la iniciativa i es comprometeren a
traslladar aquestes inquietuds als àmbits respectius.

Malauradament, el cop d’estat del 25 de juliol a Burun-
di, que derrocava el govern democràtic i
l’empitjorament general de la situació a tota la regió
de  Ruanda, Burundi i Zaire arribava al seu punt àlgid
a finals d’octubre.

78 AJUNTAMENTS CATALANS
APROVEN LA MOCIÓ PER LA
PAU ALS GRANS LLACS

Per això, la Federació de Municipis de Catalunya i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en
el marc de la Jornada de Solidaritat i Cooperació
celebrada a Rubí el 7 de novembre, proposàrem a
tots els ajuntaments de Catalunya d’aprovar una reso-
lució que plantegi instar totes les administracions a
actuar per evitar una catàstrofe humanitària de grans
magnituds:

•˙ Adreçar-nos al Govern Espanyol per tal que plan-
tegi davant les Nacions Unides, la Unió Euro-
pea, els països de la zona i l’Organització per la
Unitat Africana dur a terme una acció coordina-
da que permeti de forma immediata:

1. Obrir un corredor d’ajut humanitari que garan-
teixi el subministrament per cobrir les necessi-
tats del milió de refugiats.

2. Impulsar, paral·lelament, una Conferència de Pau
que cerqui una solució justa i duradora del con-
flicte.

3. Assegurar l’embargament total d’armes a la
zona.

4. Treballar, a tots nivells, perquè l’Occident post-
colonial assumeixi la seva responsabilitat històri-
ca en la situació actual de l’Àfrica en general i
de Burundi, Ruanda i Zaire -zona dels Grans Lla-
cs- en particular i fer una crida a treballar per la
prevenció activa dels conflictes.

• Adreçar-nos a la Generalitat de Catalunya per-
què faci arribar una petició en aquest sentit al
Govern Espanyol.

•˙ Adreçar-nos a tots els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya a manifestar-se públicament a favor
d’aquesta acció coordinada de la comunitat in-
ternacional i a sumar-se als esforços que diver-
ses organitzacions internacionals estan fent per
cobrir les necessitats bàsiques de la població
refugiada a través d’una campanya d’ajut hu-
manitari.
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A aquesta crida, hi van respondre molts ajuntaments
que, a més d’aprovar aquesta moció, convocaren
mobilitzacions ciutadanes setmanals i se celebraren
actes en moltes poblacions d’arreu de Catalunya.

AJUNTAMENT  D’ARBÚCIES
AJUNTAMENT D’ARTÉS
AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA
AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
AJUNTAMENT DE BREDA
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CARDONA
AJUNTAMENT DE CERCS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE GAVÀ
AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
AJUNTAMENT DE LLIMIANA
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE MEDIONA
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE NAVARCLES
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
AJUNTAMENT D’OLOT
AJUNTAMENT DE PALAU DE PLEGAMANS
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
AJUNTAMENT DE PORTBOU
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE QUEROL
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE RIPOLLET
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE RUBÍ
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SALT
AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
AJUNTAMENT DE SILS
AJUNTAMENT DE SORT
AJUNTAMENT DE SÚRIA
AJUNTAMENT DE TALARN
AJUNTAMENT DE TARADELL
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TERRASSA
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL
AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
AJUNTAMENT DE VILADECANS
AJUNTAMENT DE VILAFANT
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARRABAL DE CRISTO
COMITÈ D’EMPRESA – AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

DE GRAMENET
ESCOLA MONTFALGARS DE GIRONA
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
GRUP MUNICIPAL DE CIU DE PALAFRUGELL
GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE PALAFRUGELL
GRUP SOLIDARITAT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
INFÀNCIA BRASIL-COOPERACCIÓ
KLINET, SA
PARRÒQUIA DE MASRIUDOMS
PARRÒQUIA DE VANDELLÒS I MASDENBOQUERA
SANT JUST SOLIDARI
TERRASSA SOLIDÀRIA

CAMPANYA D’AJUT A
L’AJUNTAMENT DE MALABO
(GUINEA)

Arran de la visita al nostre país de l’alcalde de Mala-
bo, Victorino Bolekia, Ajuntament que des de les
passades eleccions d’ara fa un any, està governat
per la Plataforma de Oposición Conjunta. La manca
de llibertats democràtiques del règim del president
Teodoro Obiang Nguema ha dificultat molt greument
la tasca de l’Ajuntament de Malabo i, al llarg d’aquest
any, fins i tot han estat detinguts i apallissats l’alcalde
i altres membres del consistori.

La població de la ciutat de Malabo té un 85% de
desocupació i el bloqueig governamental a qualse-
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vol iniciativa municipal impedeix que l’Ajuntament
pugui garantir els serveis més bàsics (recollida de
brossa, subministrament d’aigua potable…) ja que
ni tan sols els han aprovat el pressupost municipal,
que ha de gaudir del vistiplau del president del Go-
vern Guineà. Per això, l’Alcaldia de Malabo sol·licita
dels ajuntaments catalans que puguin aportar alguns
subministraments que dotin el municipi d’instruments
per a la gestió municipal.

A proposta de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha fet,
conjuntament des de la Federació de Municipis de
Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament, l’inventari dels materials disponibles i el
seu enviament,  que sortirà a començaments de
1997.

AJUNTAMENT DE SÚRIA
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FARMACÈUTICS MUNDI

Aquest enviament suposa una primera acció de soli-
daritat amb l’Ajuntament de Malabo que, molt pro-
bablement, tindrà una continuïtat a partir de l’any
vinent amb projectes de desenvolupament.

3a CARAVANA CATALANA PER LA
PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL

Per primera vegada, el Fons Català ha coordinat una
caravana per fer arribar ajut humanitari als campa-
ments de refugiats del Poble Sahrauí al sud d’Algèria.
La 3a CARAVANA CATALANA PER LA PAU AL SÀHARA
OCCIDENTAL ha tingut lloc entre els mesos de febrer
i abril i ha estat una de les campanyes més participa-
tives que s’han realitzat a Catalunya en els darrers
anys.

La caravana ha tingut un doble vessant: per un cos-
tat col·laborar amb el Poble Sahrauí a pal·liar les
seves necessitats actuals als campaments de refu-
giats i per l’altre pressionar davant l’opinió pública
catalana i internacional, tot buscant una solució defi-
nitiva al conflicte, que permeti al Poble Sahrauí
l’exercici del seu dret a l’autodeterminació, en com-
pliment del Pla de Pau decretat per les Nacions Uni-
des el 1992.

Les activitats de la campanya s’han desenvolupat
arreu de Catalunya, amb més de 200 punts de reco-
llida dels materials a més de 120 poblacions. Del
febrer a finals d’abril s’hi recolliren 109 tones de
sabó i diversos productes de neteja i llet en pols i
condensada que, juntament amb material
d’equipament divers per a l’HOSPITAL MATERNO-IN-
FANTIL CATALUNYA, va sortir el 27 d’abril de davant
del Parlament de Catalunya amb una caravana inte-
grada per 6 camions tràiler, 5 ambulàncies, 1 auto-
bús i 1 camió cisterna. Tota aquesta expedició tenia
un valor aproximat de 120 milions de pessetes.

La descentralitzada participació a nivell local va fer
que es plantegessin iniciatives molt diverses. Com la
del grup de propietaris de l’edifici Walden-7, a Sant
Just Desvern, que van decidir aportar a la campanya

Han respost a aquesta iniciativa, amb col·laboracions
econòmiques o cedint material o equipament muni-
cipal divers, com 2 vehicles de brossa, senyals de
trànsit, medicaments,  màquines d’escriure,  i mate-
rial d’oficina divers per a l’equipament de les depen-
dències d’atenció ciutadana:

AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
AJUNTAMENT DE LES PRESES
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA
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el 0,7% dels recursos  de la comunitat. O com a
moltes poblacions que, tal com recull el vídeo que
hem editat, van decidir d’organitzar actes informa-
tius o activitats durant tot un dia per tal de recollir, de
forma imaginativa, els materials que es requerien,
comptant amb la participació d’entitats ciutadanes,
centres docents, entitats esportives, etc. algunes de
les quals se sumaren per primera vegada a campa-
nyes solidàries.

Aquesta iniciativa ha tingut també un destacat ves-
sant de sensibilització i de denúncia política de la
situació de progressiva retirada de la Missió de les
Nacions Unides (MINURSO) i, per tant, d’aturada del
procés d’identificació que havia de permetre la cele-
bració del referèndum. Per això, vàrem adreçar una
moció, que va ser aprovada per 24 ajuntaments i per
la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, i
allà es multiplicaren els actes públics i compareixen-
ces informatives per donar a conèixer la situació del
Poble Sahrauí.

Com a acció final de la campanya es va organitzar el
viatge d’acompanyament de la 3a Caravana, en vol
directe Barcelona-Tindouf, per rebre la caravana a la
seva arribada als campaments i fer-ne el lliurament a
les autoritats sahrauís. L’expedició va portar 101

persones a conviure durant 5 dies als campaments
de refugiats i a entrevistar-nos amb el president de
la RASD i amb els màxims representants del Front
Polisario. Aquesta delegació estava integrada tant
per representants d’entitats i d’institucions catala-
nes que havien participat en la 3a Caravana com per
representants d’ajuntaments del Fons Mallorquí i
Valencià i per una representant del Fons Basc.

I, en darrer lloc, volem destacar que aquesta 3a Ca-
ravana Catalana per la Pau al Sàhara Occidental ha
estat possible gràcies a l’esforç de centenars de vo-
luntaris, de moltes entitats i col·lectius, de moltes
institucions catalanes i també a la bona col·laboració
de la delegació del Front Polisario a Catalunya.

VÍDEO

Amb motiu de la realització de la 3a Caravana Cata-
lana per la Pau al Sàhara Occidental s’ha editat un
vídeo que recull tot el treball realitzat des que es va
iniciar la recollida de materials fins els actes de lliura-
ment de la caravana als campaments de refugiats.
Si us interessa tenir-ne una còpia, demaneu-la al Fons
Català. Preu: 1.000 ptes.
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Durant tot l’any l’exposició ha estat circulant per Ca-
talunya, concretament s’ha exposat a les poblacions
següents:
• Arbúcies
• Barcelona
• Les Borges Blanques
• Caldes de Montbui
• Campdevànol
• Castellbisbal
• Esplugues de Llobregat
• Les Franqueses del Vallès
• Girona
• Lliçà d’Amunt

FORMACIÓ
Curs de Formació en Cooperació
al Desenvolupament
Conjuntament amb l’ONG ConcertacioN/S, el Fons
ha proposat als ajuntaments l’organització de dos
tipus d’activitats de formació. En primer lloc la rea-
lització de Cursos d’educació pel desenvolupament i
la pau, dirigits als ciutadans amb interès en adquirir
una formació bàsica. Complementàriament, també
es proposava la realització de Sessions d’educació
per la pau i el desenvolupament a l’aula, dirigides a
les escoles i instituts, consistents en sessions didàcti-
ques actives per desenvolupar amb els nois i joves
conceptes relacionats amb la solidaritat.

Al llarg de l’any s’han realitzat les activitats relacio-
nades a continuació:

CURSOS
• Rubí maig-juny (21 hores)
• Santa Coloma de Gramenet octubre (18 hores)
• Arbúcies novembre (12 hores)
• Sant Celoni novembre (12 hores)
• Móra d’Ebre desembre (9 hores)

SESSIONS A ESCOLES
• Martorell març i maig
• L’Escala abril
• Deltebre maig
• Tona maig

ALTRES ACTIVITATS REALIZADES
Durant l’any 1996 el Fons ha ofert als socis diverses
propostes per dinamitzar la sensibilització i la forma-
ció dels ciutadans en qüestions de solidaritat i coope-
ració. Les accions concretes que s’han proposat són:

EXPOSICIONS
Fons Català:
Catalunya amb el Tercer Món
Per commemorar el 10è aniversari del Fons es va
proposar la creació d’una exposició per donar a
conèixer als ciutadans de Catalunya la tasca que s’ha
realitzat durant aquest temps i quina és la realitat
actual del Fons. Aquesta proposta s’ha concretat en
una exposició amb 30 plafons informatius que es va
presentar públicament amb motiu de la celebració del
10è Aniversari, a l’Assemblea General del Fons que
tingué lloc a Salt  el 6 de juliol.
Durant l’últim trimestre de l’any 1996 l’exposició va
visitar les poblacions següents:
• Girona
• Rubí

Conviure a Bòsnia
Un dels projectes que es van aprovar per l’any 1996
era l’exposició Conviure a Bòsnia. Un dels elements
del projecte és l’exposició de 40  fotografies realitza-
des pel fotògraf Juan Miguel Morales durant la seva
estada a Tuzla l’estiu de 1995. Es va arribar a l’acord
amb el fotògraf que, mentre l’exposició de fotos no
participés en les activitats del projecte, el Fons en
podia disposar per oferir-la als seus socis.

• Mataró
• Granollers

• El Masnou
• Montcada i Reixac
• El Prat de Llobregat
• Sant Feliu de Pallerols
• Sant Gregori
• Sant Vicenç de Castellet
• Tivissa
• Torrelles de Llobregat
• Vic

ACTIVITATS



68

Deltebre
L’Escala
Esplugues de Llobregat
Esterri de Cardós
Figueres
Flaçà
Flix
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Girona
Granollers
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
Llagostera
Llavorsí
Lleida
Lliçà d’Amunt
Lloret de Mar
Les Llosses
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Les Masies de Voltregà
El Masnou
La Masó
Massanes
Mataró
Mediona
El Molar
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Mont-ras
Montmeló
Navarcles
Olot
Palafolls
Palafrugell
Pallejà

Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sarrià de Ter
La Sénia
Sentmenat
La Seu d’Urgell
Sitges
Súria
Tagamanent
Tarragona
Terrassa
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelles de Llobregat
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Tortosa
Tossa de Mar
Ulldecona
Vallfogona de Ripollès
Vallromanes
Valls
Vandellòs
El Vendrell
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilajuïga
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

Ajuntaments: Palau de Plegamans
Parets de Vallès
El Pla de Santa Maria
Les Planes d’Hostoles
La Pobla de Segur
Polinyà
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Les Preses
Reus
Ribes de Freser
Ripoll
Ripollet
Riudarenes
Roda de Ter
Roses
Rubí
Sabadell
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Gregori
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de les Abadesses
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pol de Mar
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet

Abrera
Alella
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Anglès
L’Arboç
Arbúcies
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Badalona
Badia del Vallès
Banyeres del Penedès
Banyoles
Begur
Berga
Besalú
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Les Borges Blanques
Les Cabanyes
Caldes d’Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Montbui
Calella
Campdevànol
Camprodon
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castellfollit de la Roca
Castell-Platja d’Aro
La Cellera de Ter
Celrà
Cerdanyola del Vallès

Convenis de Col·laboració: Institució protectora:

Agencia Espanyola de Cooperació
   Internacional - AECI
Associació Catalana de Municipis

Federació de Municipis de Catalunya
Programa CUD / Unió Europea
Programa PRODERE / Nacions Unides

Generalitat de Catalunya

Mancomunitat de  Municipis de
   l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Associació d’Amics de la Cultura
   de Lloret de Mar
Càritas Diocesana de Girona
CIEMEN
Comitè d’Osona de Solidaritat amb
   Nicaragua i Centramèrica
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Cooperativa Abacus

Altres institucions
i entitats:

Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona

Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes
   de Catalunya
Federació Sindical de l’administració pública
   de CCOO
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Grup Gicapla, S.A.
Justícia i Pau de Barcelona
Justícia i Pau de Girona
Justícia i Pau de Tarragona

SOCIS DEL FONS CATALÀ
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